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ДАРИ ТЕЛИ З А ОТП ЕЧАТВАН Е Н А С ТО Я Щ А ТА КНИГА ОТЪ
СПОМЕНИТЪ Н А ИВАНЪ М И ХАЙ ЛО ВЪ
Съ похвала за родолюбието имъ, отбелязваме по-надолу имената на
всички, които подариха суми за издаването на тая книга.

1. Абрашевъ Коста отъ ПрилЬпъ ;
живущъ въ Харисбургъ, Пенсилвания, Съед. Щ ати Д олари
2. Алушови Таш о и Мица отъ с. Баница и Екши-Су, Леринско'; живущи въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
3. Анастасовъ Х ристо отъ с. Турйе, Костурско ;
живущъ въ Сентъ Луисъ, Мисури, Съед. Щ ати
4. Анастасова Ева, живуща въ Сентъ Луисъ, Мисур1и,
Съед. Щ ати
.
.
.
.
.
.
.
.
»
5. Андоновъ д-ръ Никола, р. отъ Башино-Село, Велешко,
а житель на Скопие ; сега установенъ въ Бризбенъ,
Австралия
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6. Аргиловъ Андонъ отъ Петричъ :
живущъ въ Торонто, Онт. Канада .
.
.
.
»
7. Атанасовъ Паско отъ с. Търсйе, Аеринско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада .
.
.
.
»
8. Ацевъ Петъръ отъ Скопйе ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Инд. Съед. Щ ати
»
9. Битовъ Л азаръ и Спиро Богатиновъ, Компания,
първиятъ по произходъ отъ с. Габрешъ, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада ; вториятъ по
произходъ отъ ПрилЬпъ; живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. щ ати — въ паметъ на Аюбенъ Д имитровъ
»
10. Бундевъ Вангелъ отъ с. Янковецъ, Русенско ;
живущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щ ати
.
»
11. Б’клчевъ Алекъ отъ с. Цапари, Битолско ;
живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
.
»
12. Василеви Коста и Динка отъ с. Сребрени, Аеринско ;
живущи въ Торонто, Онт. Канада
»
13. Василевъ Наумъ отъ с. Котори, Аеринско ;
живущъ въ Сиракузъ, Ню-Йоркъ, Съед. Щ ати
»
14. Василевъ Тодоръ отъ с. Петърско, Аеринско ;
живущъ въ Индианаполисъ, Инд. Съед. Щат1и;
»
неговата съпруга Спасия отъ Аеринъ
.
.
.
»
неговия синъ Александъръ
.
.
.
.
.
.
неговата дъщеря Ненси
.
.
.
.
.
.
.
15. Василевъ Киро отъ с. Др-Ьновени, К остурско;
живущъ въ Гранитъ Оити, Илиноисъ, Съед. Щ ати
»
16. Велевъ Кирилъ отъ с. Тиквени, Костурско;
живущъ въ Аорейнъ, Охайо, Съед. Щ ати
»
—
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17. Велевъ Якимъ отъ Р'Ьсенъ и съпругата му отъ Пазарджикъ ;
живущи въ Питсбургъ, Пенсилвания, Съед. Щ ати
18. Велевъ Димитъръ, по родители : баща отъ Костурско,
майка отъ с. Покървеникъ, Русенско ;
живущъ въ Чикаго, Илиноисъ, Съед. Щ ати
19. Георгиевъ Димитъръ отъ с, Неретъ. Аеринско ;
живущъ въ Менсфилдъ, Охайо ,Оьед. Щ ати
20. Георгиевъ Р озъ, по родители отъ с. Теарце. Тетовско ;
живуща въ Сентъ Луисъ, Мисури, Съед. Щ ати
21. Главчевъ Андонъ отъ с. Череш нщ а, Костурско ;
ж1ивущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
22. Григоровъ Михаилъ отъ с. Богданци. Гевгелийско ;
живущъ въ Синсиннати, Охайо, Съед. Щ ати
23. Гулинъ Гиче Мицевъ и аинъ му Тами отъ с. Невюляни,
Аеринско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада .
24. Далкълъчевъ Илия отъ с. Владово, Воденско;
живущъ въ Браунсвилъ, Пенсилвания, Съед. Щати
25. Дворчанецъ Боро отъ Прил'Ьпъ :
живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
26. Деловъ Димитъръ отъ с. Неретъ. Аеринско ;
живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
27. Димитрова Ал. Катерина, по родители отъ с. Владово,
Воденско ;
живуща 'въ Дитро1итъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
28. Домусчиевъ Трифунъ отъ с. Зелениче, Аеринско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
.
.
.
.
29. Дорева Христина отъ с. Янковецъ, Русенско ;
живуща въ Торонто, Онт. Канада
.
.
.
.
30. Дотинъ Никола отъ Аеринъ ;
ж!ийущъ въ Спрингфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
31. Д урато Майкъ отъ с. Гопешъ, Бктолско ; живущъ въ
Ийстъ Сентъ Ауисъ, Илиноисъ, Съед. Щ ати
32. Евтимовъ Димитъръ отъ Р'Ьсенъ :
живущъ въ Гранитъ Сит|и, Илиноисъ, Съед. Щ ати
33. Запровъ Спасъ отъ Неврокопъ ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
.
.
.
.
34. Зафировъ Георги отъ с. Елховецъ, Кичевско ;
живущъ въ Стилтонъ, Пенсилвания
35. Ивановъ Бориславъ отъ Неврзкопъ ;
живущъ въ ИнДианаполисъ, Индиана
36. Икономовъ Атанасъ отъ Разлогъ ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
.
.
.
.
37. Илиевъ Анастасъ отъ с. Арменско, Аеринско ;
живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
38. Илиевъ Ставро отъ с. Габрешъ, Костурско ;
живущъ въ Торонто', Онт. Канада
.
.
.
.
39. Кадиевъ Богле отъ с. Айтосъ, Аеринско ;
ж'ивущъ въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щ ати
40. Казаковъ Кирилъ, по родители отъ с. Зелениче, А е
ринско ; живущъ въ Акронъ, Охайо ; въ паметь на
Янаки Д ош езъ
.
.
.
.
.
.
.
—
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41. Карамфиловъ Илия отъ с. Боища, Кичевско; живущъ въ
Торонто, Онт. Канада ; въ паметь на съпругата му.
42. Карговъ Андонъ отъ с. Екши-Су, Леринско ;
живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
— Сжщо отъ Карговъ дадени по сто долара въ паметь
на Менча Кърничева и Владо Черноземски * .
43. Кирковъ Кирилъ, по родители отъ с. Др'Ьновени, К ос
турско ;
живущъ въ Гранитъ Сити, Илиноисъ. Съед. щати
44. Колевъ Георги отъ с. Цапари, Битолско ;
живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
45. Короловъ Кръсто отъ с. Др'Ьновени, Костурско ;
живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
46. Короловъ Пандо отъ с. Д р ’Ьновени, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на бра
та си Костадинъ
.
.
.
.
.
.
.
47. Короловъ Аазаръ и синъ му Л абро отъ с. Др'Ьновени,
Костурско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада .
48. Краевъ Бориславъ, свещеникъ, отъ с. Екши-Су, Леринско;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
49. Кърстовски Димитъръ отъ с. Габрешъ. Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
.
.
.
.
50. Лазаровъ Н аето отъ с. Гломбочани, Преспанско ;
живущъ въ Лорейнъ, Охайо, Съед. Щ ати
51. Ламбровъ Х ристо отъ с. Черновища, Костурско ;
живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. щати
52. Лебамовъ Александъръ, д-ръ, по родители отъ с. Вишени,
Костурско ;
живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
53. Лебамовъ Аргиръ отъ с. Вишени, Костурско ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щ ати
54. Лебамовъ Георги, по родители отъ с. Вишени, Костурско;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щ ати
55. Лебамовъ Иванъ, по родители отъ с. Вишени, Костурско;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щ ати
56. Лебамовъ Климентъ, по родители отъ с. Вишени,
Костурско ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щ ати
57. Личинъ Василъ отъ с. Българска Блаца, Костурско ;
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щ ати
58. Марковъ хаджи Благой и съпругата му Л оза отъ с. Габрешъ, Костурско ;
живущи въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на ба-
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*
Волята на г. Андонъ Карговъ бЪше щото това му дарение д а послужи
за пренасяне тленните останки на Менча и В ладо въ свободна и независима
Македония.
Сега сумата, пакъ съ съгласие на г. Карговъ, се употреби з а отпечатване
на моите спомени, въ чиито страници сж. отбелезани и некой отъ борческите
прояви на споменатите герои.
Нека родолюбците въ утреш на свободна и независима М акедония се
погрижатъ и за изпълнение на дълга спремо Менча и Владо, з а който споме
нава г. Карговъ.
Авторътъ
—
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щит'Ь имъ Георги Марковъ и Ламбро Филевъ. —
C jrujo т"Ь подаряватъ въ паметь на Менча Кърничева
Меанчевъ Тами отъ с. Д р ’Ьновенй', Костурско; житель на
Торонто, Онт. Канада (сумата е била подарена за
книга « Спомени-П », но случайно не е била отбе
лязана въ поместения списъкъ)
.
Меанчева Тами Милка, съ синоветЯ си Гери и Дж ани
и семейство Филипъ Меанчеви отъ с. ДрЯновени,
Костурско;
живущи въ Торонто, Онт. Канада, въ паметь на по
койния съпругъ, баща и братъ Тами Меанчевъ
Милановъ Никола отъ с. Кономлади, Костурско;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
Миленковъ Георги отъ ПрилЬпъ
живущъ въ Л ось Анджелесъ, Калиф. Съед. Щ ати
Минова Т . Виктория отъ ПрилЯпъ ;
живуща въ Стилтонъ, Пенсилван!ия, Съед. Щ ати
Миновъ Трайко отъ Прил^пъ ;
живущъ въ Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. Щ ати
Михайловъ Ваеилъ, свещеникъ, по родители отъ Битоля
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
Михайловъ Ваеилъ отъ с. Др^новени, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
Михайловъ Д . Никола, по родители отъ ДрЯновени
К остур ск о; живущъ въ Торонто, Онт. Канада
Михалушевъ Киро, отъ Петричъ ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада .
х. Мицевъ Х ристо отъ с. Суровичево. Аеринско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
х. Мицевъ Стоянъ отъ с. Суровичево, Аеринско ;
живущъ въ Акронъ, Охайо, Съед. Щ ати
Мишевъ Стефчо отъ Скопйе ;
живущъ въ Флинтъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
Младеновъ Георги отъ с. Мосомище, Неврокопско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
Младеновъ Илия отъ с. Буфъ, Аеринско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
Младеновъ Пандо отъ с. Търлисъ, Неврокопско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
Моаремова Мария отъ с. Загоричани, Костурско ;
жйвуща въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
Македонска Патриотична Организация « Бащинъ Край »
— Женска Секция — Гранитъ Сити, Илиноисъ,
Съед. Щ ати
.
.
.
.
.
.
.
.
Македонска Патриотична Организация «Дамянъ Груевъ»
— Женската Секция — Индианаполисъ, Индиана,
Съед. ш ати .
.
.
.
.
.
.
.
.
Македонска Патриотична Организация « О хридъ »
М енсфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
.
Македонска Патриотична Организация « Охридъ » —
Женската Секция — М енсфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
—
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80. Македонска Патриотична Организация « Прил'Ьпъ »,
Стилтонъ, Пенсилвания, Съед. Щ ати
81. Македонска Патриотична Организация « Р о д и н а » , Гери,
Индиана, Съед. щати
.
.
.
.
.
.
82. Наумовъ Василъ отъ Кзномлади, Костурско ;
живущъ въ Барбертонъ, Охайо, Съед. Щ ати
83. Низамовъ Х ристо отъ с. Янковецъ, Русенско ;
живущъ въ Индианаполисъ, Индиана, Съед. Щ ати .
неговата съпруга Славка отъ с. Пжтеле, Аеринско
неговия синъ Никола
.
.
.
.
.
.
неговата дъщеря Вирджиния
.
.
.
.
.
неговия внукъ Христо
.
.
.
.
.
.
84. Николовъ Георги, свещеникъ, отъ Крушево ;
живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
неговата съпруга В^рка отъ Тетово ;
въ паметь на родителит’Ь си Никола и Анна Буневи
85. Николовъ Димитъръ и съпругата му Евантия отъ с.
Търсйе, Аерин. живущи въ Торонто, Онт. Канада,
въ паметь на синъ имъ Александъръ
86. Новачковъ Илия отъ с. Бобища, Костурско ;
живущъ въ Ню-Йоркъ, Съед. Щ ати
87. Новачкови Стасе и Борисъ отъ с. Габрешъ, Костурско ;
живущи въ Торонто, Онт. Канада
88. Олеви Никола и Мица отъ Воденъ и П ^теле, Аеринско ;
живущи въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щ ати
89. Олеви Дж имъ и Тина, по родители отъ Воденъ и А е
ринско ; живущи въ Кливеландъ, Охайо, Съед. Щ ати
90. Павловъ Иванъ отъ Крива Паланка :
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
91. Панзовъ К. Георги отъ гр. Круш ево;
жйзущ ъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
92. Пановъ Никола отъ с. Бр’Ъзница, Костурско ;
живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
93. Пановъ Тами Джеймсъ, по родители отъ с. Въмбелъ,
Костурско ; живущъ въ Торонто, Онт. Канада,
въ паметь на брата си Д ж ор дж ъ Джеймсъ
94. Парговъ Никола отъ Скопйе ;
живущъ въ Елъ Кайонъ, Калифорния, Съед. Щ ати ;
внесълъ 50 долари за « Спомени II », пропустнати
да се отбележатъ ; а за настоящата книга внесълъ
100 долари ; всичко
.
.
.
.
.
.
95. Переловъ Стефе отъ с. Др'Ьновени, Костурско ;
жйвущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ, Съед. Щ ати
96. Перови Дине и З о я отъ с. Баница, Аеринско ;
живущи въ Торонто, Онт. Канада
.
.
.
.
97. Попови Антонъ и Димитъръ отъ с. Бр’Ь зница, Петричко;
живущи въ Синсиннати, Охайо, Съед. Щ ати
98. Поповъ Викторъ, по родители отъ с. Владово, Воденско ;
живущъ въ Дирборнъ, Мичиганъ
.
.
.
.
99. Репацевъ Иванъ отъ с. Смърдешъ, Костурско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
.
.
.
.
—
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100. Симеоновъ Георги отъ Охридъ ;
живущъ въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
101. Симеоновъ Миле отъ с. Тресонче, Дебърско ;
живущъ (въ Торонто, Онт. Канада
.
102. Стояновъ Пандели отъ с. Барбарево, Струмишко ;
живущъ 1въ Торонто, Онт. Канада
.
103. Спахиевъ Георги отъ Неврокопъ :
живущъ въ Ф ортъ Уейнъ, Индиана, Съед. Щ ати
104. Тодорови Димитъръ и Анка отъ Крива Паланка ;
живущи въ Йънгстаунъ, Охайо, Съед. Щ ати
105. Тодорова Х р . Светла отъ с. Крушйе, Русенско ;
живуща въ Торонто, Онт. Канада
.
106. Тодоровъ Филипъ отъ с. Неволяни, Леринско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
.
107. Христовъ Методи отъ о. Прекопана, Костурско ;
живущъ въ Дирборнъ, Мичйганъ, Съед. Щ ати
108. Цаковъ Александъръ отъ гр. Банско, Разложко ;
живущъ въ Дитроитъ, Мичиганъ
.
109. Цафарови Лазаръ и Живка отъ с. Смърдешъ, Костурско ;
живущи въ Торонто, Онт. Канада
.
110. Централниятъ Комитетъ на Македонските Патриотически
Организации въ Съединенит^ Щ ати и Канада
111. Чалевъ Карлъ отъ Екши-Су, Леринско ;
живущъ въ Индианаполисъ, Индиана, Съед. Щат(и
112. Чаневъ Методи отъ с. Острово, Воденско ;
живущъ въ Кентонъ, Охайо, Съед. Щ ати
113. Читакови Иванъ и Анна отъ София ;
живущи въ Италия
.
.
.
.
.
.
114. Чокревъ Коста отъ с. Буфъ, Леринско ;
живущъ Въ Менсфилдъ, Охайо, Съед. Щ ати
115. Чукалевъ Тодоръ отъ Р^сенъ ;
жйвущъ въ Алтонъ, Илиноисъ, Съед. Щ ати
116. Шайковъ Никола отъ с. Д^лчево, Неврокопско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
117. Ш амандурови Ставро и Василъ отъ с. Смърдешъ,
Костурско ; живущи въ Торонто, Онт. Канада
118. Шинковъ Атанасъ отъ с. Косинецъ, К остурско;
живущъ въ Ню-Йоркъ, Съед. Щ ати
119. Шоповъ Кириако отъ с. Кондораби. Костурско ;
живущъ въ Ню-Йоркъ, Съед. Щ ати
120. Янковъ Василъ отъ с. Търсйе, Леринско ;
живущъ въ Торонто, Онт. Канада
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О Т Ъ ДРУ Ж ЕС ТВО « Т. А Л Е К С А Н Д Р О В Ъ » ВЪ БРЮ КСЕЛ Ъ
121. Атанасова Р оза отъ Д обри Лаки, Св. Врачко ;
живуща въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
122. Бойчевъ Панаиоти отъ Битоля ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
.
123. Вансевенантъ Мария, белгийка отъ Ла Панъ ;
живуща въ Брюкселъ, Белгия
.
.
.
.
124. Гуджаловъ Н'икола отъ Велюса, Струмишко ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия ;
15
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.

30
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20

»

Ю

»

Ю

125. Дамяновъ Василъ отъ Раково, Кюстендилско ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
126. Даневъ Георги отъ Петричъ ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
127. Карагйозовъ Х ристо отъ Ново-Село, Щ ипско ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
128. Костовъ Филипъ отъ Кромидово, Св. Врачко ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
129. Марковъ Марко отъ Серменинъ, Гевгелийско ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
130. Меиеръ Маргаритъ, германка, отъ Спаеръ, Германия
131. Михайловъ Борисъ отъ Велюса, Струмишко ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
132. Николовъ Траянъ отъ Ш урленци, Преспанско ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
133. Николова Николина отъ Дърмени, Преспанско ;
живуща въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
134. Николовски Бьорче отъ Езерени, Преспанско ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
135. Парговъ Х ристо отъ Полчища, Мариово, Прил'Ьпско
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
136. Проевски Стефанъ отъ Р'Ьсенъ ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
137. Ролевъ Василъ отъ Берово ;
живушъ въ Брюкселъ, Белгия .
.
.
.
138. Трайковски Трайче отъ Палчища, Мариово, Прил'Ьпско
живущъ въ Куртъ-Сенъ-Етиенъ, Белгия
139. Челебиевъ Х ристо отъ Струмица ;
живущъ въ Брюкселъ, Белгия .
140. Челебиевъ Коце, родень въ Брюкселъ, Белгия ;
по баща отъ Струмица
.
.
.
.
.
.

—
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THE MEMOIRS OF IVAN MIHAILOFF
The present book is the third volume of M ihailoff’s memoirs. The first one
w as published in 1958 under the title of Spomeni-I, Mladini (Memoirs-I, Early L ife),
while the second volume Spomeni-II (1919-1924), appeared in 1965. The contents
of the three volum es can be briefly sum m arized as follow s :
In the first book, « E arly L if e », the author describes the events occuring
during the period of 1900-1912, when the IMRO (International Macedonian R evo
lutionary Organization) w as for him a m ysterious phenomenon. From the brief
descriptions of incidents and persons in his native city, one gets the impression
th at the people there were organizing in mass, mainly the Bulgarians ; their common
thrilling hope to attain their liberation from the Turkish yoke ; their readiness
to give sacrifices, suggesting a m essianic faith in victory.
Then the author describes his life in Bulgaria not only as an em igrant in 1907,
but also as a student in the pro-gym nazia. There he joined his father who had
m anaged to elude the Turkish police and escape to Bulgaria as a result of a
revolutionary outrage.
In 1908, however, the Young Turks deposed Sultan Abdul Hamid and proclaimed
a constitutional government. As a consequence, a great number of the em igrants
left B ulgaria and returned to Macedonia. The IMRO’s illegal armed units had also
descended from the hiding places in the mountains. Christians and M oslems were
celebrating throughout Macedonia. But these festivities were soon darkened. The
new Turkish regim e had launched a policy of disarming the Bulgarian population,
accom panied w ith frightful abuses and beatings. The IMRO again appeared on
the scene and swearing the people to carry on the revolutionary struggle ; as
a result a series of outrages occurred in the country.
A fter the defeat of the Turkish army, the author vividly describes not only
the arrival of the Bulgarian troops in Salonika in 1912, but also the cooling off
of relations betw een Bulgarians and Greeks. A gloom y fram e of mind began to
overcome the Bulgarian population, not only because in the largest part of
Macedonia there w as established Serbian and Greek rule, but also because it w as
accom panied w ith violence and persecution of everything that w as Bulgarian, while
the Bulgarian arm y w as in Thrace engaged in battle against the Turks.
In 1915 Serbia w as defeated and the arrival of the Bulgarian army w as
im m ensely acclaim ed by the population. In 1918, however, the Serbian authority
w as restored. The author again took refuge in Bulgaria where he came in contact
w ith his fellow -citizen, Todor A lexandroff, a w ell-known IMRO leader since the
Turkish regim e in the country.
The second volum e of M ihailoff’s memoirs deals w ith the renewal of the
IMRO’s figh t against the new Serbian and Greek regim es in M acedonia from 1919
to 1924. It describes the follow ing topics :
1. The author’s participation in organizing the Bulgarian students and young
people from Macedonia living in Sofia.
2. The organization of the M acedonian (B ulgarian) em igration in Bulgaria.
The appearance am ong the em igration there of an opposition leaning on the
support of Stam boliski’s Bulgarian regim e or the Bulgarian Communist Party.
3. A brief reference is given to the attem pt made in 1919 for granting of
autonom y to M acedonia after the first World War.
—
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This attem pt for autonomy of Macedonia, supported by the U nited States,
Great Britain, Italy, and Japan w as frustrated only by the French diplomacy.
The author quotes statem ents given by the British Labor Party, as well as those
of influential statesm en and politicians, in favor of an independent Macedonian
state. He also quotes W inston Churchill, Lloyd George, and other prominent persons
in favor of the Bulgarian population in Macedonia.
4. Follows description of the oppressive regim es established by Serbia (Y ugo
slavia) and Greece in parts of Macedonia w hich they occupy. In order to compare
this situation w ith that of the Turkish regim e prior to 1912, the author gives
factual inform ation about the first Serbian-Greek regim e which lasted only three
years, 1912 tot 1915. And in support of his discussion, the author quotes data from
the w ell-known Report of the Carnegie International Commission To Inquire on
the Causes and Conduct of the Balkan W ars (Published in W ashington, D.C., 1914),
and also from other sources. The im possibility to carry on a legal civic fig h t for
elem entary human rights, the IMRO w as compelled then, as it w as after 1919,
to again resort to arms. The Bulgarian and Romanian population in the country
is forcibly subjected to denationalization by the Serbian and Greek so-called
Christian authorities.
Several episodes of the revolutionary figh t are described. Of the m ost significant
incidents, the author alludes to and gives precise inform ation about the sensational
resistance of thousands of Bulgarian recruits who had been brought to K raguyevets,
a city in the heart of Serbia, where they refused to take the oath of allegiance
to the Serbian king ; their refusal gave rise to an affray betw een the young B ul
garian soldiers and the Serbian officers, while the gathered crowd of people and
the Serbian priests fled in panic.
The author gives further details about the slaughter by Greek officers of
harm less Bulgarian peasants in the village of Terlis, in order to spread terror
and (force the Bulgarian population to leave its century-old hom es and flee to
Bulgaria. For this cruelty, Greece has been found guilty by an investigating
com m ission of the League of N ations. Exam ples of such m ass slaughters of Bul
garians by the Serbian authorities are also cited. The nam es of 2,528 innocent
Bulgarians, Turks, and Albanians killed by the Serbian authorities and other
numerous cases of violence are detailed.
5. Follow s a characterization of the great organizer and fighter for a free
and independent Macedonia, Todor Alexandroff, who, after 1919, for the third
tim e had reconstituted the IMRO against foreign oppression.
6. Then the author gives inform ation about different situations concerning the
Macedonian figh t for freedom ; m akes reference to the comments and the adm ission
of Serbian and Greek newspapers about their respective bad regim es in M acedonia ;
describes the situation of other nationalities in M acedonia ; he points out the
position of Y ugoslavia, Romania, and Greece defending the treaties of peace con
cluded in Paris ; calls attention to the failure of these countries to put in force
the provisions of the peace treaties for the protection of m inority rights, and
com m ents of the European and Am erican press in favor of Macedonia, and so on.
7. A number of pages of this book are devoted to the fig h t which the M ace
donian liberation movement had to carry on w ith Alexander Stam boliski’s B ul
garian government.
The author describes the confusion which had occurred in B ulgaria as a result
of her defeat in the first World War ; the obstacles created by Stam boliski’s regim e
against the Macedonian liberation movement ; the resulting bloody conflicts in the
country ; the occupation of the city of Kustendil by armed IMRO units com ing
from M acedonia in 1922, because of the reign of terror and even crime com m itted
by official authorities ; the city of Nevrokop w as also occupied by IMRO’s m ilitia ;
—
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a bomb w as released against members of Stam boliski’s cabinet who were attending
the performance in the National Theater in Sofia.
The authorities had dissolved all legal organizations of the Macedonian em igra
tion in Bulgaria which numbered at that tim e nearly 650,000 people. The governm ent
organized special armed bands and dispatched them into Macedonia to find and
kill Todor Alexandroff, but they were repulsed by IMRO’s militia.
In its figh t against the Macedonian liberation movement, the Bulgarian autho
rities engaged in their service Todor Panitza, who w as not only condemned to death
by the IMRO, but also w as sentenced by the sam e authorities for his unlawful
enriching during the war. The armed bands sent into Macedonia under P an itza’s
command were decimated by the IMRO.
8. The coup d’etat of June 9, 1923, performed by the arm y in Bulgaria,
overthrew Stam boliski from power. The author gives inform ation on IMRO’s attitude
during this revolt ; he em phatically states that Alexander Stamboliski w as not
killed by any order of the IMRO.
9. Follow a number of pages evaluating the Macedonian liberation movement
for its conflict with Stam boliski’s administration. The author cites from the British
Encyclopedia according to which Stam boliski’s government had used sem i-Bolshevist
methods. Mentioned are also confessions of prominent leaders of the P easants Party
who readily admit that Stam boliski’s government had failed to define itself whether
it represented a law ful or revolutionary administration.
10. In .regards to the Macedonian liberation movement there were obstacles
created not only by Bulgarian official factors, but also by Bolshevist intrigues, a
detailed explanation is given by IMRO’s Central Committee and signed by Todor
A lexandroff and Alexander Protogeroff.
11. A number of appendices are also added to this volume. There is also a
list not only of noted revolutionary workers, but also a list of nam es of Macedonians
in the U nited States and Canada who have donated for the publication not only
of this book but also of the above mentioned first volume. The book contains
also the portraits of several illegal fighters ; among them is the photograph of Vlado
Tchernozemski surrounded by his comrades of illegal fighters ; he w as the man
who, ten years later, in 1934, killed King Alexander of Y ugoslavia in M arseilles,
France. A photograph of Todor A lexandroff is also reproduced.
The third volume, which is the present one, covers the period of 1924 to 1934
and deals w ith the following topics :
1. That the Slavic population in Macedonia is Bulgarian. To substantuate this
truth, the author quotes from the works of leading foreign Balkan authorities well
fam iliar w ith this period of M acedonia’s liberation struggle.
The Serbian and the Greek authorities, to ju stify their conquest, were spreading
propaganda declaring that the population in Macedonia is either Serbian or Greek.
IMRO’s figh t w as justified even if it w as only safeguarding the local population
from the m enace of denationlization, more particularly the Bulgarians and the
Romanians.
2. D etailed inform ation is given concerning the murder of Todor A lexandroff,
committed on A ugust 31, 1924, as a result of a Communist and B ulgarian chauvinist
conspiracy. The documents contained in this book indicate that the b iggest blam e
for the com mission of this crime w as on Alexander Protogeroff, a member of the
Central Committee of the IMRO.
The author gives detailed inform ation on how the IMRO, even the entire
Macedonian liberation movement, w as saved after Todor A lexandroff’s murder.
He also quotes a number of com m ents on the personality and w ork of Todor
A lexandroff.
3. The author describes IMRO’s punishment of some M acedonian traitors who
—
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had sold them selves either to the Bolshevik gam e or that of the Serbian police ;
found guilty and executed were : in Milan, Italy, Peter Chaouleff ; in Bitola,
Macedonia, the Serbian agent Spass Hadji Popovich ; in Shtip, Macedonia, the
renegade Stoyan M isheff ; in the district of M aleshevsko, Macedonia, the renegade
Elia Pandurski ; in Vienna, Austria, Todor P anitza who w as sim ultaneously an
agent of the Bolsheviks, the Serbian and the Greek authorities. He w as shot and
m ortally killed, while attending the performance of Ibsen’s « Peer G y n t» at the
Burgtheater, by Mentcha Karnicheva who later married Ivan M ihailoff. M entcha’s
personal recollections are also incorporated in this volume. A s a result of the incident
at the Burgtheater, the foreign press turned its attention to the M acedonian question.
Excerpts from the court proceedings during M entcha’s trial in Vienna are also
contained in this book.
4. Yugoslavia, or rather Belgrade, had no intention of allow ing in the country
either a legal figh t or the application of the treaty provisions for the protection
of the national minorities. The only m eans left for safeguarding against the
spiritual, physical, and historical existence of the people w as that of the resort
to arms.
In the center of Skopie, in broad daylight, Mara Buneva, a w ell-educated and
patriotic young lady, shot and killed Velimir Prelich, the legal counselor of the
Serbian governor of Skopie district ; she committed suicide on the spot. Prelich
had distinguished him self for atrociously torturing the arrested Bulgarian students,
who were secretly organized to resist the Serbian policy of denationalization.
In the city of Shtip, the Serbian General K ovachevich w as shot and killed.
As a result of this case, much fuss w as raised by the Serbian press. E ven for
several days afterward the world-wide press had commented about this event.
In Belgrade, in his office at the m inistry of interior, Jika Lazich, the chief
of police, w as shot and wounded. The assailant w as Ivan M omchiloff whom Lazich
had sent to kill Ivan M ihailoff. M omchiloff succeeded in convincing his Belgrade
friends that he really had carried out the order ; the Serbian high authorities thus
entrusted M omchiloff w ith greater confidence which gave him an opportunity to
punish the head of the Serbian police. Im m ediately after his attem pt to liquidate
Lazich, M omchiloff committed suicide, but his victim som ehow recovered. This
event created a great impression throughout the country.
Reference is also made to series of attem pts on trains in Serbia, and even in
Belgrade. The IMRO had transferred the figh t to the oppressor’s fatherland itself.
5. The author gives a detailed inform ation about the situation of the so-called
« W estern Outskirts », that is, the Bulgarian districts of Tsaribrod and Bosilegrad,
which Y ugoslavia had annexed after the first World War. Because of B elgrade’s
policy to « Serbianize » the Bulgarian population, there, too, an anti-Serbian revo
lutionary figh t had started.
6. D etails are also given about series of skirm ishes betw een IMRO’s armed units
and Serbian gendarms and regular troops ; also series of court trials usually of
innocent people which the oppressors had accused of com plicity w ith the revolutio-»
nary organization — IMRO. Comments of the foreign press on these skirm ishes
are also quoted.
7. A special section of the book deals w ith series of problems in connection
w ith the Macedonian liberation movement. For exam ple :
a) The author quotes the opinions of European and A m erican newspapers, of
noted statesm en and politicians, who are ju stifying the revolutionary struggle in
Macedonia ;
b) An exam ple is given on the «qu alities of the Serbian propaganda» ;
c) It briefly points out the attitude of some of the Great Pow ers tow ard the
Macedonian question during the period considered by this book ;
—
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d)
Brief reference is made of IMRO’s political stand, its declarations in con
gresses, statem ents made by its leaders, and articles published in its official organ
on topics such as :
1) IMRO’s legal activities ;
2) The rapprochement between Croatian leaders and those of the Macedonian
m o v em en t;
3) In Bulgaria Ivan M ihailoff was sued in court and acquitted ;
4) Fear from IMRO’s actions are overcoming the Serbian state officials ;
5) The Bulgarian free public opinion and the Macedonian question ;
6) Serbian attem pts to murder members of IMRO’s Central Committee ;
7) The congress of IMRO, and so on.

The three volumes of Ivan M ihailoff’s memoirs published so far deal, to a
great extent, with the history of the Macedonian liberation movement after the
Turkish regim e of the country. And for the period of Turkey’s domination of
Macedonia, there is a history w ritten by Hristo Silianoff, who had him self partici
pated in the then revolutionary fight.
It is needless to state here that, under the Turkish regim e the various nationa
lities in Macedonia were not deprived of their national character. They had and
enjoyed their own schools and churches with their own teachers and priests, and
also their own national cultural associations and publications. But with the arrival
of the Serbian and Greek authorities in the country, they closed the schools and
churches of the Bulgarian and Romanian population ; the publication of their books
and newspapers were suspended ; even the nam es of the people were changed to
Serbian or Greek terminations. And not in vain did the oppressed population begin
to recall w ith deep regret the more or less benevolent Turkish regim e from the very
moment of the arrival of the Serbian and Greek army in Macedonia.

Ivan M ihailoff, the author of this book, w as born in Novo-Selo, near the city
of Shtip in central Macedonia, now under Yugoslav rule. He completed the Bulgarian
pro-Gymnazia school in Shtip. Studied one year in the Turkish school in his native
town, and later attended for three years the Bulgarian Real Gymnazia in Salonika.
A fter this city fell under Greek rule, he w as compelled to enroll in the Serbian
Gymnazia in Skopie from which he graduated.
A fter 1919, he studied law at the U niversity of Sofia, but soon he devoted his
tim e and energy to work in the Macedonian liberation movement ; and since the
end of the first World War to the present he is alw ays among its workers. He w as
president of the Macedonian students society at the U niversity of Sofia. A fter 1921,
when the Bulgarian government launched a policy against the M acedonian m ove
ment, M ihailoff w ent underground in Bulgaria. A t the beginning of 1925, he w as
elected as a member of the Central Committee of the IMRO ; after this he w as
tw ice re-elected as a member of IMRO’s Central Committee.
Besides the three volum es of his memoirs already published, and the fourth
still in manuscript form, M ihailoff has w ritten and published the follow ing works :
Macedonia : A Switzerland of the Balkans (1953) ; Stalin and the Macedonian
Question (1948) ; Po Trnlivia P at N a M akesdonskoto Osvoboditelno Delo, 1939 (B y
the Thorny Road of the M acedonian Liberation W ork) ; The IMRO ; The Coup
d’E tat of the 19 th of May, 1934 and Macedonian Movement. Some of these works
have been translated into English.
—
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In addition to this he has w ritten a number of brochures, one of which,
« M acedonia’s Rise for Freedom in 1903 », is translated into English. M ihailoff has
also w ritten hundreds of articles published in the Bulgarian or foreign languages ;
m ost of them under an assum ed name.
Ivan M ihailoff does not necessarily m aster any foreign language, but he speaks
fluently enough five or six languages in addition to his mother tongue. If he had
not devoted him self to his basic duty in w orking for the liberation of his fatherland,
he would have preferred to devote his tim e in the pursuits of his favorite subjects :
history, law, and literature.
He has never deviated from his political conviction that Macedonia, which is
now divided, m ust be united as an independent state so th at its inhabitants m ay
live in freedom ; and also to put an end to the existing discord am ong the Balkan
states. A united and free Macedonian state patterned after that of Switzerland,
would serve as a bridge for an eventual Balkan rapprochement.

—
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ПРЕДГОВОРЪ
Н е ще повтарямъ тукъ каквото казахъ въ предговора на книгата ми
« Спомени- I l », зас%гаща събитията въ македонското освободително дви 
жение до смъртъта на Тодоръ Александровъ.
Когато той загина, поробителитЬ и разнитЬ странични врагове на
В М Р О повярваха, че тя и македонската кауза сж издъхнали. Н о rfc се
лжжеха.
Потисничеството въ Македония продължаваше. Н е спрЬ и отпора
срещу него. В М Р О умишлено не е реагирала колкото би могла. Н о усп^Ь
да подържа откритъ македонския въпросъ.
Националната ни история бЪше фалшифицирана, гонена, отричана.
Нашата борба 6Ь единствения способъ, за да се покаже, че тая история
продължава и че народа ни не е загиналъ.
Времето завеща на В М Р О , — въ съответната степень и на мене
като участникъ въ нея — доста грижи. По липса на мЬсто не успЬхъ
тукъ да дамъ обстойно описание на всички т%хъ, нито на поробштелския
режимъ по-специално. З а него читательтъ има вече представа отъ пре
дидущата моя книга, а повече ще прочете въ оная, която ще дойде подиръ
настоящата.
Въ известни отношения и тази книга прилича на история за описвания
периодъ. Това, което би могло да се търси и означава като лични мои
спомени, се слива съ описванит-Ь работи, губ и се въ тЬхъ. Причината е
въ туй, че се намирахъ на отговорно мЬсто въ нашето освободително д ви 
жение.
Желаейки да изнеса какъ чужденци сж преценявали нашата борба,
цитиралъ съмъ по необходимость и известенъ брой тЬхни мнения, въ
които се споменава и моето име.
Давамъ въ тЬзи мои книги отзиви и отъ самитЬ поробители. ТЬ сж
тЪхенъ автопортретъ.
З а документация сж използувани нЪкои страници отъ печатани вече
издания на В М Р О , отдавна напълно изчерпани. И тукъ не смЬтнахъ за
нужно да преповтарямъ съ др уги думи н%ща, които до голяма степень сж
били писани и отъ мене.
Както народнитЬ пЪсни и предания, така въ известно отношение и
събития отъ рода на т%зи, които се изнасятъ въ книги като настоящата,
сж храна за духа на народа, а не само свидетелство за миналото му. А к о
посоченитЬ тукъ факти биха допринасяли за укрепване волята на маке
донския българинъ и на неговитЬ лоялни съотечественици ; ако биха поне
донейде насочвали мисълъта и на свободнитЪ му братя къмъ онова, което
е негово, но му е било ограбено, мога да съмъ предоволенъ.

Иванъ М ихайловъ.
—

23

—

ЧАСТЬ ПЪРВА

Загубата на Тодоръ Александровъ
Спасяване на ВМРО

I.

31 АВГУСТЪ И 12 СЕПТЕМВРИЙ 1924 г.

На 29 августъ 1924 г. получихъ бележка отъ Тодоръ Александровъ
да отида при него. Отпреди два дни се намираше тайно въ София. За
присжтствието му знаеше тЪсенъ крж гъ отъ приятели.
Н ам^рихъ го приготвенъ за пжть. СрЪдъ стаята забел^захъ натъ п
кана съ пакети раница. Той бе седналъ предъ масата ; въ скута му
бе разтворена презраменната му чанта, въ която прибираше писма, раз
пределени на купчинки върху масата.
— Седни, Брезовъ*, — ми каза той, като влЪзохъ. И прибирайки
въ чантата си последните бележки, каза ми : ,, С тегам ъ се за пжть ”
— Разбрахъ още като влезохъ — му отговорихъ, но за кжде ?
— Отивамъ на Серския окрж ж енъ конгресъ.
— Кжде ще се състои този конгресъ ? — запитахъ. Обясни ми, че се
свиква въ Пирина и че тая вечерь требвало да потегли, за да стигне утре
на време.
Запитахъ го налага ли се непременно той да присжствува тамъ,
на което отговори, че това ш,ело да бжде полезно.
— Струва ми се, по-добре е, ако ти не отидешъ на този конгресъ,
подхвърлихъ азъ.
— Не, излишно е въ случая всеко съмнение. Налага се да отида,
защото много работи има да каж а и чрезъ самия конгресъ да поправя.
— Съвсемъ искрено да си кажа, бай Тодоре, азъ се боя да отидешъ
нататъ къ. Н ем ам ъ никаква вер а въ Алековци.**
— Нищо не м огатъ да сторятъ т е , когато там ъ се е събралъ
ц е л ъ конгресъ.
— Азъ се боя, че т е сж въ състояние и да посегнатъ върху тебе.
Съ този страхъ ж ивея отъ известно време. С м етам ъ, че съ т ё х ъ не
можемъ да се оправимъ чрезъ конгреси, особено когато т е организирв атъ конгреса.
— Т ам ъ ще б ж д а тъ и много предани хора. Т ам ъ сж и неврокопци
съ Стоянъ Филиповъ начело.
— Извинявамъ се, че споря. Азъ казахъ това, което чувствувамъ ;
по-добре е да не отивашъ. Тия хора не сж за верване. Но понеже си
решилъ да пж туваш ъ, вземи поне по-голема охрана.
— С м етам ъ о тъ тукъ да не взимамъ никого ; п ъ къ и неудобно ми
се вижда да водя охрана, тъ й като там ъ нейде ще ме чакатъ момчета
изпратени отъ конгреса. Не искамъ да помислятъ, че се боя, или се
съмнявамъ въ нещо. З а да н е м атъ такива съмнения отивамъ, до голема
степень, на конгреса.
— Въ всеки случай азъ настоявамъ да т р ъ г н а т ъ неколко души съ
тебе. Ако това не удобрявашъ, поне двама души оттукъ вземи, както
* Брезовъ — псевдонимъ на Иванъ Михайловъ.
** П одъ името « А лековци» имамъ предвидъ главно трима ду ш и : самия
Алеко Василевъ, заведую щ ъ работите на ВМРО въ Пиринска Македония, съ
помощьта на изпратения му за секретарь Георги Атанасовъ, и намиращия се
често около тЪхъ Ал. Протогеровъ, който наскоро се б е върналъ отъ чужбина.
—
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обикновено правишъ при всЪко твое движение, безъ това да е изглеждало
комуто и да било като нЪщо извънредно.
Следъ като помисли малко Тодоръ запита :
— Кои момчета имашъ на разположение ?
— Имамъ мнозина. Най-добре ми се вижда да отидатъ Панзо Зафировъ и Христо Балвански.
— Добре. Нека б ж д а тъ готови, привечерь тръгвам е — отсече
Тодоръ.
Отговорихъ и на запитването му относно некой текущи работи и
побързахъ да си изл^зна, за да наредя потребното относно двам ата
души.
— До виждане, бай Тодоре.
— До виждане, отговори той и въ гласа му, въ погледа му разбрахъ, че той искаше да прибави : „ Бжди спокоенъ, нЪма да се случи
нищо лошо ” . Това бе последната ми среща съ него.
Мих. Моневъ, зетъ на Тодора, ми разказа, че е водилъ сжщия почти
разговоръ, настоявайки да не заминава. Когато споменалъ, че т р еб в а
да вземе седемь-осемь души за охрана, Тодоръ му отговорилъ : ,, Нима
на сражение отивамъ ? . . . ” . А относно Алеко и Атанасовъ, посочвайки
чантата си, казалъ : ,, Т укъ сж събрани толкова много аргументи, че
тия господа ще намЪрятъ истинското си м есто ” .
Чувствувахъ, че нЪмамъ търпение да се заловя за работа следъ
тръгването му. Добре дошла бе идеята на единъ мой университетски
другарь да отидемъ за единъ-два дни на екскурзия до Витоша. Не бехъ
излизалъ така повече о тъ три години. Д вамата съ него заминахме. Р аз
нообразно минахме тия два дни. Стори ми се, че се връщ ам ъ къ м ъ
отдавна отлетели младини, м акаръ да бЪхъ на двадесеть и седемь години;
тъй много ме бЪха откъснали отъ живота на свободната младежь
четирите години прекарани въ напрегнати събития следъ войната, а
особено криенето изъ София, при земеделския режимъ.
На другия день, следъ връщането ми отъ екскурзията, се б е полу
чило известие отъ Свети-Врачъ, повторено няколко часа по-късно, следъ
като не е даденъ отговоръ. А не е могло да се отговори, защото мене
не сж могли веднага да намЪрятъ.
Съобщаваше се, че Тодоръ и Протогеровъ викатъ мене, Мих. Мо
невъ, К. Пърличевъ, Панчо Михайловъ и Никола Велевъ ; казваше се
въ съобщението, веднага да тръгнем ъ. Всички имена бЪха означени
съ псевдонимите ни. Азъ решихъ да не съобщ авамъ нищо на вика
ните лица, докато не видя дали и по-нататъкъ ще се настоява за зами
наването ни. П ов^рихъ само на Пърличева, че известно безпокойство
предизвика у мене това съобщение. Причини : преди всичко, нпкоп
отъ повиканите не можеше да има работа въ окрж ж енъ конгресъ ;
псобяснимо се явяваше повикването особено на единъ войвода о тъ
другъ окрж гъ, какъвто бе П. Михайловъ ; а Н. Велевъ, деятель въ
Виена, който преди неколко дни бе дошелъ въ София, най-малко бе
необходимъ на този конгресъ. Нито азъ, нито Пърличевъ, бихме имали
що да докладваме там ъ. Още по-загадъчно се явяваше повикването
на Монева, който не заемаше постъ въ организацията.
Пърличевъ се съгласи съ менъ да почакаме и да не тръгвам е безъ
нова покана. Той сжщо споделяше опасенията ми, че ту къ може да
се крие нещ о друго. И нему вдъхваха известни опасения отношенията
съ Алековци.
—
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На другия день се получи вече телеграма до мене, подписана отъ
„ И л и я ” и „ М и л е ” — псевдонимите на Протогеровъ и Тодора, съ
сжщото съдърж ание. Обадихъ се пакъ само на Пърличева и му казахъ,
че споредъ мене сега вече можемъ да тръгнемъ, но ще т р е б в а да бж демъ
много внимателни. Решихъ да каж а и на Монева това. А на Велева и
П. Михайлова нямаше да съобщавамъ нищо о тъ съмненията ми.
Моневъ по-сериозно погледна на тия съмнения ; той добре знаеше
какъ в ъ р в я тъ работите между Тодора и тройката. Той бе въ ГорнаДжумая и оттам ъ го взехме съ насъ. Въ Горна-Джумая научихъ, че
Тодоръ оставилъ там ъ единия отъ двамата души, които беха потег
лили съ него за охрана.
Стигнахме до село Дере-Мислимъ предъ Мелникъ и се опжтихме
съ коне по Мелнишката долина. Малко предъ Мелникъ се зададе на
конь П етъръ Говедарчето. З а пръвъ пжть го виждахъ, слушалъ б е х ъ
името му. Знаехъ че е твърде близъкъ на Атанасова и Алеко, единъ е
измежду двамата-трима души, които сж главната опора на тройката
въ Мелнишко. Той ни посрещна засменъ, разговорливъ, питаше ни
защо толкозъ сме закъснели. Съ него потеглихме.
Изъ тези м е с т а за пръвъ пжть минавахъ ; сжщото бе и съ съп ж тниците ми, както е било и съ Тодора. Потиснатъ се чувствува човекъ
между високите песъчни брегове на долината, която при туй постоянно
извива ; така че, вървимъ с р е д ъ една неизвестность, не виждайки ни
въ страни, ни отпреде си по-далече отъ неколко десетки метра. Б е
много горещо и задушно. Т ака вървехм е до село Караланово, а тукъ
взехме да се възкачваме направо по стръм ната пжтека за Сугарево.
Все повече планински хоризонти почнаха да се разкриватъ ; и по-леко
се дишаше. Съ по-големо облекчение в ър вехъ , ц е л ъ пропитъ отъ
желание по-скоро да стигнемъ до конгреса, за да зърна Тодора, да
видя изобщо какъ всичко се развива. Докато бехме въ потискащата
долина, по-далечно н екак ъ и по-свързано съ мжчнотии ми се виждаше
това наше свиждане. И колкото да я разгонвахъ, като некоя нахална
муха, току безпокоеше съзнанието ми една теж ка мисъль ; тя ми каз
ваше, че по-добре би било ако Тодоръ не дойдеше да се завира изъ
тЬзи непознати нему урви и долини.
Говедарчето ни разправяше по пжтя, че конгресътъ е почти привършилъ работата си ; чакали насъ и утре вероятно щело да бжде
готово ; тая вечерь сме щели да спимъ въ Сугарево, кж дето изъ раз
ните махали били разквартирувани всички делегати ; ако имало време,
щели сме да отидемъ направо при Тодора и Протогерова; ако ли бжде
късно, то утре рано.
Стигнахме почти въ мракъ. Заведоха ни отначало въ една кжщурка, кждето се бех а събрали мнозина. Т ам ъ видехме Гоце Манолевъ,
който съ Говедарчето б е станалъ голем ъ приятель на Алековци. В и дехъ
войводата Гогата Полски отъ серското село Х азнатаръ ; там ъ бе и
Георги Пенковъ о т ъ Градево, Горно-джумайско. Моневъ пожела щото
некой отъ четниците да му направи здравъ м асаж ъ ; оплакваше се, че
билъ настиналъ.
Стаичката б е низка ; всички бех а притиснати въ нея ; впрочемъ,
кж щ и те на туй селце бех а до една мизерни. Георги Пенковъ беше
особено разговорливъ. Като-чели умишлено т ъ р се ш е да попада на
теми, при които може да се спори. И съ мене заговори нещ о за кому
нистическия бунтъ въ Разлога, станалъ презъ месецъ септемврип ми
—
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налата година. И ни въ клинъ, ни въ рж кавъ, той избухна и се нахвърли
съ цинични ругатни противъ гарнизонния началникъ въ Разлогъ подполковникъ Ж ечевъ ; сигурно му имаше зж б ъ за нЪщо. Закани се, че
щЪлъ главата му да отр еж е. Стори ми се, че съ заканитЪ си и съ
особено повдигнатия си тонъ той цели да направи никакво впечатление
намъ ; искаше да покаже колко е см ^лъ и решителенъ. Не виждайки
нужда отъ всичко туй, и понеже това що приказваше не се отнасяше
до насъ, а 6Ъ нЪкакъ изкуствено, престанахъ да го слушамъ, като
на края му подхвърлихъ, че е по-добре всички тия работи да ги каже
лично на подполковникъ Ж ечева ; и ако може да му о т р е ж е главата, да
го направи. Може би н^кой отъ околнит-fc бЪ смигналъ на Пенкова да
не се увлича, т а той изъ единъ пжть cnp-fe да говори, въпреки охотата
му да се позакачи съ мене.
Подиръ малко Говедарчето ни попита не ж елаемъ ли да се при
бираме вече за спане, следъ като ц-Кьлъ день сме пжтували. Прибави, че
при голЪмцитЪ утре ще отидемъ, защото тЪ били сега съ н^що заети,
а п ъ къ и м ахалата имъ била доста далече. Заведе ни въ една кжщица
наблизо. Като влезнахме въ стаята, никой отъ насъ не повярва, че тукъ
ще останемъ да спимъ. Тя бЪ съвършенно гола ; по пода, който бЪше
о тъ пръсть, се виждаха ситни камъчета и грудчици отъ земя ; явно
6Ъ, че ту къ отдавна не е метено. Може би въ селото да имаше и полоша стаичка, но тая ще да 6Ъ една отъ крайно лошит^. З а завивки или
възглавници и въпросъ не стана. Внесена 6Ъ само една миниатюрна
лампица, която едва трептеш е, за да прави още по-мистериозна обста
новката. Чов'Ькъ би м огълъ по-добре да заспи, безъ никаква светлина,
на тъмно. Полегнахме така, опрани на р ж ц ет-fe си вместо възглав
ници и бидейки уморени, все пакъ сме откраднали н^кой и другъ часъ
сънь. Докато се готв'Ьхъ д а заспя, азъ се позамислихъ, дали въ избора
на тази стая не е вложено никакво умишлено пренебрежение къ м ъ насъ.
Сутриньта доста рано се събудихме всички ; главно поради твърдия
подъ. Поизтърсихме дрехитЪ си и излЪзнахме. Заведе ни нЪкой да се
измиемъ на планинската рекичка наблизо. Т ам ъ видехме да се мие
и Аргиръ Манасиевъ, стариятъ гевгелийски войвода, по това време виденъ организационенъ работникъ въ Горна-Джумая. Скоро дойдоха
Атанасъ М адж аровъ и Аспарухъ Ганчевъ, който 6Ъ въ четнически
дрехи, въорж ж енъ. Той — нека и тукъ поясня — е българинъ о тъ Русия,
емигриралъ следъ революцията ; като учитель въ Петричката гим
назия постжпилъ въ четата на Алеко ; не бтЬхъ го виж далъ о т ъ месецъ
априлъ предишната година, когато една нощь пжтувахме о тъ Дж умая
за Разложко съ Алековата нелегална група. Той б4 много събуденъ и
енергиченъ м ладъ чов'Ькъ.
Като се измихме Аргиръ Манасиевъ каза, че можемъ да вървимъ.
Ние запитахме кжде сж Протогеровъ и Тодоръ и той ни отговори, че
именно къ м ъ тЪхъ ще вървимъ. И тръгнахме, ние петимата, и тЪ т р и 
м ата — Аргиръ, М адж аровъ и Ганчевъ, по една приятна пжтека, която
постепенно се възвишаваше, заградена отъ дветЪ страни съ храсти.
Следъ няколко минути Аргиръ Манасиевъ, който вървеш е на няколко
метра предъ насъ мълчаливо, се спрЪ при единъ преслапъ на пж течката
и покани всички ни, ако искаме да си починемъ малко тукъ. НЪкои
измежду насъ поприклекнаха ; почивката наистина се налагаше, осо
бено за по-възрастните. Неочаквано Аргиръ заговори, като се изправи.
Азъ бЪхъ срещу него и веднага схванахъ, че лицето му доби особенъ
изразъ ; още съ първитЪ две-три думи 6Ъ ясно, че той се мжчи да вла—
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д^ е вълнението си и да придаде даж е никаква търж ественость на
гласа си.
— Братя, на менъ се падна много теж к а задача, да ви съобщя,
че нашиятъ великъ Тодоръ не е вече ж ивъ . . .
Тия беха думите, които Аргиръ изговори побледнялъ, смутенъ.
Б радата му потреперваше. Некой отъ насъ и не схванаха точно какво
говори той. Панчо Михайловъ скочи като ужиленъ и завика : „ Какво,
какво казва Аргиръ ? ”
— Ясно е какво, му пояснихъ азъ, убитъ е Тодоръ.
В ъ тоя моментъ ц я л ата група беше на кракъ. Всички като зако
вани на м естото си, втрещени. Панчо, както беше правъ, легна на
земята, започна да се търкаля ту на тая, ту на оная страна, викайки :
„Л еле, леле, Тодоръ у б и т ъ . . . Верно ли е ? Кой го е убилъ ? .. . ”
Обхванатъ б е отъ н е к ак ъ в ъ нервенъ припадъкъ. Викнахъ му : „ С та
вай да вървимъ, да ни к а ж а тъ кжде е Тодоръ. Н ема защо да се вай
каме и плачемъ. Нищо не можемъ да поправимъ съ плачъ ” . Не си
спомнямъ вече дали нещо казаха останалите трима другари. Знамъ,
че като се погледнахме съ Монева и Пърличева, споделяхме си м ъ л 
чаливо, че основателни сж били съмненията ни. Моневъ дълбоко в ъ з д ъ 
хна : ,, Ахъ Тодоре, ахъ Тодоре . . . ” Аргиръ ни каза, че ту къ наблизо
има една черквица и там ъ е положенъ Тодоръ съ другаря му. Тогава
разбрахме, че е убитъ и Панзо. И съ по-бързи крачки вече потеглихме
всички напредъ, смазани отъ скръбь и отъ напрежение. Много угри
жени ми се видеха и тримата души, които ни придружаваха. Т е ни
поясниха, че отъ конгреса имъ е било възложено да ни съ общ атъ т е ж 
ката новина ; затова у ж ъ случайно т е именно сутриньта се озоваха
около насъ край потока.
Очаквахъ по-дълго да вървимъ. Но изведнажъ предъ насъ се
изпречи широка поляна ; задъ нея далече на околовръстъ се показаха
планински вериги. З а б ел я за х ъ на другия край на поляната низка сгра
да — то ва б е черквицата. Още докато минавахме презъ о ж ъ н а та та
нива, заела половината о т ъ тази поляна, насреща мнозина се раздви
жиха о ткъ м ъ черквата и едни тръгнаха да ни посрещнатъ. Подаваха
ни всички рж ка, но най-добре съ м ъ запомнилъ какъ Алеко и подполковникъ Атанасовъ се изпречиха въ униформите си предъ насъ, съ
пушки презъ рамо, и сж щ о ни поздравиха. Т е имаха видъ на найнатжжени. Алеко б е се д аж е просълзилъ. И двам ата промърмориха по
две-три думи за утеха. Азъ казахъ на Алеко : „ Станалото — станало ;
всички т р е б в а д а се д ъ р ж и м ъ здраво и съ общ ъ тр у д ъ да се навакса
поне една часть о т ъ постигналата ни загуба. Особено на васъ трим ата
се налага к у р а ж ъ ; знаете, че всички дейци у васъ ще ди р ятъ опората
си ”. Немаше ту къ нуж да тепърва д а мисля какво поведение т р е б в а
да се д ъ рж и спремо тройката. З а мене б е ясно и вече решено какъ
т р еб в а да се д ъ р ж а още когато п р авех ъ най-черни тълкувания о т 
носно смисъла на повикването ни.
Понеже просълзяването на Алеко ми се виде като майстория, азъ
сжщо см етн ах ъ за добре веднага да започна играта, въ която т е или
ние щ ехм е д а изгубимъ, и о т ъ която може би за дълги години зави
сеш е целото направление на македонската освободителна борба. Мина
ми презъ ума, че Алеко може да бе се просълзилъ и отъ смущение, о тъ
липса на устойчивость, следъ като е схваналъ вече големината на и звър
шеното злодеяние, предъ картината на Тодоровия трупъ. И си казахъ,
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че ако е така, о тъ това само може да спечелимъ, т.е. по-лесно да
б ж датъ наказани Протогеровъ, Алеко и Атанасовъ. Впрочемъ, азъ
спод^лихъ поотделно съ Монева и Пърличева, че се налага, колкото е
възможно, по-хитро държ ание отъ наша страна. Това е единственото ни
оржжие, което можемъ да употрЪбимъ срещу тая уж асяващ а подлость; и
че единствената наша цель т р е б в а да .бж де живи да се измъкнемъ
отъ тукъ.
Изненаданъ б е х ъ като вид-Ьхъ, че и Пенковъ, който снощи бе
тъй словоохотливъ и предизвикателенъ, сега бе добилъ опечаленъ видъ;
и неговите очи б е х а овлажнени. На поляната имаше близо петдесеть
души, мнозинството съ пушки. З а Протогерова ни казаха, че не се чувствувалъ добре, билъ просто боленъ следъ убийството. Като ни виде,
той захълца и нищо не можеше да каже. П обързахъ и нему да повторя
думите, които б'Ьхъ казалъ на Алеко.
Ние пожелахме да вл^земъ въ черквицата, за да видимъ покойни
ците. Всичко, което все още бе за насъ като страшна приказка, стана
предъ очите ни действителность. Тодоръ лежеше въ единъ набързо
приготвенъ ковчегъ отъ тесни обикновени летви ; и т е сж се оказали
недостатъчни та на некой м еста праздните пространства помежду имъ
беха по-широки отколкото самите летви. Въ сжщо т а к ъ в ъ сандъкъ
лежеше Панзо. Той б е грозно подпухналъ. А Тодоръ, който беш е слабъ,
сега изглеждаше доста напълн1>лъ, стори ми се разхубавЪлъ. Въ черкви
цата не можехме добре да се вглеждаме въ всичко, защото бе полутъмно. Особена влага потискаше въ тая малка черквица.
Протогеровъ вънъ се бе посъвзелъ и ме хвана подъ р ж ка ; на
правихме няколко крачки и седнахме на меж дата до нивата. Чувствувахъ, че всички наоколо ни заглеж датъ. И тукъ той не м ож а да ми
каже нищо, което да заслужава внимание. Каза само, че убийците били
Динчо и Щерю и че досега не сж заловени ; че той се чувствувалъ съсипанъ ; че много работа ще ни предстои занапредъ, за да запълнимъ
отворената празднина. Като станахме, азъ се отдЪлихъ два-три пжти
настрани, у ж ъ случайно, съ познати измежду четниците и делегатите.
На Стоянъ Филиповъ казахъ подъ клетва да б ж д а тъ въ Неврокопско на
щрекъ ; абсолютно нищо да не прояваватъ, да се правятъ на съвсем ъ
примирени съ станалото, докато той лично не получи о тъ мене второ
съобщение, което може да се забави няколко дни или няколко седмици.
Споделихме си твърдото убеждение, че убийците на Тодора сж ту къ
измежду насъ, че т е сж самата тройка, като въ организирането на
злодеянието главно сж действували Алеко и Атанасовъ, а о тъ П рото
геровъ сж получили насърдчение. ПодсЪтихъ Филипова, че той и др у
гарите му, м акаръ да сж въоржжени, ще т р еб в а да внимаватъ добре на
връщане. Той ме успокои ; каза ми, че ще се въ р н атъ презъ Пирина,
безъ некой да може да узнае предварително по кои пжтеки ще минаватъ. Покани ме и азъ да замина презъ планината, а сжщо ако ж ел аятъ
и останалите другари отъ София. Отговорихъ му, че това би било мно
го нетактично и въпреки, че см етам ъ рискувано връщ ането ни по
сжщия пжть, непремено ще се върнемъ така, както сме дошли.
Разбра се, че насъ сж ни извикали, за да присжтствуваме на по
гребението. Покойниците сж били единъ пжть заравяни вече, по н ар еж 
дане на Атанасова и Алеко, наскоро следъ убийството имъ. Но подиръ
напомнянето на некой делегати, Протогеровъ е настоялъ, че т р е б в а да
бж демъ повикани. Схваналъ е, че съвсемъ нередно и подозрително
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бн изглеждало само да ни се съобщи, че Тодоръ е убитъ и вече погребанъ.
Но какво узнахме тукъ по самото убийство на Тодора ?
На 30 августъ Протогеровъ и Александровъ се срещ атъ въ Мелнишко и потеглятъ за с. Горно-Сушица въ Пирина. Предъ Мелникъ ги
чакатъ, за да ги придружаватъ, Щ ерьо Влаховъ и Динчо Вретенаровъ,
приближени на Алеко четници, по произходъ — сжщо като него —
власи, но българизирани. Преспиватъ въ Горна-Сушица и на другия
день т р ъ г в а т ъ за каракачанското селце Лопово, което се издига високо
въ планината. На една камениста полянка при Сугарската рЪка, огра
дена отъ гори и върхове, с ^ д а т ъ да похапнатъ и починатъ. П ротоге
ровъ е билъ близо до Тодора, а въ страни полегналъ и придружаващ иятъ Тодора четникъ Панзо Зафировъ. Изъ единъ пжть Щ ерьо и
Динчо стрел ять върху Тодора, а куриерътъ Динчо Балкански поваля
надигналиятъ се бързо Панзо.
По пж тьтъ, както това установяватъ показанията на очевидци, става
следъ туй среща между Алеко и Протогеровъ. О тсжтствието на Алеко
отъ Лопово, кждето сж вече събрани делегати те на СЬрския революционенъ окрж гъ, Атанасовъ го е обяснилъ съ появила се у Алеко
диария, която го била заставяла често да излиза вън ъ отъ квартирата
си. Пакъ по пж тя за Лопово се срещ атъ съ Алеко и Протогеровъ д ва
мата убийци ; и си взиматъ бележки за заявлението, което подаватъ до
конгреса, за да бждели оправдани, понеже били извършили убийството
„ за лична защ ита ”. Разбира се, и въ конгреса Протогеровъ зж б ъ не
е обЪлилъ, за да поиска наказанието имъ, нито е казалъ, че ги е срещ алъ на пжтя.
Дадени сж били „ нареждания „ да б ж д а тъ нам-Ьрени и заловени.
Но това е обикновена лъж а. Т ^ сж били прикрити отъ тай ф ата на
Алеко. Самъ П етъ р ъ Говедарчето, който насъ причака при Мелникъ, ги
е укривалъ и имъ е пращ алъ дрехи и храна — това се установи и чрезъ
писмата о т ъ Щ ерьо и Динчо до него, заловени въ кж щ ата му. Прото
геровъ играеше доброволно ролята на параванъ, съ генералското си
име и т и тл а та му на членъ въ Централния Комитетъ на ВМРО, задъ
който се върш еха всички тия престжпни комедии.
Като научихъ тия подробности, азъ вид^хъ още единъ насърдчителенъ елементъ ; щомъ тройката още въ първия моментъ не е по
желала да ни извика, а Тодоръ е билъ набързо погребанъ, имаше извест
ни основания д а вярваме, че тя не се бои много о тъ насъ и не бърза
да ни примами и премахне. О тъ друга страна си казвахъ, че тЪ може
би не биха бързали ту к ъ д а у строятъ нЪщо противъ насъ, защото т о 
гава за ц'Ьлия св1>тъ ще бжде ясно кой е извършилъ убийството на
Тодора. А бЪха взели всички м^рки да о тдад атъ злодеянието на лична
омраза, на Щ ерю и Динчо. Тия разсжждения ме караха да вЪрвамъ, че
може би сполучливо ще се измъкнемъ обратно, безъ да изключвамъ
напълно всЪка опасность.
ПрисжтствуващитЪ бЪха мълчаливи. Т ^ се дЪлЪха върху поляната
на ясно разграничени групички — по околиитЪ, о тъ които бЪха дошли,
а още по-подчертано — по настроенията, що ги обзематъ и по отпе
ч атъ к а на миналото имъ. Най-вече се открояваха две групи — нЪкогашнитЪ санданисти, начело съ Гоце Манолевъ, Пенковъ и Говедар
чето, които прикрито търж ествуваха, въпреки опечаления имъ видъ,
и смитаха, че сж победители, опрани на тройката ; и о тъ друга страна
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няколко души неврокопски делегати, начело съ Стоянъ Филиповъ, —
едните и други те израстнали въ взаимно вражество и борби, позна
ващи се като противници още отъ крехките си младини. Общото дело
отъ три-четири години насамъ бе доста допринесло, за да заглъхне
това деление ; само групата около някогашния санданистъ Т одоръ Па
ница, въ Неврокопско, се бе постарала да му придаде нова острота
презъ земеделския режимъ, но тя се очерта по-скоро като орждие на
този режимъ, по-право като безпринципна група на кариеристи ; срещу
нея б^х а воювали съ оржжие въ рж ка и споменатите тукъ санданисти
о тъ Мелнишко, нЪкогашното царство на Сандански ; т е бЪха минали
целостно въ редовете на възроденото отъ Александрова ново дви
жение. Но подъ внушенията на Алеко и Атанасовъ и при насърдчителното държ ание на Протогерова, у т ^ х ъ — не въ народната маса, а
само у тЬхъ, няколко души мастни стари деятели — постепенно бе
надигнала змийската си глава старата ненависть и склонность за разколъ.
Въ единъ моментъ, обръщайки погледъ към ъ Али-Ботушъ и це~
лата низа отъ планини, които въ това утро особено красиво се изди
гаха на югъ, некой отъ приятелите взе да ми пояснява подробности за
отсрещ ните области. З а б е л е з а х ъ между урвите подъ насъ на неколко
километра една б е л е ещ а се кжща. Приятельтъ ми поясни, че това е
Роженския манастиръ, а на поляната край него ясно се очертаваше
друго малко, пакъ бёло петно ; приятельтъ ми поясни, че това е гр о б ъ тъ
на Яне Сандански. Въ тоя моментъ ясно си представихъ задоволството
на некогаш ните Яневи сътрудници, които беха около насъ. Тодоръ е
една измежду най-очертаните фигури с р е д ъ голем ите македонски во
дачи като Даме, Матовъ, Развигоровъ и други, които още на времето
най-решително сж осжждали разколническото дело на Сандански. Д ру
гарите на Яне сега не можеха да не се радватъ, когато срещу гроба
му ще се издига единъ гробъ на едного отъ ония, които сж осжждали
Яне. И все по-ясно се задълбочаваше въ съзнанието и очертанието на
цялия планъ за борбата, която ще ни предстои, за позициите, които
т р е б а да б ж д а тъ разрушени — ако щастието ни помогне.
Немаше що друго да се прави, освенъ да се пристжпи къ м ъ погре
бението. Д вам ата покойници бидоха изнесени отъ черквата и поло
жени с р е д ъ поляната. По наше предложение се направи снимка на
Тодора ; Никола Велевъ имаше случайно при себе си ап аратъ ; преди
насъ никой не бе се сети лъ да извика некой ф отограф ъ отъ СветиВрачъ или Петричъ, за да се запази последната т ъ й ценна снимка о тъ
Тодора. Георги Пенковъ се доближава до Михаилъ Моневъ и му пришепва : „ Т и искашъ целия нашъ м аскаралъкъ* да излезне на кадро.
Истинскиятъ Тодоровъ убиецъ е Протогеровъ. ” Когато казахъ на Монева да застане до ковчега на Тодора, бидейки неговъ роднина, Моневъ
за моментъ все да кани и другите да се наредятъ наоколо. Но поканата
му никой не последва. Неврокопци и мнозина други безъ и да разсж ж д аватъ много, инстинктивно, отбегваха да си правятъ фотография съ
убийците ; а виновниците сж се смущавали отъ такава церемония.
Опелото б е извършено отъ свещеника, подъ чието ведомство е
била черквицата. П ев ец ъ т ъ бе Георги Ангеловъ отъ Серско, ж ивущ ъ
тогава въ село Сингартия, Неврокопско ; презъ турския реж им ъ той е
билъ четникъ въ Кочанско, въ четата на Симеонъ Клинчарски, когато
* М аскаралъкъ-турска дума, значи безобразие.
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Тодоръ е билъ секретарь на сж щ ата чета. Този чов^къ бе покъртенъ.
Дошелъ б-fe ту к ъ като делегатъ на конгреса.
При гроба говорихме Пърличевъ и азъ. Само единъ-два пжти до
тогава б е х ъ произнасялъ речь ; въ този моментъ цялото ми сжщество
ме тикаше да каж а нещо на Тодоровия гробъ ; вс^ко чувство на ст есн е
ние бе изчезнало у менъ. Толкова истини ми беха ясни, толкова нещ а
висяха сЪкашъ на езика ми, които требваш е да стан атъ общо достоя
ние. Но знаехъ, че въ тоя моментъ нищо не тр еб в а да бжде изречено,
което може да побърка на сложилия се вече въ главата ми проектъ.
Една малка греш ка можеше да осуети всичко и тогава би настжпилъ
пъленъ хаосъ и безкрайно търж ество за противниците на Македония.
Вжтрешното ми напрежение бе голямо, до пръскване, когато Алеко,
Атанасовъ и Протогеровъ се приближиха до гроба ; мина ми мисъль,
че би било най-заслужено всички трима още въ тоя мигъ да б ж д а тъ
търколени. Но пакъ съвсемъ ясно ми бе, че въ т а к ъ в ъ случай всичко
ще се свърши съ едно самоизбиване тукъ, въ което би се замъглило
извършеното о тъ Протогеровци престжпление, а и възмож ностьта за
спасяване на движението отъ грозящ ата го опасность.
Не си спомнямъ какво точно съ м ъ казалъ въ краткото ми слово.
Казахъ — това не съ м ъ забравилъ — че не това е погребението, което
ще бжде устроено о тъ народа за Тодора, когато той узнае за неговата
смърть. Приятели ми изтъкнаха после, че въ речьта известни алюзии
били почти заканителни, въпреки, че не съ м ъ наименувалъ виновни
ците, които по лични подбуди — това за мене бе напълно ясно — ста
ваха орждия едновременно на ръждясалия софийски върховизъм ъ и на
болшевишките домогвания.
Пърличевъ не говори дълго, но това що каза б е смислено, дум ите
му не събуж даха никакви подозрения.
Предложихъ д а б ж д а тъ дадени три залпа, както подобава за заги
нали борци. И се обърнахъ да извикамъ некой измежду въо р ж ж ен и те
присжтствующи, които да застанатъ предъ гроба и да стрелятъ. И
сега виж дам ъ какъ Алеко трепна при моето предложение, махна съ
рж ка да повика некого и нареди имената на трима души — Келпековъ,
Ганчевъ, и т р ети ятъ не си спомнямъ. Той се уплаши, че азъ мога да
поставя трима души свои приятели, предварително набелезани, които
да з а в ъ р т я т ъ пушките си към ъ г ъ р д и те на виновниците. Въ този мо
ментъ вината на Алековци блесна за менъ ослепително. Т р и т е залпа се
дадоха и ехото имъ величествено отекна изъ пиринските долини и
чукари.
Следъ неколко минути всички бехме готови да се разотидемъ въ р аз
ни посоки. Сбогувахме се съ неврокопци, които поеха единствени изъ пла
нината. В ервахъ , че Филиповъ ще съ ум ее д а запази спокойствие изъ
техния край и да се спотайва, докато му се обадя. Още повече в ервах ъ ,
че той и всичките наши приятели там ъ ще б ж д а тъ готови въ случай на
нужда да се борятъ здраво. Всички присжтствуващи на погребението си
заминаха съ клетвата, която б е х а дали още бидейки събрани въ конгресъ,
че никому н ем а д а съ о бщ аватъ за убийството на Тодора; ние, пристиг
налите последни о т ъ София, поехме сж щ ото задължение. Потеглихме
обратно за село Сугарево, съ насъ и значителна часть о т ъ хората,
чийто пж ть водеш е къ м ъ долината на Струма. Некой се спустнаха
направо къ м ъ Мелникъ презъ стръм ната урва.
—

35

—

Още по пжтя за селото заговорихме съ тройката относително
работите които ни предстоять, и уговорихме да поприказваме малко
по-обширно въ Сугарево. Азъ решихъ непременно да повдигна въпроса
за отношенията ни съ ржководното тело на Илинденската организация,
да настоявамъ да се разгледатъ обвиненията, които ще изнеса *. Интимното ми намерение бе не да оправямъ илинденските работи, които c ä
объркани отъ Алековци; т е вече не ме занимаваха; но цельта ми бе да
опитамъ дали не ще бжде възможно, следъ като се разделим ъ сега съ
тройката, още единъ пжть некой измежду нашата ср е д а да се срещ натъ
съ нея лице съ лице, кждето и да било, даж е и въ самото нейно гнездо.
Уреждането на спора съ илинденци можеше да бжде най-добриятъ
претекстъ за една подобна среща, тъй като тройката положително ще
иска по тоя въпросъ повече да разисква и ще вземе подъ своя закрила
обвиняваните отъ насъ. В ънъ отъ другите планове за разплата съ
интелектуалните убийци на Тодора, които биха се турнали въ действие,
подобна среща ми се виждаше като най-сигурна уловка за т е х ъ ; щомъ
като се предполага, че и ние ще се явяваме на срещ ата и щомъ като ще
предложа да се явимъ кждето тройката пожелае, тя ще бжде още подобре заблудена, нем а да допустне, че нещо се крои противъ нея. Съ
нетърпение в ъ р в е х ъ към ъ селото, боейки се да не би н ек ак ъ да се
осуети разговора.

Въ една о тъ сугаревските прихлупени кжщурки влезохме седемь
души — четиримата ние дошли отъ София, безъ Велева, и тройката.
Безъ да се отвличаме въ странични широки предисловия, всички дой
дохме веднага до въпроса, който единствено можеше да се поставя
въ тоя разговоръ — какво ни предстои да вършимъ. З а тройката бе
невъзможно да отмине предъ насъ този въпросъ, и тя о тъ кумова
срама требваш е да го постави, безъ да имаше каквото и да е намерение
съ насъ да върши занапредъ общи работи, и особено важни. Не й бе
сгодно да се раздели съ насъ, безъ да поразисква върху нещо. Алеко
пръвъ се обърна къ м ъ мене:
— Брезовъ, кажи ти какъ сж работите към ъ София; да почнемъ
о тъ тамъ.
— Струва ми се, че на ВМРО се налага преди всичко да ликвидира
по единъ или другъ начинъ съ конфликтите, които сж изникнали или
сж на пжть да поникнатъ между нея и некой немакедонски среди ;
сжщо така да се тури точка и на по-малките разпри, които имаме съ
некой македонски групи — казахъ азъ. По възможность организацията
да не пилее силите си въ странични борби и да ги съсредоточи изключи
телно срещу поробителя. Нуждна ни е всека капка енергия за по-големо
стегане на организацията. Това е, което ми се вижда най-важно.
Добре е да уредимъ и отношенията си съ Илинденската организация.
Тя не върви по доб ъръ пжть. Азъ съ м ъ готовъ предъ очите на нейните
ржководители да изнеса всички данни за гр еш к и те имъ. Нека т е отъ
своя страна да д а д атъ възраж енията си. Като се чуе всичко, нека се
*
Думата е за легалната, взаимно-спомагателна организация на нЪкогашнигЬ участници въ ВМРО, прибрани въ България като емигранти. По п регре
шенията на единъ-двама отъ нейното ржководно гЬло читательтъ по-нататъкъ
ще узнае подробности.
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посочи нашето становище. Изобщо, налага се определянето на единъ
пжть, който всички да следваме спрямо тази организация. Иначе ежеднев
но ще се труп атъ недоразумения, въ обществото ще се ширятъ клюки п
срЪдъ емиграцията постепенно ще настжпва чувство на несигурность,
на разединение. Азъ съ м ъ най-често ср ^ д ъ емиграцията и ви ув^рявамъ,
че нито единъ день повече не бива да се оставятъ въ сегашното положение
отношенията ни съ илинденските ржководители. Повтарямъ, тр еб в а да
си начертаемъ една линия на отношение къ м ъ тЬхъ, каквато и да бжде
тя, за да можемъ да я препоржчаме и на всички наши приятели, т а да
се избегне разноезичие и безпжтица. Туй е, което считамъ за свой д ъ лгъ
да подчертая, като пръ въ въпросъ между всички други, отнасящи се до
емиграцията.
Тройката веднага се съгласи, че съ илинденци тр еб в а бързо да
се изяснимъ. Алеко и Атанасовъ съ особена живость възприеха мнението
ми за една близка среща съ г£ х ъ . Алеко прибави:
— Ти, БрЪзовъ, вземи всичкитЪ си бележки и при срещ ата ще
посочишъ като обвинитель разнит^ грешки на илинденци.
— Съгласенъ съмъ. Т ё сами ще си правятъ защита. Налага се
въ т а к ъ в ъ случай да посочите кои другари ще се натоварятъ да
играятъ ролята на сж дъ, т.е. да д а д атъ заключение кои работи тр еб в а
занапредъ да поправятъ илинденци.
Възприе се точно така да се развиятъ разискванията, съ обвинитель,
защита и сж дъ. З а сждии съ общо съгласие определихме Гюрковъ,
П. Михайловъ и Ш андановъ. Като стана дума за местото на срещата,
азъ побързахъ да кажа, че това нЪма никакво значение, тъй като ние
можемъ навс^кж де да дойдемъ, а и илинденци м огатъ да отсж тствуватъ единъ-два дни отъ кжщи и да се яватъ кждето имъ се посочи.
И добавихъ, че е по-лесно нейде въ Петричкия окрж гъ да стане
срещата. Споменаха се имената на Петричъ и Мелникъ, но и на
тройката тия мЪста се виждаха далече, та самъ Алеко предложи
Горна-Джумая. Относно деня на срещата, пакъ се предостави да к а ж а тъ
тримата и се определи 12 септемврий.
На менъ се възложи своевременно да поканя за пжть илинденци.
Съвсемъ малко други въпроси се засегнаха въ съвещанието ни. Повтори
се о тъ неколцина измежду насъ, че много работи т р еб в а да се нареж датъ , че много тр удъ ще т р еб в а да се положи. Всички приказки не
6ikxa друго освенъ общи пожелания, изразявани съ прикрита неискреность.
Сигуренъ съмъ, че само за трима о тъ нашата компания 6Ъ на
пълно ясно какво т р е б в а да се прави по-нататъкъ. Д вам ата бЪха Алеко
и Атанасовъ; rfe знаеха, че сега имъ предстои да отстранятъ по единъ или
другъ начинъ насъ и да започнатъ командата си надъ македонското
дЪло. Измежду т £ х ъ двамата Атанасовъ б^ тоя, който си мислеше, че се
открива възмож ность за господство на личната му воля, бидейки убеденъ,
че Алеко ще бжде едно орждие, въпреки външнитЪ му украски. Т ретиятъ,
който съвсем ъ определено знаеше какво ще се прави н а та тъ к ъ , бЪхъ
азъ; требваш е тройката да бжде премахната; всичко останало само
по себе си ще се нареди и македонското дЪло ще запази своя обликъ,
и въ морално и въ политическо отношение. Може да се случи и о т ъ насъ
н^кои да загинатъ, но движението ще остане, ще бжде по-цЪлостно и
независимо, то ще върви по ясенъ пжть. Като се премахне тройката,
никой нЪма да се намери следъ нея да издига каквото и да е друго
—
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знаме въ нейно име; още по-малко ще бжде възможно това, когато
ще се разкрие, че е посегнала върху Тодора.
Следъ приключване на разговора, тръгнахм е всички по пжтя за
Мелникъ. До село Караланово вървехм е въ пълно мълчание.
Съ насъ пжтуваха мнозина отъ антураж а на Алеко. До р е к а т а въ
Караланово насядахме за почивка. Т укъ вид^хъ натъпканата съ книжа
раница на Тодора, прибрана отъ Протогерова. Разговаряхме за дребни
нЪща. По едно време Панчо Михайловъ поиска о тъ мене мнение дали
да продължи съ насъ или да остане при тримата. Атанасовъ билъ му
казалъ, че е по-добре да остане за два-три дни ту къ ; требвало да
поговорятъ относно положението и бж дещ ата дейность въ Скопския
революционенъ окрж гъ. Отговорихъ на Панчо, че той т р еб в а да си
реши какъ да постжпи; но моето мнение е, че по-добре е да се завърнемъ
всички вкупомъ, така както сме дошли. Сигуренъ б^хъ, че самолюбието
на Панчо н1ша да му позволи да признае предъ Атанасова, че ме е
запиталъ и съм ъ го посъветвалъ да не остава. Ясно бе, че Атанасовъ
бърза да си спечели позиции и за Скопския окрж гъ, поне за предъ
общественото мнение, като се знае, че Панчо Михайловъ, б е станалъ
известенъ съ участието му въ превзимането на Кюстендилъ. Д ру ги те
войводи и четници въ този окржгъ, фактически най-организирания и
най-силния отъ революционно гледище, Атанасовъ, и изобщо тройката,
не би могла нито за мигъ да спечели. Но Панчо бе до крайна
степень суетенъ, почти боленъ въ това отношение; нямаше устойчивъ
х арактеръ; можеше да бжде примаменъ, стига да му се обещае никаква
ржководна роля по отношение на цЪлото дело. Като предоставихъ
нему да постжпи, както знае, азъ бЪхъ увЪренъ, че той нЪма да се
реши лесно да се раздали отъ насъ, тъй като не би искалъ изведнажъ
да. се озове между противниците на Тодора. А той добре знаеше, че
сж такива, ако не чрезъ друго, то поне отъ разговорите му съ Арсени
Йовковъ. Въ всеки случай азъ б е х ъ изненаданъ, че той не е отхвърлилъ
веднага предложението на Атанасова, че се е поколебалъ.
Това обстоятелство ми подсказа, че ако не успЪемъ да насочимъ
него срещу ТодоровитЪ убийци, ще се наложи да бжде поставенъ поне
подъ наше наблюдение до решителния моментъ.
— Право казвашъ, 'Брезовъ. Всички ще се завърнемъ, както сме
дошли отсече Панчо.
— Хубаво. Па и да речешъ да останешъ, да не строшишъ х атъ р а
на подполковника, питамъ те: имашъ ли настроение, съсрЪдоточенъ ли
си, следъ това което е станало, за сериозни разговори ? — му казахъ
азъ. Много има да обсжждаме и да правимъ. Щ о се отнася до мене,
азъ чувствувамъ нужда първо да си почина, да се съвзема. Ти към ъ
Кюстендилъ ли ще се отбиешъ или въ София ще дойдешъ ?
— И азъ ще дойда въ София — отговори.
Сбогувахме се ту к ъ съ тройката, яхнахме мулетата и потеглихме.
Непоносимо горещо б е изъ долината. Още по-непоносимо б е душевното
ми състояние. Сега вече ми идваше да зарева като дете о т ъ скръбь.
Пърличевъ вървеш е до менъ съкрушенъ.
— Една молба имамъ към ъ Бога, Б р езо в ъ — да ни запази ума.
Съ тия думи той ми даваше да разбера до каква степень е потиснатъ,
обезсърдченъ и уплашенъ за утрешния день. При Дере-Мислимъ насти
гнахме некой о тъ делегатите, между които бе Иванъ Вапцаровъ отъ
Банско. Не чухъ о тъ него нито дума, която да издаде никаква преценка
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относно станалото. Накждето би натежала силата, натамъ би отишелъ
той; това четЪхъ не само въ очитЯ му, въ рЪдкитЪ му думи, премерени
сЪкашъ на везни, но даж е въ начина на поздравляването ; взелъ бЯ
всички м^рки, за да изрази пълния си неутралитетъ. Т укъ срещнахме
и други делегати, разотиващи се към ъ Петричко, Джумайско и Разложко.
Азъ б ^ х ъ седналъ до шофьора. Едва когато влизахме въ София
се сепнахъ. Ц^лия пжть бЪхъ изминалъ погълнатъ въ размишления.
Отидохъ въ дома на Томалевски, който тЪзи дни требваш е да заминава
за Женева, за да занесе мемоара на ВМРО до Обществото на НародитЪ. Това бЪ единствениятъ мемоаръ, отправенъ отъ ВМРО следъ
войната. Подъ клетва му съобщ ихъ отъ кжде се връщ ам ъ и какво е
станало. Неговата изненада 6Ъ не по-малка отъ нашата. ПървитЪ му
въпроси бЪха за държ анието на Протогеровъ, когото взе да напада
съ най-жестоки думи, подчертавайки, че той е най-голЪмиятъ виновникъ, че цялото му сжществувание е било една напасть за македонско
то дЪло. Той считаше, че е безсмислено да пжтува за чужбина; казахъ
му, че е полезно точно обратното — да замине ; така още повече ще се
даде видъ, че всичко е въ редъ, че не се прави нищо подозрително
отъ наша страна. И понеже мемоара не 6Ъ още подписанъ отъ Цент
ралния комитетъ, казахъ му, че подписа на Тодора ще фалшифицираме.
Така и стана впоследствие. 'Гьошо Гочевъ много сполучливо имитира
подписа на Тодора върху всички екземпляри. Ti> требваш е да б ж датъ
изпратени за подписъ отъ Протогерова.
Решихъ, че е по-добре по този случай да направя едно разузнаване
за настроението срЪдъ тройката. Още презъ нощьта наредихъ да съобщ атъ на Кирилъ Дранговъ да дойде при мене рано сутриньта. Подъ чест
на дума за запазване на тайната пов^рихъ му, че Тодоръ е убитъ; подчертах ъ кои си виновниците и го натоварихъ той да занесе мемоара при Про
тогерова, като презъ цялото време наблюдава там ъ какъ се д ъ р ж а т ъ
спрямо него; дали ще проявяватъ предпазливость; какво е настроението
имъ ; да запомни точно какво биха говорили помежду си и нему. Р аз
бира се, той щЪше да се държ и най-естествено, като нищо не знаещъ
за станалото ; затова щ^ше да каже тамъ, че носи мемоара за под
писване отъ Протогерова и Тодора. СподЪлихъ съ него, че нашата
задача сега е да премахнемъ отъ пжтя на македонското дЪло тази
злокобна тройка. Това може да се
постигне най-сполучливо чрезъ
наши другари, у които тройката н^ма никакво съмнение. Обяснихъ
му, че на него с ъ м ъ се сп р^лъ да отиде при тЪхъ, защото той е
доста младъ ; знаятъ, че не е участвувалъ въ друго до сега, освенъ
въ странични съдействия, както много други младежи ; главно се е
проявявалъ въ легални студентски ср^ди. На ВМРО е помагалъ, както
и тЯ, само въ нЪкой технически работи. Понеже е синъ на бившъ
така добре известенъ офицеръ, то Протогеровъ и Атанасовъ съ поголяма любезность и довЪрие ще го приематъ. Той о тъ своя страна
ще се д ъ р ж и къ м ъ тЪхъ съ съответното внимание, безъ да прекалява
въ нищо. Разбрахме се веднага съ него. Като му казахъ, че ако носи
нЪщо отъ бащината си кръвь и ако лично прецени, че има сили да
извърши нЪщо голямо, рЪдко би м огълъ да рискува за по-голЪма
цель въ нашето д^ло, той моментално, безъ никакво колебание ми
заяви, че се поставя изцяло на разположение. Тогава му казахъ, че
е свободенъ да реши самъ на местото, споредъ обстановката, дали
не може да тегли куршума на всичкит-fe трима, или поне на двама
—

39

—

о тъ тЪхъ, които му се паднатъ, следъ което да хване Пирина и да
мине къ м ъ Дупнишко или Самоковско. Предполагахъ, че щ-feme да
ги намери нейде около Мелникъ. Ако подобно н^що не му се удаде,
то посещението му пакъ ще е отъ полза и чрезъ самото разузнаване.
И зтъкнахъ му, че сега или няколко дни по-късно разправата ще
стане най-сполучливо пакъ така, като се изпрЪчатъ наши другари лице
съ лице съ престжпницигЪ ; т -fc ще взиматъ мЪрки да не попаднатъ
на засада изъ пжтищата, ще отбЪгватъ да о т с ё д а т ъ въ приятелски
намъ кжщи и пр. Н ^ма да се досЪтятъ, че ще ги ударимъ там ъ, кждето
сами ни биха повикали, а особено че ще ги ударимъ непосредствено
ние.
Кирилъ тръгна. В ^рвахъ само наполовина въ успеха. Защ ото той
отиваше съвсемъ самъ ; едва ли би м огълъ да се разправи съ тримата,
нито даж е съ двамата, ако около т ^ х ъ има въоржжени хора. Възможно
е да се поколебае, главно като види, че р езу л татъ тъ му не ще бжде
пъленъ. П ъ к ъ може въобще да бжде трудно да се хване за револвера
си, ако усЪти, че го наблюдаватъ. О тъ друга страна, даж е да успЪе
да побегне, предъ него се изпречватъ стотина километра планински
пжтища, които не му сж познати и кждето на всЪка крачка може да
бжде забел-Ьзанъ ; по-друго би било, ако съ него имаше единъ-двама
другари. Подобни разсжждения не ми позволяваха да разчитамъ на
усп^хъ. Все пакъ единъ другарь, при това доста подходящъ, 6Ъ вече
приготвенъ за акция.
П отърсихъ другаритЪ, които требваш е да участвуватъ въ сре
щ ата съ илинденци. Срещнахъ Гюркова, разкрихъ му какво 6Ъ станало
съ Тодора и го запитахъ готовъ ли е да участвува и въ лично напа
дение противъ тройката. Той безъ колебание отговори, че е готовъ
на всичко, за да се плати на престжпницитЪ. О става да му съобщя
какво тр еб в а да се върши. Въ неговата преданость и готовность не
можеше да има съмнение. Съобщихъ на Шанданова да се прибере
веднага о т ъ Кюстендилъ ; не помня по каква работа той се намираше
там ъ отъ няколко дни. Още съ пристигането си въ София той ме
намери и ми каза, че сигурно н^що важно е станало, за да го викамъ
така наложително. Разказахъ му всичко, което б1> нуждно. Той съ
ентусиазъмъ одобри плана за използуване стрещ ата съ илинденци.
Своето участие и той обеща безусловно. Още при първия разговоръ
съ Панчо Михайловъ и той изяви готовность да действува при каквито
и да е рискове като забеляза, че цялата подготовка и реализиране на
тоя планъ требвало азъ да д ъ р ж а въ свои ржце, защото другит-fc
другари, въ това число и той, не били добре запознати съ подходя
щ ите за случая хора, въобще съ обстановката. О тговорихъ му, че
лица като него, даж е да биха могли да се заем атъ съ организиране
на работата, вредно ще бжде да правятъ това, тъй като гЬхното дви
жение нагоре-надолу непременно ще направи впечатление. О т ъ това
гледище сжщо Гюрковъ и Ш андановъ съ нищо не биваше да про
м е н я т ь досегашного темпо и характеръ на заниманията имъ ; никой
не бива предъ когото и да било да покаже никакво по-друго настроение
о тъ довчерашното. Специално за Панчо, обаче, смЪтнахъ, че е необ
ходимо да се вземе и друга мЪрка — да не му се позволи презъ гЬзп
дни да сменява квартиритЪ си, да не се среща съ никого, защото се
опасявахъ, че той може да се похвали на нЪкой свой приятель какво
е видЪлъ въ Пирина, п ъ къ евентуално и да се издаде, че ще прави
—
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нЪщо ; бидейки много сантименталенъ, най-вероятно 6Ъ да изтърси
н'Ькоя закана. П ъкъ и никога не се освободихъ отъ съмнението, което
имахъ относно неговата неустойчивость ; може да го прихване друга
размисъль, никакво ново настроение, и да се откаже. Съ огледъ на
всичко това, подъ претекстъ на необходимость отъ пълна тайна и тиши
на отъ наша страна, той требваш е да бжде напълно контролиранъ отъ
насъ до момента на акцията. Казахъ му, че азъ ще му посоча квартира,
която никой отъ неговитЪ познати нЪма да знае, за да не го посещаватъ т£зи дни. И самъ го заведохъ въ квартирата при мои приятели.
Съобщихъ на Гюркова и Шанданова какъ съм ъ постжпилъ съ него и т -fe
одобриха взетитё м^рки. Какво 6Ъ моето очудване, когато на другия
день, като отидохъ да го посетя, намЪрихъ при него една артистка ;
не м ож ехъ да допустна, че и съ нея ималъ връзки. Но изненадата ми
ид-Ьше отъ друго — че следъ всички клетви и обещания, той нито
24 часа не е запазилъ въ тайна квартирата си ; издалъ и предъ единъ
по-младъ неговъ другарь кжде квартирува — повикалъ 6Ъ чрезъ него
тая си любовница. Разбира се на другаря му 6Ъ направило впечатле
ние, че Панчо е отишелъ въ съвсемъ нова квартира, още повече, когато
строго е требвало да бжде предупреждаванъ да не издава никому
кж щ ата. Т ака убеждението ми, че съ Панчо трудно се въ рш атъ сери
озни работи, се оправда много скоро. Все пакъ подиръ забележката,
която му направихъ, той наново обеща никому вече да не се обажда.
Оставаха петь-ш естъ дни на разположение. Азъ бЪхъ, както и
дотогава, въ постоянно движение. Всички мои познати ме виждаха
навсЬкжде. Не можеше никой да схване дали презъ тия дни повече
снова или не, отколкото по-рано. Често отивахъ въ дома на Томалевски, кж дето въ последно време ме диреха по работа нашитЪ хора
А дълги часове прекарвахъ и въ дома на леля ми, кждето непрекъс
нато 6Ъ при мене Ш андановъ. Изпушвахме съ него много цигари. Тетка
ми изхвърляше паници съ угарки и не можеше да се начуди какво е
това наше пушене. Кое отъ умора, кое отъ голяма напрегнатость,
ппезъ тия дни не ми се ядеше ; като-че ли презъ десетината дни следъ
погребението на Тодора въобще не ядохъ. Ш андановъ бе сжщо въ
вълнение.
Съгласихме се, че е по-добре всЪки отъ участниците да има по
единъ парабелъ и по единъ нагантъ, съ няколко пълни пачки за
парабела.
Кирилъ се б е завърналъ вече о ткъ м ъ тройката и донесе подпи
сания о т ъ Протогерова мемоаръ. Той ми разправи, че т е взематъ
всички мерки, за да б ж д а тъ добре охранявани ; не е било възможно
да ги издебне самички. Настроението имъ било добро. Водили помежду
си оживени разговори, имали д о б ъ р ъ апетитъ и всичко показвало, чс
за тЪхъ нищо особено не е настъпило въ македонското дело. Запи
тали го само какъ е БрЪзовъ.
Но вече б е уредено всичко, за да може при нужда и стотина
души смели наши хора да проникнатъ въ Горна-Джумая като работ
ници, внасайки там ъ и съо тветн о то оржжие, и главно повече бомби,
съ каквито Алековци не разполагаха много. Ако специалната групица — която би заминала за срещ ата — не успееше да свърши нищо,
още докато виновниците б-fexa въ Г. Джумая тая голема група би ги
нападнала внезапно, следъ като съвсем ъ внимателно би се приближила
до града нощно време.
—

41

—

Неочаквано въ София дойде Протогеровъ и ме извика. И посве
тените другари ж ивееха въ постоянно подозрение, че тройката може
да се опита да ни изпревари, специално чрезъ некое посегателство
върху мене. Усъмни ни неговото пристигане. На срещата т р ъ гн ах ъ съ
Шандановъ и още единъ-двама. Азъ самъ отидохъ въ кж щ ата при него,
въ дома на Стаматовъ, улица Венелинъ 16, а Ш андановъ съ дру
гите верни, но непосветени въ нашия планъ хора, останаха да чакатъ
на ж гъла на булевардъ „ Фердинандъ ” . Уговорили бЪхме, че азъ на
вс^ка цена ще изл^зна следъ 20 минути; а ако не излЪзна, Ш андановъ
съ другите насила ще влезне въ кж щ ата да види какво е станало съ
менъ. На определеното време азъ излезохъ.
Като по чудо, Протогеровъ тоя пжть се заинтересува за вървеж а
на работите въ софийския пунктъ ; поиска ми доста заповеднически да
му представя списъкъ на оржжието, съ което разполагамъ, както и
на всички други материали. Даде ми даж е образецъ за списъкъ на
хората, които азъ см етам ъ годни за бждеща работа. Явно бе, че
тройката иска да се осведоми съ колко хора, материали и пари разпо
лагамъ — съ огледъ на нейните планове, въ които безъ съмнение е
влизало нашето обезсилване. С енка не бе останала о тъ оная омърлушено'сть, която Протогеровъ бе показалъ предъ насъ при погребението.
Сега той за Тодора нишо не спомена ; престараваше се въ намиране
на различни дребни теми за разговоръ, като човекъ, когото интересуватъ само предстоящи работи, а не това, което е минало вече.
Накратко и въ общи линии отговорихъ на въпросите му и побързахъ
да си излезна, подъ претекстъ, че имамъ некакви определени срещи.
Обещахъ да му приготвя исканите списъци. Следъ день-два той за
мина за Горна-Джумая.
Презъ туй време вече се повери нещо отъ плана на двама души,
които не влизаха непосредствено въ конспирацията — Пърличевъ и
Баждаровъ. Подробности не имъ се дадоха, но имъ се каза, че се
действува срещу тройката. И двамата най-енергично настояха да не
се посёга върху Протогеровъ, защото било необходимо да остане поне
единъ отъ членовете на Централния Комитетъ. Иначе трудно било да
се свика конгресъ и пр. Този доводъ ми се виждаше съвсем ъ епитропски — не сме могли да минемъ безъ най-големия виновникъ за
убийството на Тодора. Немахме време за губене въ спорове. О тъ друга
страна, бидейки дълбоко убеденъ, че най-сжщественото ще се свърши
и чрезъ премахването само на двама, съгласихъ се относно Протогеровъ,
който не би м огълъ да има друга роля, освенъ тая на най-обикновенъ
фигурантъ, ако изобщо бжде оетавенъ въ движението. Пърличевъ и
Баж даровъ толкова настояваха за неговото запазване, че или требваш е
да се съгласимъ съ т е х ъ или требваш е да ги наругая, да скж сам ъ и,
значи, да позволимъ оформяването на недоволенъ к рж ж ец ъ измежду
довчерашните приятели на Тодора. Впрочемъ, не бе напълно сигурно
кои точно отъ тройката ще бж д атъ повалени ; можеше да се случи
Протогеровъ и безъ туй да се отърве при нападението, та и затова не
се впуснахъ надълго да споря съ Пърличевъ и Баж даревъ.
Сжщественъ номеръ въ плана бе да се подготви една група въ
самата Горна-Джумая, за да се притече на помощь на хората, които ще
действуватъ непосредствено. Тая група требваш е да бжде д ъ р ж а н а въ
рж ка отъ верен ъ тамошенъ човекъ, който единственъ ще знае тайната
и никому отъ групата нема да каже какво има да се върши. Най-подхо—
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дящ ъ за такава задача ми се виждаше Иванъ Караджовъ, доскорошенъ
пунктовъ началникъ въ Горна-Джумая. Той
отстраненъ отъ поста
си преди няколко седмици, задето проявилъ нетактичность при опита
си да разкрие убийцит^ на турчина Махмудъ Ефенди, житель на ГорнаДжумая и участникъ въ организацията. Махмудъ е билъ убитъ — въ
това не се съмнявахме — по нареждане на Алековци, защото ги е критикувалъ и се противопоставилъ на нЪкои тЪхни разпоредби. Той 6Ъ добъръ
приятель на Караджова ; а последниятъ 6Ъ мразенъ отъ тройката, спе
циално отъ Алеко и Атанасова, на които не прощаваше — критикуваше
ги съвеемъ открито за гр^ш кигЬ имъ и вършенитЪ отъ Алеко деребейства. Значителенъ брой граждани въ Горна-Джумая, както и мнозина
см^ли хора, се вслушваха въ думитЪ на Караджовъ, особено като го
знаеха за старъ и непоклатимъ приятель на Тодора. Но в^рно е, че
гой проявяваше и своеобразности, — въпреки че всякога 6Ъ честенъ,
съ добри намерения и абсолютно преданъ. Тодоръ, въ старанието си
да изглажда до последни граници търканията съ тройката, предъ
голЪмитЪ протести на Алеко и Атанасова срещу проявит^ на Караджовъ,
се б1> решилъ да му отнеме организационния постъ, като му предлагаше,
ако желае, да замине за учитель въ Цариградъ, кждето ще му бжде
издействувано мЪсто. Караджовъ не замине за Ц ариградъ ; съ голЪма
настойчивость повтаряше често, че Алеко и Атанасовъ подкопаватъ
далото на Тодора. Т в ъ р д ъ чов^къ 6Ъ Карадж овъ и съумяваш е да
прикрива болката си.
Готовъ винаги за една борба срещу Алеко и Атанасовъ, още повече
като ще научи, че сж посегнали срещу Тодора, най-удобенъ да застане
начело на местна, Горно-джумайска група, 6Ъ значи Караджовъ. Толкозъ
повече, че той ежедневно бЪ въ връзка съ мнозина дейци там ъ, та
неусетно ще може да организира около себе си групата и да я постави
въ даденъ моментъ, кждето пожелае въ града. При това и тайната ще
запази; умееше да мълчи. Карадж овъ 6Ъ чов^къ, който поемаше риско
ве — качество, което малцина притеж аватъ на неговата възрасть.
Узна се, че е билъ въ София. Веднага биде намЪренъ. Билъ въ Варна
и оттам ъ сега се връщ алъ. Щ астлива случайность, че лично му се изясни
всичко. Позамисли се малко Караджовъ, изцъка два-три пжти презъ
зжби въ знакъ на изненада и мжка за Тодора, казвайки: „ Б р е , бре,
гледай какво сж направили тия маскари...” И добави: ,,НЪма друго.
Т реб ва да се и зтеп атъ ” .
Изясни му се кои другари ще пристигнатъ на 12 септемврий въ
Д ж умая; че там ъ ще дойдатъ илинденци; че ще пристигне и тройката.
Той ще тр еб в а да каже поотделно на двама-трима мълчаливи и смЪли
хора да иматъ подъ рж ка сжщо по двама-трима свои. Всички тЪзи
десетина души да иматъ револвери и пушки, евентуално по нЪкоя бомба.
Нападението отъ нашитЪ другари ще бжде извършено най-вероятно
следъ смрачаване. К арадж овъ н^ма да се навърта често около присти
гналите отъ София другари; но майсторски ще следи кога тЪ ще
о тидатъ на срещ ата съ Алековци и илинденци. Следъ това самиятъ
той ще бжде наблизу, а и хората му ще сж наоколо изъ улицитЪ, изъ
близкитЪ дворища, когато се стъмни. При пръ въ гъ р м еж ъ о т ъ кж щ ата,
въ която сж нашит-Ь другари, групата на К арадж овъ ще хване найудобнитЪ жгли наоколо, за да не допуща никой да се притече на помощь
на Алековци, а сжщевременно ще дава изтрели въ въздуха, за да внесе
по-голяма изненада срЪдъ тройката; сжщо би посрещнала излизащитЪ
—
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отъ кж щ ата Алекови другари-четници, ако евентуално съ него има
такива, ще ги обезоржжава или ще стреля на тЪхъ, ако бЪгатъ.
Следъ акцията, веднага ще се обяви на всички наши вЪрни хора
въ града, че Тодоръ е билъ убитъ, за да не бжде заблуденъ никой. Уста
новихме кои десеть до петнадесеть души ще се старае да организира.
А на тримата другари, които щ ^ха да пж ту ватъ за срещата казахъ,
че подобна група ще бжде наблизо въ т^хна подкрепа.
Съ Карадж овъ б^ уговорено, че той ще извести ако схване, че
проектираната акция на изпратенит-Ъ другари нЪма шансъ да успЪе.
Въ т а к ъ в ъ случай, като се постарава и самия той да задърж и повече
въ Джумая Алеко и компания — намирайки въпроси о тъ мЪстенъ
характеръ за разглеждане, — ще очаква докато стигне стъкмяваната
голяма група. Но въ Горна-Джумая, за всЪки случай, 6Ъ наредено съ
другъ единъ стар ъ борецъ да дебне, да може презъ т^зи два-три
дни да отиде при Алеко подъ нЪкакъвъ претекстъ, и самъ да стори
каквото му се удаде срещу тройката. Често преди това той се б'в
явявалъ при Алеко, носейки му ту н^кой пакетъ, ту нЪкоя раница, писма
и прочее.
Ако нито единъ о тъ т^зи проекти не успееше, имаше шансъ да
усп^ятъ други, може би малко по-късно. Следъ като би се разчуло, че
сж посегнали върху живота на Тодора, виновниците биха усещали навс^кж де горещ а почва подъ краката си, особено вср ^дъ македонското
общество, и неминуемо биха попаднали въ примка.
Караджовъ замина. Требваш е сега да поканя членоветЪ на Илинден
ската организация Георги Занковъ и Арсени Йовковъ да отидатъ въ
Горна-Джумая, като взематъ, ако намиратъ за нуждно, и още нЪкой
другъ членъ отъ ржководното т Ку ю на тая организация. Минаваше ми
презъ умъ, че Алековци може тайно и да сж съобщили вече на тЪхъ
двам ата за убийството на Тодора. Азъ въ всЪки случай требваш е да ги
каня и отъ името на Тодора, като имъ изтъквамъ, че ще се състои
среща за изясняване на всички недоразумения. НамЪрихъ Занкова въ
канцеларията и му съобщихъ за отправената имъ чрезъ менъ покана.
Той ме запита дали и Тодоръ ще присжтствува на срещата. Запазихъ
пълно спокойствие и му отговорихъ, че непременно и Тодоръ ще е
тамъ. Добавихъ му, не ако желае може и самъ да запита Алеко за по
вече подробности. МислЪхъ си, че като разговаря съ менъ, Занковъ
може би се стреми да долови дали на менъ е известна тайната по
убийството на Тодора. Ако се издамъ чрезъ смущение, възможно 6 t да
се запита по кои съображения го лъж а. Изобщо краткия ми разговоръ
съ Занкова водихъ при съмнение и несигурность. Но това, което един
ствено ме интересуваше, се постигна — той обеща да потегли съ Йов
ковъ и П. Ацевъ, стария прилЪпски войвода, членъ на ржководното
т-Ъло на Илинденската организация, и на 12 септемврий да б ж д а т ъ въ
Джумая.
Тримата другари — Гюрковъ, Панчо и Ш андановъ — тръгнаха
на 11 септемврий съ намерение да депствуватъ още сж щ ата вечерь,
когато ще отидатъ на свиждане. ТЪ щ-fexa да к а ж а тъ за мене, че ще
пристигна на другия день, тж й като никакви работи сж ме задържали.
До утриньта рано не получихъ никакви сведения, отъ което заключихъ, че по нЪкоя причина не сж успЪли нищо да направятъ. Тогава се
наложи да замине другъ другарь, който да действува, при възможность,
и независимо о тъ т-Ьхъ. Подходящъ въ случая 61k пакъ Дранговъ, ко
—
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муто се разясни какво е било наредено, но че една нощь е вече изгу
бена. Той ще съобщи на тройката, че азъ съм ъ се разболЪлъ, т а ще
закъснея най-малко съ единъ-два дни ; цельта му ще бжде да повали
Алеко и Атанасовъ, или поне само първия. Носеше за Протогерова не
значително писмо.
НЯкои подробности около акцията сж съобщени въ издадени на
времето книги. * Въ общи линии ето какъ всичко е минало.
Тримата другари сж били на разговоръ съ тройката въ дома на
Панайотъ Райновъ. Умишлено единъ о тъ тЪхъ започва да разглеж да
характера на Александровъ, а Протогеровъ съ охота се залавя за тази
тема и критикува остро Тодора, издавайки и тоя пжть чувствата си.
Но не само това, а заявилъ, че прекъснатите разговори съ болшеви
ките непременно тр еб в а да бж д атъ възобновени.**
Въ стаята влиза Кирилъ Дранговъ. Атанасовъ преди това, обаче,
билъ излезналъ и отишелъ въ нёкоя отъ съседните стаи. Алеко веднага
пита Дрангова кжде е Иванъ Михайловъ. Пристигналия обяснява, че
Михайловъ не може д а дойде поради заболяване. Възмутенъ, Алеко
заканително казва : „ Д а не мисли той да се налага надъ насъ ! Защо
не дойде да обвинява илинденци ? Дай да видимъ какви обвинения е
изпратилъ противъ т е х ъ ”. Дранговъ обяснява, че не носи никакви
обвинения и че не е кривъ за неидването на Михайловъ ; т е м огатъ да
го повикатъ, м акаръ да е боленъ, да дойде. Алеко потупалъ Дрангова
по рамото и тр ъ гн ал ъ да излиза, а Кирилъ учтиво му далъ пж ть да
мине. И още когато прекрачвалъ прага, обърнатъ вече съ гр ъ б ъ към ъ
Кирила, последниятъ измъкналъ парабела си и теглилъ въ тила на
Алеко, който се струполилъ предъ вратата. Нейде о тъ отсрещ ните стаи
Атанасовъ започналъ да стреля. Д ругарите отговорили отъ техы ата
стая и о ткъм ъ стълбата. Неколко минути продължила тая престрелка
въ кж щ ата, докато четирмата другари успели, едни презъ стълбата,
други скачайки презъ прозорците, да се измъкнатъ, а и револверътъ
на Атанасовъ не се чувалъ вече. Презъ туй време групата на Иванъ
К арадж овъ е била наоколо и е стреляла въ въздуха ; събрала се сетне
около четирмата. Преди да се разтича войска или да се яви некой другъ,
всичко е било свършено.
Следъ като е падналъ Алеко, Дранговъ не е м огълъ да удърж и
яда си, хваналъ за яката Протогерова и ц е л ъ разтреперанъ, съ револ
вера още въ р ж к ат а си, неколко пжти му отправилъ презъ зжби в ъ 
проса : „ „ Казвай, кой уби Тодора ? ” Протогеровъ останалъ безъ душа
о тъ страхъ, умолително плачелъ и повтарялъ некакви несвързани думи,
отъ които Кирилъ б е запомнилъ само това : „ Приятели сме били съ баща
ти ” . . . Все пакъ, Кирилъ точно изпълни нареждането да не се посега
върху живота на Протогерова.
Презъ тая нощь и на другия день зараньта паднаха въ ГорнаДжумая още двама-трима Алекови другари, между които и подполковникъ Атанасовъ. Той е билъ откритъ въ единъ дворъ отъ седемнадесеть-годишенъ членъ на организацията, беж ан ец ъ отъ Скопйе, сърд*
« Защо 6Ъ убитъ Ал. П ротогеровъ» и « Заговорътъ противъ Т. Алексан
дровъ », 1924 г.
** По тия разговори обяснения сж дадени отъ самия Централенъ Комитетъ
на ВМРО, въ окржжното № 774 отъ 2 авг. 1924 г. поместено въ втората книга
съ мои спомени.
—
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ц атъ момъкъ. Подполковникътъ презъ нощьта е прескачалъ презъ мно
го огради и дворища, безъ да знае какво става и безъ да може да се
измъкне вън ъ о тъ града. Когато м лад еж ъ тъ го е забел^залъ и му е
извикалъ да се предаде, Атанасовъ много смутенъ взелъ да мърмори :
,, Не бойте се, не бойте се ”. Треперящ ъ е д ъ р ж а л ъ револвера си въ
ржка, безъ да се опита да се защищава. Младиятъ момъкъ го подкаралъ
предъ себе си и не можеше да се начуди какъ е било възможно този,
известенъ у ж ъ като храбрецъ офицеръ, да изпадне до положение на
най-окаянъ треперко. Съмнение не може да има, че въ случая е нало
жило своя печатъ вжтрешн ото смущение, разкаяние и безпжтица; т ^ с ж
сковали Атанасова, следъ като е вид'Ьлъ безжизненото туловище на
Алеко, задъ което се скриваше, и следъ като е почувствувалъ, че е
заобиколенъ навеЬкжде вече отъ неминуемата отплата за извършеното
подло и велико престжпление. Той н^ма възможность да види каква
буря о тъ възмущение обхвана обществото, когато се узна какво е ста
нало съ Тодора. Атанасовъ требваш е да остане живъ, за да съобщи
и най-малкит-fe подробности относно заговора на тройката ; да поразправи на кои министри и офицери сж разчитали въ София, а какъ о тъ
друга страна гласиха конспирация съ комунистите. Но мЪрналъ се
наблизо Асенъ Даскаловъ и, безъ много да му мисли, теглилъ въ челото
му единъ куршумъ.
Така, на 12 септемврий 1924 година 6Ъ спасено всичко, което мо
жеше да се спаси следъ страшното зло, нанесено на 31 августъ на
македонската освободителна кауза съ убийството на Тодоръ Александровъ.

—
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II.

ВИНОВНИЦИТЪ ПО УБИЙСТВОТО
НА ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ

Въ историята на македонското освободително движение нЪма зло
д е я н и е по-голямо отъ убийството на Тодоръ Александровъ.

Кои въ сжщность сж виновниците и защо посегнаха върху живота
на легендарния борецъ ? Този въпросъ 6% на устата на всЪки нашъ
родолюбецъ тогава, както и на всички, които проявяваха интересъ към ъ
народната ни кауза. И до днесъ за мнозина тон не е напълно разясненъ,
защото до тЪхъ не сж стигнали нужнитЪ подробности.
Нашето общество, особено пъкъ утрешнит-fc общественици и борци
на Македония, които ще черпятъ поука отъ миналото, тр еб в а да бж 
д а тъ изчерпателно осведомени.
Въ края на втората книга съ мои спомени е казано, че чужди цен
трали сж желаели да отслабне, да загине македонското движение, или
да бжде поставено подъ т^х н а команда. И затова сж тър сел и подъ
дърво и кам ъкъ орждия. Имамъ предъ видъ чужди ср^ди, вънъ отъ
непосредствените поробители на Македония.
Казано е там ъ съвсемъ накратко, че Александъръ Протогеровъ,
който б-Ьше колега на Тодоръ Александровъ въ Централния Комитетъ
на ВМРО, най-много е услужилъ на тия чужди централи.
Презъ 1929 г. ВМРО издаде книга*, въ която се рисуваше неговата
вина. Преди да бжде разпространявана, показана б1> поотделно на
четиринадесеть души юристи-адвокати, сждии, прокурори, бивши мини
стри на правосждието. Мнението на всички б^ше, че изнесените въ кни
гата данни сж премного даж е за единъ държ авенъ, легаленъ сж дъ, и
че в ъ зъ основа на тЪхъ Протогеровъ е заслужилъ най-тежко наказание.
НЪкои о тъ тия лица сж запитвали : „ Какъ е било възможно въ една
революционна организация т ъ й дълго да бжде търпенъ толкова провиненъ ч овекъ
Сжществуваха съображения, поради които ВМРО
прояви това търпение. Т -fe наложиха да бжде прикрита вината на
Протогерова въ първата книга, издадена веднага следъ убийството на
Тодора**, независимо, че ВМРО разполагаше още тогава съ всички
факти за виновноститЪ.
Ако не б^ше Протогеровъ, по-точно неговата безмерна зависть
спрямо Тодора, престжплението нямаше да се извърши. Той се съюзи
съ разбойническия инстинктъ на Алеко Василевъ и съ дивото власто
любие на Георги Атанасовъ, двама деятели отъ ВМРО, еднакво безпо
* « Защо бЪ убитъ Ал. П ротогеровъ», 1929 г.
По документи отъ ВМРО и предоставени му всички необходими разясне
ния, тая книга бЪ съставена отъ Иорданъ Бадевъ, който по-сетне се озова при
« протогеровиститЬ », макаръ да бЪ крайно убеденъ почитатель на Тодоръ А лек
сандровъ. Това морално « салтом ортале» той си допустна само поради лично
приятелство съ единъ-двама между протогеровистигЬ. Но сетне до голЪма сте
пень се бЪ отдЪлилъ отъ тая група, за която по-нататъкъ ще дамъ повече
сведения.
** « Заговорътъ противъ Тодоръ А лек сан дровъ», 1924 г.
—
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мощни предъ Тодоръ Александровъ, неумолимиятъ защитникъ на мо
рала въ революционната организация.
Следъ първата световна война Ал. Протогеровъ 6Ъ заминалъ за
чужбина. Около три години прекара въ Австрия и Унгария. Презъ това
време отъ негова страна не идваше ни добро, ни зло, като изключимъ
н^кои гафове предъ чужденци. Все едно, че той не е сжщ ествувалъ по
това време за македонското движение.
Подиръ военния превратъ въ България, презъ лотото на 1923 г.,
той се прибра тамъ. И веднага се отдаде на дейность, . . . да създава
пречки на Тодоръ Александровъ. Още докато б^ше въ странство
осведоменъ е билъ за недоволството на Алеко Василевъ и Георги Ата
насовъ. А тЪ имаха основание не само да б ж д а тъ недоволни, но и да
се страхуватъ отъ правосждието на ВМРО.
Алеко се бЪше проявилъ при борбитЯ срещу корумпираната власть
на Стамболийски въ Пиринска Македония ; но вършеше много нередни
работи, противоречещи основно на устава на ВМРО, та Александровъ
се вид4 принуденъ да изпрати при него Атанасова, за да го надзирава
и да осуетява неправилнит-Ь постжпки.
Самиятъ подполковникъ Атанасовъ — както вече другаде сме
казали — б£ше дош ълъ като доброволецъ въ редоветЪ на ВМРО презъ
1922 г., следъ като въ Софийското кафене „ Панахъ ” извърши непреднамЪрно убийство на органи на властьта. Вместо да контролира Алеко
Василева, той се показа опияненъ отъ властолюбие. Сметна, че тъкмо
Алеко може да му бжде удобенъ инструментъ за личнитЪ му домогвания, които падаха въ очит-Ъ на мнозина.
Въ течение на няколко месеци Тодоръ се мжчеше да вкара въ
правия пжть тия двама души. Но Протогеровъ, вместо да подпомогне
колегата си отъ Централния Комитетъ, започна да ги насърдчава въ
най-безцеремонно нарушаване дисциплината на ВМРО и да взима подъ
закрила неморални деяния. Той прецени, че грЪшкитЪ на Алеко и
Атанасовъ сж добре дошли за неговата лична завистъ и суета.
Т ака излЪзна на сцената съюза на тая престжпна тройка. З а да
действуватъ противъ Т. Александровъ, обаче, тЪ имаха нужда отъ
подкрепата на странични фактори, неблагоразположени къ м ъ македон
ското дЪло и лично къ м ъ неговия популяренъ водачъ Тодоръ. Никакъ
не можеше да имъ помогне само опитътъ да си съ зд ав атъ съмишленици
въ редоветЬ на ВМРО ; тъй като Протогеровъ 6Ъ отдавна откъсн атъ
отъ средата на нейнитЪ активни борци, Атанасовъ 6Ъ съвсем ъ новъ
човЪкъ, а Алеко изобщо нямаше качества да спечелва и води — бидейки
доста простоватъ и при това не съвсемъ мораленъ човЪкъ.
Ето защо тримата прибягнаха към ъ помощьта и на комунистиче
ските органи въ България.
И днесъ — четиридесеть и деветь години подиръ октомврийската
контрареволюция* — напорътъ на комунизма да овладее свЯта не е престаналъ ; и днесъ политиката му се отличава съ неуморимата си енер
гия. Но въ месецитЯ и годинит-fc следъ първата голяма война тия
напори се явяваха сждбоносни за Европа. У дарътъ 6Я насоченъ главно
към ъ съседнитЯ на Русия земи — Полша, Германия, Австрия, Унгария,
*
Истинската революция въ Русия стана когато 6Ъ сваленъ отъ престола
императора. Ако тя се задържеш е, Русия би била не само социално, но и д е 
мократически напреднала страна, безъ тирания, безъ милиони избити хора.
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Балканите. Не влиза въ задачата ни да описваме подробности за бор
бите, които се развиха въ тия земи. Въ вейки случай, м акаръ съ го
леми жертви, атаката б е отбита. Въ Германия и Австрия се стигна до
барикади ; въ Унгария бе обявена „ диктатура на пролетарията ”, малко
по-късно съборена о тъ армията ; въ България комунистите дигнаха
възстание — въ съседни на Сърбия области —, а презъ 1925 г. извър
шиха и зловещия атентатъ въ софийската катедрала ,, Св. Неделя ” ,
подъ развалините на. коята останаха надъ двесте души убити и ранени ;
въ Полша пъкъ настжпи самата болшевишка армия, спрена по чудо отъ
родолюбивия устремъ на поляците предъ самата Варшава.
Можеше ли да се мисли, че комунистите ще оставятъ на спокой
ствие македонското освободително движение, съ неговата динамика въ
центъра на Балканите ? Не губиха никакво време. Насочиха към ъ него
незабавно всичките си оржжия — и м реж ата си отъ примамни агитации
и обещания за спечелване на по-лековерни елементи, и кесията си — за
купуване на слабохарактерните, и копието си .— срещу упоритите застжпници на независимата македонска борба.
Всичките основни положения, които беха създали македонското
движение, се оказаха въ протиборечие съ целите на комунизма. Това
движение не бе класово, а общонародно. Г р ъбнакътъ му бе селската
маса, на която ВМРО оЩё при турския режимъ успе да дадё земята,
принуждавайки беговете да я продадатъ на износни условия — така, че
довчерашните вековни ратаи станаха собственици ; името на ВМРО бе
дълбоко заседнало въ сърдцето на народа, та — повтаряме -— кому
нистите намираха целесъобразно за пропагандата имъ да го фалшифицирватъ и си го присвоятъ, м акаръ програмата имъ да предвиждаше
отниманё и на земята, премахване на собственостьта.
Н аш ето ' движение винаги е било за демокрация, за свобода, отъ
каквато народа ни е билъ лишенъ съ векове ; то не би се съгласило да
въвеж да въ Македония режимъ, който би билъ по-страШно робство
о тъ вчерашното.
. i'j ..
Нашето движение е било самостоятелно, а е било и за самостоя
телна д ъ р ж а в а ; не би приело да става инструменъ за постигане на
чужди планове и да поставя отечеството ни подъ чужда опека и
команда*.
Но престжпната тройка не се спираше на такива въпроси, защото
слепо се водеше отъ личните си настроения и интереси. Комунистите
безъ колебание й подадоха ржка, и поверваха — на 31 августъ 1924 г.,
когато загина Тодоръ —, че сж завладели нашето движение и м аке
донската кауза въ полза на другите имъ широки планове. Но дванадесеть дни по-късно се изпречиха предъ поражение.
Подиръ туй продължиха да чоплятъ по периферията на нашето
народно дело. П рибегваха до всевъзможни машинации ; служиха си
— както казахме — и съ фалшифициране името на ВМРО. Но нищо не
имъ помагаше.
Презъ 1934 г. върховистски фактори въ България помогнаха на
комунистите до известна степень противъ македонските организации.
И следващ ите седемь години на личния реж имъ на царь Борисъ бех а
*
Разбира се, въ ония години никому отъ македонското общество нито на
умъ -'не е минавало, че комунистите, ще посегатъ даж е върху нашата българ
ска народность, за да угаж датъ на Б-Ьлградъ.
—
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благоприятно време за комунистически ровения противъ македонското
движение откъм ъ България.
Едва когато на Балканите стигнаха болшевишкитЪ армии, и се
започна безразборно клане на добри българи, мнозина въ България
разбраха защо сж били борбите на ВМРО съ комунистите, защо тя е
осж ж дала и други злосторници (закривани подъ разни имена — федератисти, протогеровисти и прочее), както и защо сж били изобщо ней
ните освободителни усилия. Тогава едва — за жалость — проумяха и
какво значи робство.
Тройката, обаче, бе въ м реж ата и на стария български върховизъм ъ. Протогеровъ и Атанасовъ имаха върховистски схващания по
македонския въпросъ, независимо че сж изговаряли и други фрази.
Върховизмътъ, отдавна напустналъ бойния фронтъ, бе свилъ официално знамето си, но всякога бе ж ивъ колкото да пакости на маке
донското дело и на българщината. На 12 септемврий 1924 година и
той — както и комунистическата централа — претърпЪ неуспЪхъ.
Убийството на Тодоръ Алекансдровъ се явява като политическа
акция отъ голЪмъ размЪръ. Плановете на нейните автори пропаднаха,
защото народътъ непоклатимо застана задъ идеите на Тодора — сж щ иятъ народъ, отъ името и за см етка на когото особено комунистите
постоянно пишатъ измислици, на които сами не вЪрватъ.
Както за сам ата история на македонската освободителна борба,
така и за всички, които по-специално искатъ да проучатъ т ези събития
или изобщо им атъ стрем еж ъ към ъ узнаване на истината, твъ рде ин
тересни сж всички подробности около споменатите дати — 31 августъ
и 12 септемврий 1924 година. Читательтъ ще намери почти всички тЪхъ
въ специалното голямо приложение*, озаглавено „ К ъм ъ главата за ви
новниците относно см ъртьта на Тодоръ Александровъ ”. Въ това при
ложение сж включени документи отъ № 1 до № 29. Тия подробности
заслужава д а се знаятъ с ъ огледъ и на величавата фигура на Тодоръ
Александровъ.

*
ЦифригЬ, които стоятъ до дадена дум а въ текста, означаватъ номера на
приложението, което тр-Ьбва да се търси къмъ края на книгата.

Тод. Алекеандровъ на смъртно легло

Гроба на Тод. Алекеандровъ въ Пиринъ-планина
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III.

ОТЗИВИ ЗА ТОДОРА И ЗА НЕГОВОТО ДЪЛО

Преди да загине, Тодоръ Александровъ 6Я завърш илъ едно го ля
мо дЯло на своя ж ивотъ — поставилъ 6Я отново на сцената македон
ския въпросъ. И вЯрваше, че откъм ъ България поне настжпва вече
спокойствие за освободителното движение. Последното си взимаше
кр атъ к ъ отдихъ, за да продължи теж ката борба. Въ тоя моментъ том
склопи очи.
И онЯзи, които бЯха доволни, че Тодоръ го нЯма, не биха посмЯли
да отрекатъ величието на неговата личность. Той се 6Я очерталъ като
незаличима фигура на Македония, а и на българския националенъ ж и
вотъ.
Вълнение, като електрически токъ, раздруса нашето общество
при съобщението за неговата смърть. Това само потвърди народното
убеждение, че той е единъ измежду знаменитите двигатели въ нашитЯ
по-нови поколения.
Поробеното население не искаше да повЯрва на вестьта, че той е
загиналъ. Не съ м ъ въ състояние да предамъ м ж ката на млади и стари,
описана ми съ прости, но покъртителни слова отъ мнозина дейци.
Следъ разпрята съ виновницит-fe въ Горна Джумая нашироко 6Я
известено за убийството на народния водачъ. Панихидата въ София
извършиха трима владици и множество свещеници. Безъ никакви спе
циални покани къ м ъ площада Света НедЯля се втурна едно море отъ
народъ, надъ четиридесеть хиляди души, което задръсти и всички окол
ни улици. Петь или шесть оратори требваш е едновременно да говорятъ
на разни пунктове. Тъкмо тогава получихъ известие, че сж открити и
наказани двам ата физически убийци на Тодора. Открити сж били въ
с. Припечани, Мелнишко. Съобщавайки въ кратко това на огромната
публика, ентусиазъмъ избликна въ нестихващи викове. Произнесохъ и
азъ нЯколко думи, които мога да означа като първа моя публична речь.
Приятели ме уверяваха, че била подходяща. До мене видЪхъ професоръ
Милетичъ, развълнуванъ отъ новината за см ъртьта на Тодора, чийто
неизмЯненъ приятель и поклонникъ 6Я винаги. Като слЯзнахъ отъ масата
— импровизираната трибуна — топ силно стисна ржцетЯ ми ; отъ думитЯ му лъхваше твърдость и оптимизъмъ : „ НЯма да загине освободи
телното дЯло ; нито ще се разклати изграденото о тъ Тодора, защото
е въ пълно съгласие съ народнитЯ стремежи. Поздравлявамъ Ви отъ
сърдце. М ладежьта нека върви по стжпкитЪ на Тодора ”.
Процесия отъ хиляденъ народъ потегли изъ софийскитЪ улици и
стигна при паметника на Василъ Левски. Повече о тъ сто вЯнци бЯха
носени, обвързани съ черенъ крепъ. Съ знамената си бЯха дошли надъ
четиридесеть македонски братства. Всички магазини се затвориха. Мно
го плакарди се издигаха всрЪдъ множеството, с ъ надписи „ Т одоръ
Александровъ умр-fe, да живЯятъ Т. Александровци ”, ,, Д а б ж д а т ъ про
клети предателите ”, „ ЗаветитЯ на Т. Александровъ ни предвож датъ ”
и др. Следъ като вЯнцитЯ бЯха поставени на паметника, трима оратори
отъ различни трибуни изтъкнаха заслугитЯ на Александрова. Подиръ
туй манифестацията привърши при катедралата. Т ам ъ говори предсе
_
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дателя на емиграцията Вл. Кусевъ. Такива манифестации се състояха
навсЬкжде, кж дето има македонски емигранти.
Загубата се посрещна отъ българското общество като извънредно
голямо събитие.
Панихидите, съ участие на хиляденъ народъ, въ много градове и
села на България, показаха нагледно и дълбочината на народната скръбь
и обаянието на Тодоровата личность. При панихидата въ Кюстендилъ,
кждето е участвувало цялото гражданство, стотици хора сж плакали,
заедно съ самите оратори, Но въ ц елата тази скръбь, явно изразена
вънъ отъ границите на Македония, а прикривана отъ очите на поти
сника въ самото поробено отечество, пламтёше верата, че борбата ще
продължи и Македония ще бжде спасена.
Незаличимо е впечатлението ми отъ срещата съ войводи отъ Скоп
ския окржгъ, които беха свикани да имъ съобща, че Тодоръ е загиналъ. Т е го познаваха отдавна ; кой съ месеци, кой съ години е действувалъ подъ негово ржководство. Т е сж чувствували, че нещо важно
се е случило ; повече допускали, че съм ъ пратенъ отъ Тодоръ да ги
предупредя за некаква извънредна работа. Но признаваха сетне, че
сърдцата имъ се стегали при това неочаквано повикване о тъ специаленъ пратеникъ. В идехъ ги въ една малка стая ; стоеха прави. Не мога
да възстановя свързано кратките ми думи, съ които пристжпихъ към ъ
известието. Чини ми се, че почнахъ така : „ Братя, вие сте нашата гор
дость ; отъ васъ, о тъ ваш ите д ела поробениятъ народъ черпи куражъ.
Вервамъ, че главите ви нема да клюмнатъ и сега, когато чуете една
теж ка новина, която и вие и целиятъ нашъ народъ не сте очаквали . . . ”
Бидейки подготвенъ за тази мисия, говорехъ имъ спокойно. Следъ
първите две-три фрази т е схванаха, че новината се отнася до Тодора.
В идехъ овлажнени очите на всички. А вервахъ, че некой измежду
т е х ъ никога не сж плакали. Припомнихъ имъ, че въ т е х н и т е бждещи
подвизи н ародътъ ни тр еб в а да почувствува, че ж ивее и действува
Тодоръ Александровъ. Поканихъ ги тоя пжть повторно да д а д атъ клет
ва, че оставатъ верни на неговата паметь и идеи. Всички, като единъ
човекъ, измъкнаха револверите си, сложиха ги бързо предъ краката си
и изправени проговориха : ,, Да ж ивее Александровъ ! ” . Но сърдцата
секаш ъ да се пръснатъ. Всекиму би се искало въ този моментъ да
прегърне, ако би могло, целия нашъ народъ. Не бихъ билъ далече отъ
истината ако прибавя, че всеки отъ тия хора бе готовъ въ тоя мо
ментъ да накаже по хиляда души виновници за см ъртьта на Тодора,
ако би ги имало толкова. Следъ неколко минути имъ разказвахъ вече
подробности по зададени о тъ т е х ъ въпроси, за убийството и пр.
Селяните по Кочанско, Кратовско, Щипско, Царевоселско, Малешевско, въ поробена Македония, които лично познаваха Александрова,
не сж искали да в е р в а т ъ на известието за неговата кончина. Това бе
единодушно известявано о тъ нелегалните борци и заминаващ ите ку
риери по т ези м еста. Не мога да забравя какъ сбито, но покъртително
ми описваше единъ мой съграж данинъ ефекта въ Щ ипъ о т ъ изве
стието за нещастието съ Тодора. Лично той е ви делъ какъ като гр ъ м ъ
то е подействувало върху всички. М оятъ дедо, прибавяше той, беше
замаянъ ; започна да кърши ржце, да се движи изъ стаята повтаряйки :
,, Леле, леле . .. Македония загина ! ” . А така е било съ множество ро
долюбци въ поробеното отечество.
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Тъкмо когато загина Тодоръ, въ България бе пристигналъ известниятъ социалистически лидеръ Емилъ Вандервелдъ*. Поискана 6% сре
ща съ Александрова. Но биде съобщено, че той е доста далече и — за
жалость — не ще бжде възможно да срещне видния гостенинъ.
О рганътъ на социалъ-демократическата българска партия, в-къ
„ Народъ ” отъ 21 октомврий 1924 г. публикува едно писмо отъ г. Вандервелдъ, което той написалъ въ парахода на следния день следъ оби
колката си въ БалканитЪ. Ето некой пасажи отъ него :
,, НашитЯ български другари ми казваха : ,, Т р еб ва да видите
Тодоръ Александровъ ”. На връщане отъ Рилския манастиръ ще
отидемъ на го посетимъ въ планините при сръбската граница ” .
Бехме срещнали хора принадлежащи на разните партии :
аграри, комунисти и членове отъ правителството на г. Цанковъ.
Би било интересно да видимъ сжщо легендарния ш ефъ на Рево
люционния комитетъ, когото г. Райсъ въ брошурата си за коми
т и т е представлява като единъ отъ голем ите виновници за вой
ната, докато други отъ българска страна го представляватъ като
националенъ герой.
Сждбата бёше решила ние никога да не се срещнемъ съ
Тодоръ Александровъ !
На връщане отъ Рила, бе ни съобщено, че той ималъ силно
желание да ни види, но че важни работи го викали другаде. Покъсно узнахме, че той е билъ убитъ отъ двама отъ войводите си :
Алеко Пашата и Атанасовъ, негови противници, които д ъ р ж ех а за
единенъ ф ронтъ съ комунистите. На другия день другъ болшевизиранъ македонецъ, Ковачевъ, и депутата хаджи Димовъ беха
убити с р е д ъ б е л ъ день. Прикачваха се тези убийства на привър
жениците на Т. Александровъ. Ние оставихме България посредъ
тези тежки впечатления.
Веднага съ пристигането ни въ Гърция, четохме въ вестни
ците единъ манифестъ отъ Комитета на революционната орга
низация, който даваше пояснения по тези кръвопролития. Не беха
хората на Тодоръ Александровъ, които почнаха тази червена
серия.
На 31 августъ, точно на следващия день следъ пристигането
ни въ България, Александровъ, неотстжпимъ противникъ на всекакво споразумение съ комунистите, бе убитъ отъ болшевизирани
комити.
Новината бе дъ р ж ан а въ тайна за три седмици, до деня
въ който изпълнителите на престжплението, осждени на смърть,
можаха да бж д атъ екзекутирани. ”
Следъ това г. Вандервелдъ изказва мнение, че т р еб в а да се даде
пълна гаранция за развитието на националните малцинства, за даване
генерална амнистия въ Югославия ; а следъ като т ези мерки в ъ зстановятъ спокойствието на духовете, да се създаде балканска федерация,
която да гарантира на всички равноправие и автономия. Сжщ ото ст а
*
Вандервелдъ бЪ водачъ на белгийските, социалисти. Но името му 6Ъ п оз
нато не само въ цЪлия социалистически интернационалъ, а и нашироко по свЪта.
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новище — подчертава той — сж взели наскоро социалистическите пар
тии на България, Югославия и Ромъния. Естествено, на югославската
социалистическа партия тежко би могло да се вЪрва.

Българските вестници обширно се спираха върху събитието, като
поместваха и непроверени подробности около станалото въ Пиринъпланина и въ Горна-Джумая.
Въ чуждия печатъ се явиха безброй статии и съобщения, и веднага
следъ убийството, и подиръ това. Колкото за прим еръ даваме тукъ
некой извадки.
Съобщавайки за убийството на Тодоръ Александровъ лондонския
в. „ Т а й м с ъ ”, предава доста подробно биографията му и писа:
,, Тодоръ Александровъ б е единъ отъ най-забележителните
водители на Балканите. Обладавайки крайно магнетична личность,
той бе т и п ъ т ъ на фанатиченъ патриотъ, който не би се сп рел ъ
предъ нищо, за да постигне своята цель — създаването на авто
номна Македония ” .
Познатиятъ ромънски публицистъ г. Бацария обнародва въ „ Диминяца ” статия, въ която между другото казва :
„ . . . Тодоръ Александровъ, у когото се съчетаваха качествата
на интелигента съ солидна култура, неустрашима дързость и не
поколебима енергия на революционера и фанатика-борецъ за единъ
тъй мжчно осжществимъ идеалъ, бе отъ години насамъ душата
на македонското революционно дело ” .
Загребския вестникъ „ О б з о р ъ ” отъ 17 септемврий 1924 г. даде
хубавъ портретъ на уводно м есто съ подписа на Александровъ. Следъ
това вестникътъ казва :
„ . . . З а г и н а Тодоръ Александровъ, легендарния вож дъ на
ц елата акция.
И най-големите противници на македонското движение и тия,
които сж очаквали неговия см ъртенъ часъ, но въ които има капка
обективность, ще забравятъ м акаръ за часъ умразата и враж дата
и предъ кървавия трупъ на македонския борецъ, ще о тдад атъ
почить на неговата силна и неустрашима личность, проникната о тъ
н е к ак ъ в ъ непонятенъ за западна Европа идеализъмъ ” .
Хърватския вестникъ „ Загребъ ” помести следния некрологъ за
Тодоръ Александровъ :
« Тодоръ Александровъ не е вече живъ. Той умрЪ, загина безъ д а знае
навЪрно, че такава участь ще го постигне. Разбойническа ржка застреля
човЪка, който не жал'Ьше себе си, но който и за това именно требваш е
да жив'Ье. Тодоръ Александровъ 6Ъ гений въ живота и щ е остане вЪчно
гений на смъртьта и на безсмъртието. Онзи, който намалява величието му
днесъ, когато той е умр'Ьлъ, не заслуж ава да жив’Ье.
Представятъ го за империалистъ, за милитаристъ и за разбойникъ,
но той не бЪ такъвъ, а напротивъ : жив’Ьеше и работеш е з а своя народъ.
Бори се за свободата на своята страна и за нея загина. Та зло ли е
—
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това ? Той бе войвода на македонските комити, па билъ е и той комита,
но комита пъленъ съ гордость. Служеше си съ силата, защото бе принуденъ.
Тая сила и се^а още е основата на « мира и р е д а » въ света, въ Европа,
сжщо и на Балкана. Заобиколенъ отъ империалисти, той бе принуденъ
да се брани, защото не искаше да бЪга отъ тЪхъ.
T. Александровъ е миролюб'еЦъ. Той обичаше мира, придържаше се
о своето миролюбие, когато това му бе възможно, но ум ееш е въ сжщото
време да брани себе си ,и своя народъ. Тодоръ бе н адарен ъ , съ редка
интелигентность. Той бе чов'Ькъ, който знаеше доста езици и рж.ковод'Ьше
една организация, която е разпространена по целия свЪтъ. Днесъ него го
нЪма вече между живите, но неговиятъ духъ още ж ивее и ще ж ивее у
всеки истински българинъ, защото Тодоръ бе само българинъ и славянинъ.
Ние, хърватите, се молимъ з а него, защото той би билъ въ най-скорошно
бждеще най-твърдия мостъ за споразумението и за обединението на бъл
гарите и хърватите, и на всички южни славяни. ВЪчна слава на Тодоръ
Александровъ ».

Вестникъ „ Дойчесъ Фолксблатъ ”, органъ на нЪмцитЪ подъ юго
славско владичество писа въ броя си отъ 6 септемврий 1924 г. :
« Убитиятъ Александровъ беш е водитель на Македонския комитетъ и
деятель за независимостьта на Македония. Той беш е единъ отъ най-из
вестните балкански политици и, съ добрата организация на привържени
ците. си, той играеше роля не само въ вжтрешния животъ на България,
но и въ балканската политика. Той създаваш е вечни грижи на белград
ския и атинския кабинета. Обаче и въ западна Европа той беш е известна
личность, гдето благодарение на връзките си съ политици и печатъ — лондонскиятъ в. « Т айм съ » често се занимаваше съ него — правеш е пропа
ганда за каузата си. Съ четите си той безпокоеше югославска Македония
и искаше за нея самоопределение. Той беш е въплътенъ страхъ за своите
неприятели, ксгито преследваше безпощ адно».

Парижкиятъ кореспондентъ на софийския в. ,, Зора ” , г. Рисъ, пи
ше въ една кореспонденция отъ 23 септемврий 1924 г. :
« Като гръмъ отъ ясно небе ни порази известието за смъртьта на То
доръ. Александровъ. И обстановката на предателскито убийство и самата
личность на Александрова — сж изключителни. Благородно сърдце, гор^ъ
духъ, организаторски гений — какво редко съчетание на качества за на
шето време ! И най-ужасното е, че предателството проникна въ сплотените
редове на македонската организация и че великото патриотично д ел о е
замърсенр .отъ нечистите ржце на болшевиките и техн и те привърженици ».

'Вестникъ ,, Трибюнъ дьо Ж еневъ ” отъ 24 септемврий 1924 г.
помества уводна статия за Тодора, въ която между другото сё казва:
Съ своите високи качества и въпреки физическите страдания отъ
една болесть, коя -го не прощава, Александровъ беш е станалъ легендарниятъ конспираторъ, който действуваше неуморно въ планините на Ма, кедония. Неговата върховна цель беш е независимостьта на Македония,
която да включи въ една самостоятелна държава частите отъ тая страна
принадлежащи сега на Югославия, Гърция и България,' и създаването
на единъ новъ факторъ за миръ и балканско споразумение.
Грдьцката и сръбска политика принудиха по тоя начинъ Тодоръ Алек
сандровъ и македонската организация да започнатъ една енергична.борба.
:Въ единъ периодъ отъ тригчетири години, македрнскиятъ шефъ сплоти
около себе, си всички доалццнства, недоволни отъ режима установенъ въ
Македония следъ мирния- договоръ ».

Вестникъ ,, Нова Реформа ” , излизащъ въ Краковъ, о т ъ 8 октомврий 1924 г. публикува кореспонденция о т ъ София :
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« Македония трЪбва да бжде свободна за македонците, и това или
съ оржжие или по силата на мирните, договори, което ще зависи изклю 
чително отъ поведението на противника, но безъ чуж да намЪса, нито
чужди комбинации или политически интриги, които вредятъ на чистата
дейность за освобож дение». Това бЪ становището на Тодоръ Алексан
дровъ, който бе. основателя на революционната организация. Той се ста
раеше да даде чистота и да облагороди македонското движение, за да
сложи край на интригите., на корупцията, на самодействията на « водачи »
и на. рисковани случайности въ областьта на политиката. Като истински
герой, той искаше да следЕа правия пжть. Съ високо дигнато чело, Алек
сандровъ нз познаваше вероломството. Това е което го п огуби ».

Вл. Сисъ, добре познатия чехски публицистъ, е изпратилъ корес
понденция до „ Народни Листи ”, отъ която даваме извадки :
« Запознахъ се съ Александровъ въ Македония презъ 1911 г. Той
водЪше тогава революционното движение противъ младотурците.. Въ 1908 г.
младотурците. бе.ха обещали автономия на Македония въ замина на помощьта, която македонците, биха имъ дали противъ султанъ Хамидъ ; но
това обещание не бе. изпълнено. Напротивъ, въ Македония бЪха изпра
тени наказателни експедиции, които требваш е да приложатъ денационализаторския планъ въ тази страна.
Т. Александровъ бе. първиятъ, който разбра опасностьта, застраш а
ваща македонците, отъ страна на младотурците,. Затова той побърза да
реорганизира революционните, комитети, за да се отпочне наново бор
бата противъ отоманското иго. Отъ тогава той не престана да играе роля
отъ първа важность въ редовете, на Революционната Организация. Н е
говите. черти се запечатиха въ паметьта ми: високъ, кестенявъ, черна
брада, тъменъ тенъ на лицето, проницателенъ погледъ ; той бе.ше типътъреЕолюционеръ, който не познаваше земнитЪ радости и бе.ше пожертвувалъ всичко — даже семейството си — за освобождението на родината си.
Той не познаваше почивка. Бруталенъ, но справедливъ, той живе.еше само
за идеята. Той живе., както и семейството му, въ крайна бедность. Той
бе. способенъ да осжди и най-близкия си за произволия съвсемъ малки.
Той бе. слабъ въ гърдите., но живе.ейки изъ планините, можа да спре.
страшната болесть. Завършилъ гимназията въ Македония и курсове въ
Кюстендилъ, той бе. за известно време преподаватель, докато се отдаде
всец'Ьло на революционната си дейность. Благодарение на интелегентностьта му и особено на куража му и на стоманената воля, той успе. да напредне
бързо и въ последните, години името му бе. станало символъ на ВМРО ».
(вижъ « Нувелъ Маседониенъ » отъ 15.Х.1924 г.).

Вестникъ ,, Последния Новости ”, издаванъ отъ проф. Милюковъ въ
Парижъ, отъ 18.IX.1924 г., въ уводна статия между другото пише :
,, Александровъ притежаваше прекрасно дара да се ориентира
кое е м естото на македонския въпросъ между другите европейски
проблеми. Той знаеше кжде сж неприятелите на Македония и кжде
да се т ъ р с я т ъ приятелите й. Той успе да фиксира съ очудваща
точность границите на компромиса, който, въ случай на едно
■' правилно разбиране на македонския въпросъ, би м огълъ да задо
воли, ако и временно, македонците, бидейки сжщевременно приемливъ за Европа и съ времето и за самата Югославия. Алексан
дровъ беш е разбралъ, че македонскиятъ въпросъ е европейски
въпросъ и че момента е благоприятенъ за разрешението му, съ
условие македонците да б ж д а тъ умерени и да покаж атъ реалистиченъ духъ.
Какво искаха неприятелите му ? Възползувайки се за своите
лични интереси отъ най-малките елементи, които биха могли да
п р ед и зви кате недоволство с р е д ъ масите, болшевиките, разбира
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се, не можеха да изоставятъ единъ елементъ толкова важ енъ като
македонския въпросъ. Докато този проблемъ остане неразрешенъ,
нЪма да има миръ на Балканите. А докато тЪзи последните не
постигнатъ мира, м и рътъ въ самата Европа ще бжде само единъ
блЪнъ, понеже вейки моментъ може да се яви единъ конфликтъ...” .
Цариградскиятъ вестникъ „ Дж умхуриетъ ” публикува кореспон
денция отъ София, о тъ която даваме следнитЪ извадки :
« Деня, въ който бе, направена панихидата за Т. Александровъ въ со
фийската катедрала, българската столица имаше извънредно тжженъ видъ.
Магазинит-Ь бЪха затворени и на всички врати можеше да се чете : Трауръ
за Т. Александровъ.
Черни знамена се развиваха навсЬкжде. Новината за смъртьта на ле
гендарния шефъ на Македония причини голЪмо вълнение въ цЪлата страна.
Вече е установено, че убийството на революционния шефъ се дължи
на болшевишката пропаганда. Решени да съветизиратъ БалканитЪ, москов
ските. агенти обърнаха погледит'Ь си най-напредъ къмъ Хърватско и Маке
дония. ТЪ поискаха да примамятъ къмъ себе си Радичъ, хърватския известенъ шефъ и ВМРО, отъ която искаха да направятъ послушенъ инструментъ въ ржцетЪ на техните, господари. Така въ преговоритЬ съ делега
тите на Централния комитетъ на ВМРО, болшевиките, сложиха като у с
ловие, основно, за каквато и да е руска помощь, съветизацията на Бъл
гария и на Македония . . .»
(вижъ « Нувелъ М аседониенъ» отъ 15 окт. 1924 г.).

„ Три дни съ Тодоръ
следния Новости” отъ 18
Словцовъ. който изказва
сандровъ, станала преди

Александровъ ” — подъ това заглавие в. ,, По
септемврий 1924 г. публикува статия о тъ г. Р.
впечатленията си отъ една среща съ Т. Алек
една година.

« Съобщава се за убийството на Тодоръ Александровъ, фактическия
диктаторъ на революционното движение и лидеръ на Вътреш ната Маке
донска Революционна Организация. Той бе, между гЬзи, които, въ про
дължение на дългата борба за освобождението на Македония, въплощаваха непреклонната й сила и високия й идеализъмъ. Условията, при които
тази борба се развива, биха изглеждали толкова чудни и сж толкова от
далечени отъ европейския животъ, че даж е за чужденците, живущи на
Балканите,, мжчно е да разбератъ душ ата й, както и чувствата, отъ които
тя произлиза. Тъй като съмъ живЪлъ въ България, азъ познавамъ маке
донците,, и една случайность ми позволи да срещна Тодоръ Александровъ,
да хвърля единъ погледъ върху лабиринта на македонското движение и
да чуя пулса му. Така можахъ да открия тайната, която съставлява силата
на този чове.къ и другарите, му, и разбрахъ причината, която е накарала
сърбите, да възложатъ толкова голЪма сума като премия за главата на
македонския водачъ.
Миналата година презъ проле,тьта, моятъ колега Немановъ успе, да
получи позволението отъ Тодоръ Александровъ да му направи визита.
Отидохме заедно. Срещата бе, организирана въ пълна тайна и ние даж е не
знаехме на кое ме>сто ще ни срещне Александровъ. Заведоха ни въ една
местность въ Македония, отъ кждето тръбваше да поемемъ единъ таенъ
пжть . . .
Въ 10 часа сутриньта Тодоръ Александровъ се яви предъ насъ. Той
бе,ше придруженъ отъ една група отъ двадесетина души, които се наре
диха предъ входа на колибата. Всички носе,ха сива дреха ; б-Ьха въоржжени и носе>ха валчести каскети съ кокарди, на които върху две кръсто
сани оржжия се четеха думите, «Свобода или см ърть». Александровъ се
приближи къмъ насъ, придруженъ отъ единъ старецъ съ сивкава брада __
единъ « вой вода», чийто заслуги къмъ македонската кауза очевидно б-Ьха
доста ценени.
Разме.нихме си поздрави. Обаянието, което упражни върху ни, още
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отъ първия моментъ, легендарния водачъ Тодоръ, порастна все повече
презъ време на тридневното ни престояване между четниците».
Александровъ имаше лице фино и извънредно интелигентно : той при
помняше Гаршина, споредъ портрета, който ние познаваме отъ писателя.
Една малка брада едва почваща да посивява, дълбокъ погледъ. Презъ
младини той е билъ боленъ отъ гърди и едва сега бЪше напълно оздрав’Ьлъ
отъ страшната болесть. Но, всичко може да се постигне, стига волята да
е силна, казва той когато случайно се засегна въпроса за здравето му.
Той победи болестьта, така както е победилъ множество прЪчки спрЪмо ра
ботата, която е погълнала напълно живота му. Тодоръ е билъ въ младини
учитель и влизането му въ редовете, на революционерите, датира отъ то
гава. Надаренъ съ извънредна организаторска способность, съ желе>зна
воля, съ тънъкъ усетъ за действителностьта, съ една винаги будна интелигентность, той не се поколеба да стане шефъ на революционното дви
жение, когато следъ све.товната война стана необходимо да се подновятъ
кадрите, на ВМРО, предвидъ борбата срещу режима на Пашичъ. Може и
да не се чувствува симпатия къмъ неговите, методи, НО' е невъзможно,
следъ единъ личенъ контактъ, да не се подчини човЪкъ на влиянието на
тази личность съ недостигаема морална чистота. Надаренъ съ стоманена
воля, Александровъ носе.ше ореолъ на извънредна нежность, която праве
ше впечатление въ този чове.къ съ болничавъ и скроменъ изгледъ ».

Авторитетното английско списание ,, Н иъръ Истъ ” между другото
пише :
« Ако е ве.рно, че Тодоръ Александровъ е жертва на болшевишката
омраза, неговата смърть ще бжде една печалба за комунистическия елементъ вжтре въ македонската организация. Не е въ интереса на която и
да е балканска държава да окуражава болшевизма и вме,сто да оставятъ
македонците, да се свържатъ съ Москва, ще бжде по-разумно отъ страна
на белградското правителство да се опита да постигне едно споразумение
съ здравите, елементи на О рганизацията».
(Вижъ « Нувелъ Маседониенъ » отъ 5.Х.1924 г.)

Ето думитЯ на Хансъ Юберсбергеръ, професоръ по история въ
Виенския университетъ, публикувани въ ,, Нойе Фрайе Пресе ” на 13
юлий 1925 г.:
,, Тодоръ Александровъ принадлежеше към ъ ония р^дки,
всецяло изпълнени съ своята мисия мжже, които не ж и в ^ятъ свой
ж ивотъ, а само живота на своя народъ. Непретенциозенъ, скро
менъ, но при това съ непреклонна енергия и студена размисълъ,
винаги имащъ предъ очитё си великата цель — все още виждамъ
тоя р ^ д ъ к ъ човёкъ, ясно и открояващо предъ себе си, м акаръ да
се изминаха вече близо десеть години, отъ както го видЪхъ и говорихъ съ него за пръвъ и последенъ пжть. Освенъ Л евъ Толстой,
никой др угъ не ми е оставилъ тъй неизгладимо впечатление, както
Т одоръ Александровъ.
Само личностьта на Тодоръ Александровъ можа, ако не с ъ в 
семъ да отстрани, поне да възпре отчаянието, обезсърдчението и
престжпнитЪ инстинкти и, въпреки всички пречки о тъ правител
ството на Стамболийски и Югославия, да извика ВМРО къ м ъ новъ
животъ. Разбира се, паритЪ на неговитЪ врагове бЪха силно
изкушение, и Т рети ятъ Интернационалъ, който за целитЪ на ре
волюционните действия по цЪлъ свЪтъ винаги има достатъчно
злато, не се скжп^ш е . . .
Цельта на това убийство бЪше да се даде ВМРО на комуни
стите, сиречъ на Третия Интернационалъ, за да получи следъ това
той на Балканите единъ инструментъ, който би м огълъ да употреби
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по единъ и сж щ ъ начинъ срещу всички некоммунистически прави
телства ”.
Британската
другото :

енциклопедия * казва

за

Т.

Александровъ

между

« Като младежь той взема участие въ комитската дейность срещу Тур
ция, ставайки единъ отъ най-прочутитЬ водачи на българските, групи въ
Македония. Следъ като договорите, които приключиха първата световна
война, присъединиха неговата родна околия къмъ Югославия, той дойде
въ София и започна да. организира старата ВМРО (Вжтрешна македонска
революционна организация) срещу Югославия и Гърция . . . Самиятъ Алек
сандровъ целеш е една автономна Македония съ столица Солунъ, и това
предизвика Ераждата на най-скромната група на ф едерал и сти те», които
беха въ търпими отношения съ югославското п р ав и тел ст в о... А лексан
дровъ въ продължение на много години б е некоронования и абсолютенъ
краль на българите македонци, които го почти боготвореха. Той б е една
много фина. фигура, високъ, съ черна брада, и левентъ, и колкото коравосърдеченъ, толкова и храбъръ. Неговия сждъ познаваше само три присжди : оправдаване, сто тояги, или смърть, последната налагана за кражба,
посегане на жена, или политическо предателство. Той требва да е отговоренъ за много стотици убийства ; на всичко отгоре той б е човекъ съ
лична чистосърдечность и всеотдаенъ патриотизъм ъ».

Проф. Никола Милевъ писа следното за Тодора :
,, Извършено е едно отъ великитЯ преступления въ българ
ската история. Тодоръ Александровъ е убитъ. Единъ голЯмъ човЯкъ на нашето племе и на нашето време си отиде, последванъ
отъ скръбьта и сълзитЯ на цЯлъ народъ.
Защ ото цЯлиятъ му ж ивотъ 6Я една непрекжсната и ф ана
тична служба на единъ народенъ идеалъ.
Н ародътъ въ Македония, емиграцията македонска ту къ въ
България и далеко о твж дъ океана, пъкъ и цЯлиятъ български
народъ не ж алятъ само за трагичния край и за загубата на Тодоръ
Александровъ, легендарния вож дъ на македонското революционно
движение. ТЯ дигатъ ржце към ъ небето и съ библейски гнЯвъ
сипятъ проклятие към ъ новитЯ Иванковци, които отъ користь и
отъ зависть погубиха човЯка, който олицетворяваше борбата за
единъ благороденъ човЯшки идеалъ.
Историята само ще прецени напълно личностьта и ролята на
тоя човЯкъ. Но ф а к тъ тъ , че той още при живота си триумфално
влЯзе въ областьта на легендата, показва, колко е голЯмо неговото
мЯсто въ живота на съвременницитЯ му.
Това мЯсто Александровъ 6Я си извоювалъ съ своитЯ лични
качества : непреклонна воля, характеръ и прозорливъ умъ, туренъ
въ пълна услуга на единъ голЯмъ народенъ идеалъ : освобож
дението на Македония. На едно необикновено трудно поприще, как
вото е едно революционно освободително движение, кждето опасноститЯ и см ъртьта сж постоянни спжтници на работницитЯ, той
се прояви много, рано и много ярко. Роденъ презъ 1881 г., той въ
1903 г., когато бЯха живи още повечето отъ голЯмитЯ водачи на
Македонската Организация, играе вече роля ; а на 1908 г. е членъ
*
Енциклопедия Британика
стр. 583, кол. 2 и стр. 584, кол. 1.
—

Чикаго, Лондонъ, Торонто. 1944 г. Томъ I,
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на Централния Комитетъ. Оттогава името и деятелноетьта му
изпълватъ страниците на македонската история, докато, презъ
последните години, той и организацията, която ржководеше, ста
наха символъ и убежищ е не само на македонските идеали, но и
на общобългарския духъ.
Т ак ъ в ъ човЪкъ, поставенъ на такова поприще и при това
фанатикъ на моралната истина на Организацията и на нейните
членове, готовъ да накаже най-строго и най-малкото престжпление,
врагъ на фанфаронството и на кафеджийското политиканство —
не можеше да не възбуди срещу себе си зависти, недоволства и
умрази. Но такова беше неговото обаяние, щото никога тия лоши
чувства не биха дръзнали да се проявятъ въ действие противъ него.
Стана, обаче, нещо друго, и това нещо е, което всеки българинъ т р е б в а да разбере.
Въ връзка съ македонското движение ние, при различни об
стоятелства, сме казвали на нашите политически фактори и на
нашето общество истини, безъ да се спираме предъ неприятностите
или предъ рисковете, които тия истини можеха да иматъ лично
за насъ. Д ъ л г ъ т ъ ни на българи и на публицисти ни налага това.
Щ е го изпълнимъ и сега.
Македонското движение, насочено днесъ към ъ придобиване
на основни права на национално сжществуване и развитие и за
социално добруване на македонското население въ д ъ р ж ав и те,
които му отричатъ това, е единъ ф актъ. който тр еб в а да се има
предвидъ. Македонската Вжтрешна Организация, рожба на усло
вията и на македонския духъ, има задъ себе си една тридесетгодиш
на история и едни традиции, които нищо не е въ състояние да
заличи. Т я-е една сила, за която тр еб в а да се държ и см етка и за
която наистина днесъ и въ чужбина се държ и сметка. Несериозно е,
когато водачите на тая организация се таксуватъ като разбойници
и безделници, навикнали да гледатъ на четничеството като занаятъ. И Лойдъ Д ж о р д ж ъ нарече М устафа Кемалъ разбойникъ,
но Лордъ Кързонъ отиде въ Лозана да сложи подписа си редомъ
съ представителите на „ разбойника ” . О тъ българско гледище
извънредно пакостно е да се п о дъ рж атъ по отношение на маке
донското движение погрешни възгледи и да се н асаж д ать заблуж 
дения, защото тъкмо т ё сж, които пакостятъ на българската в ж т 
решна и външна политика, на България изобщо. Българските
обществени деятели сж длъж ни добре да познавать и правилно да
преценяватъ македонското движение, както и македонските деятели
сж длъж ни правилно да преценяватъ положението на България.
Т одоръ Александровъ б% отъ ония македонски деятели, който
най-грижливо се е пазелъ да не създаде съ своята деятелность
опасности за България. И въ това отношение той б е единъ прозорливъ и голем ъ българинъ.
Нека българското общество си даде точно см етка за това :
Тодоръ Александровъ е най-скж пата жертва, която е дадена не
само за спасението на Македонската Организация, но и за спасе
нието на България. Ние минахме покрай една пропасть : мжченическиятъ ореолъ на Александровъ хвърли достатъчна светлина,
за да осветли пжтя ни и да ни открие пропастьта, въ която щ еш е
да пропадне целостьта, независимостьта на отечеството. За пред—
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видливит-fe хора не беха тайна опитите на болшевиците да взем атъ въ свои ржце Вж треш ната Организация и чрезъ нея да
раздрусатъ България, безъ да искатъ да знаятъ за последствията.
Александровъ виде опасностите и имъ се противопостави реши
телно. Измината посегна на неговия животъ. Но тя остави непокжтнато неговото дело. И съ см ъртьта си той извърши спрямо сждбините на племето най-високия дългъ. България е запазена. Националниятъ характеръ, независимостьта и цЪлостьта на македонското
движение сж недосегаеми. Всичко друго е поправимо и пости
жимо. ”*
Преценки за личностьта и далото на Александровъ се явяваха всЪка
година, въ деня на неговата кончина. Македонската емиграция въ сво
бодния св^тъ, на първо место нашата младежь, заслужено се възхи
щава — открито — отъ тоя народенъ апостолъ. Съ намерение особено
предъ нея да представя образа му такъ въ, какъвто азъ го виж дахъ — и
до колкото м ожехъ да го обрисувамъ — и азъ написахъ по случай
първата годишнина отъ см ъртьта му няколко реда. Т -fe сж включени въ
кратката характеристика, която е поместена въ втората книга съ мои
спомени.
По случай тригодишнината отъ см ъртьта на Тодоръ Александровъ,
гол^миятъ немски вестникъ ,, Дойче Алгемайне Цайтунгъ ” печати до
писка отъ своя балкански кореспондентъ д -р ъ Францъ Зилберщайнъ,
който посетилъ гроба на Тодора. Въ дописката за личностьта на Тодора
се казва :
„ Т о д о р ъ Александровъ бе единъ гол^мъ организаторъ, една
решителна, неспираща се предъ нищо енергия. Той обхващаше
всички и за всичко се грижеше : за самата борба, за политиката,
правосждието, управлението, печата, морала. Въ неговата глава
беха всички негови министерства ; въ самотните колиби по пла
нините, кждето той се спираше, веднага се нареждаше неговата
канцелария . ..
Той не знаеше нито що е алкохолъ, нито що е тютюнъ ; той
винаги пжтуваше пеша, макаръ да не б е великанъ по телосложение.
Ж ивота му бе въплощение на примЪръ. Той направи българска
Македония честна страна. При първата краж ба — предупреждение,
при втората — наказание, при тр етата — въж ето. Сега там ъ — въ
българска Македония — човекъ може съ хиляди да загуби и до
сантимъ ще си ги получи обратно .. .
Въ най-теж ките времена бремето на водачество лежеше на
неговите плещи : борба съ гърци и сърби, борба даж е и съ самите
българи презъ времето на Стамболийски, който, за да е добре съ
сърбите, искаше да се отърве отъ македонците. Предупредителнозаплашителните писма на Тодоръ Александровъ създадоха а т 
мосферата, която провали Стамболийски. ”
По случай петгодишнината о тъ загиването на Тодора въ българската
преса наново се явиха отзиви за него.
*
Тази статия, писана отъ проф. Никола Милевъ, е публикувана въ со
фийския вестникъ « С лово» отъ 16 септемврий 1924 г.
—
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О рганътъ на социалистическата българска партия, в. ,, Народъ ”
въ броя си отъ 31.VIII. 1929 г., пише :
« Той бЪше ненадминатъ бунтовникъ, за да държи въ респектъ вра
говете. на своя народъ и за д а докаже на свЪта, че веригите, на Македония
требва да бждатъ разкжсани, но Тодоръ Александровъ б"Ь и голЪмъ умъ
и политикъ отъ широкъ мащабъ : само нЪколко дни преди да бж де убитъ
той, чрезъ колоните, на « Н а р о д ъ », казваше на обществото, че ВМРО е
готова да сложи оржжието си, ако на заробения македонски народъ се
гарантира културна автономия — свобода на езикъ, на църкви и на
училища.
Тодоръ Александровъ си отиде, но проповядваната отъ него политика
требва да продължава: само тя ще донесе миръ и разбирателство на Бал
каните. !
Предъ неговата память — поклонъ ! »

,, Заря ” , самостоятеленъ, широко разпространенъ утрпненъ вест
никъ, въ броя си отъ 2.IX. 1929 г., пише :
«У ви ! Българскиятъ народъ столетия б е прекаралъ въ робство. И
при първото робство и при второто той се освободи чрезъ възстанията на
народа, воденъ еднъжъ отъ Петра и Асеня, другъ пжть отъ Ботйова, Л ев
ски, Бенковски. . .
Духътъ на революцията никога не напустна нашите китни Балкани.
Македонското революционно движение създаде безсмъртници. Духътъ
на революцията бе. въплотенъ у Гоце, у Даме ; той се бе. проявилъ и чрезъ
Тодора Александровъ.
Преди петь години народни изчадия убиха Тодора. Убиха смъртното
тело.
Но безсмъртниятъ духъ на революцията остана и той окрилява и днесъ
плеадата безименни, но достойни вече за слава витязи на освободителната
борба.
Днесъ почитаме паметьта на Тодора.
Плачемъ ли ? — Не ! Униваме ли ? — Не ! Ний съзерцаваме величето
на създаденото отъ него дело, защото е дел о на безмъртния духъ на
революцията.
Съзерцаваме и сжщевременно изпращаме своите, горещи привети на
борците.
Д а бжде вечна светлата паметь на Тодоръ Александровъ ! »

Независимиятъ вестникъ ,, Камбана ” въ броя отъ 2.IX.1929 г., пише :
« Петь години изтекоха отъ убийството, колкото безумно, толкова и
подло, на Тодоръ Александровъ. И всеки вижда и чувствува, колко голема
е загубата. Отъ скроменъ народенъ учитель се издигна Александровъ до
положението на признатъ водитель на единъ народъ. Подобни личности не
се раждатъ всеки день, нито се лесно създаватъ. Тодоръ Александровъ
бе успе.лъ съ денонощенъ трудъ и безкрайна самоотверженость да поста
ви освободителното д ел о на здрави основи, да му извоюва мощь и незави
симость.
Кой уби Тодоръ Александровъ ? Физическите, му убийци Щ ерю Влаховъ и Динчо Вратенаровъ бидоха хванати и си получиха наказанието —
живи изгориха въ скривалището си. т е беха, особено Щ ерю, хора престжпници. Но малки хора. т е дигнаха ржка срещу Александровъ по заповедь.
Н а кого ?
Срещу Александрова се б ех а опълчили болшевишките агенти, сръб
ските агенти и една група безумци-българи, които см етаха, че Алексан
дровъ е пречка за те.хното издигане като македонски водачи. Значи те.
беха, първо, кариеристи и, второ, тЬ б е х а тъй глупави да см етать, че
щомъ местото на Тодора се опраздни, които и да се качатъ на това место,
все големи хора ще станатъ . ..
Ето тия хорица уредиха зловещото убийство и зарадваха враговете ни.
Но цельта си не постигнаха — нито своята лична, нито на далечните си
инспиратори.
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Защото македонското освободително дело, именно защото беш е ржководено отъ единъ тъй силенъ духъ, като този на Александрова, надрастнало е всЬка лична сждба и следва сждбата на Македония ».

Широко разпространениятъ утриненъ вестникъ ,, Зора ” отъ 2.IV.
1929 г., пише :
,, Вчера изтекоха петь години отъ печалния край на бурния
животъ, който живЯ Тодоръ Александровъ.
Т одоръ Александровъ бЯше борецъ, винаги готовъ за борба, и
винаги пръвъ се хвърляше въ борбата. Той развЯ знамето на рево
люционната борба срещу младотурцитЯ и го носи до край. Той
пръвъ започна борбата срещу шовинистическия режимъ на сърбитЯ
въ Македония, но измЯническиятъ куршумъ го повали въ недрата
на Пирина. Той падна следъ като втори пжть организира маке
донското население за борба срещу сърбитЯ. П ървиятъ пж ть Т о 
доръ Александровъ възкреси Македонската революционна органи
зация подиръ младотурския превратъ, съ който се подмамиха маке
донските дейци.
Т одоръ Александровъ бЯше човЯкъ на колосална енергия и
страшна воля, които не се пречупваха предъ никакви прЯчки ” .
Вестникъ ,, Слово ”, близъкъ до партията Демократическия Сговоръ,
пише на 2.1Х.1929 г. подъ заглавие ,, Едно легендарно име ” статия отъ
директора си Т. Кожухаровъ :
Н езабелязано изминаха петь години стъ смъртьта на гол'Ьмия маке
донски революционеръ Тодоръ Александровъ. Има личности, чийто житей
ски подвигъ не може спокойно и безпристрастно д а бж де оцененъ отъ
съвременниците. Подобно на големите картини т е требва да бждатъ р а з
глеждани отъ разстояние, за да може погледътъ да обхване въ целость
подробностите на една величествена панорама. Колкото повече споменътъ
за Тодоръ Александровъ се отдалечава отъ всекидневната интрига, тол
кова по-крупна израства фигурата му въ македонското освободително дви
жение.
Той дож иве страшната 1918 г., когато и най-силните натури б ех а
преломени отъ отчаянието и когато почти всички считаха за лудость всека
по-нататъшна борба. Малцина ли беха обезверените, малцина ли б ех а
преломените, смазаните отъ големото народно нещастие ? Въ това тжжно
пораженско време единственъ Тодоръ Александровъ не преви вратъ. Още
не бех а заглъхнали топовните гърмежи на великата война и големиятъ
родолюбецъ отново стана невидимъ, гайнственъ и неуморимъ апостолъ на
идеята, отново около него почнаха д а се събиратъ прокудените синове
на Македония и не следъ много отчаяната и пръсната емиграция се сгрупира около знамето на тжжната си родина, а македонското освободително
движение закипе съ още по-голъмъ ентусиазъмъ, съ единъ почти непонятенъ за мнозина религиозенъ екстазъ за борба съ новите потисници на
Македония. Не мина много време и отново въ политическите канцеларии
изникна големиятъ и неразрешенъ досега македонски въпросъ, а името
на Тодоръ Александровъ, обкржжено съ ореола на легендата, продълж а
ваше да тревожи съвестьта на новите господари на Македония и д а зани
мава общественото мнение на западъ. Умътъ, сърдцето и двигателната си
ла на движението беш е неуморимиятъ човекъ, който въ единъ летенъ день
презъ 1924 г. загина отъ куршума на предатели въ дебрите на Пирина ».

Вестникъ ,, Независимость ” , близъкъ на либералната партия, писа
въ броя си отъ 31 .VIII. 1929 г. :
—
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« На днешенъ день, преди петь години, въ Пирина, по най-подълъ начинъ б±. убитъ Тодоръ Александровъ, увенчания вождъ на македонската
революция. Ни една черна весть следъ погрома не е произвеждала така
потресно впечатление, като тая за трагичния край на Тодора. Това бЪ една
електрическа политическа буря, която се разрази съ страшна сила.
Сепна се националниятъ духъ. Е дна упора бЪ подкосена, една надеж да
6Ъ унищожена. И ако не бЪ подето голямото д ’Ьло създадено отъ Тодоръ
Александровъ съ такава упоритость, съ небивала проява на несекваща во
ля, отъ здравитЬ ржце на неговитЪ ученици и най-близки и преданни по
мощници, сами вече хора на далото, сжщо упорити, сжщо волеви, калени
въ огъня на революцията за националното и политическо освобождение
на Македония, до днесъ, д а не се самоизмамваме, българската нация
щ'Ьше вече да е преживяла най-тежки изпитания. И Богъ знае какво би
станало ».

Измежду множеството статии, писани за Тодора следъ като сж
минали много години откато той напустна тоя свЪтъ, нека — колкото
за примЪръ — цитираме часть отъ статията на Велко Думевъ, подъ
насловъ „ З а единъ отъ първите ”, поместена въ ,, Тодоръ Алексан
дровъ — л и стъ” отъ 31 августъ 1942 г., издание на македонската сту
дентска корпорация „ Ш аръ ” въ София. Г-нъ Думевъ е отъ Воденъ,
дългогодишенъ участникъ въ македонското освободително движение,
членъ отъ тракийския революционенъ комитетъ презъ турско време.
Много години е бивалъ гимназиаленъ учитель, училищенъ инспекторъ.
Той пише :
« Това е Тодоръ Александровъ. Той не е отъ първитЪ, които туриха
здравит-Ь основи на Вжтрешната македонска революционна организация ;
неговата дейность почва по-късно — легално отъ 1898 г. до 1903 г. и не
легално отъ тая година до 31 августъ 1924 г. Арестуванъ на 1903 г. и
лежалъ повече отъ една година въ скопския Куршумли ханъ, Тодоръ се
отзовава въ щипската чета и отъ положението на простъ четникъ се и з
дига до водачъ на организацията ; като такъвъ той прояви качества, съ
които достойно зае мЪсто между първитЪ — Даме и Гоце.
Цельта на тая статия не е, обаче, д а даде картина на тая, наистина,
многсстранна и много сложна дейность, а да възкръси душевния образъ на
тоя милъ и легендаренъ македонски революционеръ и политикъ ; на 1924 г.,
месецъ септемврий, когато всички 6t.xa подъ прЪсното впечатление на тра
гедията съ Тодора, азъ писахъ въ в. « И линдень» (въ статията « Ж ерт
в ата») : «Т одоръ Александровъ е не само най-силния духъ на ВМРО,
който съ ума и волята си завладЪ ума и волята на всички македонци, но
и една рЪдка личность, която съ голЪмигЬ дарования на безстрашенъ ге
рой и отм'Ьренъ политикъ обая свЪта, който съ удивление слушаше за
подвизитЬ му и съ нескривана ж аж да търсеш е да види легендарната му
осанка е ъ дивнитЬ македонски планини. Н а 31 августъ Македония изгуби
тоя най-вЪренъ и най-преданъ стражъ, задцитникъ и мъститель за всЪка
поругана честь, за всЬки ограбенъ имотъ, за всЬки отнетъ животъ ; на тоя
день ВМРО получи най-голЪмия ударъ отъ всички удари, които е полу
чавала до 1924 г. ; на 31 августъ, обаче, потресената македонска съвЪсть
се издигна и сплоти духа на всички македонци въ една сила, удар а на
която чрезъ младия наследникъ на Тодора, Иванъ Михайловъ, смаза изм-ЬнницитЬ и уби измЪната ».
Въ сжщия вестникъ отъ 4 октомврий, въ статията си « Той не у м и р а »
писахъ върху впечатлението, което злодеянието отъ 31 августъ е произвело
въ чужбина . . .
И продължавахъ : Рано е, много е рано да се проникне въ тайната на
неговата « магическа» личность, както се изрази в. Таймсъ, тайната на
това слабо и деликатно т-Ьло, което като кристаленъ съсж дъ носеш е найсилнитЬ дарования на великата македонска душ а и най-еладкитЪ въж де
ления на възвишеното й сърдце ; за сега стига ни и това, че тая тайна се
чувствува отъ всички ни : единъ нЪженъ, почти женственъ, но жилавъ и
издържливъ организъмъ, въ стройната походка на който имаше много
красиво, аристократично, що притегляше и респектираше всички ; едно
—
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високо чело, украсено съ мека свЪтла коса, откройваще тоя прозорливъ
умъ, който имаше всички дарования на ржководещъ гений ; единъ орловъ
погледъ отъ свЪтли очи, съ рЪдка подвижность изразъ на тази челичена
воля, която подчиняваше всички други воли ; съ една голЪма инициатива и
съ единъ много сложенъ планъ на методи и средства за осжществяване
на македонската идея, съ единъ критиченъ усЪтъ и съ една отмЪреность
въ защитата й предъ Представителството на великите, сили въ Ж енева,
както това се видЪ и отъ « М еморандума» му, съдържанието на който му
спечели симпатиит-Ь и на това Общество на народитЪ.
Тази характеристика на Тодора и тая преценка на дейностьта му на
пълно се покри на времето и отъ цЪлия български печатъ ; ето нЪколко
извадки и отъ него : в. « Зора » : « македонското движение не познава помогжща фигура отъ Т. Александровъ. Като волева натура, той нЪма равенъ на себе с и » ; в. « Радикалъ » : « двадесеть и петь годишната рево
люционна дейность на Т. Александровъ за свободата на поробена Маке
дония, неговата упорита и несломима воля го издигнаха отъ обикновенъ
четникъ до единъ легендаренъ герой, чието име отдавна премина предЪлитЪ на Македония и на България и стана центъръ на всички надежди
и уповавания на поробения македонски народъ ». В. « З н а м е» : « Т. Алек
сандровъ въплотяваше въ себе съ едно удивително съвършенство гения
на революцията. Българското племе не познава по-страшенъ конспираторъ,
по-челичена воля, по-неукротима енергия, по-гол'Ьмъ организаторски талантъ и по-упорито преследване на поставената цель. Съ чувство за мЪрка и мждрость той спаси македонското освободително движение отъ съ
блазнителните примамки на болш евизма».
Тоя образъ на Тодора, така спонтано изваянъ отъ нашия и отъ чуж 
дия печатъ, не е случайна проява на природата, а рожба на времето и на
срЪдата : Щ ипъ, Щ ипъ на Гоце ДЬлчевъ и Дамянъ Груевъ, които първи
засноваха мрежата на ВМРО въ тоя градъ на Брегалница историческа,
Щ ипъ на Арсо и Тодоръ Лазарови, на Мише Развигоровъ, Гьошо Гочевъ,
Спиро Келемановъ, го роди ; срЪдъ тЪхъ той израстна ; Винишката афера
и възстанието отъ 1903 г. закалиха у него тази страшна революционна
стихия, съ която той се наложи на съзнанието на наши и чужди, тая ри
царска, колкото романтична, толкова и реалистична дейность, съ която з а 
писа съ голЪми букви името си въ историята на нашия народъ ».

Т укъ подобава да изтъкнемъ нЯкои мисли отъ Тодоръ Алексан
дровъ.
Българскиятъ общественикъ и журналистъ Кр. Станчевъ печати
въ софийския вестникъ ,, Камбана ” своите спомени като македоноодрински опълченецъ. Въ броя на вестника отъ 26 ноемврий 1928 г.
Станчевъ разправя за едно свое пжтуване въ Македония заедно съ
Александровъ презъ май 1913 г., тъкмо преди междусъюзническата
война.
Големиятъ революционеръ е развилъ предъ Станчева некой свои
мисли за ВМРО. Ето нЯщо отъ тЯхъ :
„ Вжтреш ната организация запази влиянието си и удесетори
силата си благодарение само на дейностьта на апостолите като
Гоце, Даме, Пере и др., които дадоха и осжществиха идеите за
революционната намеса въ имуществените отношения меж ду чифликъ-сайбиитЯ и чифлигаритЯ, и издигнаха сждилищ ата на О рга
низацията до почти единственъ сждебенъ институтъ въ М аке
дония . . .
Каквото и да се случи следъ сегашната война, Вж треш ната
организация ще тр еб в а да остане доста време, колкото това и да е
неприятно на държ авници те и политиците въ София ” .
—
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Пояснение :
1. Презъ балканската война надеждата на всички ни беше, че ще
се дойде до никакво целостно разрешение на македонския въпросъ, по
какъвто и да е начинъ : едни българи очакваха разрешението чрезъ
автономията, други — чрезъ ц^лостното присъединение към ъ България.
2. О тъ посочената бележка виждаме, че Тодоръ Александровъ
даже следъ целостно разрешение и уреждане на македонския въпросъ
не е смЪталъ, че ВМРО требва да се разпустне ; обратно — см ^талъ е,
че за дълго време тя тр еб в а да остане да сжществува.
(Разбира се, той не е искалъ да каже, че ВМРО тр еб в а да продъл
ж ава да хвърля бомби ; искалъ е да каже, че съ огледъ на всякакви
възможности, налага се и борците отъ ВМРО, и цялото македонско
общество, да запазятъ своята организираность, да не размекватъ духа
си, да не разпускатъ колана си.
Виде се, че Александровъ е ималъ пълно право на времето).
3. По съображения най-често лични, некой крехки по духъ бивши
участници въ македонското дело се опитваха да пропов^дватъ и следъ
J915 г. и следъ 1941 г., че нямало вече никаква нужда и смисъль да
сжществува организирана македонска общественость . . .
Народниятъ инстинктъ, обаче, диктува съвсемъ друго — диктува
това, което Т. Александровъ сжщо е схващалъ на времето.
4. Още по-ясно би изразилъ днесъ мнението си Тодоръ, ако беше
живъ, тъй като македонския въпросъ и днесъ съвсемъ не е разрешенъ.
,, ВМРО определя своето отношение към ъ правителството и
други политически фактори напълно самостоятелно, съ огледъ
изключително на интересит-fc на освободителното движение, осво
бодена отъ каквато и да е зависимость. Тя не е позволявала и не
ще позволи никому, противъ нейната воля, да й определя пжтищата,
по които ще върви, избора на нейните съюзници, както и избора
на нейните водачи ” .
(в. „ Свобода или Смърть ”, бр. 100, отъ 31 августъ 1929 г.
Думи на Т. Александровъ.).
„ Разчитайки предимно на своите сили — опитътъ ни е научилъ
на това — главното условие за благополучния завърш екъ на вели
кото освободително дело е солидарность на всички македонци, дето
и да се намиратъ т е ; на първо м есто солидарность на членовете
на всека народность и на второ — солидарность между всички етни
чески македонски групи ” .
(И зъ единъ неговъ позивъ към ъ македонците въ Америка ;
в. „ Свобода или Смърть ”, бр. 17, отъ 29 августъ 1925 г.).
„ Не чрезъ арести на македонски бежанци, прочее, България
ще може да защити „ върховните си държавни интереси ” , въ мо
менти когато сръбските империалист!! биха се решили да предприем атъ единъ походъ къ м ъ изтокъ, а съ ср ед ств ата за самозащита
въ разположение на нападнатия, у когото въ подобни случаи се
явяватъ неподозирани духъ, мощь и сплотеность. М акедонските
революционери не се боятъ о тъ см ъ ртьта и техното дело е неунищожимо, защото нем а физическа сила, която би могла да се
-
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бори съ успЪхъ съ нравствените сили на единъ народъ : т е сж
непобедими ”.
(И зъ едно писмо-предупреждение до управляващите Б ъ л га
рия ; в. „ Свобода или Смърть ”, бр. 17 отъ 29 августъ 1925 г.).
„ Голямата никога турска империя не можа да убие борче
ския ду хъ на македонското население, нито да унищожи ВМРО, макаръ на времето да употреби за тая цель всички възможни с р е д 
ства. Велика Британия сжщо не можа да удуши желанието на
ирландците да ж и в ея тъ автономно, а ги удовлетвори.
Това, което се указа невъзможно за великани, смешно е да
се напъватъ да го правятъ д ж удж ета ” .
(И зъ едно писмо до редактора на сръбския в. „ Слобода ” .
в. „С вобода или С м ъ р т ь ”, бр. 17 отъ 29 августъ 1925 г.).
„ ВМРО е национална организация : включва въ себе си всички
класи и съсловия, поради което невъзможно е тя да стане класова
или партийна. Тя има своя определена цель и не може да се заеме
съ големи задачи — да разрешава крупни световни проблеми ”.
(И зъ едно писмо до Задграничното представителство, в. „ Сво
бода или с м ъ р т ь ”, бр. 17 отъ 29 августъ 1925 г.).
Въ о рган ъ тъ на ВМРО „С вобода или С м ъ р т ь ”, брой 100 отъ
31 августъ 1929 г. е поместено едно възспоменание, което е интересенъ приносъ къ м ъ осветляване разбиранията на Т. Александровъ,
подъ заглавие „ Въ време на голем ите изпитания за В ж треш ната Македоно-Одринска революционна организация ” . Предаваме го целостно :
« Балканската война бе. на прага. Дейците. отъ Вжтрешната МакедоноОдринска революционна организация не знаеха почивка ни день, ни нощь.
З а тЪхното Д'Ьло се касаеше. Наближаваше ужасната последна, може би,
разправа съ вЪковния тиранинъ, която имаше да тури край на досегаш 
ните ужаси. Въ София се виждаха отвреме на време лица, които по-рано
никой не виждаше, но чиито имена се споменуваха тихо и съ известно
страхопочитание. Между тия имена бЪше и името на Тодоръ Александровъ.
ГолЪмо бе. оживлението въ Изпълнителния комитетъ на македоноодринскит-Ь братства., легална институция, която бе. добила полуофициаленъ
характеръ въ свръзка съ организирането на македоно-одринските. добро
волци въ особенъ отрядъ. Организаторите на отряда разчитаха на притокъ главно отъ македоно-одринската емиграция въ България. Обаче, съв
семъ не скриваха, че хранятъ големи надежди на помощьта, която мо
жеше да имъ даде Вжтрешната Македоно-Одринска революционна органи
зация, защото опитниятъ боенъ елементъ, подготвенъ за една война, а
особено за една герила, бе>ха именно дейците. отъ тая организация. При
вържениците. на « върховиститЬ» въ значителна часть отиваха, като з а 
пасни, въ редовната армия. Оставаха « вжтреш ните.». Но у последните,
имаше известно предубеждение спрЪмо доброволческия македоно-одрински
отрядъ.
Въ разгара на едно заседание въ Изпълнителния комитетъ по въпроса
за средствата, необходими за обмундироване и снабдяване на опълчението
съ многото му потребности, дигна се единъ отъ първенците, и заяви съ
гне.въ :
—
Не мога да разбера, защ о Тодоръ Александровъ пази касата на
Вжтрешната македонска революционна организация. Знамъ положително, че
Тодоръ Лазаровъ (който се бе>ше самоубилъ день по-рано) му е оставилъ
въ брой 80,000 лева. Сигурно и вжтре Организацията има още толкова
пари. Това не е малка сума. Тя тре>бва да бжде даден а сега. не>ма вече
Вжтрешна организация, не>ма и Вънкашна, а има Македоно-Одринско опъл
чение и Българско царство !
—
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Тодоръ Александровъ стана и съ тихъ гласъ заяви :
-— Ако преждеговорившиятъ бе помислилъ повечко, нЪмаше да произ
нася думите, които току-що изрече, колкото несправедливи, толкова не
уместни. Организацията е днесъ по-необходима за делото, отколкото беш е
вчера. Часть отъ организацията е сега тукъ, но тя е повече отвъде, а
царството е само тукъ. Това е еднэ. И второ, макаръ времето, което преживеваме, да. е изключително, ние сме обвързани съ статутите на органи
зацията и не можемъ на своя глава да даваме средствата й комуто и
да било, безъ разрешение на надлежните организационни тела. Истина
е, самоубийството на нашия незаменимъ другарь Тодоръ Лазаровъ съ здаде
едно ново положение. Но, ако некой сметатъ, че ние требва да използу
ваме големото нещастие, за да стлшчимъ статутите, т е не знаятъ какво
престъпление вършатъ съ това. Мисля, че съмъ доста ясенъ. И дълж а
да направя последно предупреждение : организацията ще вложи всичките,
си усилия за изкарване почнатото д ел о до благополученъ край. Но тъкмо
затуй тя требва днесъ, повече отъ всекога, да запази своята самостоятелность, своята вътреш на уредба и своите средства. Преди да сме съ з
дали нещо по-солидно, не бива да разрушаваме вече изпитаната и необ
ходима за Македония и Одринско тЬхна Вътреш на революционна органи
зация. Па и, както казахъ, ние немаме и това право, н ек о м у може Ор
ганизацията да е неудобна. Това е само напомнюване къмъ насъ да бдимъ
по-зорко за запазване на Организацията.
Никой следъ туй вече не поеме да иска касата на ВМРО.
Четири месеци по-късно срещаме Тодоръ Александровъ въ Солунъ,
заетъ съ изпращане на четници и войводи къмъ Узунъ-Кю пру и Кешанъ.
Въ едно малко тефтерче Александровъ нанасяше имената на войводи
и четници, които, споредъ него, требваше непременно да останатъ на
местата си въ Македония.
И му казваме :
— Слушайте, Александровъ, това не е добро. Първо, опълчението има
нуж да отъ подсилване. Второ, най — важно, санданистите с ъ пратили
вече повече отъ 4,000 души — просто ще залеятъ опълчението.
Александровъ отвърна :
— Ако бихъ могълъ да попреча на този наборъ, бихъ попречилъ и
не бихъ допусналъ нито единъ войвода и нито единъ четникъ да загине
въ Тракия. Ако опълчението е слабо, би требвало да му се помогне. Тамъ
съмъ съгласенъ. Но не съ нашите четници, които тукъ ще с ъ стократно
по-полезни. Колкото до Сандански, той може всичките си хора да прати,
той е дълженъ да стори това дори и безъ заповедь, защото за сега, Серско
нема нужда отъ него.
— Ти нем а ли да дойдешъ въ Кешанъ ?
— Не желая да дойда, но ще се подчиня. Днесъ кукушани заминаватъ. А зъ утре ще тръгна съ солунчани. Н адевам ъ се, че до довечера
ще усп ея окончателно да наредя кои и к ъ де да останатъ въ Битолско и
Скопско, едни, доколкото е възможно, като легални, а други като нелегални.
Развитието на събитията показа, че Александровъ е ималъ право, ка
то е гледалъ на всека цена да запази Вътреш ната Македоно-Одринска ре
волюционна организация, кадрите й, стройностьта й и независимостьта й
отъ властите въ България ».

Съмнение не може да има, че Тодоръ е предвиждалъ нова борба
въ близкото бждеще срещу сръбските и гръцки власти, за освобож
дение на Македония. Насилията имъ още съ стжпването на маке
донска земя не показваха друго освенъ, че т е искатъ да заграбятъ
колкото може повече територия и да денационализиратъ българите.
Възможно е да е искалъ да задърж и по-големъ брой измежду доско
рошните нелегални борци въ околиите имъ, за да улесняватъ подго
нените здрави българи при б егетв ата имъ, или евентуално да посрещнатъ заедно съ народа всекакви утрешни компликации.
По това време азъ б е х ъ едва свършилъ шести класъ на солунската
гимназия и се намирахъ на ваканция въ Щ ипъ. Ефремъ Чучковъ и то 
гава бе дошелъ като околийски началникъ въ нашия градъ. Другаде
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изтъкнахъ, че нему до голема степень се дължи, че сръбските власти
не се настаниха въ Щ ипъ. Още като сж наближили до моста на Б р е га л 
ница, представено имъ е било съобщение отъ м естната българска ад
министрация и удостоверение съ печатъ. А този печатъ набързо е билъ
направенъ отъ сребърна петолевка, по нареждане на Чучковъ. Така
сърбитЯ, за да не влизатъ веднага въ физическа разправа и съ уста
новена българска власть, сж се спрели до рек ата, т.е. заемайки само
една махала на Ново-село, отделена чрезъ Брегалница.
Чучковъ и тогава бе помолилъ мене и още единъ-двама другари
да му помагаме въ канцеларията. Спомнямъ си, че често му преписвахъ
сведения за върш ените отъ съ рбите золуми надъ българи въ обла
сти те на западъ отъ Брегалница. Той препращаше на н екж де тия данни.
Единъ день дойде въ канцеларията младиятъ войвода Владимиръ
(Ладе) Сланковъ, мой съседъ отъ Ново-село. Беш е въ четническите си
дрехи. Стана между него и Чучкова големо спречкване. О тъ вико
вете на Сланковъ разбрахме въ що се състои работата.
— Тия въ София тр еб в а да сж ослепели, та не виж датъ що става
по Македония ; нека дойдатъ тукъ, за да се у в е р я т ъ на местото. Не~
маме работа по Тракия, а тука съ р би те да се разполагатъ като у свой
домъ. Н ародътъ ще ни плюва въ лицето като го изоставяме на произ
вола — викаше, по-точно ревеше Сланковъ, и всека дума отекваше въ
големия салонъ — чакалня, кждето стр аж ар и те и неколцина гр а ж 
дани наостриха уши.
— Щ о мога да направя азъ, такава е телеграмата — поясняваше
Чучковъ, но личеше, че и неговия гласъ е раздразненъ.
— И срещу България ли тр еб в а да дигнемъ пушка въ тия моменти?
До там ъ може да стигнатъ работите, казваше Сланковъ на самия прагъ
на канцеларията като си излизаше.
— Азъ ти казвамъ да заминешъ. Иначе може да дойде нареждане
до опълченците и ще те арестуватъ.
— Заявявамъ ти, че ще стрелямъ ако некой се опита да ме аре
стува.
И заслиза по стълби те Сланковъ, но продължаваше да вика дори
и като бе вече въ двора на управлението.
Чучковъ сетне, ядосанъ, почти като да мърмореше самъ на себе
си, каза — когато влезнахъ бързо въ стаята му съ некакви книжа :
— Азъ повече отъ него знамъ какво става тукъ. Но не мога да
скрия телеграм ата о тъ София. Н ем ам ъ сила да направя друго . . .
Големо впечатление направи на присжствуващ ите нападателното
държание на Сланковъ. З а верване е, че е знаелъ становището на
Тодора по този важ енъ въпросъ. Разбира се, заминалъ е и той къ м ъ
Тракия. Сжществува и една снимка, правена нейде къ м ъ Мраморно море,
на която сж Хр. Матовъ, Т. Александровъ и д -р ъ Ивановъ, а заедно
съ т е х ъ и Сланковъ.
Защо беш е дошелъ въ Щ ипъ по това време Ладе, не знамъ. Но
може да се допустне, че и той ще да е билъ единъ измежду онези,
които Тодоръ е см етал ъ необходимо да насочи къ м ъ окупираната отъ
сърби область. Недалновидното — ще го нарека върховистско — гле
дане върху македонския въпросъ презъ 1912 г. откъ м ъ София — прибра
към ъ Тракия всички борци, които сж мислили и чувствували като Слан
ковъ. Иначе, обявяваше ги за дезертйори.
Интересно е, че и Карнегиевата анкетна комисия, която въ известни
отношения има не напълно точни сведения за македонската органи
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зация, правилно е преценила греш ката съ изпращането на македонското
опълчение да се бие въ Тракия. Тя казва за ржководителитЯ на бъл
гарската политика :
„ И сега, когато тръгнаха да освобож даватъ Македония, пра
вех а всичко възможно, за да отстранятъ самитЯ македонци отъ прЯко участие въ освободителната война. Може би идеята за подЯлба
на Македония, възприета отъ договора и неизвестна на широката пу
блика, която тепърва требваш е да свикне съ тая възможность, 6Я
допринела за това въздърж ане. Както и да е, петнадесеть хиляди
македонски доброволци, които можеха да се биятъ въ самата Маке
дония, близо до своитЯ огнища, презъ цЯлата война бидоха заста
вени да стоятъ далечъ отъ своитЯ села, на Чаталджа и Булаиръ. По
тоя начинъ неудобнитЯ свидетели на денационализиране на Македо
ния бЯха намалени до последна възможность и усвояването на поко
рената отъ сръбска и гръцка армии страна 6Я улеснено . . . О тъ
страхъ предъ истинското освобождение на Македония, докараха
завладяването й отъ съперниците. ”
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IV.

ШЕСТИЯТЪ ОБЩЪ КОНГРЕСЪ НА ВМРО

Неотложна задача бе да се постави въ редъ онова, което тукътаме беха объркали въ Пиринския край виновниците о тъ злокобната
тройка. Д елото население там ъ бе организирано въ името на освобо
дителната идея. Като се пръсна новината, че Алеко и Атанасовъ сж
убити, никой не си мръдна пръста да ги брани ; а мнозина, които лично
ги бех а упознали, схванали сж, че неминуемото наказание отъ страна
на ВМРО е достигнало до тия двама своеобразни ,, революционери
Но бързо подиръ това идва вестьта за злодеянието отъ 31 августъ и
една всеобща вълна на проклятия зале околиите около Пиринъ-планина.
Изключение правеха само броещите се на пръсти ортаци и приближени
до Алеко-Атанасовъ. На две-три м еста въ цёлия окрж гъ се бёх а укрили
неколцина отъ т е х ъ , издавайки и по този начинъ виновностьта си.
Бързо бидоха разкрити. Малко повече, около две седмици, успе да се
крие изъ Пирина Георги Пенковъ ; но и той, преследванъ като изнемощ е л ъ вълкъ отъ селската милиция, която познаваше всека педя на
планината, бе заловенъ. Правелъ си е илюзии, че ще вдигне Мелнишка
околия, кждето некога бе царството на Сандански. За негова покруса
тъкмо милицията отъ Мелнишко вървеше енергично по дирите му сега,
както се б е вдигнала масово и презъ септемврий 1923 г. за потуша
ване на комунистическия бунтъ въ Разлога, въ който се беха слели и
неколко капчици санданистически подбуди, лишени отъ определено
съдържание.
Пенковъ е некогаш енъ четникъ на Сандански, комуто е останалъ
фанатично преданъ. Ммаше малка дъскорезна фабрика на П ределъ,
между Рила и Пиринъ. На широко се разправяше, че Сандански навре
мето осждилъ на смърть баща му и че синътъ самъ изпълнилъ присждата. Сетне, младиятъ Пенковъ се замесилъ въ обиръ — или само
опитъ за това — на една софийска банка. На края се отдава на т ъ р 
говия. Само зловещия подвигъ — че е посегналъ на баща си — продъл
жаваше да се споменава между хората.
Както некой обеднели синове на некогашни богаташи д ъ р ж а т ъ за
баронската си титла, така пъкъ забогателиятъ Пенковъ изпитваше
гордость задето некога се е чувствувалъ анархистъ. Падаше въ око
неговата енергия и проницателность, като позагаснала хубость на некоя
стара мома.
Обезвредени беха още неколко провинени спекуланти, които въ
миналото сжщо сж минавали за близки на Сандански, а до скоро беха
влезнали подъ кож ата на Алеко и Атанасовъ, търсещ и едновременно
и подслонъ и последователи за своята безидейность.
Заслужаваш е човекъ да види въ онези дни с ъ какъвъ устрем ъ и
въодушевление граждани и селяни т ъ р с е х а въ огромната планина, и
въ други посоки, укрилите се, преки или косвени виновници въ убийст
вото на Александрова. Последните беха сега толкова убедени, че Протогеровъ имъ е изневерилъ и ги преследва, колкото до преди неколко
дни отъ лични наблюдения б е х а сигурни, че той именно води хорото,
на което се бех а заловили. Изпитвали сж и сж изказвали безкрайно
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презрение къ м ъ него предъ хората, които сж ги заловили. НЪкои отъ
т1ьхъ 6"fexa вече успели да узнаятъ за следното съобщение, което на
17 септемврий б£ публикувано и отъ всички български вестници :
« Свобода или смърть. 13.IX.1924 г. Македония.
На 31 августъ т. г. бе извършено едно велико злодеяние : изменни
чески б-Ь убитъ легендарния вождъ на македонското революционно движ е
ние, члена на Централния Комитетъ на ВМРО Тодоръ Александровъ.
Физическите убийци, извергите Щ ерю Влаховъ и Динчо Вретенаровъ,
две най-верни и предании орудия на Алеко Василевъ, още не сж заловени.
Заговора, обаче, е напълно разкритъ.
Устроителите на атентата, заговорниците-изменници Алеко Василевъ,
Георги Атанасовъ и техни те съучастници, сж наказани съ смърть отъ ор
ганизацията.
Тодоръ Александровъ е мъртавъ.
Д а живеятъ Тодоръ Александровци.
Д а ж ивее свободна и независима Македония !
За Централния Комитетъ на ВМРО :
А. Протогеровъ. »

Всички улики и доказателства за вината на Протогерова около
убийството на Тодора, събрани въ тЪзи дни и по-късно, бЪха стар а
телно укривани, за да не ги узнае тъкмо Протогеровъ.

ВсрЪдъ свободните българи имаше лица и срЪди, които бЪха
доволни загдето Александровъ изчезна отъ сцената. Имаше — посо
чихме вече — такива и с р ё д ъ онЪзи, които на 9 юний 1923 г., поради
слЪпа случайность, изплуваха отъ политическото безличие на повърхностьта.
Стариятъ върховизъмъ, въ лицето на още живи негови предста
вители, положително се 6% зарадвалъ ; толкозъ повече, че въ тази
срЪда съвсемъ фалшиво мислеха, че тъкмо техния човекъ, Протоге
ровъ, е, който реди вече всичко въ македонското движение. Не другъ,
а Протогеровъ именно се опита да вмъкне въ ВМРО — и то въ р ъ к о 
водството й — някогашни негови колеги, войводи отъ върховисткия
синедрионъ. Това направи той плахо, внимателно, искайки у ж ъ да ни
съобщи какви мнения на ,, видни деятели отъ миналото ” билъ чулъ. ТЪ
казвали, че голяма е празнотата подиръ Тодора и че тя требвало да се
запълни чрезъ привличане на . . . авторитетни имена. Като за примЪръ
посочи името на запасния полковникъ П етъръ Дървинговъ.
О тговорихъ му, че конгресътъ на ВМРО може да се занимае съ
всички въпроси. Но не се съмнЪвахъ, че и въ тоя случай ,, мненията ”
изхождаха на първо м^сто отъ Любомиръ Стоенчевъ, бившия върховистки войвода, запасенъ подполковникъ.
Никому въ нашитЪ срЪди не 6Ъ хрумвала идея за вмъкване въ
движението лица, които фигурираха въ овехтЪлитЪ архиви. С ам ъ Д ъ р 
винговъ предъ никого не 6Ъ изявявалъ желание наново да се връщ а въ
редовете на македонската борба. Повече о тъ двадесеть години бЪха
изминали откакъ той се 6Ъ отд^лилъ о тъ нея, посветенъ само на
офицерската си кариера и военно писателство.

А
Следъ наказването на Алеко-Атанасовъ, Протогеровъ приличаше
на изтърванъ заекъ. Липсваше му кураж ъ да се явява предъ нашитЪ
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хора. Не може да не е чувствувалъ, че всЯки му задава и чрезъ погледа
си страшния въпросъ : ,, Какъ можаха да убиятъ Тодора, а оставиха
тебе ? Каква стойность има твоето стоене въ движението ? Защо самъ
не се оттеглишъ ? ” .
О тъ София не му се излизаше. Само там ъ намираше свои близки за
разговоръ. НашитЯ хора и там ъ го отбягваха или, ако се налагаше да
го срещнатъ, отиваха при него съ приструвки.
Не желаеше да пжтува нийде, ако азъ не съ м ъ съ него. М акаръ
да минаваше като единственъ членъ отъ Централния Комитетъ, схва
щаше, че съ подписа си не би м огълъ да прокара никакво нареждане.
Затова настояваше предъ мене и приятели да поема длъж ность секре
тарь на Централния Комитетъ и да подписвамъ заедно съ него писмата.
Подобна служба и титла не е имало до тогава ; или поне дълги години
не е сжществувала. Но тя не 6Я въ противоречие съ правата, които
Централния Комитетъ има споредъ Правилника.
За всичко до общия конгресъ разпореждаха фактически други, а
той само подписваше.
Запиталъ би се човЯкъ кое го караше да подписва, да проявява
такова морално падение ? Познавайки го добре, намирамъ само следния
отговоръ. Първо, предъ широкото общество така се скрива, че той е
виновникъ за см ъртьта на Тодора. Предъ насъ се примиряваше съ срама
си — нЯмаше к а к ъ . . . Но поне избягваше щото всички други да
плюятъ въ лицето му. На второ мЯсто — излизаше, че пакъ играе
нЯкаква роля. Суетата винаги е била главния нервъ на неговото с ъ 
ществувание.
Въ това време изъ широкия свЯтъ бЯха прозвучали радио-известия,
отпечатани бЯха на много мЯста въ вестници описания за нЯкаква
,, Вартоломеева н о щ ь ” въ Горна-Джумая и всевъзможни други изми
слици. Постарали се бЯха за това дветЯ централи, които ржководЯха
робството въ Македония — БЯлградъ и Атина. Но на тЯхъ сполучливо
конкурираше комунистическата свЯтовна централа, която разбра, че
6Я пропадналъ плана й за овладяването на македонското движение.
Щ ом ъ видЯха, че сж наказани нЯколко души тЯхни агенти, комунистическитЯ подЯления изъ цЯлия свЯтъ гракнаха въ единъ гласъ. За
Александрова, по чиято смърть — безъ съмнение — сж били уведомени
бързо отъ доносчицитЯ си, не само една похвална дума не писаха,
но го нападаха жестоко, макаръ че той именно 6Я обожавания о т ъ македонскитЯ българи борецъ, както това е отбелЯзано и въ чуждитЯ
енциклопедии.
Въ сжщность, освенъ Алеко и Атанасовъ, въ Горна-Джумая пад
наха само още две лица отъ тЯхния антураж ъ. Това е цЯлата ,, каса
пница ” въ този градъ, за която днесъ още п ро дъ л ж аватъ да разправятъ
предъ неосведомения свЯтъ нЯкои анти-македонски пропаганди. А въ
цЯлата пиринска область, съ население около двесте хиляди души по
онова време, не загинаха повече отъ десетина души, доказани участници
въ изпълнението на заговора срещу Александрова, въ това число и
злоупотрЯбители на народни срЯдства, престжпни спекуланти.
Ние посочваме имената и дЯлата на главнитЯ злосторници. Пред
почитаме да се занимаваме повече съ героитЯ на нашата освободителна
борба. З а онЯзи, които сж загинали като нейни врагове, нека говорятъ
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както обичатъ те х н и т е приятели. Т е нека разказватъ за каква кауза
сж загинали и що общо има тя съ Македония.
Искрените съмишленици на освободителната борба, както и
самите членове на ВМРО, беха щастливи задето последната бе спасена
съ толкова малко човешки жертви. А какво би станало ако не бе
бързия ударъ на 12 септемврий ? Непременно биха се опитали да за
в л ад е в а ть движението прикритите върховисти. Еднакво ш,еха да запретнатъ ржкави съ сж щ ата задача елементите, които се числеха
направо въ българската комунистическа партия или се спотайваха,
безъ подобно членство. Възмутените здрави сили въ движението пакъ
биха победили. Но борбата сигурно би продължила известно време и
би погълнала доста жертви. Т р еб ва да повторимъ — на 12 септемврим
паднаха само неколцината доказани престжпници, изключая единъ —
Протогеровъ. Ако и той бе получилъ още тогава каквото му се след
ваше, икономисали биха се неприятностите и ж ертвите, които три
години по-късно неизбежно дойдоха и за които читательтъ другаде
ще чете.
Често е изтъквано, че ако силата на едно движение е въ дадена
личность, то и слабостьта му е тамъ. Това важи за всеко организирано
общество, даж е и за държ авата. Загине ли белезаната личность — раз
клаща се изграденото обществено дело или реж им ътъ на държ авата.
Една уплаха въ този смисълъ се появи всредъ нашето общество
подиръ изчезването на Тодора. На мнозина се стори даже, че Маке
дония окончателно загива.
Но често се забелезва и друго явление, за което може би по-редко
се говори : че големата загуба сепва, раздрусва духовете, повдига
волите и фантазията на последователите, дава имъ подтикъ за твор
чество. Така и следъ Тодора македонското дело бе спасено и про
дълж и развоя си благодарение на волите и творческия устремъ на
борците, които беха покрусени отъ загубата и най-добре виждаха
големината й.
Въ разни посоки на македонската обществена работа беха пови
кани млади, будни хора, съ образование. Азъ имахъ и добри лични
другари, които безъ колебание се поставиха въ услуга на ВМРО.
Мнозина, по села и градове, се впрегнаха въ делото. Н ек ак ъ ок
рилени, съ желание да сторятъ всичко що е по силите имъ, се явяваха
и по-възрастните хора. Всички готови да понесатъ отговорности, лише
ния, страдания и върховна жертва. Мнозина отъ т е х ъ , наистина, загубиха
и живота си въ борбата срещу единъ или другъ врагъ на Македония.

Общъ конгресъ не бе свикванъ презъ целия периодъ на войните,
т.е. близо четиринадесеть години. Налагаха се — по мнението на мно
зина деятели — некой промени главно въ Правилника на ВМРО,
изискуеми о т ъ обстоятелствата. Върху т е х ъ не б е излишно да се
чуятъ повече преценки, особено отъ нелегални деятели. Събраха се
към ъ двадесеть души отъ разни окржзи съ тази цель. Разискванията
в ъ р в е х а гладко, докато не се постави отъ Б аж д ар евъ и Пърличевъ
въпроса за увеличаване правата на Задграничното представителство.
—
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Присжтвуващиятъ Ангелъ Узуновъ протестира съ голема енергия
противъ предложението за увеличаване на тия права до степень да
бж датъ почти изравнени съ тия на Централния Комитетъ. Той говори
дълго и доводите му не беха слаби. Каза, че ако въ тоя моментъ би
билъ между насъ Христо Матовъ, стариятъ идеологъ на ВМРО и найавторитетенъ неинъ задграниченъ представитель въ миналото, съ всички
сили би се борилъ срещу подобна мисъль. Вие искате да създадете два
централни комитета — казваше Узуновъ. А това значи да направите
невъзможно правилното развитие на делото ; тъй като два равно 
правни института взаимно ще се парализиратъ, ако не влЯзнатъ и въ
опасни конфликти — убеждаваше той събранието, викайки на моменти
много разпалено и удряйки по масата. Настояваше да бжде уважено
мнението му, още повече, че топ е юристъ. Кавгата между него, П ъ р 
личевъ и Баж даровъ, утихна при преобладаващото мнение, че сж поважни за момента други некой работи, а не непременно онова, което
щЯло да се промени относно Задграничното представителство въ Пра
вилника. Азъ се изказахъ въ смисълъ, че конгресътъ т р еб в а добре
да подбере хората за утрешното З.П. ; защото неприятностите идватъ
о тъ хората, даж е когато правилниците сж най-добре съставени. Б е х ъ
съ вера, че конгресътъ ще посочи и за Централния Комитетъ лица
подходящи, а и техни заместници. Най-сжществената задача ми из
глеждаше спасяването на организацията отъ гнили елементи и чужди
домогвания. Поради това не се и сп рехъ повече на въпроса, около
който се създаде такава бурна сцена при съвещанието. То се при
върши въ два дни и сигурно бе отъ полза. М ежду присжствуващ ите
мнозина биха дошли на конгреса като делегати ; та беха, значи, под
тикнати да размишляватъ върху повече въпроси. Узуновъ б е като
попаренъ, но твърдо остана на гледището си. — ,, Щ е се убедите покъсно, че Задграничното Представителство не може да бжде избирано
о тъ конгреса. То се назначава отъ Централния Комитетъ и е неговъ
органъ ” — беха последните му думи. Т реб ва да призная, че той имаше
абсолютно право. По-късно, наистина, стана ясно какви интимни цели
сж имали онези, които тъй много настояваха за въпросната промена,
даваща възможность на Задграничното представителство въ много
отношения да се изравнява съ правата на Централния Комитетъ. Но
сжщо тъй по-късно, следъ три години, ще видимъ въ какво главоломно
противоречие изпадна съ себе си Ангелъ Узуновъ, когато требваш е
да се изправи допуснатата грешка.
З а свикването на общия конгресъ се определи месецъ февруарий
1925 г. На некой отъ окрж ж ни те конгреси присжствувахъ. Д е я т е л и т е
отъ Скопския окрж гъ ми дадоха доверие да бж да т ех ен ъ делегатъ
въ общия конгресъ.
Ш естиятъ конгресъ на ВМРО се свика въ Пирина, въ село Сърбиново. Протогеровъ бе доволенъ отъ избора на селото, което некога
е било подъ влияние на върховистите, а той лично имаше т а м ъ още
живи стари приятели, между които и попъ Найденъ, борецъ на мла
дини. Разбира се, сега селяните ofcxa съ разбиранията на целото маке
донско движение ; разбрали беха много отъ заблужденията на върховизма.
З а охраната на конгреса и други технически приготовления бе
натоваренъ П етъръ Станчевъ, който се бе завърналъ отъ Скопско,
следъ като б е чулъ убийството на Александровъ. Въ негова помощь
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беха Дончо Чупариновъ, Григоръ хаджи Кимовъ и около тридесеть
души четници, вън ъ о т ъ в ъо рж ж ен и те селяни.
Представени б е х а всички революционни околии чрезъ най-активни
работници. Но имаше и делегати, които не беха нелегални хора. О тъ
никоя страна нямаше оспорване на делегатства, нито забележ ки за
друга нередовность. Пълно единодушие се показа при преценките за
бж дещ ата дейность и при взетите решения. Разгледани бех а събитията,
които о т ъ 1911 г. насамъ интересуваха Македония ; определена бе
тактиката на нелегалната борба занапредъ.
Условията въ Македония беха вече основно променени въ срав
нение съ времето отъ преди Балканската война, когато — въ 1911 г.
именно — б е избранъ последния Централенъ Комитетъ. Като неговъ
представитель сега се явяваше единствено Протогеровъ. Той — казах
ме вече — б е влезналъ въ върховното тел о на ВМРО на м естото на
Христо Чернопеевъ, загиналъ въ 1915 година като доброволецъ въ
боевете при Криволакъ. Хората на ВМРО беха решили да заличатъ,
по възможность, всеки о ст ат ъ к ъ отъ деления в ср ед ъ македонското
движение о тъ миналото. Затова и Чернопеевъ, който за известно
време — при турския реж имъ — минаваше като опозиция, е билъ
избранъ въ Централния Комитетъ. Следъ хуриета (1908 година), оба
че, той се б е обявилъ решително срещу младотурския реж имъ и
подкачи нелегалната си дейность, както и Т одоръ Александровъ. А за
да се заличи и формално некогаш ната враж да съ върховистите, които
сами се б е х а оттеглили отъ борбата срещу ВМРО още преди
Хуриета, приетъ е билъ о тъ т е х н а т а ср е д а между запасните членове
на Централния Комитетъ Протогеровъ. С ъ революционна работа, обаче,
— нека повторя — той не се е занимавалъ нито до Балканската война,
нито при първия сръбско-гръцки режимъ въ Македония.
З а некой измежду участниците въ конгреса сега беха почти като
новость известни подробности, изнесени върху този периодъ отъ осво
бодителната борба, отдалеченъ секаш ъ повече отколкото годините
посочваха, поради т р и т е войни и новото робство, издигащи се като
колосална историческа преграда между него и нашето време.
Възприе се о тъ записаните говорители да не се докосватъ до
виновностьта на Протогерова. Двама отъ т е х ъ , обаче, не се в ъ з д ъ р 
ж аха и го нападнаха недвусмислено. Единиятъ б е П етъръ Ш андановъ,
д елегатъ на Битолския окрж гъ. Той екзалтирано заяви, че всички
виновници за см ъ р тьта на Тодора ще се преследватъ до край ; и че
ако некой о тъ присж тствуващ итё чувствува себе си виновенъ въ нещо
спремо Тодора, доблестьта му диктува да се дигне тука и да признае
вината си, като очаква следъ туй дум ата на конгреса. Споредъ мене,
каза Ш андановъ, виновници за Тодоровата гибель се намиратъ въ тая
зала. Изговаряйки подобни фрази, Ш андановъ настръхналъ гледаше
къ м ъ Протогеровъ, готовъ с е к а ш ъ да го нападне физически. О тъ време
на време поглеждаше к ъ м ъ мене, като да искаше съ очите си да ме пита
дали добре го нарезва. У влекъ лъ се б е обратно на онази линия, която
и съ него бе уговорено да се д ъ р ж и по тази точка. Не знамъ доколко
разбра о т ъ моя погледъ, че е излишно да продълж ава въ сжщия духъ.
Все пакъ спре и мина къ м ъ други въпроси. .Следъ заседанието ми каза,
че му се поискало малко да стресне предъ всички най-големия виновникъ. Последниятъ гледаше къ м ъ земята, шаркаше нещ о съ моливъ
и чувствуваше какъ всички очи сж устремени къ м ъ него.
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Още по-невъздърж анъ отъ Ш андановъ бе прил^пския войвода
П етъръ Костовъ Пашата, който б е буденъ, м акаръ безъ особено обра
зование. На кратко се спре той върху други нещ а и гръмогласно заяви :
,, Братя, Протогеровъ е тукъ и тр еб в а да отговаря за см ъртьта на
Тодора. Д а ни каже какъ и защо биде убитъ нашия народенъ водачъ ! ”.
Повече и не продължи ; седна на местото си, излжчвайки о тъ очите
си мълнии срещу смазания Протогеровъ, който направи знакъ, че иска
да говори. О т ъ бюрото се заяви, че всеки по редъ ще вземе думата.
Д елегатите за моментъ като да настръхнаха, а това се предаде и към ъ
страж ата, неколко души отъ която стоеха въ съседната на заседател
ната стая и надзъртаха презъ открехната врата. Записаните говори
тели, обаче, се простреха върху други работи отъ дневния редъ и
така се отмина страхотния за генерала въпросъ.
Съ едно обвинение излезна и войводата Иванъ Бърльо, делегатъ
о тъ Скопския окрж гъ. Той нападаше кочанския войвода Панчо Михай
ловъ, заради своеволия и случаи на неморалность, проявена и въ поро
бена Македония. Панчо не бе избранъ за делегатъ, защото войводите
о тъ Скопския окрж гъ бех а противъ него. На т е х ъ беха подействували
твърде остро приказките ср е д ъ обществото, отнасящи се все за немо
рални проявления на Панчо. Тия войводи отдавна имаха връзки съ лица
о тъ всёко съсловие и въ Кюстендилъ, кждето често сж идвали на
почивка. Гражданството имъ доверяваше редица тайни. Но т е беха
чули и узнали много нередни н ещ а и за самия Бърльо ; на него,
обаче, по това време не се приписваха грехове отъ този сортъ при
работата му с р е д ъ поробения народъ. В ънъ отъ туй, за Панчо възму
щението бе по-големо, защото бе човекъ съ образование, запасенъ
офицеръ.
Речьта на Бърльо предъ конгреса бе крайно интересна, нещо непов
торимо. Слушателите не следеха толкова съдърж анието на онова що
казваше ; но следеха съ отворена уста начина, по който той ораторствуваше. Това б е сигурно единствената му ,, речь ” предъ подобно съ б р а
ние. Разправяше секаш ъ приказка предъ своите приятели селяни или
четници. Всичко описваше съ подходящи жестове ; и чрезъ това съ зд а
ваше повече веселость, отколкото съ дум ите си. Не стоеше на м естото
си като говори, а се движеше отъ единия до другия край на стаята,
унесенъ въ приказката си. Понекога неволно се обажда гласно некой
отъ делегати те : „ После, Йоване, що става ? ” А той продълж ава :
„ Д ж ан ъ м ъ бракя, доближувамъ се полека до пенджерето и що да видам ъ : нашъ Панчо се курдисалъ на миндеро и само се кикоти и прави
мили очи спрема н е в е с т а т а . . . А она стое права близо до него,
не смее ни напредъ, ни назадъ . . . Викамъ си, ф анахъ ли те у прим
ката, кепазе недно . . . ” И въ тоя духъ нареж да истински худож ественъ
разказъ, който добива видъ на пиеса, понеже Бърльо ту отива до
вратата, ту се навежда, за да ни покаже какъ надничалъ до прозо
реца ; ту се изправя като свещ ь до стената, така както се дръпвалъ,
когато Панчо о тъ вжтре случайно се разм ърдвалъ. Бърльовата „ речь ”
продължи доста и се взе бележка, че бж дещ иятъ Централенъ Комитетъ
ще тр еб в а да се занимае съ изнесените истории.
Относно убийството на Тодора се гласува специална резолюция въ
смисъль : вменява се въ д ъ л гъ на Централния Комитетъ и на члено
в ете на ВМРО да събиратъ всички възможни сведения, за да се доразкриятъ виновниците по това злодеяние и да получатъ наказанието
—
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си. Тая резолюция обвързваше морално всички тогавашни и бждещи
членове на движението ; важеше като единъ заветъ на тогавашното
борческо поколение.
Както вече споменахъ, конгресътъ привърши работата си при пълно
единодушие. Въ Централния Комитетъ б^хме избрани Георги попъ
Христовъ о тъ с. Христофоръ, Битолско, Протогеровъ и азъ. А за Задгранично Представителство Георги Б аж даревъ отъ еЬрското село ГорноБроди, Кирилъ Пърличевъ о тъ Охридъ и Наумъ Томалевски отъ Крушево. Като запасни членове на Централния Комитетъ бЪха посочени
Йорданъ Гюрковъ отъ Щ ипъ и П етъръ Ш андановъ отъ Охридъ. А
запасенъ членъ на Задграничното Представителство 6Ъ избранъ Ангелъ
Узуновъ о тъ Охридъ.
Протогеровъ нито въ единъ моментъ не каза, че желае да се оттегли
о тъ движението. Водеше се о тъ своите, познати намъ, съображения.
Нямаше значение за него, че сега става колега съ мене, когото преди
няколко месеци не желаеше да вижда даж е като пунктовъ началникъ,
а въ Горна-Джумая очакваше и ликвидирането ми, следъ като се бЪ
отървалъ о тъ Тодора. Отдавна знаехъ и личното му разположение
спрямо мене. Рисуваше ми го покрай други, и единъ запасенъ полковникъ, въ чийто домъ около Горна-баня край София той дълго се 6Я.
укривалъ. Често съ озлобление ме е наричалъ ,, ученикъ на Т о д о р а ” ,
влагайки въ тия думи всичкитЪ си нелепи чувствувания, които хранеше
спрямо Александрова.
Но и ние имахме съображение, за да приемемъ това глупаво поло
жение — Протогеровъ да се изтъпанчи въ Централния Комитетъ. Ако
настоявахме до край за отстраняването му, требваш е да се стигне до
конфликтъ съ Баж даревъ, Пърличевъ и, естествено, съ нЪкои други
тЪхни приятели. Това би значило да се остави впечатление, че имаме
нови неприятности въ този деликатенъ периодъ. О тъ друга страна 6Я
ясно, че — оставенъ на страна — той можеше лесно да стане плячка
на н^коя антимакедонска срЪда ; тя би го използувала пропагандно
срещу нашата кауза, колкото и той, еднакво като Чаулева, практически
да не би м огълъ много да повреди на организацията. Озлоблението му
сега 6Ъ порастнало, поради неуспеха му да дойде до ,, м огъщ ество ” въ
далото, следъ провалата му въ Горна-Джумая и унижението предъ
конгреса. Той ще иска всЪкакъ да отмжщ ава на т^зи, въ ржцет'Ь на
които бЪ станалъ играчка следъ 12 септемврий 1924 г., особенно ако
биха го изхвърлили напълно. Никакъ не би било чудно да се озовеше
при комунистическия ц ентъръ въ Виена.
Като приехъ да остана въ Централния Комитетъ съ него, азъ имахъ
предъ очи великото му прегрешение, взетата резолюция о тъ конгреса
за доразкриване на престъплението по убийството на Тодора и наказване
на провинените. Поставихъ си за задача да доиздиря неговата вина.
И см ^тахъ, че все пакъ е по-добре да бжде отблизо наблюдаванъ отъ
насъ, щомъ като е останалъ живъ. Абсолютно бе изключено той да
може да пакости вече. Т а к ъ в ъ шансъ можеше да му се усмихне само
ако въ нашата срЪда биха се намерили хора да го насърдчатъ и го
подкрепятъ по нЪкакъвъ начинъ, по-точно да използуватъ за никакви
цЪли слабостите му, на първо мЪсто суетата му. Съ т1ззи, които настоя
ваха да остане живъ, а сетне въ конгреса и да бжде избранъ, не се
съгласявахъ по убеждение ; но вЪрвахъ, че се рж ководятъ о тъ добри
намерения. До тогава и по-късно имахъ пълно доверие у тЪхъ.
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И тукъ искамъ да подчертая, че съ избора ми въ Централния Коми
т е т ъ се чувствувахъ вързанъ. СмЪтахъ като абсолютна необходимость
една променена тактика на борба ; убеденъ, че и лично азъ много
повече работа бихъ свършилъ ако съ м ъ свободенъ, както бЪхъ до
тогава. Не еднаж ъ съ м ъ изтъквалъ предъ другари гледището ми ; и
отбивахъ енергично настояванията имъ за мое участие въ Централния
Комитетъ, което тЪ намираха неизбежно. И сега съ м ъ съ убеждението,
което имахъ тогава. Разбира се, при положение, че Протогеровъ въ
никой случай не би влизалъ въ главното ржководство на ВМРО, а други
вЪрни хора.
Задграничното Представителство 6Ъ дало съобщение въ печата, че
азъ съ м ъ билъ избранъ отъ всички делегати, а другит-fc двама членове
на Централния Комитетъ съ мнозинство. ТЪ сж целили — както обясниха
— да изтъкнатъ, че двигатель въ Централния Комитетъ не е П ротоге
ровъ, независимо, че и по-рано е билъ въ този институтъ. Но не сж
съобразили, че така до известна степень накърняватъ честолюбието и на
Георги попъ Христовъ и че не улесняватъ моята задача, като се знае
манталитета на Протогеровъ.
Георги попъ Христовъ е вл^зналъ въ ВМРО като младъ учитель
още преди Илинденското възстание, въ което е взелъ участие. Добре
щ-Ьше да е ако той имаше още малко повече култура. Но това липсваше
не само нему, а и на мнозина въ нашитЪ редове ; и не б-Ьше голяма
пречка за работата му. По-важно бЪ, че волята му не 6Ъ на нуждната
висота ; бЪхъ останалъ съ впечатление, че лесно се повлиява и не знае
кое гледище да усвои по много въпроси. Не б ^ х ъ забравилъ мнението
на Александрова за него. Следъ като по никаква справка го нам-Ьрихъ
въ Дирекцията на статистиката въ София, кждето той бЪ чиновникъ
следъ 1918 г., като се завърнахъ при Тодора, питахъ го какъ преценява
попъ Христова. Както често отговаряше лаконически, Тодоръ произнесе
само една дума : „ Слабъ ”. Но проявяваше още желание за борба, за
разлика о тъ други, о тъ неговото поколение, които стоеха на край,
защото и психологически б%ха станали вече пенсионери.

-
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V.

КАКВА БОРБА ПРЕДСТОЕШЕ ДА СЕ ВОДИ И КАКЪ

Борбата срещу турския режимъ бе водена при условия много раз
лични. Върху това става вече дума другаде.
П ървиятъ сръбско-гръцки режимъ бе ни оставилъ известни поуки.
Но опитътъ следъ 1919 г. 6% сжщо поучителенъ.
Сръбската власть дълго бе наблюдавала съ кои методи си служи
ВМРО и до каква степень организира народа; тя имаше и наблюденията
на своите чети още отъ турския режимъ. О тъ друга страна ренегатите
най-подробно познаваха какъ е ставало организирането, въ което никога
и мнозина измежду тЪхъ беха участвували. Много нещо изъ дотогавашната ни тактика б е известно и на онези изменници, които служеха на
други чужди домогвания, на първо место на болшевишките замисли.
Всичко това налагаше редица наши мерки, целящи да се избегне
на първо м есто уличаването на цялата народна маса въ революционното
съзаклятие ; избягване на излишни жертви и усилия ; поставяне про
тивника въ заблуждение ; а заедно съ това запазване и даж е засилване
на ефекта о т ъ борбата на Македония.
К ъм ъ едно преразглеждане на цялата постановка, при която ВМРО
би действувала въ бъдещ е, подтикваше и самото голямо събитие въ
нейния ж ивотъ — липсата на Тодоръ Александровъ отъ редовете й.
На кои фронтове сега имаше да води борба македонското движение
или къ м ъ които да отправя внимателенъ погледъ ?
В ср ед ъ поробителите — Сърбия и Гърция — нищо не бе пром е
нено по отношение на Македония.
Съ комунистит-Ь се рисуваше по-изострена борба, особено подиръ
убийството на Александрова.
Въ България не същ ествуваш е вече полицията на земеделското
управление, отъ което некой лица инспирирваха антимакедонски
начинания. Но това управление бе оставило въ наследство известна доза
македонофобия между значителенъ брой селяни. Д ъ л гъ б е на маке
донското движение и на зем еделските ръководители да заличатъ въ
най-големъ р а зм е р ъ следите о т ъ неприятните минали дрязги и ст ъ л к 
новения.
Т ребваш е да се разчита, обаче, съ порастваще безразличие и даж е
неразположение къ м ъ македонската кауза в ср е д ъ т а к а наричаните
буржуазии слоеве, по-точно в с р е д ъ т е х н и т е ръководни м еста, включи
телно отговорните фактори въ д ъ р ж ав ата.
Още преди свикване на общия конгресъ често размишлявахъ върху
въпроса : каква борба предстои да б ъ д е водена о тъ ВМРО и какъ ?
По некой точки си б е х ъ нахвърлилъ и бележки ; разм енихъ и мисли
поотделно съ некой приятели.
Ако не б е х ъ влезналъ въ Централния Комитетъ, с м е т а х ъ да отпра
вя до него писмено частното ми мнение, прибегвайки до повече подроб
ности.
—
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Политическата цель на македонската борба можеше да бжде само
независима Македония. Покрай всичко друго, въ тази формула се по
дразбираше и цЪлостьта, а не нейното разделяне.
Почти всички на Балканите се караха и биеха заради Македония.
Обединително звено за тЬ х ъ би била независимата македонска държ ава.
Както б е заявилъ и Тодоръ Александровъ, ВМРО требваш е да е
готова да се откаж е о тъ революционните си методи за борба въ случай,
че Б ел гр ад ъ и Атина възвърнеха правата на българското население
и на дру ги те народности въ Македония — албанци, власи и пр.
Но немаш е никакви изгледи, че нашиятъ народъ би получилъ отъ
гр ъ ц к и те и югославянски власти поне онова, което имаше при режима
на Абдулъ Хамидъ, даж е когато той бе най-жестоко критикуванъ о тъ
целия св е тъ . Още по-малко можехме да се надеваме на привилегии,
каквито народностите притежаваха въ австро-унгарската империя
некога, или немското население имаше подъ италианска власть въ
южния Тиролъ.
Ето защо спасяването на нашата народность се явяваше за ВМРО
толкова голема цель, колкото и стрем еж а къ м ъ независима Македония.
И въ миналото — специално за насъ и аром ъните — борбата е била
преди всичко национална ; но еднакво въ полза на всички народности
въ Македония. Сега тази характеристика на македонското движение
ставаше по-подчертана и по-неизбежна. Който не б е въ състояние д а р аз
бере и си обясни това, той не би проникналъ въ смисъла и съдърж анието
на борбата ни. И последниятъ неукъ човекъ въ Македония чувствуваше,
че ние имаме нужда преди всичко о тъ национално освобождение, о тъ
спасяване на народностьта ни.
Сърбия (Югославия) и Гърция искатъ да посърбятъ и погърчатъ
нашия народъ. Гърция се стреми и да го изгони отъ родните му огнища.
Не се спиратъ предъ никакви средства.
Кого въ сжщность обявяваха за „ виновенъ ” въ Македония Б е л 
градъ и Атина ? Виновенъ е за т е х ъ всеки, който се счита българинъ.
Т е п осегатъ масово или поединично върху нашия народъ всекога, когато
с м е т а т ь това изгодно за големия имъ денационализаторски планъ. Имота
и живота на нашето население толкова ги интересува, колкото, наприм ер ъ , воденичаря съж алява за водата, която отбива о тъ време на време,
за да регулира в ъ р веж а на мелницата си. К акъ иначе ще се обясни, че
още въ 1913 година, като стжпиха въ Македония, безъ никакъвъ поводъ съ р б и те устроиха масови побоища, грабежи, убийства почти въ
всеко село ?
Некой се самозалъгватъ, че тоя тероръ билъ предизвиканъ чрезъ
прояви на ВМРО. Т е не си д а в а тъ сметка, че акциите на нашата ор
ганизация сж елементарна самоотбрана. Този тероръ, въ по-малъкъ или
по-големъ р азм ер ь , ще продължи до деня, въ който — споредъ враж ес
ките планове — населението бжде погърчено или посърбено, д аж е ако
акциите на ВМРО б ж д а тъ съвършенно преустановени, д аж е ако изобщо
не би сжществувала ВМРО.
Заблуждение ще бжде, обаче, да се спираме само на физическите
насилия. Ц ел и ятъ реж имъ на Атина и Б ел гр ад ъ въ Македония е единъ
непрестаненъ натискъ върху народа. Насилие о тъ първи разредъ е, на
първо место, сжществуването на сръбски и гръцки училища, които
иматъ за задача да унищ ож атъ духовно и исторически нашата народ—
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ность. Т^зи училища дойдоха на м естото на нашите български, които
бидоха насила затворени. А покрай това следватъ цела редица други
насилия, които пакъ не сж физически, но сж опасни за бждещето на
нашата нация. Нема културенъ народъ въ света, който да не реагира
по в сек ак ъ в ъ начинъ, ако бжде поставенъ въ нашето положение.

Но тъкмо това наше положение, взимайки предвидъ и поуките отъ
последните три години на възобновената борба, диктуваше — по мое
дълбоко убеждение — известни промени въ тактиката на ВМРО.
См етахъ, на първо место, че не тр еб в а да се стремимъ непременно
към ъ масово организиране на народа, а по-скоро към ъ неговото масово
повлияване. Не бе нуждно да се подвежда подъ революционна клетва
и последния колибарь, следъ като въ миналото народа е билъ вече въ
общото съзаклятие. Спомените отъ старата борба срещу турчина, пре
ж ивелиците отъ по-новите борби, практиката на новия сръбско-гръцки
режимъ — даваха достатъчно психологически предпоставки, за да сме~
таме, че населението ще се противи духовно на угнетителя. Това ще е
още по-сигурно при положение, че единъ, малъкъ процентъ отъ ж и те
л ите по села и градове ще бжде пакъ участникъ въ организационната
мрежа.
Въ селата беха съ клетва привличани всички мжже, защото, между
другото, мжчно успеваха да запазятъ единъ отъ другъ тайната, осо
бено когато селата биваха посещавани отъ чети въ голем ъ съставъ.
Въ града по-лесно оставаше въ тайна една ограничена мрежа. Но повлияванъ бе града — както и селото — още съ идването на омразния
поробитель. Нёмаше човекъ, който да не съчувствува на борбата, за
която и сам и те сръбски и гръцки вестници известяваха ; всеки отъ
народа я чувствуваше като своя борба. Слуховете за некоя престрелка,
за некакви арести м акаръ въ далечна околия, вършеха основната про
поведь.
Затова ВМРО още въ началото сметна, че не е належаще системното
организиране и заклеване, клетка подиръ клетка, въ града. Сега и не
влизаха цели чети въ градовете, както при турския режимъ. Това,
което б е въ града, требваш е да се провежда занапредъ и въ селата.
Неизменно би требвало да имаме предъ очи, че и коренно пропа
дане на градовете въ Македония още не означава национално наше
пропадане; но едно окончателно изгубване на тамошното българско
село би означавало пълна катастрофа. Въ никой случай съ това не
подценявамъ значението и ролята на нашите градове. Но стара и
проста истина е, че селото е извора на нашата народность ; то е създало
и градовете. Презъ в ек о в е те на робството то остана незасегнато отъ
чуж дите влияния, включително о тъ елинизма, прокарванъ чрезъ ц ъ р к
вата ; или засегнато б е съвсемъ слабо, като езиково и по нрави селянин ъ т ъ пакъ си оставаше българинъ, годенъ при пръ въ случай да се върне
къ м ъ народностното си съзнание ; докато гърцизираниятъ гражданинъ
скоро заприлича на истински гръкъ , усвоявайки първо чуждия езикъ.
Н аш ите врагове добре знаеха, че селото е било гръбнака на ВМРО.
Значи, нашъ д ъ л гъ бе да отклоняваме враж еските удари отъ селото —
до колкото зависи о тъ самите насъ.
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Важна задача бе да се държ и македонския въпросъ откритъ предъ
световната съвЪсть. Това и въ миналото се е постигало по два начина
— чрезъ бойни акции срещу потисника и чрезъ пропаганда въ чужбина.
Никога, обаче, чуждия с в е т ъ не е м огълъ да провери дали непременно
всеки житель на Македония е организиранъ и то чрезъ клетва. При
Илинденското възстание се дигнаха на оржжие само два революционни
окржга, а дру ги те четири съ многобройно наше население — Солунския,
Скопския, Струмишкия и Серския — не възстанаха, по решение на
ВМРО ; и би могло да се приеме, че чуждия с в е т ъ е билъ въ неведение
относно процента на организираность въ тези окржзи. Следва, че за
този с в е т ъ значение имаха само еф ектите, ш ум ътъ отъ дадена кате
гория акции, обикновенно бойни, а понекога и легални, политически —
ако сж добре подбрани и майсторски изведени. Останалото за него е
неизвестно, често и мистерия.
Очевидно, ние можехме и при други методи, а не обязателно съ
масово организиране на народа въ революционни групи, да насочваме
вниманието на външния с в е т ъ към ъ Македония.
З а да се подърж а бодъръ д у х ъ т ъ на поробените ни братя, както
и тоя на емиграцията ни — въпросъ, който е свързанъ съ задачата за
запазване на българщ ината ни — нуждно б е да се вижда издигнато
знамето на борбата. Заедно съ туй, народътъ да чувствува, че нашата
десница може при нужда да застрашава потисника. Но и това не изисква
масово организаране подъ клетва.
С ъ собствени сили ние не бихме могли да срушимъ д ъ р ж а в а т а на
потисниците ни. Но можехме да я подяждаме вжтрешно и да я компро
метираме, малко или много, предъ чуждия светъ . Така и подържахме
откритъ нашия въпросъ. Почти всекога нашата народна маса ( особено
по-будните борци ) така е схващала ролята на ВМРО. — „ Н ем а ли да
бунтуеме ? ” — съ тия думи ме посрещаше обикновено, при р е д к и т е ни
срещи, изпитания старъ куриеръ дедо Серафимъ отъ Паланечко. Искаше
да каже дали нема да се предприеме нейде некоя революционна акция.
Отлично б е схваналъ, че сж нуждни отъ време на време известни шумни
борчески прояви. По своему той мотивираше т е х н а т а необходимость ;
но мисъльта му бе, че нашиятъ въпросъ тр еб в а да се чувствува откритъ.
Той знаеше, че големите политически промени идватъ при важни съби
тия, въ които се нам есватъ и други държ ави, а не само нашия поробитель. И за д а бжде подърж анъ откритъ въпроса, дедо Серафимъ под
сещаш е за своята готовность „ да бунтуе ” и чрезъ старческите си
усилия, опрени на прекрасния му четнически опитъ.
Въ турския реж имъ ВМРО си поставяше — и по своя У ставъ —
като предстояща задача широко народно възстание. Право или криво
— разчитала е на военната намеса на България, так а както Гърция бе
влезнала въ война срещу Турция при критските вълнения. Успоредно съ
туй се е надевала и на нам ёсата о тъ страна на великите сили за в ъ в е ж 
дане автономия въ македонските области, в ъ з ъ основа на даденото
съ Берлинския договоръ обещание.
Следъ 1918 година ВМРО не си поставяше за задача да повдига
възстание, особено пъкъ да го повдига сама, както въ 1903 година.
Нито мислеше, че България би се намесила военно при новите условия,
които и политически и военно я поставяха по-зле отколкото б е въ 1903
година. Следъ преж ивените опити отъ петнадесеть години насамъ, и
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следъ Илиндень, ВМРО не си правеше илюзии за лесна европейска на
меса. А щомъ въпросъ за възстание не се поставяше, липсваше и подобенъ мотивъ, значи, за масово организиране.
Въ сгоденъ моментъ, ако биха се вдигнали достатъчно наши съю з
ници, цЪлото население ще може активно да подкрепи борбата — и
безъ да е било ангажирано за тази цель повсеместно съ тайна клетва.
Колкото повече нишки има една мрежа, толкова по-вероятно е противникътъ да улови една, да я потегли и да разнищи малко или много
мрежата. А разкрити повече нишки — това значи, че м реж ата е изложе
на на по-големъ рискъ.
Но вие тогава отричате народната организация, или отбегвате да
имате народна организация, биха възразили некой. Мисъльта ми съвсемъ
не е да се прекъсне връзката съ народа, а само м етод ъ тъ на работа
да се измени, за да бжде пакъ ефикасенъ срещу противника, но не така
опасенъ за самия народъ. Защ ото похаби ли се народната маса — тогава
нема нито ВМРО, нито борба.

Друга сжществена нужда бе : да се засили дейностьта с р е д ъ
младежьта въ поробена Македония ; да се обърне особено внимание
върху студентите там ъ и върху ония, които отиваха на учение въ чуж 
бина, макаръ и малко на брой.
Времето диктуваше известни по-основни грижи за по-младото по
коление въ града. Въ турско нашата младежь бе подъ влияние само
на нашето българско общество. Турската власть, казармата, училището
немаха никакъвъ допиръ съ народа ни ; не можеха съ нищо да влияятъ
въ образованието или възпитанието му. Сега, обаче, гръцката и сръбска
власть имаха като главенъ обектъ за въздействие младежьта ни, а
успоредно съ това целеха да повлияятъ особено на града чрезъ много
средства — църква, вестници, училища, танцувални дружества, т е а т 
рални представления, военни паради, ,, певачици ” и пр.
Нашиятъ гражданинъ съ вёкове б е разделенъ отъ турския духовенъ животъ. А сега той б е и чрезъ полицията заставянъ да се при
ближава често до пропагандните капани на поробителя. Д ецата п ъ къ —
и въ селата, кждето имаше училища — отъ сутринь до вечерь беха
подъ натиска на чужди идеи — неколко часа подъ редъ въ училището,
а въ другите часове принудени да четатъ у дома, пакъ на гръцки или
сръбски, за да приготвятъ уроците си.
Очевидно бе, че ако не чрезъ стегане на революционни групи по
махали и улици, то по другъ н е к ак ъ в ъ начинъ въ града б е необходимо
да се освеж аватъ струите на българския духъ. По-съсредоточени ста
рания се налагаха за младежьта. П осредствомъ нея ще може сполу
чливо да се п одъ рж а д у х ъ т ъ и на старите. Малко по-несигурно би било
да очакваме старото поколение за дълго да задърж и върху ж еланата
линия младежьта, която се възпитаваше отъ поробителя, а и се раж да
при неговия режимъ. Приемливо б е часть отъ нея и тайно да се организирва ; но въ никой случай да не се оставя безъ наше влияние.

Ние бихме желали да си служимъ съ най-легални средства. Видехме,
че и Т. Александровъ се опита да насърдчи следъ пъ рвата световна
война една легална борба. О питите излезнаха несполучливи, все поради
—

85

—

основния демониченъ планъ на поробителите по отношение на нашия
народъ. T-fe правеха сметка, че ако позволять основни наши училища,
или даж е ако се преподава само два-три часа седмично нашия езикъ и
история въ училищата, а сжщо ако позволять една м естна партия, или
поне единъ нашъ вестникъ, излишно става въ техни очи владёнието на
Македония, което беха постигнали благодарение на случайно стекли се
обстоятелства.
Нелегални требваш е да стан атъ и онези лица въ нашето общество,
които се проявяваха като застжпници при първите законодателни избори
за сръбската Скупщина — лицата, които излизаха като опозиционери на
властьта, м акаръ въ подкрепа на други сръбски, шумадийски партии.
Властьта се уплаши да не бж д атъ избрани мастни хора. Много покъсно тя допустна да се избератъ по тоя начинъ некой единици родомъ
отъ Македония, но при забрана на всякакво организиране подъ знака
на м естна програма ; при взети мерки да не се загатне съ нищо, че
Македония е отделна отъ Сърбия область.
Ако западни нации беха вдигали революции по поводъ на увели
чени данъци или мита на стоки, колко повече българите, и другите
народности въ Македония, имаха право да се самоотбраняватъ срещу
интегралното робство подъ сръбска и гръцка окупация ! Въ некой отно
шения подъ гръцко робство нашия народъ бе даже още no-безгласна
буква, отколкото подъ Сърбия. Така че, въ края на краищата, не бЪхме
ние, които определяхме м етодътъ на нашия отпоръ, а поробительтъ.
Тоя методъ можеше да бжде единствения възмож енъ — нелегалния.
Той се налагаше все още и поради това, че западния с в е т ъ мжчно
можеше да бжде заинтересуванъ за една национална кауза, ако тя не
е изтъкната и чрезъ революционни проявления. Нито вестниците пишатъ
за подадени мемоари ; а шумно известяватъ за гръмнали бомби.

На какво можемъ, обаче, да разчитаме ние ? Крайно неизбежно бе
да погледнемъ реално върху действителностьта.
Н ародътъ ни бе вече водилъ революционна борба почти тридесеть
години, и въ нея бе далъ много жертви. Верно е, че преди да се появи
ВМРО той е давалъ пакъ жертви — въ трудъ, имотъ и често кръвь —
на турското и албанско насилие. Но все пакъ тр еб в а да се взима подъ
съображение разликата между 1893 и 1918 година.
Груевъ и Д елчевъ почваха работа съ единъ народъ, който за пръ въ
пжть се втурваше въ рискове, не водеше твърде см етка за ж е р т 
вите и верваше, че т е скоро ще докаратъ свободата. Александровъ
въ 1918 година призоваваше към ъ борба сжщия народъ, който знаеше,
че свободата не дойде и следъ дадените безбройни жертви.
Докато презъ турския режимъ имахме на м естото задоволителенъ
брой наша подготвена интелигенция — главно учители и свещеници —
сега народътъ ни бе лишенъ отъ нея. Училищата не бех а наши, за
да подготвятъ истински нейни заместници. В ънъ о тъ туй, съ десетки
хиляди граждани и селяни беха емигрирали въ България и Америка ;
всички т ё бех а съ динамиченъ български духъ.
При това страната б е разделена ; общението между о т д ел н и те
й части херметически забранено. В ръзката съ емиграцията ни, само по
себе единъ изворъ на духовна бодрость, бе сега най-преследвана и
абсолютно невъзможна.
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Н адеж дите върху България сведени до минимумъ. Тя бе водила три
войни за освобождението на Македония и тр и те бех а свършили неус
пешно. А въ турско време криле даваше на народа ни самата мисъль,
че България ще влезне въ война. Имаше никога и надежди, че вели
ките сили ще уредятъ македонския въпросъ ; много се бе изпарило
това очакване. Поради редица причини, за които най-малко вина има
македонското движение, некой отъ силите, на които по-рано в ер вахме, сега беха взели страната на новите ни поробители, незави
симо, че беха на лице повече морални основания сега именно да водимъ
борба за свобода, отколкото въ турския режимъ. Броятъ на съчув
ствениците ни бе намалелъ даж е въ България, овладена отъ вътреш ни
борби, отъ пораженство.
Само въ честь на нашия народъ, както и специално на Т. Алексан
дровъ и другари те му, говори обстоятелството, че при такова положение
решиха смёло да се п р о т и в о п о с т а в я т на новото робство. Това обще
народно признание отбелезахъ и другаде. Но за изброените факти, а
и редица други свързани съ т е х ъ , требваш е да водимъ добра сметка,
главно съ огледъ на една дълготрайна борба, винаги свързана и сега
съ рискове за малки или големи групи отъ народа.

Движението на по-голема чета е явление, което най-мжчно може
да се скрие отъ селяните ; но по-лесно пада въ око и на врага. Така
че, ако искаме да направимъ по-неуязвима за противника организационната мрежа по селата, наложително бе да намалимъ състава на четите,
тоестъ да не б ж д атъ т е големи. А успоредно съ туй да се намали
броя на четите. Тогава не би имало нужда отъ много ятаци, нито гри
ж ата около прехраната на нелегалните ще бжде сложна.
До голема степень по инерция, по подражание на миналото, и
следъ 1918 година се формираха нашите чети съ средно петнадесетьдвадесеть души ; понекога и по четиридесеть души. Но движението
на такава чета е по-мжчно, тя е изложена на много погледи и разкри
ване ; налага й се по-често отбиване изъ селата за храна ; но и нейната
хвърковатость се намалява паралелно съ уголемения й съ ставъ. Кол
кото по-голема е четата, толкова и повече е предразположена да при
ема, даж е сама да предизвиква сражение съ противника ; докато помалката група повече е склонна да се предпазва, което значи и пред
пазването на народа о тъ улики и афери. Малката група по-невидимо
може — ако требва — да нанесе ударъ и да изчезне.

Повечето наши четници имаха навикъ — и това б е о с т а т ъ к ъ о гъ
турския реж имъ — да см ет ат ъ , че първата имъ задача е все пакъ да
водятъ бой. А новите условия налагаха и тукъ друго. Колкото може
по-малко схватки, по-малко сражения, а повече апостолска работа в ср е д ъ
народа. Бойните акции изобщо да се свеж датъ до правилото „ по
лъж ичка на день ”, както при лекарството ; дава полза ако се взима по
лъжичка, а носи пакость — ако се изпие цёлото на еднажъ.
О тъ друга страна по-изгодно б е да се и зб е гв ат ъ чести посегател
ства върху дребни хора — освенъ ако престжпленията имъ не сж твърде
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крупни — за да се икономисватъ и въ такива случаи афери. Д а се изби
р а т ь по-значителни виновници.
Но още по-добре : да се обърнемъ къ м ъ д ъ р ж авн и те обекти, като
мостове, железници, складове. Чрезъ удари върху тЪхъ се получава
добъръ еф ектъ и въ чужбина и всрЪдъ нашия народъ.
А тентатите въ надвечерието на Балканската война, извършени отъ
шепа хора, бех а дигнали почти толкова шумъ, колкото Илинденското
възстание, въ което взеха участие към ъ двадесеть и петь хиляди борци.
Т ак ъ в ъ бе ефекта и отъ солунските атентати преди възстанието.

Д ъ р ж ав н ата и национална политика на Гърция мечтаеше да види
южна Македония обезбългарена. И безъ никакъвъ поводъ властите там ъ
прогонваха нашето население, заграбвайки хилядолетните му огнища.
Доста бе да си спомнимъ какво стана при настжпването на гръцката
армия въ 1913 година. КраснорЪчивъ бе и примера съ Търлисъ, кждето
гръц ки те военни прибегнаха до масово избиване на съвършенно невинни
българи, за да в се я т ъ страхъ и принудятъ къ м ъ изселване задъ гра
ница нашия народъ.
Съ огледъ на това, необходимо бе да намалимъ до минимумъ проя
вите, които Гърция би взимала като претекстъ, за да замаскира предъ
св е та въпросната своя политика на насилия и обезбългаряване. Никакви
революционни акции не требваш е да ставатъ въ окупираните отъ
Гърция македонски области.

Длъжни ли бехме да съсредоточаваме нашите акции само въ Маке
дония ? — се запитвахъ. Б ёлгр ад ъ командуваше надъ едно широко
царство, въ чийто предели можемъ да засегнемъ държавни обекти и
крепители на режима.
По т а к ъ в ъ начинъ отстраняваме афери въ нашата родина. Често
пжти властите на поробителя сж хвърляли въ затвора или избивали с ъ в 
семъ невинни хора отъ околностите, въ които се е случилъ ат ен та тъ по
ж елезопж тна линия, до некой мостъ, въ некой депозитъ.
В ънъ отъ туй, ако акциите ставатъ по-далече о тъ Македония — това
и предъ чуждото общество доказва, че сж дело на единични автори. Сле
дователно, по-ярко изпъква, че т е р о р ъ т ъ на населението въ Македония
— при станали там ъ подобни акции — не може о тъ никое гледище да
бжде оправданъ ; защото юридически — така да се изразимъ — отговор
ните сж единични лица, които властьта не е нито разкрила.
Разбира се, т е зи наши съображения тр еб в а да се поставятъ въ
разумни граници, определени съ огледъ на други нужди на освободи
телната борба. Въ миналото ВМРО сжщо бе вършила акции далече о тъ
Македония. Такова бе, напримеръ, участието на нейни хора заедно съ
арменци при опита за хвърляне въ въздуха на една банка въ Ц ариградъ ;
или наказанието на Михаеляну въ Букурещъ.
Въ всеки случай даж е смешно би било да сметаме, че въ Шумадия
не бива да безпокоимъ поробителя, когато той идва въ Македония не
само безъ никакво право, а като завоеватель, а отгоре на това и денационализирва, убива невинни хора, ограбва народа, бие, пали и пр.
—
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Силно средство за въздействие върху д у х ъ т ъ на народа всЪкога е
била самож ертвата на герои. Тя повдига в яр ата на самитё борци; ласкае
самочувствието на обществото, о тъ което произлизатъ героите ; пони
жава противника въ очите на нашата народна маса — тъй като о тъ не
говата среда излизатъ само груби полицаи, насилници, грабители, опрени
върху държ авната сила ; докато нашиятъ герой се явява като избраникъ,
непобедимъ по сърдце и съзнание, — чов^къ, който е победилъ самата
смърть.
Подвизите действуватъ творчески върху фантазията на младежьта
и подпомагатъ за по-фанатичното й привързване към ъ своя народъ.
Саможертвата привлича вниманието на чуждия с в е т ъ върху Македония
и излага поробителя.
Съ огледъ на всичко туй требва да си поставяме за задача да насърдчаваме отделни акции, въ които участниците предварително с ъ
решени да загинатъ. Убеденъ бехъ, че въ сред ата на народа ни се
намиратъ много повече, отколкото може да се предполага, хора готови
за подобна саможертва.
Има разлика между такава решителность и куража, съ който се
влиза въ сражение, или въ друга акция, отъ страна на войници или на
наша чета. Т е знаятъ, че имъ предстоять съ щ о рискове ; но всеки
войникъ или четникъ има все пакъ никаква надежда, че може да остане
живъ. Друго е да решишъ да влЪзешъ въ бой, а съвсемъ друго да
се самоубиешъ въ името на една идея.
Попадайки на подобни въпроси спомнямъ си какво б е х ъ челъ за
борби въ други страни. Впечатление ми беха направили нелегалните
прояви срещу царския режимъ въ Русия. Участниците въ тЪхъ пишеха,
че по времето, когато ц ^л ъ с в е т ъ се интересуваше за атен тати те въ
Русия, а и нейното многомилионно население бе развълнувано — броятъ
на съзаклятниците въ обширната руска империя въ с m IIIH O C Tb никогн
не е надминавалъ три хиляди души. При това не се касае до три хиляди
души решени да загинатъ, а само участници въ опасни съзаклятия, за
борба отъ в се к ак ъ в ъ видъ срещу режима. Процентно излиза, че въ
Македония биха били достатъчни не повече отъ шестдесеть души с ъ з а 
клятници, за да се предизвика, у дома и въ чужбина, еф ектъ какъвто
причиниха руските революционери ; стига да се действува планирано
и съ голема решителность.
Културниятъ с в е т ъ вънъ отъ Русия бе взелъ страната на руските
борци и обширно проповедваше срещу абсолютическия реж имъ на рус
ките императори; говореше за същ ествуващ ето въ Русия робство. Срав
нително много по-малко с ъ били неудобренията на тия анархистически
или нихилистически прояви.
Ако за известно време ние бихме решили да се ограничимъ само съ
единични акции, външния с в е т ъ би ималъ много по-малко, или даж е ни
какви основания да ги см ета анархистически. Защ ото тридесеть години
подъ редъ Македония б е давала доказателства за всенародно нейно
незадоволство ; подигала бе масови възстания, при които цели турски
армии се сраж аваха срещ у възстаналия народъ. Фактически въ Русия
не с ъ били на лице организации на народа, нито такива масови възстания.
Само въ присъединената къ м ъ Русия часть о т ъ Полша б е х а отбелезани възстания, но и там ъ процента на възстаналите, или на организп—
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раните ,не е достигналъ никога македонското повсеместно народно
движение.
*
**
Н ашите поробители см етаха за важ енъ пунктъ на политиката и
тактиката си да избиватъ невинни хора, за да в с е в а тъ уплаха. Толкозъ
повече ние имахме интересъ да щадимъ невинните. Въ чужбина това
можеше всекога да се отбележ и като наше морално превъзходство. А
то е посрещано твърде добре и въ нашето общество.
На този, който бе дошелъ за да поробва, повече приличаше да из
бива невинни хора. Всички усилия требваш е да полагаме, за да останемъ
въ най-голема степень верни на това разбиране.

Самото присутствие на поробителя въ родината ни бе аргументъ
противъ него, решителенъ и всеобхватенъ. Наложениятъ о тъ чужде
неца режимъ, при това пъленъ съ безправия, целостно бе организиралъ
народа психологически срещу себе си.
Некой точки отъ плановете и дел ата на режима, обаче, доста кон
кретно подпомагаха за създаването на революционна атмосфера.
По-раншниятъ владетель — турчинътъ — бе отъ друга раса и
вера ; следователно, по-леко би могло народътъ да се насочи срещу
него. Но съ рбин ъ тъ се оказа почти толкова чуж дъ и противенъ. Всичко
у него изглеждаше чуждо на нашия народъ ; а некой черти му беха
съвсемъ отвратителни. Между т е х ъ бе и необузданото псуване, което
не щ адеш е и Бога, Богородица, светци, ангели и проче. Нашиятъ народъ
веднага кръсти съ р би те съ име цигани. Така ги нарича и до днесъ.
Ако т е говорятъ близъкъ на нашиятъ езикъ, тежеше о тъ своя страна
другия ф актъ — че т е сж дошли тукъ да господаруватъ надъ единъ
свой братъ, който се е борилъ за освобождение и самоуправление. Нищо
не бе състояние да изкорени отъ душата на народа не само спомена,
но и гордостьта отъ дотогавашната освободителна борба, въ която
всеки домъ имаше своя приносъ, а може би всеки вторъ домъ и своята
ж ертва въ кръвь и имотъ.
Систематическите грабежи, особено по селата, заставянето да се
даватъ подкупи, всевъзмож ните други форми на обиране, излагаха
властите непоправимо не само въ очите на българското население, но
и на м естн и те турци, албанци и пр.
Перспективата, че Сърбия ще довежда свои колонисти, за да
отнима земята на нашите селяни, действуваше върху последните край
но възбудително. Презъ турския режимъ голема роля игра желанието
на селянина да стане стопанинъ на земята, обработвана отъ него. Той
бе подчиненъ на турския земевладелецъ. ВМРО правилно б е схванала
стремежа на нашитё селяни къ м ъ икономическо и социално освобож
дение, и го б е използувала като неоценима борческа твърдина. Но тя
даде не само обещания, каквито напримеръ по-късно и Ленин ь даде
въ Русия предъ селяните ; а и устоя на обещанието си ; множество наши
селяни станаха господари на земята.
При сръбския ( югославянски ) режимъ селянинътъ започна да се
бои, че ще изгуби тая земя. Този страхъ ВМРО бързо схвана. При
п ървите по-сериозни опити за колонизация тя взе подъ защ ита нашето
село. И м акаръ да б е противно на разбиранията й да посега на невинни
—
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хора, позволи на една своя чета да нападне едно село отъ колонисти.
Землището на това село бе отлично. Въ съседство сж други обширни
пространства, смотани там ъ като най-плодородна почва ; и т е можеха
единъ день да бж д атъ раздадени на сърби, докарани отъ областите
задъ Дунава. И така класическото за насъ Овче-поле би могло посте
пенно да промени етнографския си видъ. Никакви предупреждения и
заплахи до сръбските власти не хванаха м есто; и затова требваш е да
се сплашатъ самите колонисти.
Въ турския режимъ беха на лице два големи социални въпроса,
достатъчни сами да увлекатъ въ борбата. Единиятъ бе аграрниятъ в ъ 
просъ, а другиятъ — турското и албанско разбойничество. Въ пом алъкъ р азм ер ъ такива два въпроса бех а пакъ на лице — споменатото
опасение отъ колонизация отъ една страна, насилията и обирите на
окупатора — о тъ друга.
С ърбите като-чели не преценяваха добре дали те р о р ъ т ъ имъ носи
полза. Спомените отъ зверствата имъ не се забравятъ бързо ; т е опре
д е л я т ь чувствата най-малко на едно цело наше поколение, ако не и
за по-дълго време. Подобно състояние на народната душа подпомага
насъ да се изчакватъ благоприятни времена ; а до тогава да нагаждаме
борческите ни методи — дори до пълно мируване отъ страна на ВМРО
въ дадени периоди.
Сръбската политика ни подпомагаше и чрезъ нейния основенъ планъ,
а именно чрезъ желанието й да задържи народа по м естата, а не да го
прогонва. Това позволяваше на самата борба да се развива дълго, да
изчаква, да си служи съ различна тактика. Сърбия целеше да засили
националния си организъмъ чрезъ нашето посърбяване, та сетне съ още
по-голема мощь да върви към ъ нови грабежи. Но въ това време и ние
можехме да дочакаме нейната провала.
Характеристиката на сръбския режимъ се отнася изцело и до
гръцкия. Подъ гръцка власть нашето население чуствуваше чуж дъ оку
патора и въ езиково и въ расово отношение — така както вчера турчи
на. Т ам ъ действуваха възспоменанията и отъ вековната враж да между
гърци и българи. А и тукъ бе на лице ст р а х ъ т ъ у селянина, че може
да му бжде отнета и земята.
О питите на двамата завоеватели да ни посърбяватъ и погърчватъ
започнаха резко, незабавно, открито — още съ пристигането имъ въ
страната. Враждебностьта настжпи автоматически. О тп орътъ, който
б е показанъ отъ народа, специално по селата, е отпоръ едновременно
въ отбрана на неговата национална принадлежность, а следъ туй на
всичко останало. Сега немаше изгледи за селянина да получи чрезъ
ВМРО земя, както при турския режимъ. И въпреки туй бе готовъ да
понася по-големи рискове, отколкото въ миналото, въ защита на родното му име, честь и имотъ, както и за самоуправление. В ековните бъл
гарски спомени, езикътъ, наш ите нрави и обичаи, съзнанието за воде
ната до вчера борба и дадените жертви — всичко това съставляваш е со
лидна броня за самозащита. И подпомагаше тактиката на ВМРО, т.е.
даваше възможность тя да бжде променяна споредъ както е най-полезно.

Моето убеждение бе, че тр еб в а да се усвои по-еластична тактика
о тъ страна на ВМРО, като се мине и къ м ъ повече конспиративность.
—
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Подобна тактика, новъ планъ за работа можеше да се приложи посте
пенно. И вЪрвахъ, че ще се получи туй, което искаме — както отъ
гледище на нашата обществена психология, така и отъ гледище на
еф ектъ въ чужбина. Пощадена би била много повече и народната наша
маса.
СмЪтахъ, че ще можемъ така по-сериозно да озадачимъ пороби
теля ; да го заставимъ да харчи много повече милиони, за да подърж а
войски и жандармерия и въ други предали на д ъ р ж а в ат а му; да засегнемъ чувствително нервите му ; да б ъ д е повече дискредитиранъ въ
чужбина ; — и при това да бж д атъ на лице все по-малко формални,
,, законни ” улики, които биха донасяли несгоди за народа.
Така биха се окопитили наново и хората, засегнати отъ повсемест
ния тероръ на ренегати и сръбски потери ; би се съвзелъ д у х ъ тъ на
целото наше общество, който не можеше да не е пониженъ следъ
загубата на Тодоръ Александровъ.

Една нова тактика требваш е да засегне колкото може повече стр а
ни на нашето обществено и борческо проявление. На некой можеше да
изглежда донейде странно, но тя би докоснала даж е външния видъ на
нашите борци. Между полезните мерки би било и премахването на
бпадите. С таръ обичай бе наши четници да оставятъ големи бради.
Това имъ придаваше по-войнственъ, а въ сжщото време и отшелнически
видъ. Помня, че въ брадата на Мише Развигоровъ азъ, като младежъ,
откривахъ особено борческо и апостолско съдържание. Сжщото бе п
съ Тодоръ Александровъ, Тодоръ Лазаровъ. Не бихъ м огълъ да си
представя безъ брада Дамянъ Груева, нито юнашката фигура на Атанасъ Бабата.
Но времето искаше своето. Всичко, което бе видимо, требваш е да
стане до максимумъ невидимо. И брадите требваш е да отстж пятъ. Не
по-малко юнаци беха Чернопеевъ, Иванчо Карасулията, Апостолъ Петковъ и други, които не носеха бради. А така б е и съ Апостола Д елчевъ.
За една конспиративна работа, която все по-често се налагаше, б р а 
дата е една спънка.
Напраздно се противеха некой нелегални хора. Измежду упорствуващ ите ми направи впечатление особено четникътъ о тъ с. Чеганъ,
Леринско, познатъ подъ името Мицо Чегански. Разбира се, и той скоро
се убеди, че може да се работи прекрасно и безъ брада.
Тая наредба се отнасяше до нелегалните лица. Но сетне требваш е
да се допуснатъ некой изключения, когато беха безвредни. Нелегалниятъ човёкъ като се движи изъ планини и села, лесно изгубва навика
да се бръсне ; това му изглежда като излишенъ трудъ.
Но каквото важеше за брадите, това бе и за четнишките униформи.
Не бе необходимо всеки нелегаленъ човекъ въ Македония да носи уни
форма ; нецелесъобразно бе отъ гледище на конспирация. Униформата
носи следъ себе си и повече диря за улики и за репресалии отъ страна
на противника. Тя може да бжде често пречка за самата мисия на този,
който я е облекълъ.
Въ миналото недостатъчно сме обръщали внимание на осведомител
ната служба за чужбина. При ц е л а та епохална борба срещу турския
—
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режимъ само еднажъ, и то за кратко време, нашето движение е
издавало въ Ж енева единъ вестникъ на френски езикъ *. Подиръ
1918 година, пакъ при енергиченъ подемъ на борбата ни, никакъвъ поуреденъ вестникъ и с ъ по-гол^мъ т и р аж ъ не се издава. Успоредно съ
известията за разни революционни акции или афери, проникватъ чрезъ
чужди кореспонденти известни осветления по нашата кауза ; но това
има случаенъ характеръ и не винаги отразява точната истина.
Още повече се налагаше осведомителна работа за защита на Маке
дония следъ като условията въ западния свЪтъ се беха коренно пром е
нили, въ сравнение съ положението о т ъ преди 1912 година. Много дото
гавашни приятелски намъ кржгове беха взели страната на поробителя
ни — по чисто политически причини. А подвизаваше се стремително и
международниятъ комунизъмъ, чиято пропаганда бе намъ вражеска —
защото не бехме позволили нашето движение да стане неговъ инстру
м е н т а Въ Европа широки слоеве сждеха вече за всичко въ св е та споредъ своята класова принадлежность.
Върху важни теми можеше да се внесе яснота въ чужбина, и то
само чрезъ нашъ вестникъ. П еч атьт ъ на некой велики сили до 1912
година възхваляваше македонската въорж ж ена борба срещу единъ
реж имъ по-малко ж естокъ и по-малко опасенъ за нашата и за други
народности въ Македония — а именно турскиятъ. Но когато известни
акции на ВМРО въ надвечерието на първата световна война, по необхо
димость се насочиха срещу поробителката ни Сърбия, сж щ иятъ печатъ
започна да критикува (ВМРО, обвинявайки я, че имала база въ България.
По-рано не б е х а й приписали въ минусъ факта, че съ стотици наши
борци, въ п ъ стри те имъ четнишки носии и съ револвери на кръста,
години подъ редъ се явяваха изъ улиците на София, минали границата
следъ д ъ лга нелегална работа въ Македония. Изъ единъ пжть този пе
ч атъ взе страната на поробителите, игнорирайки всичките имъ страхот
ни д е л а срещу нашия народъ.
Н астоящ ите редове сж писани подиръ втората световна война, та
основателно м ож емъ да се спремъ върху некой примери отъ най-ново
време.
Може ли некой да осж ж да генералъ Де Голъ задето намери база
въ Англия, за борба въ полза на окупирана о тъ н ем ц и те Франция ? И
нима не бех а своего рода база — и колко богата, неизчерпаема ! — за
партизаните на Тито въ Югославия хвърляните имъ о т ъ съюзнически
аероплани оржжие, медикаменти, дрехи, пари ? И подводници, и кораби
служеха — чрезъ преноса на помощи — като бази на нелегални въ
редица чужди страни. Англия, Франция, Америка бех а въ война и пома
гаха на съюзниците си — ще ни се възрази. Но азъ споменахъ за Б ъ л 
гария, когато не е била въ война срещу Турция ; и присжтствието на
цели чети по софийските улици не б е осжждано отъ пресата, която
тукъ имаме предвидъ.
Каузата на Македония за освобождение си оставаше сж щ ата. Не
сме очаквали, че тя ще бжде защищавана, нападана или изоставяна
споредъ критерий вън ъ о тъ този, който се диктува отъ идеята за
свобода и правда. При това, базата на ВМРО бе предимно поробения
народъ. Поводите п ъ къ за революционни акции на ВМРО б е х а дадени
* Вестникъ « Le mouvem ent m acedonien», редактиранъ отъ Симеонъ Радевъ.
—
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все о тъ денационализаторскит-fc планове и агресията на чужденци върху
нашата родина.
Македонскиятъ въпросъ сжществуваше — въ самата Македония
— подъ форма на мжченичество и жертви. А въ чужбина враж еските
намъ централи го представяха подъ форма на изопачения и клевет
ничества. Самож ертвата на наш ите борци бе представяна за „ бандитство ” , а за рицари посочвани онези, които газеха чуж дата свобода.
Насилие въ Македония, но и лъж и въ с в е т а — това бе правилото
на Атина и БЪлградъ. На л ъ ж а т а тр еб в а да противопоставимъ исти
ната. Н аш ите финансови средства беха малки въ сравнение съ тези
на противника. Но всичко възможно тр еб в а да се стори, за да ориенти
раме правилно св е та по македонския въпросъ.
Намираха се въ чужбина подходящи, просветени синове на Маке
дония, които можеха да се заематъ сериозно съ тази задача. Нуждно
б-Ь само да б ж датъ по-настойчиво подкрепени отъ нашето общество.

С в ^ т ъ т ъ знае какъ въ всЪка революция или даже въ легално дви
жение се налагатъ санкции срещу провинени. Но винаги може да се
допуска накърнение на ентусиазма, когато се чуе за наказателни мерки
противъ домашни, м акаръ и доказани престжпници.
Неприятни сж както за нашето общество, така и за чужденците
наши приятели, ония домашни разпри, които често се таксуватъ като
,, разцепления ” . Въ миналото имаме типиченъ прим^ръ съ върховизма
и завързалата се съ него борба. Становището и м ер к и т е на ВМРО беха,
наистина, удобрени о тъ народа ни и отъ мнозинството приятели въ
чужбина. Но и въ д в ете посоки беха на лице покруси, понижаване на
настроението, понякога отчаяние. О тъ разпрата печелеше поробителя.
И затова се настояваше по-скоро да престане тя.
При последна анализа, обаче, схващаше се отъ всекиго, че нашето
движение не може съ скръстени ржце да посреща било политически,
било физически посегателства върху себе си. Никой не е оспорилъ, че
то и въ такива случаи има право на самоотбрана; и може би даж е повече
има морално право на нея, като изразитель на единъ поробенъ народъ.
Ж алкото е било винаги, че то не разполага съ свои затвори — за да
избягва крайните мерки.
Подиръ 1918 година — това е т ж ж н а т а истина — македонското
освободително движение бе обречено на много странични пречки и
удари. О крж жно номеръ 774 отъ 2 августъ 1924 година на Централния
Комитетъ на ВМРО дава една идея за обстановката преди да загине Т.
Александровъ. Самъ по себе се поставяше въпроса : нашето движение
ще капитулира ли предъ страничните фронтове, които разни фактори
му съ зд ав атъ по свои сметки, или достойно ще продължи борбата ?
Самъ по себе идваше и отговора : борбата ще продължи. Защ ото роб
ството б е на лице ; македонскиятъ въпросъ тр еб в а да бжде уреденъ
справедливо ; а за тази цель т р еб в а да бжде д ъ р ж а н ъ откритъ.
Тия, които съ зд ав атъ фронтове на нашето движение, сж фактори
о тъ следнит^ категории : едни направо въ услуга на поробителя; други
безразлични дали ще бжде уреденъ или не македонския въпросъ ; трети
заинтересувани да ур еж д атъ този въпросъ, тоестъ сж дб ата на М аке
дония, споредъ своите интереси, а не споредъ волята и интересите на
нашия народъ.
94

—

При такова положение може ли ВМРО и легалните македонски
организации да напустнатъ борбата, което значи да изнев^рятъ на
Македония ? Не могатъ, независимо какви жертви биха се дали.
Колкото пжти съ м ъ размишлявалъ върху този пунктъ, заключавалъ съмъ, че компромисъ не може да се направи съ тия, които се
продаватъ на поробителя. Не можемъ да се съгласимъ и съ онези,
които не се интересуватъ за Македония, а считатъ че тя спокойно може
да се предостави на поробителя за денационализиране, като разменна
монета срещу „ добри ” отношения между Б ел гр ад ъ и София, или Атина
и София. Нито можемъ да оставимъ на чужди политически централи да
префасонирватъ, фалшифицирватъ и да командуватъ на македонския
въпросъ, а ние синовете на Македония, да наблюдаваме тия игри и
продажби на отечеството ни, захвърляйки знамето на две поколения
идеални наши борци — знаме, което означаваше стрем еж ите на народа
ни.
Оставаше ни единствено да се боримъ смело, гордо, съ това светло
знаме въ ржка. Срещу посочените категории противници можехме да
имаме само една тактика : чрезъ наши контра-удари и контра-аргументи
да убедимъ едни или други отъ т е х ъ , че не м огатъ да победятъ нашата
идея. А щомъ това не могатъ, нема да умре и нашето народно дело.
Не б е случайно, че ВМРО въ своята още крехка възрасть, презъ
турския режимъ, прие, че тр еб в а да се бори и срещу странични злос
торници, вънъ отъ главния врагъ — поробителя. Василъ Левски, първообразътъ на наш ите борци, се бе принудилъ и лично да отстранява
странични пречки, т а бе нападналъ даж е и едно духовно лице.
**
Четехме отъ време на време критики противъ акциите, насочени
срещу отделен ъ индивидъ. Т е идеха отъ чужди страни ; и много беха
обезсилени тъкмо защото произхождаха отъ среди, които беха извър
шили съ хиляди, ако не и съ десетки хиляди посегателства върху живота
на отделни лица. С ж щ ите среди обичаха да проповедватъ масовите
народни възстания.
Излишно би било и ту къ да подчертавамъ, че Македония бе подигала и масови възстания. Най-малко въ нейното освободително дело
може да се н ам ер ятъ анархистически склонности.
Най-логичното е провинения, престжпния индивидъ, да получи нака
занието си. Това възприематъ и законите на организираните въ д ъ р 
ж ава общества. Нима сждилищ ата следва да освобож даватъ некого,
защото единично, то естъ лично той, е извършилъ престжпление ? Или
п ъ къ т р е б в а да се повдига масово възстание срещу изолираното дей
ствие на една личность ?
Когато потисническата власть въ нашата страна вършеше единични
убийства, и когато т е бех а ежедневно явление, всеки день масови
възстания ли требваш е да обявяваме противъ доказаните престжпници ? Или деяни ята да о ставатъ ненаказани докато не дойде народно
възстание противъ целия реж имъ ?
Толкова пжти въ историята виждаме да се рж коплеска на заслу
ж ените единични наказания. Всичко по-демократично, по-„ прогресив
но ” — да се изразимъ съ термина, който напоследъкъ е станалъ моденъ
— удобряваше именно единичните революционни подвизи въ царска
Русия. А подиръ първата световна война се чуваха противоречиви
95

-

„ теории ” тъкмо отъ кржгове, които беха така близки съ устроителитЪ
на сж щ и те акции, ако и сами не беха организаторите имъ.
Македония съ пълно право търж ествуваш е когато получаваше за
служеното си наказание нёкой отъ нейните палачи. Такива подвизи
н ародътъ ни е в ъ зп евалъ още преди да се появи ВМРО, презъ вековния
турски режимъ.
*
**
Съ огледъ на засилващето се въ с в е та марксическо движение на
класови омрази и дележи, д ъ л гъ ни е да предпазваме нашето общество
отъ комунистическата агитация. Немаше опасение с р е д ъ нашия народъ
да хване коренъ техното учение. Тъй като класови различия у насъ би
требвало съ телескопъ да се дирятъ. Ц елиятъ ни народъ еднакво бе
беденъ ; твърде редки изключения има ; едва ли едно семейство между
сто притежаваше нещо повече.
О тъ друга страна всички беха еднакво потиснати отъ завоевателя,
подложени на еднакви унижения и експлоатация. Съ една дума, найлогично се явяваше нашето единство при отпора срещу поробителя.
Поради гъвкавата комунистическа тактика, приспособена и за бол
ките на потиснатите националности, требваш е да се допуска, че тя
може тукъ-там е да повлияе върху интелигентни младежи въ универси
тета или гимназиите. Върху работниците и селяните много по-мжчно
би въздействувала у насъ.
ВМРО всекога е работила за единение въ нашето общество, см етайки го оеновна необходимость въ борбата срещу поробителя. Тя ни
кога не е насаж дала умраза на едно съсловие противъ друго. Ние не
мразимъ и сърбина, защото билъ сърбинъ, или гърка защото билъ гъркъ.
Така и въ миналото не мразехме турците защото сж турци. Боримъ се
противъ насилническите управления, денационализаторската система и
срещу прононсирани отдёлни престжпници.
З а социални реформи никой по-ефикасно не би м огълъ да проповедва въ Македония отколкото ВМРО. Когато идваха въ редовете й
некой социалисти о тъ България, още при турския режимъ, биваха сли
сани отъ т еж к и т е социално-икономически условия на поробения братъ,
но и отъ програмата на ВМРО, която съ всички средства се стремеш е
да ги подобри. Тя вече б е успела — споменахме това и другаде — да
даде на народа земята, въ много околии ; беговете се принудиха да я
продаватъ на тези, които о тъ векове я обработваха.
Т ака че, само за работа и жертви имаше м есто въ Македония, а не
за чешене на езиците, на каквото бех а свикнали некой въ България.
Заучените, книжни мерки, по-точно приказки, съпоставени съ туй, което
правеше ВМРО въ полза на потиснатия народъ, приличаха на празно
лаене на паленце въ присжтствието на слонъ, който пренася грамадни
греди.
Ето защо, тези, които при турския реж имъ беха дошли съ буквоядството си и фракционерските си наклонности откъ м ъ България, безъ
да усп еятъ съ единъ грам ъ да подобрятъ ж ивота на поробения народъ,
докараха само зло — прелъстиха къ м ъ фракционерство некой борци
съ по-слаба култура.
Въ Русия, следъ п ъ р вата световна война, не се даде земята на
селяните. И то ва ни налагаше да го изтъкваме въ противокомунистическата агитация. Толкозъ повече, че цельта на комунистическата централа
-
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бе напълно ясна : да превзематъ македонското движение, или — ако
не успЪятъ — да му пр^чатъ по всички възможни начини.

Нашето движение тр еб в а да брани решително своята самостоятелность. Безпартийностьта требваш е да остане като основно повеление и
вср^дъ емиграцията. Чрезъ това се даваше д о б ъ р ъ прим^ръ за насе
лението подъ робство, което всячески бе примамвано о тъ разните пар
тии на завоевателя. Но вънъ о тъ туй, само чрезъ нашата безпартийность,
идейна сплотеность, можехме да създадемъ убеждение и въ чуждия
светъ , че се касае до сериозно народно дело, обединяваше всички наши
сили. И емиграцията ни въ Америка — м акаръ да гласува за м естн и те
политически партии — не се дели помежду си на партийни лагери, които
да отниматъ енергията и средствата й.
По този начинъ имаше шансъ да се подърж а успешно откритъ м а
кедонския въпросъ. З а примеръ, въ моравската область, или въ името
на нея, на времето не е била създадена подобна организация ; и затова
твърде скоро този въпросъ слиза отъ сцената и въ очите на самото
българско общество, м акаръ въ Моравско да ж ивееха българи.
Само чрезъ безпартийность, при самостоятелно дело, а и чрезъ
сътрудничество съ другите народности въ страната, идеята за незави
сима Македония можеше да добие силата на некакво месианство, отъ
което да извиратъ самоотречение и твърдость до осъщ ествяването на го
лем ата цель.
*
*♦
Емиграцията ни, кж дето и да се намираше, тр еб в а да бжде добре
организирана. Не може да се смета, че нейниятъ д ъ лгъ спремо поробена
Македония изчезва поради разстоянието, което я дели отъ старото о г
нище. Обратно — тя е задължена повече да работи въ защита на потис
натите си братя, защото разполага съ свобода на слово, печатъ и
сдружаване.
Добро указание доожеха да ни б ж д атъ ролите, които въ миналото
сж играели ирландската, полската и други емиграции. Знаехме какъ се
бе проявила и българската емиграция въ Ромъния преди освобождение
то на България.
Стегането на наш ите емигранти въ Америка би било отъ първоразредна полза, специално за изтъкването на нашата кауза предъ чужбина.
Най-малко по отношение на т е х н и т е прояви биха могли да хванатъ
м есто измислиците на Б е л гр ад ъ и Атина, че македонското движение е
инспирирано и ржководено о тъ военното или друго некое министерство
на България.
Въ много отношения би могла да развие дейность особено нашата
голема емиграция въ България, както и една легално организирана общественость въ македонските околии около Пирина.
Но на първо м есто м ладеж ьта въ емиграция следваше да се ангажира
по-ефикасно въ защ ита на македонската освободителна кауза.
На кратко, к ж д е то и да ж ивееха емигранти о тъ Македония — т е
имаха д ъ л гъ да развиватъ македонско дело.
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Връзката между миналото и настоящето да б ъ д е по възможность
винаги жива. Младото поколение да познава борбите на народа ни.
Чрезъ това въ неговите очи придобива още по-висока стойность и сегаш
ното движение ; и още по-вече се повдига ентусиазма за творчески начи
нания.
Спомнямъ си колко бех а хвалени презъ турския режимъ записките
на Захари Стояновъ по българските възстания отпреди 1878 година. За
мнозина по-образовани хора тези записки беха настолна книга.
Проф. JI. Милетичъ б е извършилъ големо дело като б е записалъ
спомените на некой борци отъ ВМРО. Т е се ч етеха съ възхищение.
Но въ тая посока имаше още много да се извърши. З а всека македонска
околия следваше да се съ бератъ — за всеко село и градъ — данни около
развилата се революционна борба презъ турския режимъ, а и за първия
гръцко-сръбски реж имъ (1912-1915 г.). По този начинъ биха се стъкмили
към ъ 30 до 40 големи томове съ необоримъ материалъ, свидетелствуващ ъ едновременно за грамадните жертви и усилия на народа ни въ
името на свободата, а и за неговата българска сжщность. Т ези томове
биха представлявали най-ценния нашъ националенъ архивъ.
Чрезъ такива книги се постига и основно опознаване на собствената
народность.

Като върви по линията на тези разбирания, Централниятъ Комитетъ
на ВМРО можеше да разчита на успехъ. Това бе моето убеждение.
Оставаше такива преценки на дело да се прокарватъ.
Но много важно б е да си даваме точна см етка — въ кое сме силни
и кжде сме слаби. Нашето движение бе най-силно въ правотата си, въ
аргументите си срещу робството.
Щ о се отнася до средствата ни за борба, т е не беха много. Всички
знаехме, че сами не можемъ да победимъ поробителите. Но имахме
голема борческа традиция ; имахме сравнително доста хора готови да
се ж ертвуватъ ; на лице бе омразата на народа ни срещу потисника;
не липсваха приятели на истината в средъ чуждия с в е т ъ ; можехме да
разчитаме на симпатии, а евентуално и на сътрудничеството на други
поробени народи въ Югославия; ф а к тъ бе, че съ р би те сж малцинство
въ д ъ р ж а в ат а ; противъ режима въ Македония бех а и други местни
народности — турци, албанци ; имаше изгледи да намираме в ср ед ъ самия
нашъ народъ нуждните за борбата пари.
А кои бех а шансовете за крайния у сп ехъ на наш ите усилия ?
На т а к ъ в ъ въпросъ никой народъ, който се бори за свобода, нс
е м огълъ предварително да отговори съ точность. Ш ансовете много
пжти идватъ и внезапно, неочаквано. Други освободителни движения
сж се зараждали и при по-безнадеждни перспективи. Нашето поколение
б е видело два-три пжти подъ редъ да б ж д а тъ събаряни д ъ р ж а в и т -fcпоробители.Требваше да си спомняме, че и България, а и д р уги те бал
кански държ ави поникнаха следъ петвековно робство. Въ всеки случай,
при откритъ народенъ въпросъ, при борба — въ една или друга форма
— повече шансове за у сп ехъ има, отколкото безъ това. Народните
каузи, ако не се п о дъ рж атъ открити, загиватъ по давность, както става
и съ частните права на некого.
В ъ всеки случай, следъ първата голема война имаше вече петдесеть
милиона души въ Европа обезправени, означавани съ термина ,, народ
—
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ностни малцинства ” . Имаше и редица държ ави недоволни отъ съ зд а
дената въ Версайлъ политическа система ; всрЪдъ г ! х ъ и силни д ъ р ж а 
ви. Много знаци подсказваха, че ще настж пятъ нови събития, а може
и до войни да се стигне. Всички промени на границите въ Европа беха
ставали при война. И ние имахме основания, даж е повече о тъ мнозина
други, да се надаваме на промени. Но и да работимъ неуморно.
*
Главно националните мотиви преобладаваха и импулсираха нашата
борба, за разлика — както вече и другаде е изтъкнато — отъ времето
на турския режимъ. Насъ искаха да посърбяватъ и погърчватъ, а ние
бехме българи.
Преди да мина към ъ разглеждане на некой отъ моментите на бор
бата за периода, който е обектъ на тая книга, ще се спра върху мненията
на чужденци, които сж писали относно нашата национална принадлеж
ность тъкмо въ тоя периодъ и които отблизо, често на самото место,
сж наблюдавали работите, или сж ги проучавали в ъ зъ основа на редица
събрани отъ т е х ъ доказателства.
Така, чужденците излизатъ като свидетели, че нашата народна
борба беше борба на българи. Не споменавамъ тукъ за албанците и
турците, които нито Сърбия, нито Гърция не се стараеше да денационализирва. И за ром ъните въ Македония сжществуваше сж щ ата опас
ность както за българското население.
*
Пропагандата на поробителите премного бе разпространявала пре
вратни сведения, а и съвършенни измислици относно мотивите на маке
донската освободителна борба, а особено на нашите революционни
прояви. Всичко това, обаче, не можеше да помрачи съвестьта на издиг
натите и свободолюбиви хора въ света. Т е виждаха колко се поврежда
на мира, както и на моралните основи на културния с в е т ъ чрезъ агресив
ната политика на Б ел гр ад ъ и Атина. Мнозина такива хора и открито
осждиха тая политика, като оправдаваха и нашата въорж ж ена защита
противъ насилието, целяще да заличи народа и родината ни окончателно.
Некой о тъ т е зи чужди преценки читательтъ ще види следъ описанието
на бойната дейность на ВМРО за означения периодъ.
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VI.

МАКЕДОНСКИТЪ СЛАВЯНИ СЖ БЪЛГАРИ

Както е всеизвестно, турската власть въ Македония не отри
чаше българската принадлежность на македонскит-Ь славяни. И затова
до 1912 г. македонскиятъ въпросъ — въ 9 0 % — не б^ш е друго освЪнъ
борба отстрана на тЪзи българи за извоюване на политически права.
Революционната програма на ВМРО предвиждаше пълното равноправие
на всички народности въ страната и достигането на ц-Ьлостна автономия.
Съ идването на сръбската и гръцка власть въ Македония наетжпва
едно положение, което можемъ да означимъ като връщане — въ тая
страна — назадъ на историята. Тия власти отрекоха същ ествуването
на каквито и да е македонски българи, независимо че т-Ь бЪха на м е с 
тото; цЪли дванадесеть столетия ги отбелязваха чрезъ всички средства,
съ които тия векове разполагаха. Затова подиръ 1912 г., както и следъ
първата световна война ( 1918 г. ) македонската освободителна борба
въ 90 °/о се изчерпва въ усилия на българското население да запази
националностьта си, т.е. насочена е срещу сръбско-гръцкитЪ м^рки
за нейното заличване.
Самиятъ тероръ, съ разнитЪ изобретения за мораленъ и физически
натискъ, въведенъ въ страната отъ новитЪ господари, б ’Ь доказа
телство, че н ародътъ не е сръбски, нито гръцки. НеговитЪ жертви въ
блага и кръвь, неговите подвизи и апели към ъ свободния свЪтъ сж друго
доказателство, че това е български народъ.
Сърбия си постави за задача да сърбизира македонското българско
население, а Гърция — да го прогони. Хиляди пжти о т ъ двет-fe страни
бидоха направени признания въ този смисъль. Гръцкиятъ вестникъ
„ Елефтеросъ Типосъ ” кратко и ясно заяви :
„ Т е о р и я т а на Цвиичъ, че славянит-fc о тъ Македония принадлеж ать
на никаква раса средна между българи и сърби, е погрешна. Маке
донците сж фанатични българи, които имаха свои черкви и училища.
Т-Ьхниятъ ф анатизъм ъ е поради това малко сигуренъ за Гърция, която
тр еб в а да се освободи отъ тЪхъ, за да затвърди сигурностьта на своитЪ
граници ..
Колкото по-жестоко потискаха българското население въ Македония,
толкова по-настойчиво пропагандитЪ на БЪлградъ и Атина тржбЪха, че
то е сръбско и гръцко. Но въ самото врЪме на новото, християнско
робство въ Македония, се намериха множество чужденци, които у ста
новяваха какви сж фактитЪ, коя е истината. Веднага следъ балканската
война на м естото бЪ направена знаменитата Карнегиева анкета **. А
включените въ тази глава признания сж за времето подиръ 1919 г. T*fe
изхож датъ отъ лица, които сж напълно запознати съ положението въ
Македония ; които по-основно сж следили нашата освободителна борба
*
Гръцкиятъ вестникъ пише това по поводъ обявения протоколъ за покро
вителство на малцинствата въ македонскит-Ь територии подъ гръцка власть.
Статията б"Ь цитирана отъ « Нувелъ Маседониенъ », бр. 41, 25 Февр. 1925 г.
** Извадки отъ Карнегиевата анкета сж дадени въ « Спомени - I I ». Осво
бодителна борба (1919-1924 г.) отъ Ив. Михайловъ.
100

въ тоя периодъ ; проучвали сж политиката и постжпкитЪ на сръбската
и гръцка администрация въ Македония. Между тЬ хъ има журналисти,
политици, военни лица, професори, юристи. Почти всички т е принад
л е ж а т ь на нации о т ъ Запада ; въ мнозинството си сж о тъ лагера на
онези, които беха победители въ първата голяма война — следователно
съюзници на Сърбия и Гърция.
Т^зи просвётени хора, значи, посочватъ кой бе народътъ, когото
Гърция и Сърбия се стараеха да денационализирватъ следъ 1918 г.,
и който се бореше, страдаше и се жертвуваше ; кои беха героите, които
удивляваха св е та съ упоритата си, самоотвержена борба срещу ти ра
нията въ Македония.
Не е нужно да прибавяме нито дума повече към ъ писанията на чуж 
денците. Но отбелезваме, че тия мнения сж само часть отъ многото
подобни свидетелства. По липса на м есто задоволяваме се съ туй,
което читательтъ ще намери тукъ, включително и приложението *.
Който прочете тези мнения и констатации, ще схване — освенъ ако
не е предубеденъ въ вреда на българската народность — до каква сте
пень неоснователно, антинародно е присжствието на гръцката и сръбска
власть въ Македония, колко престжпна е при това и терористическата
имъ система на управление там ъ ; а отъ друга страна — ще разбере
колко оправдана е борбата на ВМРО срещу тия неправди. Следватъ
чуж дите свидетелства **.
А Н ГЛ И И С К И С В И Д Е Т ЕЛ С ТВ А

Въ списанието ,, Ню Лиидеръ ” г. X. Н. Брайлсфордъ между другото
пише и следното :
,, . . . Ц е р ъ т ъ за болката лежи, въ сжщность, въ р ж ц ет е на
сърбите. Т ехното отнасяне към ъ българо-македонското имъ мал
цинство е единъ явенъ скандалъ и докато т е не изпълнятъ
своите договорни задължения и не позволять упражняването на
елементарните политически и културни права, македонскиятъ
въпросъ ще направи беда на всички ни . . .
С ърбите съ една брутална бързина се заловиха на работа да
обезбългаряватъ единъ народъ, който предпочита да бжде бъл
гарски. Неговите естествени водители, учителите и свещениците
сж изгонени въ София. Неговите черкви сж обърнати изцело
въ сръбски ; неговите училища — посърбени. Когато б е х ъ
последния пжть въ Македония, азъ намерихъ, че м ж ж е т е и ж е
ните, които знаехъ съ български имена, сж били принудени да ги
пром енять на най-близките сръбски равнозначущи имена . . .
И както въ турските времена, Революционната Организация
има своите тайни агенти въ всеко село и своята чета въ всека
планина.
*
Думата е за специалното приложение, озаглавено : Приложение къмъ гла
вата « МакедонскитЬ славяни сж българи ».
** И тукъ чуж дите свидетелства сж подбрани главно за времето, което идва
по средата между двете големи световни войни.
На некой цитати не е посочена датата, защ ото сж били взети отъ сбор
ници или списания, които по-късно сж ги публикували, и то — безъ дата.
Но тия чужди мнения сж били писани пакъ въ казания периодъ, общо взето
между годините, 1927 и 1934.
—

101

—

Има ли изходъ о тъ това положение, което единъ день ще
докара война ?
Би имало, ако Обществото на Н ародите б-fe достатъчно силно
да изпълни своите длъжности. То е направено пазитель на малцин
ствата въ всички по-малки държ ави, които сж увеличени отъ до
говорите ” .
( Изъ софийския в. „М акедония ”, 20 октомврий 1927 година ).
*
Лондонскиятъ вестникъ ,, Таймсъ ” отъ 14 априлъ 1930 г. подъ
заглавие ,, Сърби и българи ” публикува една редакторска статия. Тя
заключава така :
,, Но забраната, която засяга българските книги и списания,
забраната да се употребява българския езикъ или м естен ъ диалектъ въ религиозното образование, и насилственото променяне
на имената като Поповъ станали, воля-неволя, Поповичъ, сж постоянниятъ ф акторъ за вълнението отъ д в ете страни на източната
граница на южна Сърбия. Ако сърбите беха отпуснали юздите,
т е биха спечелили преди петь години на Балканите моралната
хегемония, както спечелиха военната хегемония. Т е биха имали
днесъ по-малко причини сигурно да се страхуватъ о тъ македон
ските революционери ”.

Статията ,, Балканския Комитетъ ”, която поместваме, я взи
маме ОТЪ списанието ,, Ла Ревю Бюлгаръ ” , кждето е отпечатана на
английски езикъ. Името на Балканския комитетъ е тЪсно свързано съ разви
тието на македонския въпросъ отъ 30 години насамъ. Понеже представлява
особенъ интересъ за нашит1!, читатели, я предаваме почти текстуално. Наши
те. противници сърби и гърци не веднажъ сж обвинявали Балканския Коми
тетъ въ Лондонъ, че билъ българофилски или подъ влиянието на македонския
комитетъ. За да се отговори на тия клевети Съръ Е дуардъ Бойлъ излиза съ
тая статия, въ която дава една точна представа за сжщностьта на ка
зания Комитетъ още отъ създаването му до днешни дни. (Б .Н .)
(«М акедонска Трибуна», год. 4, бр. 195 отъ 6 ноемв. 1930 г.)
Ето извадки отъ статията на Съръ Е дуардъ Бойлъ :
« Името на Балканския Комитетъ е известно навсЬкжде изъ Близкия
Изтокъ. Но въ много кржгове нЪматъ ясна представа като какво е той и
какво значение има ; понякога той се представя като колекция отъ клюкари, вдъхновена отъ пристрастни гледища, изключително български и
безъ каквато и да е важность. Въ други случаи той се счита като зл а си
ла, която задкулисно упражнява голЪмо влияние въ политиката на ВеликоБритания. Фактически и двете. гледища сж погрешни. Той е едно т'Ьло безт?
фондове и безъ свое собствено седалище. Много години неговъ секретарь
бЪше покойния А. Г. Симондсъ, единъ ученъ и разпаленъ почитатель на
старит^, гърци, който бЪше зам ’Ьстенъ първо отъ г. Конвилъ Евансъ, единъ
внимателенъ изследователь на интернационалните. въпроси, а по-после —
отъ една жена, г-ца Ирина Тувей, която е разучила балканските. страни,
въ различните, проявления на живота имъ. Комитета е основанъ прибли
зително отъ 30 години отъ г. Ноелъ Бъкстонъ и братъ му г. Чарлсъ Роденъ
Бъкстонъ. Фамилията Бъкстонъ въ паметьта на публиката е била цЪли по
коления свързана съ разни хуманитарни каузи. Фоуелъ Бъкстонъ бе. една
отъ най-виднигЬ фигури въ кампанията за освобождение на робитЬ точно
преди 100 години, и оттогава насамъ фамилията Бъкстонъ е заем ала вид
но мЪсто въ изнасяне предъ обществото правата на поробенит-Ь вжтре и
вънъ отъ границите, на Великобританската империя.
—
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Две беха целите, които вдъхновяваха основателите на Балканския Ко
митетъ : да подпомогнатъ делото на свободата въ югоизточна Европа ; да
подпомогнатъ ония балкански страни, които неотдавна б ех а извоювали
свободата си, за да закрепнатъ ; и второ да издействуватъ некой мерки за
правата на ония малцинства, които продължаваха да сж. турски поданици.
Ц елите на Комитета беха горещо удобрени отъ общественото мнение въ
Англия, а Лордъ Бруцъ и професоръ Вестлейкъ отъ Кембриджъ, виденъ
авторитетъ по международно право, б ех а единъ следъ другъ негови пред
седатели. Членството на Балкански Комитетъ винаги се е състояло отъ
независими и неофициални лица, почти всеки отъ които непосредствено
познава балканските страни. Въ средата си има членове на двете камари,
бивши официални лица, бивши консули и аташета, чиито миналъ опитъ е
отъ грамадна цена. Има пътешественици, като г-ца Едитъ Дърхамъ и
покойния полковникъ Обрей Хърбертъ, учени като Съръ Артуръ Евансъ,
дългогодишни изследвачи на въпросите за малцинствата, като Лордъ Дикинсонъ, известни журналисти като г-да Хенри Невинсонъ и Ноелъ Брайлсфордъ, последния отъ които се би на страната на Гърция презъ 1897 го
дина. Комитетътъ, който обикновено си прави срещите въ парламента, се
свиква на заседание отъ време на време и на тия заседания като по оби
чай присъствува некой, който напоследъкъ е обходилъ Балканския полуостровъ и има некой сведения да даде, или пъкъ некой балкански държавникъ, съ когото Комитетътъ иска да се запознае или да поднови старо
запознанство. Единъ отъ най-редовните и най-добре ценените посетители
беш е покойния Джеймсъ Баучеръ, кореспондентъ на в. « Таймсъ ».
Работата на Комитета презъ последните 30 години, може д а се каже
се разпределя на три фази. Презъ първата ф аза македонския въпросъ
беш е на предни линии. Комитетътъ счете за нуждно да се притече въ на
чалото съ парична помощь, която на самото место въ Македония беш е
раздадена отъ г. Брайлсфордъ и една госпожа, призната като авторитетка
по балканските въпроси, Леди Гроганъ, която написа биографията на
Баучеръ. Другата фаза, която последва, беш е Балканската война, презъ
време на която Комитетътъ подържаше политиката на Балканския Съюзъ.
Най-после имаме периодъ следъ войната, който е забележителенъ съ
постъпките на Комитета да се смегчатъ строгите условия наложени на
България отъ договорите за миръ, да се придобие едно разрешение на
македонския въпросъ и да се разчисти пътя за възвръщането на полити
ката на Балканския Съюзъ въ интереса на мира и напредъка на целия полуостровъ.
Обвинението, което най-много се хвърля на Комитета е, че той е само
български, но не и Балкански. Това обвинение е безосновно. Въ периода
преди Балканската война ние се стараехме да бъдем ъ въ услуга на всички
народи въ Македония, които страдаха отъ едно лошо и угнетително управ
ление. Ако ние добихме впечатлението, че славяните, които населяватъ
страната, наречена « южна С ърбия», с ъ изключително само българи, то
е защото т е верваха за себе си, че с ъ българи ; защото турците верваха,
че т е с ъ българи ; защото представителите на Негово Величество (ан
глийския краль — б. н .) верваха, че т е с ъ българи и най-после, защото
до 1912 г. сърбите същ о верваха, че т е с ъ българи и се готвеха да дадать по-големата часть отъ това, което днесъ е « южна Сърбия » на Бълга
рия като една е безспорна » часть. Далечъ отъ това да б ъ д е настроенъ про
тивъ Сърбия, членовете на Балканския Комитетъ беха, които взеха живо
участие въ изнасянето на войната. По отношение на Албания, Комитетътъ
още отъ началото е държалъ нейните претенции за независимость и е
продължавалъ презъ и следъ войната да се бори съ интриги, които с ъ
били насочени противъ нея, независимо отъ какви кръгове с ъ идвали те.
Щ о се отнася до Гърция, много отъ най-известните любители на ста
рогръцката литература и изкуство, с ъ били свързани съ нашата дейность.
Единъ специаленъ подкомитетъ отъ Балканския Комитетъ беш е образуванъ, за да се занимава съ въпроса за Егейските острови и ние сме про
дължавали да протестираме противъ едно разрешение на въпроса, което
отрича исторически и етнографически мотиви. Подобрението на положе
нието на беж анците същ о е била една отъ нашит-Ь грижи. Ако изглеж да,
че България се е радвала на една по-специална симпатия отъ страна на
Комитета, то е защото Комитета верва, че само когато се намери едно
задоволително разрешение за различните въпроси, които интересуватъ Бъл—
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гария, ние можемъ да се надЪваме да видимъ миръ и разбирателство на
БалканитЪ, които ще позволятъ едно икономическо и индустриално р а з
витие на цЪлия полуостровъ, което отдавна е тр-Ьбвало да стане . . . »

*
Председателя на Лондонския Балкански комитетъ г. С ъ ръ Едуардъ
Бойлъ, е отправилъ писмо до в. ,, Манчестеръ Г а р д и я н ъ ” , отъ 10
януарий 1931 г., въ което се казва :
’’ . ..М о е т о лично познаване на страната ( н а М акедония),
както това на Мисъ Д ърхам ъ, датира отъ тридесеть години. Преди
тридесеть години единъ консулъ или единъ вице-консулъ въ Маке
дония би се см£лъ на идеята, че това население е нещо друго
освенъ българско. С ъ ръ А ртуръ Евансъ, чиято опитность като
изследователь, археологъ и етнограф ъ обхваща петдесеть години,
никога не се е съмнявалъ, че македонските славяни сж българи. Пре
ди ерата на пропаганда, различните публикувани етнографски карти
отъ време на време, отъ пжтници отъ различна националность,
посочватъ сжщото нещо : Ами Буе, Сиприенъ Робертъ, Лежанъ,
Тозеръ, Макензи и Ирби, Хаанъ, Иречекъ, и много други. Леди
Гроганъ, която говори български и сръбски и която прекара една
година въ Македония, въ една акция за подпомагане въ 1903-4
година заяви :
,, Селяните въ Македония обявяватъ сами себе си
българи : т е сж българи по типъ, нрави, езикъ, костю
ми и традиции. Факта, че т е сж българи не е никога
поставенъ подъ въпросъ отъ пжтницитё, които сж ги
описали и сж направили карта на страната, преди да
започне ерата на националната пропаганда. Като б ъ лга
ри т е се повдигнаха противъ турц ите в ъ 1903-4 г. и
т е платиха съ тежки наказания и дълги преследвания
техното национално потвърждение. Като българи т е
страдаха подъ ударите на гр ъ ц к и те банди презъ дълги
години. Нема нито следа о тъ единъ сръбски или гръцки
бунтъ въ Македония подъ турц ите ”.
„ Т р е б в а да се прибави към ъ това, че най-големата часть
отъ това, което днесъ се нарича южна Сърбия беш е считана отъ
сърбите като една безспорна зона въ сръбско-българския договоръ отъ епохата на балканския съю зъ ” .
♦
Мисъ М.Е. Д ърхам ъ, която посвети повече отъ времето си следъ
1900 г. между балканскит-Ь народи, писала е нЪколко книги върху гЬхъ ; тя е
единъ признатъ английски авторитетъ по етнографията на Балканите,. Пи
ше между другото (« Л а М аседоанъ », бр. 168 отъ 1 май 1931 г.) :
« Претенцията, че всички жители на Балканите, сж. славяни, и че всич
ки балкански славяни сж сърби, е една безсмислица, и сърбите. го знаятъ
това. Те.хниятъ планъ за много дълги години бе. д а присъединятъ и насила
да сърбизиратъ населенията, и така д а създадатъ Велика Сърбия. Следъ
голямото възстание на българите, въ Македония въ 1903 г. азъ прекарахъ
—
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дълго време въ страната, въ непрестаненъ контактъ съ населението. Презъ
това възстание, бунтовниците, не изразиха желание за присъединяване
къмъ Сърбия. Нито сърбите, направиха некакъвъ опитъ да го подпомогнатъ. Напротивъ, сърбите предаваха бунтовниците на турските власти.
Сърбия немаше желание да освободи населението въ Македония. Всички
желания на Сърбия беха да си присъедини тази земя. Това е сега ясно
за всеки. И следъ като си присъединятъ това, което не имъ принадлежи,
т е сега се стремятъ да го денационализиратъ съ с и л а . ..
« Но въпреки мжчения, убийства, затваряния, прилагани отъ армия
и жандармерия, албанците говорятъ албански, и българскиятъ членъ ос
тава на края на същ ествителните. Велика Сърбия бе прекръстена Ю гос
лавия, но тя остава едно грозно човекоядно чудовище, чието едно око е
разположено въ Белградъ.
« Бавно, но сигурно, приближава деньтъ, въ който единъ новъ Одисей
ще направи чудовището безвредно и ще освободи жертвата. Българи, хър
вати, черногорци и албанци еднакво се стремятъ къмъ този день ».

*
Едгаръ Грахамъ Листеръ, бившъ служ ащ ъ въ британското външно
министерство и по-късно придаденъ към ъ британската дипломатическа
служба въ Цариградъ, пише въ в. ,, Ла Маседоанъ ”, брой 159 отъ
27 февруарий 1931 г. следното :
,, Азъ съ м ъ на мнение, че положението, създадено отъ трети
рането на българското население въ Македония, съставлява найголямата заплаха за мира въ Европа, и че то ще продължава да
е така, докато югославското правителство изпълни своите дого
ворни задължения към ъ този нещастенъ народъ, давайки му
най-пълни малцинствени права. Азъ вЪрвамъ, обаче, че ако на тези
българи се д а д ат ъ пълни политически и културни права, включи
телно свобода на печата, правото да свикватъ публични събрания,
неограничено употребление на техния собственъ езикъ, и техни
собствени училища и църкви, югославското правителство ще види,
че т е сж толкозъ порядъчно и лоялно население, колкото всички
други поданници на тройното кралство.
Б ъ лгари те въ Македония искатъ само едно прилично, цивили
зовано управление, съ сж щ и те права, които сж свободно дадени
на различните чужди общества въ царство България ” .
ff-

р. У. Сетонъ Уатсонъ въ списанието ,, Л’Еспри Интернасионалъ ”

отъ м. октомврий 1931 г., пише :
,, Въ Югославия всички малцинства живЪятъ въ едно
състояние на скрито гонение, едните, като албанските населения,
безъ училища о тъ какъвто и да е видъ ; другите, като бъ лгар
ските населения, не само лишени отъ училища, но виждащи дори
да имъ е забранено да се наричатъ българи ”.
Щ е дадемъ Кипъръ, но дайте Тракия на бъ лгар и те и Македония
на македонците. — Предложението на големото и меродавно английско
списание „ Нийръ И стъ ” . Това списание въ книжката си о т ъ 5 ноемврий 1931 г., разглеждайки гръцкото движение на островъ Кипъръ,
между другото пише и следното :
t

„ Ние бихме подсказали на гръцкия печатъ, тъй като гръц—
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кото правителство не иска да се бърка въ работата, да вземе ини
циативата за едно предложение на Англия: този пжть Кипъръ да
бжде предаденъ на Гърция въ замена на едно уреждане на македон
ския въпросъ. Въ връзка съ гръцката агитация въ Кипъръ, българскиятъ печатъ бе привлЪкълъ вниманието върху еднаквостьта
на положението въ Македония и Кипъръ, но съ много ясната
разлика, че докато въ Македония — безразлично дали гръцка или
югославянска — българските училища и черкви сж унищожени
и българскиятъ езикъ е забраненъ, въ малкото жгълче на бри
танската империя, което се казва Кипъръ, гръцкото малцинство
се радва на неограничената употреба на гръцкия езикъ, гръцки те
училища и гръ ц к и те черкви ; да не споменаваме доста предизви
кателното употребление на гр ъц ки те знамена навреме и безвреме.
Съ представянето на това предложение на Англия гръцкиятъ
печатъ би се задълж илъ Гърция не само да предаде територията
на България, но сжщо и да употреби своите искрени усилия да
убеди Югославия сжщо да направи необходимите отстжпки.
„ Освенъ това, Англия ще требва да накара Франция да се
съгласи за прехвърлянето на Кипъръ върху Гърция. Въ тази
оргия на алтруизъмъ гръцкиятъ печатъ би положилъ трайната
основа на мира въ близкия изтокъ и би билъ средство за незабав
ното постигане на балканския съюзъ. Ние не се съмняваме, че
идещо о тъ Гърция, такова предложение би било разгледано бла
гоприятно отъ Англия.
,, Дори ако Югославия се укаже упорита, гръцкиятъ печатъ
все пакъ би билъ въ едно силно положение, ако настои предъ
своето правителство да предложи прехвърлянето върху България
на западна Тракия отъ Кавала до турската граница въ замина на
прехвърлянето на Кипъръ върху Гърция. Дордето не се направи
такова предложение, изглежда неуместно за гръцкия печатъ да
говори толкова много за британските традиции и британската
справедливость, когато е просто въпросъ за получаване о т ъ Ан
глия на нЪщо безъ нищо. О тъ друга страна, би било напълно
съгласно съ британските традиции да прави жертви за доброто
на такава чудесна кауза, каквато е уреждането на Балканите ” .
*
Вестникъ „ Таймсъ ” отъ Лондонъ, въ броя си отъ 22 януарий
1932 г. публикува дълга статия, въ която между другото се казва :
,, О тъ началото на този векъ , македонския въпросъ редко
е преставалъ да смущава почивката на европейските държавници.
Той предизвика балканските войни ; той допринесе за п родъ лж а
ването и разширяването на големата война съ увличането на Б ъ л 
гария въ нея ; той остава една причина за подозрения и горчевина
между България и Югославия и, споредъ нашия кореспондентъ
отъ София, той рискува скоро да концентрира загриженото и
развълнувано внимание на Съвета на Обществото на Н ародите . . .
Д ого во рътъ о тъ Ньойи даде на Югославия една часть отъ Маке
дония, която е главно населена съ българи. Ю гославското прави
телство подписа единъ договоръ съ съюзниците, който гарантира
езиковите и религиозни права на своите малцинства. Д о го в о ръ тъ
—
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не е спазенъ
сърби ”.

подъ

претекстъ,

че

македонцитЪ-българи

били

*

Статията, която публикува въ „О б съ р в ъ р ъ ” г. Сетонъ Уатсонъ,
е като последица на редицата статии, съ които иска да обясни предъ общест
веното мнение колко е суровъ и непоносимъ режима въ Югославия, както и
последиците отъ този режимъ. М ежду другото въ своята статия г. Уат
сонъ казЕа, спирайки се върху новия белградски кабинетъ :
« Сега, новиятъ кабинетъ представлява единъ триумфъ на пансръбската идея, защото краля е взелъ за министъръ-председатель бошняка-сърбинъ г. Сръшкичъ, чиято прононсирана политика е « сърбизирането» на
Босна и умраза къмъ Хърватско. За министъръ на вжтрешнитЬ работи той
е избралъ шефа на сръбската « охрана » или Г.П.У. г. Лазичъ и по такъвъ
начинъ открива война на българското македонско движение, чийто голЪмъ
противникъ е Лазичъ. За министъръ на въшнитЬ работи е взелъ г. Иефтичъ, досегашенъ м-ръ на двора, който е негово послушно орждие. С ъщ е
временно, хърватите въ Далмация и Босна — не по-малко отъ т ези въ
Хърватско, сж повече отъ всеки другъ пжть здраво сплотени около Мачекъ, (заместника па убития селски водачъ Радичъ) и Прибичевичъ, сърбския водачъ отъ Хърватско, сега въ изгнание. Словения спокойна досега,
е силно недоволна, и е вече готова да следва клерикалния си водачъ д-ръ
Корошецъ. Въ Македония терора отгоре е направилъ невъзможенъ всЬкакъвъ изразъ на чувство. . . »
(И зъ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 4 авг. 1933 г.)

*
Въ ,, Контемпорари Р е в ю ” отъ септемврий 1933 г. Лордъ Томсонъ, бившъ министъръ на въздушните войски въ Велико-Британия,
казва :
„ Б ъ лгар и те отъ Македония сж по-българи отколкото ж и
телите на българското царство ” .
Въ главата за положението на Балканите, въ книгата си за кри
зата около първата голема война * Чърчилъ казва :
„ Сърбия, м акаръ да се намираше предъ последните издихания поради първото австрийско нападение отъ 1914 г., считаше за
нуждно да подърж а голёми военни сили въ българските околии
на Македония, за да дъ рж и покорно местното население. Правото,
логиката, справедливите искания и съвършенно положителните
за момента условия, съветваха съ рби те да предадатъ поне безспор
ната зона. К ъм ъ обикновенните съвети на дипломацията, при
бавиха се и специалните настоятелни покани отъ страна на мо
нарси и на най-висшите управници на съю зните страни . . .
,, М акаръ Сърбия да имаше пълно съзнание за грозящ ата я
опасность, остана до край неотстжпчива къ м ъ всички покани за
да направи некой решителни отстжпки. До последния моментъ тя
държеш е подъ своя кракъ завладените български територии въ
Македония ” .
*
Въ своята книга ,, Мемоари отъ мирната конференция ” том ъ втори,
*
Уйнстонъ Чърчилъ, вижъ книгата му «С ветовната криза», часть втора,
кждето говори за единъ свой меморандумъ отъ 1915 г.
—
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стр. 899 и страници 901-902, г. Давидъ Лойдъ Д ж о р д ж ъ се спира върху
македонския въпросъ. Ето извадка отъ изказаното там ъ негово мнение:
„ О тъ много авторитети се подържа, че най-трагичния примЪръ за потисничество на малцинство и нарушаване на Договора
отъ 1919 г., е този съ шестотинъ-хилядитЪ македонци, живеещи
сега въ границит-k на Югославия. О т ъ тази общность грамадното
болшинство сж българи по произходъ и езикъ, съ други думи,
българо-македонци ..
АМЕРИКАНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Въ американското списание ,, Д ж Нейшънъ ” отъ 23 май 1925 г. г.
Поулъ Роулондъ пише следното :
« Фактътъ, че на македонския народъ не е дадена независимость, е
една отъ първите причини на хроническите безредици въ Балканите.
Тамъ има около два милиона народъ — въ мнозинството си българи —
който, следъ като е билъ освободенъ отъ турското иго, днесъ се вижда
подъ още по-тежко иго на своите «освободители», т е не искать нищо по
вече отъ правото да се управляватъ сами и да ж ивеятъ по своему. Побе
дата на съюзниците, която требваш е д а дад е самоопределение на всека
отделна и стремяща се къмъ това националность, докара Ньойския договоръ, който само потвърди разпокжсването на Македония между Сърбия и
Гърция. Сърбите сж се заловили да посърбяватъ своята часть, като забраняватъ употребата на туземния езикъ (българския) въ училищата,
черквите ,и печата. М ежду това т е уверяватъ света, че сръбска Маке
дония е населена съ сърби ! Ж еланието е майка на лжжата.
Но тази измама едва може да успее, защото македонците сж единъ
гордъ, планински народъ, жаденъ за свобода и напълно готовъ д а умре,
за да я постигне. Понеже българскиятъ езикъ е матерниятъ езикъ на по
вечето отъ техъ, т е естествено се надеватъ на България за насърдчаване
и убежище. И по такъвъ начинъ именно, може би, не преднамерено, т е
сж въвличали повече отъ веднажъ България въ мжчнотии.
н е м а никаква надеж да за траенъ миръ нито въ България, нито на
Балканите изобщо, докато не бжде поправена тази крещяща неправда и
не се удевлетвори законното искане на македонците за автономия».

*
Вестникъ ,, Ню Йоркъ Т а й м с ъ ” о тъ 26 юний 1927 г. публику
ва дописка отъ Битоля отъ американската журналистка Ана Маккормикъ.
Кореспондентката описва срещата си съ сръбския владика Николай, който
й е казалъ въ връзка съ националното съзнание на населението :
« Идете по селата и питайте народа тамъ, какъвъ е. т е винаги ще
ви отговорятъ, че сж християни, или мохамедани, т е се смущаватъ, ако
искате да ги запитате за некакви други различия ; т е сметатъ това за
изкуствено. А зъ винаги се вълнувахъ когато въ първите дни отъ при
стигането си тукъ запитвахъ некого за неговата националность и получавахъ само този отговоръ : « А зъ съмъ християнинъ . . . »
По-нататъкъ кореспондентката продължава :
« А зъ опитахъ неговата формула (на владиката Николай, б. н.) върху
единъ любезенъ господинъ носещъ червенъ фесъ. Ако вие искате да се
разговорите съ завърналите се въ Македония « ам ериканци», достатъчно
е само да седнете въ некое кафене и да подшушнете, че е дош елъ въ
града американецъ. И веднага хората се събиратъ. « А зъ съмъ . . . отъ Кливеландъ, Питсбургъ, или Д итроитъ». Най-вече сж отъ Дитроитъ.
Господинътъ съ феса каза, че е отъ Тексасъ. Когато го попитахъ,
каква е неговата националность, той отговори бързо, че е « мохамеданинъ »
— « Турчинъ ? » — попитахъ азъ. « О, само мохамеданинъ », — повтори
той. Подиръ малко, обаче, той се показа по-откровенъ — « н е м а никаква
—
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полза да питате когото и да е тукъ, каква е неговата народность, — преду
преди ме той. — т е не смЪятъ да бждатъ искрени. Всички сж « христия
ни » или « м охам едани» само за сигурность. Т-Ь не могатъ да кажатъ, че
не сж. сърби — никой тукъ не е сърбинъ, освенъ войниците и т е сж хър
вати, но се страхуватъ да кажатъ, че не сж сърби ; азъ съмъ албанецъ ;
всички мохамедани сме албанци. Останалите въ града сж бъл гари ». Това
положение се наблюдава еднакво въ половинъ дузина села, посетени въ
Македония подъ сръбска власть. Н арода шепне като опасна тайна, че те
не сж сърби. А зъ мога да изпълня цт&ли колони съ оплаквания з а извър
шени насилия надъ националностите. Албанците сж философи ; гърците
сж внимателни (въздържани), обаче българите — и въ много м еста т е
сж мнозинство — т е сж огорчени и ядосани.
н ек ой отъ оплакванията сж твърде сериозни. Въ Ресенъ единъ човекъ
беш е измъкнатъ отъ дома си и застрелянъ, безъ причина, само поради по
дозрението, че той се сношавалъ съ революционния комитетъ. Другъ македонецъ е билъ застрелянъ « при опитъ за бегство », когато властите не
сж могли да намерять доказателства за да го обвинять.
В секи день ставатъ арести, затваряне на кафенета, разтуряне на съб
рания и извършване на актове на тероръ. Главното оплакване е, че гръц
кия и български езици сж забранени въ черквите, училищата — дори и
на улицата, споредъ твърдението на некой — и че никакви други книги и
вестници, освенъ сръбски, не е позволено да циркулиратъ . . . »
Следъ това кореспондентката разказва срещата си съ Добрица Матковичъ, който й е казалъ между другото :
« А зъ не мога да се съглася, че така нареченото насилствено посърбяване е една жестока или погрешна политика. Националностьта тукъ не
е расова проява, а политическа. Вие сте сърбинъ или българинъ, както
можете да бждете демократъ или републиканецъ. Гърците и албанците,
може би, иматъ причина да се оплакватъ за езика, обаче, всички оплак
вания идватъ отъ българите, когато българите сж славяни и техниятъ
езикъ е толкова близъкъ до сръбския, колкото е близъкъ езика на Джорджия
до този на Ню-Ингландъ. Нека да имаме ние десеть години добра адми
нистрация и всички въпроси за малцинствата ще и зч езн а т ь ».
« Мжчно е да се определи, продължава Маккормикъ, кои сж причи
ните, които каратъ шестьте националности, живущи въ долината на Вардара, да запазятъ своя националенъ характеръ и сжщевременно да образуватъ единъ народъ, сметащ ъ като своя родина територията между Ш аръ
и Родопските планини и между Охридското езеро и Бело море. Само една
могъща традиция и неунищожима привързаность къмъ земята е подържа
ла жива надеждата за македонска независимость, която се е явявала при
всека конференция на силите следъ Берлинския Конгресъ ; само това е
подържало едно тайно революционно правителство отъ 1893 година насамъ;
само туй е организирало едно движение по всички части на света, кж
дето сж събрани двама-трима македонци, особено въ градовете, на Амери
канските Съединени Щ ати, както е и разделяло и измжчвало Балканите
още отъ дните, когато полуострова б е освободенъ отъ ту р ц и т е».

*
Г. Е дуардъ Б. Хаскелъ, твърде добре запознатъ въ течение на годи
ни съ ж ивота на българщината, въ статията си ,, 25 години въ Маке
дония ”, поместена въ софийския вестникъ „ М а к е д о н и я ” отъ 17 ноемврий| 1927 г. пише меж ду другото :
„ Главната пречка за установяване приятелство между Ю го
славия ( по-добре казано, Сърбия ) и България е лошото тр ети р а
не на българското население въ южната часть на Югославия,
известна подъ името Македония . ..
П резъ време на Балканската война, по молбата на с ъ р ъ Хари
Ламбъ, генераленъ консулъ въ Солунъ, азъ имахъ честьта да
бж да натоваренъ съ раздаване на суми — стотици фунтове стер
линги — на турци о т ъ Сересъ, Струмица и Радовишъ, изпратени
имъ отъ т^хни сънародници въ Индия. Недавна азъ срещ ахъ нео
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чаквано едного отъ тия облагодетелствувани турци въ София.
Поздравихъ го приятелски. Запитахъ го : ,, Не япарсънъзъ бурда ”
( какво правите тукъ ? ). БЪхъ очуденъ да чуя отъ него отговора,
който обикновено д аватъ въ подобни случаи българитЪ-бЪжанци :
„ Очаквамъ освобождението на Македония ” .
Въ завързания следъ това разговоръ го запитахъ, какво мис
ли той, че ще т р еб в а да стане съ Македония. Той ми отговори :
„ Македония тр ёб в а да получи автономия, за да можемъ ние,
нейни чада, да си уредимъ сами нашит-Ь работи. Въ противенъ
случай азъ предпочитамъ присъединението на Македония към ъ
България, защото ние, турцит-fc, се ползуваме тукъ, въ България,
съ пълна верска и езикова свобода. Въ Сърбия ние нямаме това
право ” .
СърбитЪ считатъ, че д аватъ на населението на Югославия
пълна религиозна свобода, обаче въ действителность това не е
така. Когато тЪ презъ 1916 г. влязоха, съ съдействието на съю з
ниците си англичани и французи, въ Битоля, първата имъ работа
б^ да арестуватъ пастора на тамошната протестантска черква,
българинъ, родомъ отъ Битоля, и да го пратятъ като пленникъ
въ Франция . . .
Сърбия казва, че ж ивеела подъ постояненъ страхъ отъ нападе
ния отъ български комити, идещи отъ България, твърдейки, че изго
нените отъ Македония българи-б^жанци намирали време за
„ авантюри ” . ВЪрно е, че ставатъ нещастни инциденти. ВЪрно е,
обаче, и това, че българи въ Сърбия се ангаж иратъ въ револ
юционни акции, насочени противъ България. Същевременно С ъ р 
бия дава приемъ на български-б^жанци — комунисти, в ъ о р ъ ж а в а
ги и имъ позволява да преминаватъ българската граница, да нападатъ български села и да ги опож аряватъ ” .
*
В-къ „Ч икаго Дейли Н ю с ъ ” въ броя си отъ 15 декемврий 1927 г.
предава каблограма на дописника си отъ Солунъ Д ж ан ъ Г ъ нтъръ.
С ъ щ а т а дописка е публикувана и въ ,, Дейтонъ Дейли Нюсъ ” . Въ до
писката се казва между другото :
« А зъ прекарахъ нЪколко дни заедно съ членове на Македонската Ор
ганизация, чиято борческа сила сж комитаджиитЪ. те. сж фанатични на
ционалисти, които съвсемъ не се влияятъ отъ която и да е чуж да сила или
външенъ натискъ. те. се въодушевяватъ само отъ едно нЪщо, и това е
едно силно, гор-Ьщо желание за автономна Македония.
Както тЪ чертаятъ границит'Ь, Македония включва гол’Ьми части отъ
Сърбия и Гърция и по-малка часть отъ България. Те. живЪятъ като тайна
организация на югославска територия и иматъ сложни потайни канали за
съобщаване.
Деветь десети отъ населението сж имъ ревностно предании и следова
телно, лесно е за тЪхъ да се криятъ. ТЪ сж държава въ държава, понеже
си иматъ сждилища, система на данъци, вестникъ, даж е и собствена по
щенска служба — всички тайни.
Политически тЪ сж македонци, но по народность, езикъ и религия тЪ
сж българи. Следователно, постоянното настояване на югославското пра
вителство, че българските, власти сж въ течение на македонското движ е
ние и му симпатизиратъ, е безъ съмнение основателно.
Но поради извънредната упоритость, тайность и фанатическа сила на
македонските, революционери, нито сърбигЬ, нито българитЪ сж въ сила
да ги изкоренятъ ».

*
—
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Вестникъ „Дейли Нюсъ Санъ ” , отъ

13 октомврий 1929 г.,

нзлизащъ въ Спрингфилдъ, Охайо, печата въ неделното си издание на цела
страница статия отъ г. Ф. К. Крюгеръ, професоръ по политически науки въ
Витембергъ Калиджъ, за македонците въ Спрингфилдъ, Охайо, за македон
ското тегло и за борбите имъ за освобождение. М ежду другото той казва :
« Покойниятъ Джеймсъ Брайсъ, добре известенъ либераленъ мжжъ и
горещъ подържникъ на каузата на съглашенските сили въ световната
война, сж.що и на Обществото на Н ародите, писа на 2. Мартъ 1920 г. на
президента Лоуелъ отъ Харвардъ, относно прехвърлянето на Македония
отъ България на Сърбия : « А зъ винаги съмъ билъ съгласенъ по това, че
членъ 10, отъ устава на О.Н.е отишълъ твърде далече. Би било чудовищно,
наприм-Ьръ, да се очаква Америка да вдигне орж.жие, за да подържа
управлението на Сърбия въ Македония, еднакво погрешно и несправедливо;
и едно резервиране, което дава сила на Америка да откаже да даде своята
подкрепа въ такъвъ случай, би било твърде законно. А зъ се надевамъ и
вервамъ, че общественото мнение въ Англия не би ни позволило да подкрепимъ това, което онези, които сж най-добре осведомени, знаятъ, че е една
несправедливость ».
Понататъкъ, професоръ Крюгеръ дава сведение за численостьта на
населението въ Македония (2,300,000) и привежда следния цитатъ отъ
Енциклопедия Британика:
« П о-големата часть отъ Македония е населена съ славянско население,
главно българско въ своите отличителни черти ; крайбрежната линия и
южните части на западъ отъ Солунския заливъ съ гърци, а турски, влашки
и албански заселищ а сжществуватъ пръснати тукъ-таме, или на групи,
въ много части на тази страна ». — « Почти всички назависими авторитети
приематъ, че мнозинството отъ славянското население въ Македония е
българско».

*

Въ една кореспонденция отъ 30 априлъ 1931 г. г. М аркъмъ, бал
кански кореспондентъ на „ Крисчънъ Сайънсъ Мониторъ ” , описва едно
свое пжтуване отъ Солунъ до Петричъ. М аркъмъ не скрива, че дн еш 
ното разпределение на Македония и изкуствените граници, издигнати
между балканските държави, спж ватъ икономическия ж ивотъ на много
македонски градове и правятъ идеята за Балканска федерация неосжществима при сж щ ествуващ ите политически граници . . .
„ Напоследъкъ азъ пж тувахъ отъ Солунъ до Петричъ, ми
навайки презъ Македония подъ гръцка власть до пограничното
градче Демиръ-Хисаръ. Тази область съставляваше часть отъ
Европейска Турция до 1912 г. и беше населена съ едно смесено
население, въ което българите заемаха първо место, а ту р ц и те
второ ” . . .
Тази малка часть отъ Македония ( Петричкия край — б.р. ) има
около 150 хиляди души жители и е откж сната отъ всичките си естест
вени търговски пжтища. Всички жители сж българи и тя наистина
принадлежи на България.
*
В-къ „ Ню Йоркъ Таймсъ ” въ броя си отъ 17 декемврий 1933 г.,
въ една специална телеграма до вестника, пише следното, между другото, за
положението на Балканите въ последно време:
« На Балканите повече отъ всекж де другаде въ Европа, преобладава
скептицизма относно разм ената на владетелските визити, като предвест
ници на една нова ера на миръ.
Главната причина, която кара Ю гославия да търси сближение съ своята
съседка, см ета се, че е призракътъ на ревизионизъмъ, който сега пакъ
се въздига въ Европа.
Препятствията, които се изпречватъ между България и Ю гославия
—
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по новиятъ пжть, по който тръгватъ, сж грамадни. Никакво сближение
на интересите не е възможно, безъ да се направить отъ страна на Ю гос
лавия концесии, признавайки правата на българо-македонските малцин
ства».

*

P. X. М аркъмъ, следъ една посета въ южна Македония, праща след
ващата дописка до своя вестникъ « Светъ ». Г-нъ Маркъмъ е сигурно найосведомения американецъ относно Македония и България ; заедно съ това
добре познава изобщо Балканите. Ето извадки отъ дописката му :
« Днесъ е чуденъ летенъ день. Седя въ малъкъ хотелъ въ Воденъ,
най-красивия градъ на Македония . . .
Тъй, че ми е много приятно и много скръбно д а стоя тукъ въ Маке
дония. Приятно ми е понеже местото е чудно, понеже е месецъ май и
всичко е зелено, свежо и очарователно.
Но сжщо ми е скръбно почти до сълзи; чувствувамъ голем а горесть
и тежка болка. И ето защ о : понеже съмъ въ присжствие на много голема
неправда, възпроизвеждамъ действията на дълга покъртителна трагедия .. .
Когато посетихъ селата около Демиръ-Хисаръ, ви дехъ много българи.
Т е говорятъ сжщия езикъ, който чувамъ въ Доспей, Самоковско или въ
Чаиръ, Горно-Ореховско. Т е ж ивеятъ въ скромни български кжщи, об
личать се въ български носии и отдалечъ се познавать като българи. Те
пасатъ овце и оратъ ниви. Но за техъ нема собствена черква, нем а родно
училище, нема просторъ, нема земя, нем а животъ.
Посетихъ планинско село дахсчъ надъ Воденъ. Каменни кжщи, криви
улици, сиви плочни покриви, магарета, лозя, черници. Деца вжтре въо
душевено пеятъ по непознатъ мене езикъ. Благовидна даскалица излиза
отъ училището. Задавамъ й въпроси по български и тя ми отговаря на
сжщия езикъ. Тя била тамошна селянка съ средно образование. Въ учи
лището преподавала на гръцки. Тя сама била гъркиня. Имало доста много
чиновници и чиновнички като нея, местни хора, македонци, говорещи
български, но сега гърци. Тя ми говореше на български безъ стеснение.
Отивамъ малко по-нагоре и виждамъ груби баби седнали на камъни край
пжтя. Приказватъ си на български и отговарять на моитЬ въпроси по
български.
Качвамъ се още по-нагоре. П злизамъ отъ селото и минавамъ край
чудно хубави градини. Много вода. Двама момци дълбаятъ канали. Гово
рятъ на български.
Отивамъ до върха и виждамъ ц ел а ю го-западна Македония. Подъ
мене богати ниви, буйни градини, много рекички. Слизамъ. Старъ човекъ
копае подъ черниците. Приказваме си неколко минути. Езикътъ му е почти
сжщия, който се чува въ с. Папазли или с. Костенецъ Баня.
Срещнахъ група дечица клекнали въ тбсни улички. Деветь б е х а —
едно момиченце — събрани около ржкотворенъ апаратъ за играене на късметъ. Стрелката бе отъ парче тънко ж ел езо. Подъ нея на дъската б е х а наре
дени книжни куклички, локумчета, череши и едно праздно место. Децата
си приказваха на български. Приближихъ до тЬхъ. Р азм енихм е си усмивки.
Момиченцето извика: „Х ай де господине, и грай те”.»

*
Д -р ъ A. X. Лайбиръ е ученъ и авторитетъ по балканските проблеми.
Отъ 1900-1907 г. той бе професоръ въ Робертъ Колежъ въ Цариградъ по
математика. Това му дава възможность да изучи балканските проблеми.
Отъ 1913 г. той е свързанъ съ отдел а по история въ Университета въ
Илиноисъ. Въ 1918 г. е членъ на комисията за изследване условията за
мира. Въ 1919 г. той е помощникъ на д-ръ Кливъ Дей въ балканския отделъ
въ секцията за териториялна, икономическа и политическа информация, за
Американската комисия по преговаряне за мира. П резъ сжщ ата година
служи като технически съветникъ на американската мандатна комисия въ
Турция. Следните извадки сж отъ една негова речь предъ 23-я конгресъ
на МПО въ Кливеландъ, Охайо, на 3 септемврий 1944 г.:
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«Ние не сме тукъ тази вечерь, за да потвърдимъ истината около българитЬ, освенъ дотолкова, доколкото това засЬга Македония . . . Д а се даде
по-гол-Ьма часть отъ Македония на сръбско и гръцко господство би само
отежнило причината, поради която два пжти България бе, доведена въ
в ой н а. . .
Но какъ стои въпроса съ единъ милионъ или повече българи живеещ и
въ сръбската часть на Македония, които сж подложени на потисничество и
своеволия презъ тридесеть и една година ? А зъ адмирирамъ вашите,
усилия къмъ една обединена и независима македонска държава. И с
крено, азъ се страхувамъ, че ако тя би била създадена, тя не би имала
силата да остане сама. Понастоя1щемъ, азъ се надЪвамъ, че всички
държави, малки и голЪми, ще придадатъ нЪкоя часть отъ мЪстна независи
мость, било политическа или стопанска, на една световна организация,
която ще наблюдава мира и ще се грижи за благосъстоянието на всички. . .
Ние всички сме американци. Американците,, освенъ индианците,, всички
иматъ свои праде,ди оттатъкъ океана. Никой не желае неговите, родители
и неговите, братовчеди да бждатъ въ нуж да и смутове. Така и вие желаете
вашит-Ь близки, македонцитЬ да бждатъ въ притежание на четирит-Ь сво
боди. Нека вашитЬ усилия бждатъ короновани съ успе>хъ ! ».

ИТАЛИАНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Известниятъ италиански журналистъ г. Родолфо Фоа е публикувалъ въ в. « Лаворо Фашиста » отъ 27 октомврий 1930 г. статия по своите,
спомени за периода отъ преди войната, по македонската борба. Ето по-голе,мата часть отъ тази статия :
« Кой бе,ше не,кога слушалъ да се говори за България, въ епохата ко
гато ставаше моето учение, въпре,ки величествената история на този народъ,
който е ималъ презъ ср’Ьднит'Ь векове периоди на блЪсъкъ, засенящ и сла
вата на другите, балкански народи, които знаять да привличатъ по-добре
вниманието на свЪта ?
Ние ве,рвахме тогава, че гръцкиятъ факторъ бе, единственъ доминиращъ шахматната дъска на Балканите,, и несъзнателно тръгвайки отъ
една друга гледна точка, т. е. по културни причини, ние клоне,хме да
уве>ковечимъ политическата гре,шка на турците,, които даваха на елинизма
всички християнски населения, подчинени още на турското господство и
върху които се разпростираше религиозната власть на Вселенския патриархъ въ Цариградъ, носитель на елинизма.
По този начинъ възстаническото критско движение и турско-гръцката
война отъ 1897 г. екзалтираха душите, на италианската университетска младежь. Доброволчески баталйони се формираха, за да отидатъ въ помощь на
елинизма, символъ на бле,стяща цивилизация срещу турското варварство.
А зъ сжщо участвувахъ . . .
Когато въ началото на този Ее,къ азъ започнахъ въ балканския полу‘
островъ една серия отъ пжтувания, които се повтаряха годишно до избух
ването на голе,мата война, азъ не се съмнявахъ, че правата на елинизма
въ Македония бе,ха неоспорими.
Този пжть сжщо Атина бЪ последниятъ етапъ преди д а проникна
отново въ македонска територия, не вече като дребенъ пжтникъ, но като
ученъ и журналистъ.
Е дна научна пропаганда, водена отъ преживяването на етериесъ, които
бЪха създали, въ първата половина на 19 ве,къ, движението за гръцката
независимость, и чието огнище бЪше още православното духовенство, имаше
една лесна плячка върху единъ духъ като моятъ, напоенъ отъ класицизъмъ,
за да го убедятъ, че Македония, къмъ която азъ отправяхъ моите, стжпки.
бЪше една свещена земя на елинизма.
Солунъ, козмополитенъ, но доминиранъ все пакъ отъ една гръцка кул
тура по-повърхностна, отколкото дълбока, можеше да остави да сжществува
тази илюзия.
Но българскиятъ факторъ не закъснЪ да се наложи на моето внима
ние. Въ 1903 г. избухна въ Македония най-голе>мото възстание, каквото
нЪкога е вълнувало тази типична страна на бунтовете, ; азъ бЪхъ личенъ
—
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свидетель : неговиятъ отпечатъкъ беш е изключително български. Отъ Со
лунъ, кждето вжтрешната революционна българска организация беш е у м е 
ло приготвила и извършила една серия отъ динамитни атентати отъ големъ
стилъ, изненадващи подозрителностьта на турските власти, движението се
разшири почти въ ц ел а Македония.
А зъ открихъ така главно старите вилаети на Солунъ и Битоля, една
страна сжществено българска, която даваш е на каузата хората и необхо
димите пари.
Сърбизмътъ и гърцизмътъ не можеха да се похвалятъ съ никакво
право : това беха вносни стоки. Първиятъ, който можеше най-много да
се похвали съ исторически права върху стара Сърбия, кждето господствуваше, обаче, албанския елементъ, се бореше срещу българщината въ Ма
кедония, правейки обща кауза съ владетелите и потисници турци, защото
австро-унгарската политика го окуражаваше да обърне погледите си къмъ
Егея, за да го отклони да стане единъ привлекателенъ центъръ за южните
славяни отъ хабсбургската монархия. Колкото до елинизма, той усвои по
отношение на българщината сжщ ите процеси, и упорствуваше д а увекове
чи двумислието, споредъ което християнските населения, не гръцки, сж
били отъ чистъ елински произходъ, единствено защото Вселенскиятъ ца
риградски патриархъ простираше върху техъ религиозната си власть.
Случи ми се така да посетя едно македонско село, кждето само све
щеника говореше гръцки, докато целото население не се изказваш е освенъ
на български : нещо, което не попречи на достойния служитель на Гос
пода да ме уверява, че азъ тъпчехъ една свещена земя на елинизма.
Българщината така требваше да подържа една остра борба противъ
единъ троенъ фронтъ и понекога много по-жестоки отъ турското потъп
кване беха ефектите на атаките, извършени срещу българите македонци
отъ гръцките и сръбски банди, чиито членове не б ех а събирани въ стра
ната, но беха внасяни отъ Гърция и Сърбия, н ек о й села в и деха така
изклано целото техно население. А зъ бехъ оченъ свидетель.
Какво чудно тогава, че македонската българщина требваш е да си изкове една душ а отъ ж елезо, която днесъ още е пламененъ привърженикъ
на системата на насилие до край, за да се зачетатъ нейните права срещу
външните неприятели, както и срещу вжтрешните си предатели ? . .
Македония е била огнището на религиозната идея и на българската
идея, тесно свързани една съ друга. Македония е дала на България
най-добрите държавници, най-добрите генерали, най-избраната часть на
културния с в е т ь . . .
Днесъ Македония страда подъ едно потисничество, което прави да
изглеж да розово турското господство, така очернено. Последното не п р е
чеше на българите да говорятъ своя майчинъ езикъ и да се учатъ въ
собствените си училища. Македония владена отъ Ю гославия е станала
единъ адъ . . . »

*
Италианскиятъ журналистъ г. Е. Г. Парвисъ публикува въ
миланскиятъ в. « Сера » отъ 15 декемврий 1932 г. една статия върху необхо
дим остьта отъ ревизията на Ньойския договоръ. Говорейки относно борбата
на македонците за техното освобождение, авторътъ пише :
«Презъ течение на вековете Македония стана огнище на българското
възраждане. Произведениятъ плебисцитъ споредъ чл. 19 на султанския
ферманъ припозна, че Скопйе и много други македонски градове имаха
българско съзнание. И наистина, преди двете балкански войни отъ 1912
и 1913 години, имаше въ Македония български общини, притежаващи
своите училища, своите черкви, своите манастири, всички нещ а, които
блестящо доказватъ националното чувство на македонските населения.
Каквото и да бжде, македонците продължаватъ своята непримирима
революционна бор б а . . . Македония ще остане, впрочемъ, кой знае още
колко години, най-неспокойната область въ Европа, поради несправедливиятъ Ньойски договоръ. Македония не само не б е освободена отъ
чуждото владичество но тя бе така разделена, че ако би избухналъ единъ
новъ балкански конфликтъ утре, членовете на една и сжщ а фамилия
ще бждатъ повикани въ три различни армии — гръцка, българска и
сръбска.

Очевидно е, че едно подобно разпокъсване на Македония не би могло
д а продължи дълги години още, защото то създава източника на нови
войни и други жестоки нещ астия».

*
Изъ книгата на Джиорджио Нурижани „ Ла Мачедония нелъ
пенсиеро италиано ”, Каза Едитриче Аузония, Римъ 1932 г. :
Антонио Балдачи : ,, Азъ съм ъ писалъ презъ последните
месеци неколко статии въ нашите най-добри списания върху уж ас
ния въпросъ за българските малцинства, излагайки какъ Маке
дония, подъ сръбски и гръцки режимъ остава въ едно положение
жестоко и всёки день по-кърваво. Естествено, моите писания сж
главно насочени към ъ Обществото на Народите, за да втълпя
д ъ л г ъ т ъ да се извърши деликатната мисия, която му е била по
верена отъ договорите за миръ ; защото да се оставятъ българс
ките малцинства, на които то би требвало да бжде, но не е, покровителско, въ сегашното положение, би означавало неговия банкрутъ . .
ФРЕНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Ж ан ъ
книгата си
,,
че въ

Сезонъ, офицеръ отъ източната армия ( на Балканите ) въ
„ Д ’Алзасъ а ла Ч е р н а ”, П арижъ 1918 г., к а з в а :
Когато ние пристигнахме въ Македония, съ рби те ни казаха,
страната немало други сърби освенъ функционерите ” .
*

Сж щ иятъ офицеръ въ ,, Кореспондансъ ” отъ 10 септемврий 1917
г., стр. 832, казва следното :
„ Сръбските комитаджии, съ които ние си служехме, искаха
да изгорятъ селата ( въ областьта на Кавадарци — Македония )
подъ претекста, че населението е българско. Т е сж вече извършили
известенъ брой убийства, които украсяватъ съ името екзекуции ;
и т е опериратъ въ сръбска територия върху сръбски поданици ! ” ...
*
На тазгодишното събрание на Международната федерация на
лигите за защита правата на човека и гражданина, главниятъ секре
тарь на френската лига г. Анри Герню, по решение на Централния
комитетъ на тая лига е предложилъ следната резолюция, която е
била единодушно приета :
„ С ъ в е т ъ т ъ следъ като изслуша предложението на главния
секретарь на френската лига г. Анри Герню, констатирайки :
1) че единъ реж имъ на насилия и произволъ тегне въ настоящия
часъ върху народа въ Македония и
2) че въ противоречие съ договорите, които гарантиратъ пра
вата на малцинствата — българските, тур ски те и аром ънските
малцинства въ Македония сж подложени на нечувани насилия и
жестокости.
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Протестира противъ тази неправда и безъ да се произнася
върху методитЯ за борба, препоръчани отъ В ъ тр еш н ата Македон
ска Революционна Организация, настоява да се даде на народа
въ Македония правото да разполага съ себе си.
И иска, въ всички случаи, щото въ страните, между които е
поделена Македония, д ъ р ж а в а т а да приложи както въ общия имъ
духъ, така и въ буквата имъ, договорите, които се отнасятъ до
правата на малцинствата.
( Месецъ юний 1927 г. )
#
Вестникъ „ Пети Марсейе ” отъ 21 ноемврий 1930 г. помества
статия отъ френския публицистъ Людовикъ Нодо, който следъ като
констатира, че „ нищо не се е променило днесъ, както се мисли, въ
Изтока, и това е въпроса за Македония, който остава винаги единъ отъ
най-важните въ Европа ”, изразява своя песимизъмъ върху възмож ностьта за създаването на една балканска федерация, и прибавя :
„ Азъ вече разказахъ какъ презъ ц ел ата съвременна епоха,
македонските възстания срещу Турция беха водени почти из
ключително о тъ българите. Въ 1912 г., когато избухна балкан
ската война противъ Турция, всички доброволци о т ъ Македония
се чувствуваха българи, дойдоха да се запиш атъ като единъ
човекъ въ армията на Фердинандъ, к ъ д е т о азъ ги видехъ съ
очите си да получаватъ о ръж и е, докато немаше нито единъ отъ
т е х ъ въ сръбската армия . . . ” .

Полковникъ Леонъ Ламушъ пише до ,, Ла Маседоанъ ” въ Женева,
8 май 1931 г. :
« Въ анкетата, която е отворена при личности отъ всички страни върху
македонския въпросъ, редакцията на « Л а М аседоан ъ » е пожелала да
бжде изразено моето мнение. Добре известно е при това моето мнение ;
азъ съмъ го изразилъ много често въ книги, статии и конференции. Обаче,
азъ разбирамъ, че въ едно подобно допитване, най-стариятъ френски
приятель на македонците не може да отсжствува. И после, има нещ а,
които е добре да се повтарятъ, защото има толкозъ хора, които не искать да
ги слущатъ или които следъ като' сж ги чули, ги забравятъ много скоро . . .
« Затова, азъ не се страхувамъ да потвърдя, че малко народи притежаватъ едно така живо национал но чувство, понЪкога дори така силно, както
българите отъ Македония . . .
« И строгите мерки, така често взимани отъ сегаш ните господари на
Македония, разпращането на извънредни войскови части, процесите, пра
вени на видни граждани и на студентите, показватъ, че македонците,
останали въ техн и те огнища, сж останали верни на националната тра
диция .. .
« К азва се още често : това е пропагандата на Екзархията, която българизира славяните въ Македония. За д а се подхвърли едно такова твърде
ние, требва да се пренебрегне напълно историята на българския народъ
въ 19 векъ. Знае се, че първия ефектъ отъ българското национално въ з
раждане бе борбата срещу духовната хегемония на гърците, фаворизирана
отъ теократическото устройство на отоманската империя. Обаче, тази борба,
корона на която б е издигането на българската екзархия, се разви въ всички
български земи, и въ Македония по-пламенно може би, отколкото въ др у
гите области, защото тамъ, мощьта на фанариотското духовенство, влия
нието на гръцките училища, б ех а по-силни отколкото въ дунавска Б ълга
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рия. Точно тамъ, въ Скопйе, Охридъ, Битоля, Кукушъ, Щ ипъ и пр. се съ зд а 
доха първите училища, се появиха първите искания за зам естване на
гръцките владици съ български. Ж ителите на Кукушъ, на северъ отъ Солунъ, отиватъ по-далечъ ; т е приематъ съю зъ съ Римъ и създаватъ една
българо-католическа църква съ източенъ обрядъ. Това става въ 1859 г.,
единадесеть години преди създаването на Екзархията.
Въ този периодъ и до 1878 г. ние виждаме, че всички български пода
ници на отоманите въ Македония, Тракия, въ дунавска България, въ
Цариградъ — кждето българската колония включваше многобройни маке
донци — действуватъ солидарно като единъ и сжщъ народъ. Това българ
ско национално единство бе константирано на конференцията въ Цариградъ
отъ 1876 г., и въ договорътъ отъ Санъ-Стефано въ 1878 г.
Въ момента на създаването на Екзархията, въ 1870 г., сжщ ествуваха
вече въ Македония, доста многобройни български училища. Ако македон
ците беха, както се претендира, една аморфна маса, какъ стана така, че
Сърбия, която бе автономна отъ 1830 г., не е упражнила никакво влияние
до 1878 г. и че впоследствие, станала независимо кралство, дълго време
окуражавана отъ Австрия, тя не получи освенъ бледи резултати въ непос
редствено съседните области до границата, докато българското училшцно
и черковно дел о достигаше своето величествено разширение, което азъ
можахъ да установя въ 1904 до 1909 г., и което сръбското завоевание, и
гръцкото, напълно унищожиха ? . . »

*
Генералъ Кретиенъ, бившъ командиръ — подиръ първата голяма
война — на съюзническите окупационни войски въ България, който като
войникъ говори искрено относно националния характеръ на македон
ските славяни, пише въ ,, Ла Маседоанъ ” , Женева, брой 176, отъ 26
юний 1931 г., следното :
,, Много мои съотечественици, които като менъ, сж престояли
въ вашата хубава страна, сж оценили здравата привързаность
къ м ъ традициите, горещия патриотизъмъ и интелигентность на
македонците. Ние знаемъ, че населението на Македония въ своето
мнозинство е българско по произходъ и езикъ. Освенъ това много
дълго преди избухването на световната война, учени-етнографи
о тъ всички националности беха потвърдили този ф актъ и беха
публикували своите трудове.
Ж еланието за насилствена асимилация и денационализация на
единъ толкова енергиченъ, патриотиченъ и съзнаващ ъ своята
стойность народъ, може само да води, споредъ моето мнение,
към ъ най-големи трудности и да предизвика една невероятна
съпротива.
Както стоятъ н ещ ата понастоящемъ, азъ съ м ъ убеденъ, че
единственото спасение за бждещето, по въпроса за омиротворя
ването на Балканите, лежи въ най-широкото приложение на клау
зи те на мирните договори относно малцинствата ” .
*
О рганътъ на министъръ-председателя на Франция г. Ерио, „ Ла
Репюбликъ ”, въ единъ отъ броевете си презъ 1931 г. пом ества една
статия за положението въ Югославия, и между другото казва :
„М инаха 13 години, откакъ се създаде сръбско-хърватскословенската д ъ р ж а в а и днесъ т р е б в а да се питаме, дали тази
д ъ р ж а в а е затвърдена въ основите си. Политиците пожелаха да
обединятъ около сръбската столица три народа съ различно поли
—
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тическо минало. К ъм ъ тия три народа ,, великите ” създатели на
мирните договори прибавиха и Далмация, а после към ъ съ р би те
се присъединиха бошнаците и македонците, които въ своето
болшинство сж българи. О тъ всички тия народи само македонскиятъ е анексиранъ. При това положение, най-подходяще би
било да се образува една федеративна държ ава, но сърбите нито
за моментъ не се съгласиха да възприематъ тая идея. Въ Маке
дония асимилаторските сръбски тенденции сж срещнали въорж ж ената съпротива на македонските революционери, а въ Х ър
ватско и Словения сърбите намериха срещу себе си интелигентни
и упорити народи ”.
*
Парижъ, февруарий 1932. Г-нъ сенаторъ Ж ю стенъ Годаръ, бившъ
министъръ, на когото никой не би отрекълъ делото за мира и найвече за свободата на народите, ревностенъ и искренъ демократъ, бе
така доб ъръ да се отзове на анкетата, която провеждаме с р е д ъ френ
ските политически среди за Балканите :
,, Щ о се отнася частно за Македония, всекога съ м ъ билъ и
сега съм ъ още единъ про-македонецъ. Т ребва, наистина, този
проблемъ да бжде разрешенъ, и колкото по-скоро, толкова подобре, въ смисъль на една автономия най-широко съгласувана съ
българското население въ Македония. Т ам ъ има, точно сега въ
Македония, една неправда, която принадлежи на голем ите нации
да я разреш атъ. Така че, разрешенъ по този начинъ щекотливиятъ
македонски въпросъ, то значи да се работи полезно и ефикасно
за мира на Балканите, отваряйки пжтищ ата за едно сближение,
бихъ казалъ, за една българо-югославянска федерация.
Сжщевременно мисля, продължи г. Ж ю стенъ Годаръ, че въ
сжщия смисъль и въ рам китё на Югославия би требвало да бжде
разрешенъ проблемътъ за Хърватско ” .
Какво мислите, запитахме накрай ние благородниятъ сенаторъ,
относно идеята за една Балканска Федерация ?
,, Азъ съм ъ всецело привърженикъ на тази консепция, от
говаря г. Годаръ. Тъкмо това е една реализация, за която ние т р е б 
ва да работимъ безъ спиръ, щомъ като тя подърж а мира и сигурностьта на Балканите и сжщо на Европа ” .
( И з ъ в. ,, Ла М а сед о ан ъ ” , Ж е н е в а ) .
*
Полъ Бастидъ, депутатъ, членъ на комисията по външ ните работи
въ камарата на депутатите, заяви следното въ връзка съ анкетата
проведена отъ ,, Ла Маседоанъ ” по българските работи :
„ . . . ще бж да на мнение да се даде на българското население
на Македония въ името на мира, една м естна автономия. Това ще
улесни, това е сжщо очевидно, отношенията на по-големо приятел
ство между бъ лгар и те и сърбите, и може би, би предизвикало, поскоро, раждането на една българо-югославска федерация.
,, Въ всеки случай, за да се осигури мира на Балканите, азъ
мисля, че една Балканска федерация е най-доброто разрешение,
което тр еб в а да се усвои . . . ” .
*
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Анри Герню, депутатъ, генераленъ секретарь на Лигата за
правата на човека и гражданина,
специалист» по международни
въпроси, и който заема едно почетно место въ френската камара на депута
тите като политическо лице, казва следното по балканските въпроси :
« Дългътъ на Франция е винаги да подържа правата на всеки народъ
да разполага съ себе си, и отъ друга страна, Франция требва да се намеси
като подписала договорите, гарантиращи на малцинствата изпълняване
на известни права. Ако тези права с ъ имъ отречени или увъртани, тя
требва да се намеси.
Щ о се касае до въпроса за Македония, както тази часть окупирана
отъ Гърция, така и тази окупирана отъ Югославия, македонците требва
да се радватъ на признатите права.
Ако македонците могатъ да иматъ, въ вътрешностьта на една голема
югославска държава, една административна автономия съ своите преиму
щества, и същ ите изгоди за българското население на Македония, това ще
б ъ д е справедливо.
Ако, между това, се отиде твърде далечъ, не е сигурно, че ще бъ д е
грешка на македонците, защото ексцесите на потиснатите с ъ често послед
ствие на слепотата на потисниците ».
(И зъ в. « Л а М аседоанъ», Ж енева).

ГЕРМАНСКИ II А В С Т Р И Ж К И СВИДЕТЕЛСТВА

Въ много германски вестници е обнародвана една статия на аген
цията „ Телеграфенъ Унионъ ”, въ която между другото се казва :
« . . . Въ Македония човекъ се убеждава отъ очевидностьта, колко
неразумно е било, презъ 1913 година, да се раздели тази страна между
Сърбия, Гърция и България и последствията отъ това деление да бъдатъ
още повече влошени съ мирните договори отъ 1919 година. Съ столетия
Солунъ б е природното пристанище на Македония. Сега то е отрезано, както
отъ Македония, така и отъ южна Албания . . .
Следъ седемгодишно управление на тероръ, съ здаде се едно положение,
което най-добре може да се характеризира съ дум ите на единъ сръбски
стражарь въ Щ ипъ, който на зададения ми въпросъ, отговори и съ дум ите
на единъ богатъ селянинъ отъ същ ото место. Първиятъ на въпроса ми за
народностьта на населението на Щипския окръгъ, отговори :
—
Те всички се наричатъ сега сърби. Но това не е истина. Всички
с ъ българи.
Вториятъ пъкъ отговаря : « Ш есть години вече какъ ни се внушава,
че ние сме сърби. Добре, ние се съгласяваме да бъдем ъ сърби, но стане ли
некога некоя промена, то ние въ 24 часа ще станемъ б ъ л гар и . . . »
(И зъ Софийския вестникъ «М акедония» 25 януарии 1927 гЛ

*
Подъ заглавие „ Македония каквато я видЪхъ ”, секретаря на
проф. Айнщайнъ, Зигф ридъ Якоби публикува статия въ в. « Маке
дония », следъ като е посетилъ Македония презъ пролетьта 1927 г. Ето
некой пасажи отъ статията :
« Македония е страна населена съ българи ; сърбите въ нея сега с ъ
само заселени колонисти и пришелци. Македонските българи съвсемъ не
с ъ безформени, случайно тамъ ж ивещ а полудива маса, а с ъ отдавна сти
гнали до национално самосъзнание чисти българи, които вече почти целъ
векъ се борятъ — отделени отъ България — за своята духовна и полити
ческа свобода. И тъкмо презъ годините следъ войната може да се установи
въ Македония, колко храбро македонските българи тамъ бранятъ своите
свещени права. Македонските българи се борятъ съ единъ безпримеренъ
идеализъмъ, и който нарича т ези борци « разбойници» и « бан ди ти » —
е съзнателенъ лъжецъ и интригантъ.
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Отиде ли напримеръ човекъ въ градъ Скопйе, ще може д а чуе, че
болшинството отъ населението говори български езикъ. Само по себе си се
разбира, че народътъ не см ее да си служи съ българския езикъ въ публич
ните прояви, защото ннакъ гражданите или ще бждатъ разстреляни масово
или ще бждатъ хвърлени въ затворите. Въ училищата е забранено да се
учи на български езикъ, а сжщо въ черквите и манастирите се чете на
сръбски.
Средищ ата на Македония сж областите на Охридъ, Прилепъ, Преспа,
Мъгленъ, Острово, Костуръ, Велесъ, Скопйе, Воденъ, Мелникъ. По тия
места населението е чисто българско, — не само езикътъ, а изц ело духовниятъ животъ е български. Въ тия места азъ говорихъ съ стотици селяни,
работници и интелегентни хора и всички винаги ми заявяваха и уверяваха,
че сж българи и че такива искать д а останатъ въ своята земя. Н авсекж де
въ Македония можахъ да установп ,че населението е миролюбиво и твърде
уморено отъ последните войни ; но ми казаха — пакъ ще требва да грабнемъ оржжието, понеже ни измжчватъ и не искать да ни оставятъ на мира.
М акедонците сж българи и техенъ дългъ е да работятъ за освобождението
на тая земя, дългъ къмъ техни те д е ц а ».
(И зъ Соф. в. «М акедония», 29 юний 1927 г .)

*
Въ вестникъ „ Фосише Цайтунгъ ” , отъ 16 октомврий 1927 г., директоръ тъ му г. Георгъ Бернхардъ, председатель на международния
съю зъ на чуждестранните журналисти, пише:
« Различни сж гледищата по това отъ каква народность сж маке
донците. Сигурно е само едно : македонците говорятъ български и отъ от
давна принадлежать къмъ българското културно общество . . .
М акедонските главатари говорятъ български като всички македонци. »

*
Вестникъ ,, Берлинеръ Т а г е б л а т ъ ” отъ 10 ноемврий 1927 година,
печати една статия отъ своя софийски кореспондентъ, въ която се
казва :
« . . . ВМРО е една самостойна организация ; тя има свои политически
идеали, които нематъ нищо общо съ държавната политика на България.
Отъ времето на Стоиловъ до Стамболийски и до днесъ, напротивъ, маке
донците се борятъ противъ всека насока на българската политика, която
зле за сега или излага интересите на Македония. Тая българска държавна
политика въ 1911 г. в л езе въ споразумение съ сърбите и една година
по-късно съ здаде балканския съю зъ ; тя се съгласи за едно раздробяване
и поделяне на Македония ; тя подписа конвенцията за « доброволно изсел
ване » и изложи на нечувани страдания беж анските маси. Ето защ о за б 
луждение и изопачаване на истината е твърдението на противниците, че
Македонскиятъ комитетъ билъ инструментъ на софийското правителство,
въ съю зъ съ него и съ издръжка отъ него .. .» .

¥
Д -р ъ Евалдъ Аменде, главенъ секретарь на ,, Съюза на малцинст
вата ” , е написалъ уводна статия въ берлинския вестникъ „ Т а г е п о с т ъ ”
о тъ 15 декемврий 1927 година. Въ статията, озаглавена „О пасность
о тъ война. Впечатление отъ Балкана ”, между другото е казано :
« . . . ц е л а т а атмосфера на домогванията на белгарските комити требва
да се схваща и обяснява съ незадоволството на местното население, или
най-малко съ известни среди, които се виждатъ ограбени въ техното национал-културно развитие. Тезата, че въ тая область немало никакви бъл
—
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гари, сжщо така требва — предполагайки, че подъ думата българи се
разбиратъ всички ония елементи, които тежн-Ьятъ къмъ българските кул
турни и национални среди — да се смета за безосновна. Безразлично е,
дали македонците, сж отъ български или югославянски произходъ. Сжщественото е само това, че една часть отъ населението се числи къмъ българ
ското културно обещство и отъ това то, опрано на основните положения
на следвоенните договори, намира, че има право въ национално културно
отношение. Всеобщо е признато, че въ време на турското владичество,
броятъ на числещите се къмъ България македонци, б е твърде значителенъ.
За това не може сериозно да се говори, че всичкиятъ тоя светъ въ Маке
дония е обърналъ гръбъ на своята националность и на културната си об
щность съ българщината. И щомъ случаятъ не е такъвъ, не може днешната
политика да води къмъ никакво трайно спокойствие ».

*
Въ твърде познатата книга на професора въ Марбургския университетъ Шулце Йена, печатана презъ 1927 г., ,, Македония, изгледи и
културни образи ”, се казва :
,, Не може да се откаже, че езикътъ на македонските селяни
въ основата си е български и че по сведение отъ чуждестранни
пжтещественици, още когато не е сжществувалъ ,, македонски
въпросъ ”, македонските селяни сж се считали за българи. До
колко това е отъ значение сега може да ни покаже начинътъ, по
който македонците се трети ратъ отъ югославянската дъ р ж ав а ” .
*
Софийскиятъ вестникъ ,, Зора ” отъ 17 януарий 1930 г. публикува
статия отъ българския професоръ Г. П. Геновъ, познавачъ на меж ду
народните политически въпроси и на тоя за народностните малцинства,
върху излезлата отъ печатъ на френски езикъ книга за Македония
отъ немския професоръ Карлъ Щ рупъ, професоръ по международно
право въ университета въ Франкфуртъ на Майнъ — ” Правното по
ложение на македонците въ Югославия ”, 140 страници, съ една таблица
за етническия съ ставъ на Македония, споредъ различни автори, и 20
карти.
Разглеждайки критически грамадната литература по въпроса за
народностната принадлежность на македонците, ав т о р ъ т ъ идва до за
ключение, че ония поданици на Югославия, които изхож датъ о тъ Маке
дония, съставляватъ, споредъ смисъла на договора за малцинствата,
подписанъ о тъ Югославия на 19 септемврий 1919 г. едно етническо
малцинство. Т е се различаватъ отъ мнозинството въ Югославия по
своя езикъ и по своята история преди всичко. Изследванията на г. Вайгандъ и на други автори потвърж даватъ, че докато съ рби те не познаватъ въ своя езикъ нито членуваната форма, б ъ лгар и те я иматъ
широко развита въ своя езикъ. С ърбите иматъ въ езика си склонение,
което между бъ лгарите не сжществува, включително и в ср е д ъ маке
донските българи. Ако известни сръбски учени, като географа Цвиичъ, поискаха да присъединятъ македонците къ м ъ Сърбия, това е
защото първи те празднували ,, Славата ” , както последните. Много
народи възприеха немския обичай за коледното дърво, безъ да може
некой да твърди, че сж отъ немски произходъ. „ Но онова, което е
най-важно за една нация и за една народность като малцинство, това
е народностното съзнание, което македонскиятъ народъ е доказалъ съ
—
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пролятата си кръвь на безбройните полета въ външни и вжтрешнп
борби, и която кръвь не ще престане да тече докато дипломатическото
изкуство и новите юридически похвати достигнатъ до едно справед
ливо решение, което да задоволи всички заинтересовани страни ” .
Въ заключението на проф. Щ рупъ се подчертава, че македонците
не сж сърби, а българи. Това си заключение той обосновава и върху
десетки съчинения на специалисти по македонския въпросъ, по езико
знание и прочее. Въ книгата си проф. Щ рупъ е далъ множество цитати
отъ мненията на подобни книги.
*
Подъ заглавие ,, Въ гръцка Македония ” вестникъ ,, Кьолнише
Фолксцайтунгъ ” отъ 4 априлъ 1931 г., пише :
„ Споредъ сведения на атински вестници, икономическите и
политически условия въ новите провинции, Македония и западна
Тракия, сж крайно неблагоприятни. За да се даде на тези про
винции единъ гръцки характеръ, там ъ беха настанени много
бежанци отъ Мала-Азия, дори тези, които въ своята азиатска
родина немаха нищо общо съ земеделието, до степень, че т е
н ем атъ никакво желание и никаква любовь към ъ земеделието, на
което т е сж сега осждени . . .
Винаги има въ Македония едно значително българско малцин
ство. То е, естествено, сжщо недоволно, защото то е потиснато
въ своите национални аспирации отъ гр ъ ц к и те власти. Презъ
време на близката визита въ Виена, Венизелосъ е квалифициралъ
това малцинство като ,, славофони ”, т.е. като гърци говорещи
славянски. Венизелосъ си послужи там ъ съ названието за нацията
въ източенъ смисъль : всички тези, които принадлежатъ на една
религия, образуватъ една нация. Точно е, че българо-македонците
принадлежатъ на гръцко-православната религия, но б ъ лгар и те
разбиратъ принадлежностьта към ъ нацията въ немски смисъль.
О бтегнатите политически отношения между Атина и София сж
сжщо едно неблагоприятно отражение за новите провинции ” .
*
Въ списанието на германския студентски съю зъ ,, Д ер ъ Дойче
Ш тудентъ ” Г. Д-ръ Вернеръ Х агертъ помества статия за македон
ското движение, въ която между другото се пише следното :
« Българо-югославянското сближение нем а да настъпи дотогава, докато
не се разреши македонския въпросъ.
Четиридесеть години вече се бори Вътреш ната М акедонска Револю 
ционна организация — въ началото противъ фурцигЬ, а по-сетне срещу
сръбските подтисници, които отричатъ същ ествуването на българското на
селение въ Македония, отричатъ неговите малцинствени права и говорятъ
за южна Сърбия.
Отъ десеть години, веднага следъ убийството на Тодоръ Алексан
дровъ, македонското движение се ръководи отъ неговия вождъ Иванъ
Михайловъ.
Ж ивееи(ъ изъ горите на Македония, невидимъ за своите привър
женици, надаренъ отъ природата като съвършенъ водачъ, той формира
героизма на едно движение съ такава твърдость и неумолимость, както то
би могло да стане и е познато въ древностьта.
Ш естотинъ хиляди македонски емигранти ж ивеятъ отъ 1919 г. въ
България, т е представляватъ една внушителна часть отъ целото насе—
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ление. Необходимо би било, като се има предвидъ демократичностьта, вро
дена въ всеки българинъ, гол-Ьмъ трудъ и системность, за да се съ здаде
дисциплината, съществуваща въ македонското движение. Безъ да има
силата на държавна власть, всЪка заповедь на водача се изпълнява въ
ц ел а Македония безусловно. Н еизбеж ната ситуация на днешния моментъ
създава една общность между македонците и поражда героизма, неустрашимъ предъ никакви проблеми на живота и доказанъ не на думи, а съ
непосредствени д ел а ».
(Публикувано въ една отъ книжките отъ 1934 г. на казаното списание.)
*

Неотдавна ВЪ Виена въ залата за конференции на Художествената
академия на Ш илеръ-Плацъ е говорилъ отъ името на Сдружението на
архитектите « В инербаухте» художникъ-професоръ Емерихъ Ш афранъ
на тема : « Старото българско изкуство съ огледъ на строежите до края
на 10 векъ ».
Тезата на професора е била, че старото българско изкуство е оригинално, прабългарско и има своето сходство само съ изкуството на наро
дите въ средно-азиатското плато, отъ където българите сж дошли. Проф.
Ш афранъ е набелезълъ по-важните етапи въ развитието на старо-българското изкуство, а именно езическата и христианската епохи, като завършилъ съ преместването Ц ЕН ТЪ РА НА БЪЛГАРСКИЯ К УЛТУРЕНЪ
Ж ИВОТЪ В Ъ Ю Ж НА МАКЕДОНИЯ — ОХРИ ДЪ — КОЯТО Н А РЕ К Ъ Л Ъ
СЖЩИНСКА ЛЮ ЛКА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.
Ш ВЕЙЦАРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Въ ВеСТНИКЪ ,, Пей Водоа ” ,
излизащъ въ Лозана, отъ 23 априлъ
1930 г., се пише :
« Оплакванията, които македонските патриоти сж направили предъ
О.Н., сж били предметъ на разглеждане отъ европейската преса, и ние
имахме случая въ сжщ ите тези страници, да говоримъ за македонския
въпросъ и за необходимостьта отъ една международна анкета, подъ еги
дата на О.Н., за да се проучи и за да се защити македонското малцинство
срешу потисничеството на диктатурата отъ Белградъ.
Сега аналогични оплаквания идватъ отъ страна на хърватите.
.. . Ако македонците виждатъ своята българска култура тъпчена и уни
щожена подъ ботуша на сръбския жандарь, техниятъ националенъ езикъ
забраненъ, техната вера премахната, хърватите, навикнали отъ векове
да се самоуправляватъ въ местната администрация, не могатъ да правятъ
това подъ сръбския режимъ, който имъ отне не само техната Диета, м естенъ парламентъ, който сжществуваше подъ австрийска власть . ..
О.Н. ще продължава ли да се прави на глухо предъ оплакванията,
които му се отправятъ ? Щ е продължава ли д а търпи т ези безпокойства ?
Или ще се свърши съ хвърляне на светлина въ мрачините на югослав
ските затвори, каквито н наложителни да сж специалните съображения,
които некой влиятелни членове биха имали къмъ чувствителностьта на
тъмничарите ? . . .
Д а се иска локална автономия въ единна Югославия, означава дър
жавна измена, споредъ официалния езикъ на Белградъ ! Единъ таенъ
сждъ е на работа, за да сжди хората, искащи политически права, които
ние другите притежаваме отъ векове и които за насъ сж така естествени
и необходими като дишането ! . . . »
*

Ж еневските вестници „ Льо Травай ” и ., Ле Дроа дю Пьоплъ ”
ОТЪ Лозана,
пишатъ буквално :
« Знаятъ се уж асните преследвания, които се струпватъ върху хър
ватския народъ, отъ който, понастоящемъ, едно известно число синове,
—
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между които д-ръ Владко Мачекъ, водача на хърватската селска партия,
сж сждени.
Положението на македонците е още по-лошо. т е з и нещастници нЪматъ
дори правото да се нарекатъ македонци, да говорятъ техния езикъ, бъл
гарския. « в ел ата ржка », тайна военна организация, която управлява стра
ната, иска да ги сърбизира на всЬка цена.
Само за това, че сж. се осмелили да защищаватъ неотемлимото право
на македонския народъ на развива свободно своя националенъ гений, преди
два месеци петнадесеть македонци се появиха предъ държавния сждъ на
Белградъ. Е дна нова група отъ 22 македонци б ех а повикани на 16 т.м.
да отговарятъ за сжщото престжпление, споредъ позорния законъ за з а 
щита на държавата. Единъ отъ обвиняемите, двадесеть и третия, е мъртавъ въ затвора вследствие на дивашките изтезания на които е билъ
подложенъ, той както и неговите нещастни др у га р и ».
(Взето отъ « Л а М аседоанъ» отъ 27 юний 1930 г.).
*
ВеСТНИКЪ ,, Бундъ ” ОТЪ Бернъ, отъ 31 октомврий 1930 г. се зани
мава въ една дълга статия съ идеята за балкански съюзъ, който е билъ
разискванъ на неотдавнашната конференция въ Атина. Вестникътъ пише :
« Въ Атина сж поканени правителствата на балканските държави да
се постави край на духа на загриженость и да се отстранять всички
пречки въ развитието на общата балканска цивилизация. К азва се сжщо,
между другото, че малцинствата требва да бждатъ покровителствувани, но
се нем а куража да се реши въпроса, който ще остане винаги въ центъра
на балканския проблемъ : македонскиятъ въпросъ . ..
Ако балканските победители, преди всичко сърбите и гърците, иматъ
наистина едно искрено желание за помирение, защ о не направятъ нищо,
за да докажатъ това желание ? те биха имали при това толкова възмож
ности ! Ви имъ било достатъчно да отворятъ отново българските черкви и
училища, да амнистиратъ политическите затворници, да повикатъ све
щениците и учителите, които т е изгониха и да позволять общо на ма
кедонската емиграция да се върне свободно въ своята родина. Ыо т е не
искатъ за това и да мислятъ ; и Махалакопулосъ и Маринковичъ отново
сж изразили презъ време на дебатите на шестата комисия на О.Н., истин
ското мнение на балканските победители върху въпроса за малцинст
вата ».
*

Г-нъ Алдо Дами, професоръ въ Женевския университетъ ; отлично
запознатъ съ балканските въпрогси и особено съ въпроса за потисна
т и т е малцинства. Билъ е секретарь на ,, Ревю дьо Ж еневъ ” ; пребивавалъ е въ Буда-Пеща като професоръ въ тамошно училище ; билъ
е асистентъ въ Лайпцигския университетъ. Авторъ е на книга върху
етнографски проучвания въ Унгария, както и на брошури върху О б
ществото на Народите, вънъ о тъ многобройните му статии върху
политика и литература. Презъ 1947 г. той написа книгата ,, Фаталите
Бюлгаръ ” .
Т укъ сж извадки отъ статията му публикувана въ „ Л а Масе
д о а н ъ ” (Ж енева, 3 априлъ 1931 г.), подъ заглавие „А втономията на
Македония подъ контрола на Обществото на Н ародите ” :
„ Самата точность на сведенията, които ние имаме върху положе
нието въ Македония, било сръбска или гръцка, немото красноречие
на фотограф иите, които вие сте публикували, обективностьта на сви
детели и на пжтници чужденци, липсата на опровержение о тъ страна
на официални извори, всичко това доказва, че отъ анексията в ъ 1913 г.
и особено отъ последната война, условията при които ж и вее б ъ л гар 
ското население въ Македония — т.е. въ действителность, почти ц е л а
—
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Македония — сж нетърпими. Резултатите сж : чувствата сж подиграни,
хората преследвани, затваряни, и изгонвани, ж ените изнасилвани, учи
лищ ата и черквите затворени, имената насила променяни, езикътъ
потисканъ, законното население принудено да издигне между себе^ си
и братята си въ България укрепления достойни за последната война,
— които, вместо да бж датъ една мирна граница, ,, невидима
сж
точно сбития въ единъ пунктъ хаосъ на войната ; но новата китайска
стена, не ще попречи да минатъ нито истината, нито мира, нито свет
лината на утрешния день.
Този реж имъ на ботуша и на камшика е срама на модерна Сърбия.
Никоя страна не третира националните си малцинства по по-безчовеченъ начинъ. Б ъ лгари те и албанците сж пъ рвите мжченици на
Европа на договорите .. .
„ При тези условия проблема ще стане фатално, рано или късно,
отъ териториаленъ характеръ. Ако се отхвърли решително да се зачит а т ъ хората, н ещ ата, езика, религията, то границите сж, които ще
се променятъ. Потисничеството съ д ъ р ж а въ зародишъ бунта. Всички
хора, които мислятъ, отправятъ тукъ своето търж ествено предупреж
дение. Не е достатъчно да се каже, че нема друго освенъ „ южна
Сърбия ”, за да се поверва, че Македония не е сжществувала никога.
« А зъ оставямъ настрана въпроса за отговорностите —- тЬзи отъ вто
рата балканска война специално. — Дори ако България е атакувала нена
дейно Сърбия и Гърция, както ни се казва, това не променя нито на
йота етническия характеръ на Македония, призната българска отъ всички
авторитетни учени въ света, призната българска и отъ самите сърби, —
дори когато т е сключиха съ техъ балканските съю зи и договорътъ, който
требваш е да разпредели европейска Турция — означена българска и отъ
всички притежавани етнографски карти. Виновностьта на управниците не
ангажира народите и човекъ не вижда защ о граничните населения сж.
предназначени да минаватъ отъ ржце въ ржце и да плащатъ винаги
разноските отъ променливостьта на войните. Човекъ не вижда най-после,
защ о « наказанието» — ако все още названието наказание требва наи
стина д а сжществува въ областьта на политиката — требва д а бжде отъ
териториаленъ характеръ и да се състои въ отрезвания. М ежду двете нем а
никаква връзка.
» Когато, по намесата на Австрия и Италия въ 1913 г. б е създадена
независима Албания, Сърбия се видя въ сжщность лишена отъ и зл аза на
морето, който тя бе очаквала отъ своите победи. Но тя би го получила
върху телото на единъ чуждъ на нея народъ, и отъ друга страна, тази
промена на положението не можеше д а й позволи д а търси една компен
сация върху телото на другъ единъ чуждъ народъ — българите въ Ма
кедония. Тукъ отново, създаването на една Албания променяше ли съ
нещ о българския, а не сръбски характеръ на Македония ? И най-после
веднага следъ като амбициите на Сърбия на северъ б е х а реализирани въ
повече, и тя можа да се обедини съ хървати и словенци, но дори да погълне
750,000 немци, 750,000 албанци, 400,000 унгарци и 400,000 ромъни и да
завою ва 400 клм. крайбрежие, човекъ можеше да се надева, че тази дър
жава отъ 12 милиона жители, утроена по пространство, ще върне свобо
дата, или най-малко автономията на Македония. Нищо отъ това не стана.
Не само, че Македония бе тиранизирана както никога, но недоволна отъ
милиона българи, които вече включваше, нова Ю гославия поиска още
Струмица и областьта на Царибродъ . . .
» Е добре, ние имаме доста отъ т е зи скандали, и ние не се страхуваме
да ги наричаме съ техното име. те заслуж аватъ д а бж датъ преценявани
по сжщия начинъ както по-старите скандали въ историята, и ние немаме
никакъвъ вкусъ къмъ пресетите думи, боязливия езикъ и ум ерените съ
вети. ц ел и я тъ светъ не удобрява насилническия методъ и терористическите атентати ; сжщо требва да се радва, че македонското население
най-после се е решило да направи да се чуятъ неговите протести по легаленъ пжть, който му отваря договорътъ на Обществото на Н ародите. Но
—
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терора требва да спре сжщо отъ страна на господарите на страната. Ако
ли не, това ще бжде борба на смърть, и въ тази борба Македония ще има
всичките извинения и всичките симпатии, както ги имаха поляците, ита
лианците, бурите и всички народи, които сж се борили за своята н еза
висимость . ..

,, IIIo се отнася до Македония, ясно е, че минималното решение
може да бжде търсено въ автономията. СССР създаде автономии
върху своята територия, договорите за миръ създадоха други — дори
когато (подкарпатска Рутения) т е не сж приведени въ изпълнение
отъ господарите на страната. Автономията на Македония се оправдава
на първо м есто отъ факта, че Македония не е едно чуждо етническо
ядро въ сърдцето на Сърбия, но че тя формира единъ истински народъ,
разкъсанъ между три страни, отъ три произволни граници, че бълга
р и те въ българска Македония и въ действителность ц ялата българска
нация, сж сжщия народъ както македонците отъ Гърция и Югославия,
и въ п р е к ъ контактъ съ т е х ъ , и че само въ д в ете последни страни,
македонците опрени на границата сж единъ компактенъ народъ и не
разпръснати островчета, — едно мнозинство, а не едно малцинство.
Само границите сж виновни за техното разпръсване. Наистина е т в ъ р 
де лесно да се тласне границата до сърдцето на една чужда нация и
после да се каже: „Не е наша вина, ако чужди ядра сж дошли да ж и в е я т ъ
при насъ ”. Е добре, т е не сж при васъ, но при себе си ! Т е „ н е сж
дошли ”, т е сж там ъ отъ всекога ! Вие сте, които сте дошли !
„ По сж щ ата система Франция би могла да окупира левия б р е гъ
на Рейнъ и д а каже после: ,, Не е моя грешка, ако петь милиона нёмци
сж дошли да ж и в е я т ъ въ Франция ”.
„ А колкото за ,, българогласните ”, какво значи въ сжщность
единъ „ българогласенъ г р ъ к ъ ” ? Ако има принципъ на национал
ностите — въ името на който се правятъ войната и мира — той има за
основа националностьта, т.е. езика. Н ема други критерии, поне въ
модерната епоха. Единъ българогласенъ е следователно единъ българинъ . . .
« Накрая Македония не заслуж ава фалшивата репутация, която е на
правила отъ нейното собствено име едно нарицателно : тя не е така етни
чески пъстра, както некой мислятъ. Отъ Кавала до Костуръ и отъ Скопйе
до Солунъ населението е българско. .. Оставаме настрана Халкидика и
крайния югъ, кждето живеятъ гърци и куцовласи ; оставатъ долините на
Вардаръ, на Струма и на Черна, които требва да получатъ отъ сегаш ните
си господари автономията — една автономия реална, контролирана отъ
Обществото на Н ародите или отъ неутрални страни. Ако ли не, трите
части на Македония ще се обединятъ помежду си въ една автономна стра
на. И колкото повече трае настоящето положение, толкозъ повече ще се
пробива пжтя къмъ пълната независимость, или дори къмъ присъединение
съ България .. .
» Ние чествувахме въ Лайпцигъ починалия преди проф. Вайгандъ,
чиито трудове сж посветени на българския характеръ на Македония и
правятъ авторитетность въ лингвистиката и етнографията на Балканите.
Трогателно б е да се видятъ българските и македонски студенти д а му
поднесатъ своите признания и хиляди свидетелства на признателность и
респектъ. Неговото дел о не е завършено ; други обективни духове, които
въодушевени само отъ грижата за истината, требва да продължатъ, до
успеш ния край, да направятъ да се чуе въ Европа и въ свёта гласътъ
на тази насжщна правда, която македонците иматъ правото д а очакватъ ».
*
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Вестникъ „ Люцернеръ Т агблатъ ” отъ 7 априлъ 1931 г. се зани
мава съ преговорит-fe, водени между България и Гърция подъ покрови
телството на Велико-Британия, за достигане на едно споразумение по
спорните въпроси. Статията, която носи заглавие ,, О питътъ за гр ъ ц 
ко-българска спогодба ”, следъ като напомва трудностите отъ финансовъ характеръ, добавя :
« Но къмъ т^зи трудности, чието уреждане н-Ъма да е леко поради
трудното икономическо положение на двете държави, се прибавить поли
тическите искания на българите по поводъ на признаването на българ
ското малцинство въ Македония подъ гръцка власть. Споредъ гръцкото
преброяване отъ 1928 г. въ Македония имало 82,000 гърци съ български
езикъ. Политическата терминология на Атина ги именува « славофони », за
да избегне да признае, въ интереса на приятелските отношения съ Ю го
славия и по същ ата причина, която предизвика въ 1925 г., въ гръцкия пар
лам енту отхвърлянето на българо-гръцкия протоколъ отъ 1924 г., съ щ е
ствуването на българи въ Македония, защото знае се, че официалната
теза на Белградъ отрича същ ествуването на българи въ сръбската часть
на Македония . . .
» Точката на скъсване между България и Гърция се крие въ маке
донския въпросъ и решението, което ще му б ъ д е дадено ще б ъ д е решително,
за да се знае дали акцията на Англия ще може по-късно да се приложи
на централните проблеми на Балканите. »

«
Проф. Емилъ Кюпферъ, авторъ на много швейцарски и балкански
исторически книги, и бившъ професоръ въ Априловата гимназия въ
Габрово, кждето той научи български, и по-късно въ учителския кол еж ъ въ Тесинъ, при Локарно, а сега въ М орж ъ Колежъ, пише въ в.
„ Л а Маседоанъ ”, брой 170 о тъ 15 май 1931 г.:
« Присъединяването на Македония отъ сърби и гърци е . . . едно по
стоянно престъпление противъ мира. Защото, споредъ декларацията на
правена тукъ въ Ш вейцария въ 1917 г. отъ президента Адоръ : « Единъ
траенъ миръ е невъзможенъ, ако той не е базиранъ върху вечните прин
ципи на справедливость, право и свобода, и върху зачитане на свободно
изразените искания на н а р о д а ». Еуг. Рамбертъ, единъ отъ нашите чисто
сърдечни писатели, точно следъ френско-пруската война писа : « Т ези,
които търгуватъ съ човешки населения, живеятъ още въ варварство ». Не
е ли така съ потисниците на Македония ? К ъ д е въ историята, хиляда
години назадъ, може т ези потисници да намерятъ колективна манифеста
ция на сърбизъмъ или гърцизъмъ, които т е могатъ да посочатъ, з а да
оправдаятъ завоеванието си иначе освенъ чрезъ аргумента на грубата
сила ? И техниятъ режимъ на потисничество не доказа ли хиляда пъти,
че македонските българи, албанци, ромъни и турци с ъ еднакво чужденци
за техъ ? .. .
« Никой не може никога да разруши морала на единъ народъ, пропитъ отъ духъ, роденъ въ дълга и стръмна история. Единъ народъ пропитъ отъ желанието да ж ивее, не може да умре. И българите-македонци
с ъ единъ такъвъ народъ. Петвековно турско господство нито разруш и тех
ния ясно определенъ националенъ характеръ, нито изкриви техния мораленъ образъ. Националното съзнание на този народъ лежи скрито, както
огъна тл ее подъ пепельта. И когато — както се случи преди сто години —
ветровете на свободата повеятъ, националното сърдце, пепельта не следъ
дълго се разгоря въ пламъци, и Македония, първа между българските
територии, започна отново не само да предшества едно по-щастливо б ъ 
деще, но д а се приготвя за него. Съ свои собствени усилия тя съ здаде
училища. Тя се повдигна морално противъ гръцкото духовенство, което
ръководеш е нейната църква. Тя възвести своето национално чувство безре
зервно — предъ ц ел а Европа. Така тя бавно се повдигна къмъ цельта на
свободата, доказвайки въ 1903 г. съ епичното Илинденско възстание, че
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тя е достойна за свобода. Три пъти тя я реализира временно : въ 1878 г.,
въ 1912 г. и в 1915 г. Но Европа, която се притече да помогне гърците,
сърбите и ромъните, за да имъ осигури свободата, не б е приготвена да
направи нещо за Македония ».

ЕДНО ДАГ1СКО СВИДЕТЕЛСТВО

Кнутъ Нордентофтъ, адвокатъ въ апелативния съ д ъ въ Виборгъ
(Дания) пише следното до « Л а М аседоанъ» (Ж енева, 1 май 1931 г.) :
« По мое мнение единствената възможность да се гарантира мира въ
Македония е : да се сключи една спогодба върху малцинствата, специално
въ сръбските провинции, кждето жиЕеятъ българи. Тоестъ, една спогодба,
която отваря на местните малцинства достъпътъ въ безплатни училища и
църкви, на майчиния езикъ. Д остъп а ще б ъ д е свободенъ, оставяйки на
всёка фамилия свободата за изборъ.
» Една такава спогодба, единствената същ ествуващ а въ Европа, която
азъ зная, е вече приложена отъ данската държава въ околиите смесени,
данско-немски, на южна Ю тландия и азъ не мога освенъ д а препоръчамъ
на една комисия, българо-сръбска, едно пътуване за проучване въ Ш лезвигъ, за да установи практическите подробности на това превъзходно
уреж дане ».

ЕДНО УНГАРСКО СВИДЕТЕЛСТВО

Въ два броя, отъ 5 май и б юний 1931 г. на излизащето въ П ариж ъ
списание „ Л а Ж ьонъ М а сед о ан ъ ”, г. Болеславъ Т ахауеръ публикува
статията си „ Македонскиятъ въпросъ ”, отъ коята правимъ следните
извадки :
„ Мотото на македонците сега, както бе и десетилетия преди,
е „ Македония за македонците ”, или „ Автономна Македония ”.
Т ези думи б е х а произнесени още докато Македония б е подъ
турска юрисдикция, когато македонските българи бех а насочили
усилия за постигане на своите културни права. Подъ отоманския
режимъ, македонските българи се радваха на общинска автоно
мия за своите черкви и училища. П резъ това време българския
езикъ се говореше о тъ единия край на страната до другия.
Селяните отъ долината на Вардаръ, ж ителите около Тетово
и Битоля (М онастиръ), и тър го вц и те отъ Костуръ (Кастория) и
Куманово, беха наричани о тъ турските войници и чиновници
българи, и т е б е х а регистрирани подъ това етническо име въ
турските официални документи. З а да се извоюва македонската
автономия въ 1893 г. бе създадена Вжтрешна Македонска Рево
люционна Организация (ВМ РО ). Въ кратко време ц ел а Маке
дония бе покрита съ една мреж а о тъ хора на ВМРО . ..
Македонскиятъ революционенъ комитетъ възприе следното
мото : Македония за македонците. Тя ще бжде една политическа и
географска единица, обхващаща 33,000 квадратни мили съ
2,500,000 жители. Изградена така, Македония, благодарение на
нейните огромни икономически ресурси, може да и зд ъ р ж а едно
население петь пжти по-големо о тъ сегашното. Ако има хора,
които с м е т а т ъ , че въ тази епоха нема изгледи за малки държ ави,
ние ще цитираме за прим еръ Албания и всички балтийски д ъ р ж а 
—
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ви. Д аж е Сърбия преди първата балканска война бе много помалка отъ Македония . ..
Подъ сръбския режимъ, който не признава българската нацио
налность въ Македония, и се опитва чрезъ духовно и физическо
насилие да денационализира македонските българи ; сжщо въ
Македония подъ гръцкия режимъ, който прибягва до масово из
гонване на българското население, легална акция е невъзможна...”
Болеславъ Тахауеръ е роденъ на 20 Януарий 1887 г. Завърш илъ
е образованието си въ Франция. България е посетилъ за пръвъ пжть
въ 1896 г. Съ широка култура, съ наблюдателно око, той е използувалъ всички възможности, за да разучи анализаторски политическите
условия въ България и на Балканите. Особено старателно се е осведомявалъ върху македонския въпросъ. Ималъ е и лични връзки съ
легалните и революционни водачи на македонското движение за свобо
да и независимость. И азъ лично имахъ удоволствието да го познавамъ
презъ дълги години, запазвайки прекрасенъ споменъ за него. Заслужено
си бе спечелилъ уважение в ср ёдъ българския културенъ елитъ. Г.
Т ахауеръ се прояви като единъ измежду най-убеденитё защитници на
Македония, лишена отъ правда и свобода. Съ всички разполагаеми
морални и интелектуални сили е бивалъ полезенъ на македонската
кауза.
Презъ първата световна война се е сраж авалъ на руския и ромънския фронтове и неколко пжти е билъ декориранъ за храбрость. Следъ
войната е ж и вел ъ въ България. Кореспондентъ е билъ на унгарската т е 
леграфна агенция, на „ Д ж Централъ Нюсъ Лимитедъ ” отъ Лондонъ,
на „ Д ж Чикаго Трибюнъ ”, на ,, Дж Месаже П олоне”. Сътрудничилъ е
въ вестникъ ,, Ла Бюлгари ”. Явявалъ се е често въ унгарската преса
съ статии за македонското движение и Македония. Понекога е излизалъ и съ псевдонима Едуаръ Лонгъ въ м адж арските вестници. Беше
аташе по културни въпроси въ софийската унгарска легация. Бивалъ е
председатель на чуждестранни журналисти въ България.
ТУРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Председательтъ на великото народно събрание на турската репу
блика, Кязимъ Паша, е преминалъ неотдавна България на пжть за
Виена, кж дето отива по здравословни причини. Интервюиранъ на гара
София отъ български журналисти той е заявилъ буквално :
„ Азъ познавамъ твърде добре българския народъ, защото
азъ самия произхождамъ оть Велесъ (Македония). Азъ съм ъ
сжщо служилъ въ Солунъ и въ Битоля и имамъ много приятели
българи. Азъ говоря, впрочемъ, малко български ” .
( ” Ла М а с е д о а н ъ ” , Женева, 10 януарий 1630 г.).

При посещението си, което направи българскиятъ министъръпредседатель г. Н. Мушановъ въ Турция, той е билъ придружаванъ
вън ъ о т ъ официалните лица и отъ много български журналисти. М еж 
ду т е х ъ е билъ и главниятъ редакторъ на софийския ежедневникъ
—
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„ Утро ” г. Ст. Таневъ. Последниятъ е използувалъ пребиваването си
въ Турция и между другото е направилъ една малка анкета срЪдъ
турските първенци относно националния характеръ на Македония.
Той е разговарялъ на български съ Али-бей, председатель на пар
ламентарната група на Кемаловата партия.
„Али-бей, пише Таневъ, е изъ Македония. Сжщо така не знае
сръбски. См^е се, когато му заговаряме за твърденията на сърбите,
че там ъ немало българи.
—
Сърби н ем а там ъ, господинъ редакторе. Македония си е бъл
гарска.
Български говори и председательтъ на народното събрание Кязимъ
паша, по произходъ велешанинъ, бившъ каймакаминъ въ Мехомия ” .
Н еразделниятъ другарь и сподвижникъ на Кемалъ Паша, г. Д ж евадъ Абазъ, отъ Скопйе, казалъ :
„М акедония си е българска. Гаази М устафа Кемалъ е прекаралъ детинството си въ Солунъ. Т ам ъ е научилъ не сръбски, а
български. Всички наши големи хора сж били въ миналото въ
т есе н ъ контактъ съ българите, съ българските революционери
въ Македония. М инистърътъ на външ ните работи, Т еф икъ Руджи,
е леж алъ въ затворите за своите революционни борби. Като революционеръ е търси лъ убежище въ Самоковъ ”.
(„М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ, год. V., бр. 255,
31 декемврий 1931 г.).
*
Въ броя си о тъ 22 февруарий 1932 г. турския вестникъ „ Хаберъ ”
отъ Цариградъ, пише следното въ връзка съ Македония :
„ Има една Македония и тя е населена съ българи, турци,
малко гърци, евреи и пр. Съ всичко най-много хиляда сръбски
фамилии, на стотици хиляди български фамилии, не може да се
промени физиономията на Македония. Дори членътъ, който раз
личава двата езика, не е м огълъ да бжде отстраненъ отъ толкозъ
години. Не се преобразува една нация поставяйки въ устата на
децата, въ училището, дум ите „ азъ съ м ъ сърбинъ ”, защото
т ези думи не сж проникнали въ сърдцето на децата, както т е не
сж проникнали въ съ рдцата на т е х н и т е бащи.
З а да се разбере това, което е Македония, излишно е да се
пита населението там ъ, чиято уста е заключена; достатъчно е да
питате всеки българинъ, турчинъ, г р ъ к ъ или евреинъ, който е
избегалъ или е дошелъ т у к ъ за работа, и всеки о т ъ т е х ъ ще ви
каже, че нем а сърби въ Македония ”.
*
Подъ заглавие „ Защо е невъзможно българо-югославското
приятелство ”, турскиятъ вестникъ „ Миллетъ ” отъ 8 октомврий
1933 Г., говорейки за желанието за обединение между Ю гославия и Бъл
гария, пише :
« Но това желание ще остане само една илюзия. П одъ обединение
Ю гославия разбира само присъединяване. Така че, това ще стане съ цената
на българската независимость. Единъ буденъ, чувствителенъ и работливъ
народъ, като българския, не би забравилъ така лесно своето минало, своя130

та история и своята независимость. Предварителното условие, поставено
отъ официалните български среди за една ориентация къмъ малката антанта, е признаването на осветените права отъ договорите за българското
малцинство въ Югославия. На това имъ се възразява, че нема български
елементъ въ Югославия и че следователно, не може да бжде въпросъ за
каквито и да е права, нещ;о което дразни заслуж ено българите. Ето по
т ези причини идеята за обединение съ Югославия ще остане една неосжществима мечта».

РО М ЪНСКИ С В И Д ЕТ Е Л С ТВ А

Въ в-къ „ Адеверулъ ” (о тъ 30 юлий 1933 г.), излизащъ въ Букурещъ, ромънскиятъ журналистъ Н. Бацарея, спирайки се на обиските,
които станаха въ София, отделя место за македонския въпросъ и
между другото казва и следното :
,, Преди около половинъ столетие, т.е. презъ време на режима
на Абдулъ Хамида, българите осж щ ествяватъ въ Македония г<>л ^ м ъ напредъкъ въ културно отношение, като съ зд ав атъ учили
ща и черкви, които съ бу ж датъ народното съзнание на българското
население въ тази область.
Д ъ л гъ на обективность ми налага да заява, че въ Македония
бъ лгари те съставляваха относително болшинство на християн
ското население. Съ националното съзнание се раж да и се засилва
у т е х ъ и идеала за политическа свобода. По тоя начинъ се създаде
„ ВМРО ”, която ратуваше, чрезъ революционни методи, за ав
тономията на Македония. С ъздаватъ се тайни комитети и рево
люционни чети, които поради обстоятелството, че се намираха подъ
зап оведи те на комитетите, получиха името „ комитски чети ” .
В ъ т е х ъ взимаха участие учители, адвокати, бивши офицери и
други. Сжщо много ромъни македонци сж се борили и умрели за
автономията на Македония ”.
Г-нъ Бацарея казва по-нататъкъ, „ че по желанието на бившия царь
Фердинандъ, да разполага съ едно чисто българско движение, съ цель
да завладее Македония, се създала върховистската организация. О т
тогава започнаха борбите между двата лагера. Днесъ ВМРО, т.е. автономистската организация продълж аса да е все тъй мощна. Тя се бори
противъ некой организации, които см е т а за изменнически и които
оовинява, че се и зд ъ р ж а тъ отъ Югославия и даж е отъ С ъветите. Тия
организации сж много слаби и не се р ад ватъ на подръ ж ката на маке
донското население ” .
(Г-нъ Бацарея е аромънинъ отъ Македония ; бивалъ е депутатъ
въ Цариградския турски парламентъ подиръ 1908 г.).

ХЪРВАТСКИ

СВИДЕТЕЛСТВА

Г-нъ Кошутичъ, единъ отъ водачите на хъ р ватската селска
партия и бившъ министъръ, е предприелъ обиколка на х ъ р в а тс к и те
колонии въ Америка. При едно публично събрание въ Акронъ, Охайо,
по инициативата на хърватското коло, въ голем ата зала на македон-
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ската организация въ този градъ, е изложилъ борбата на хърватския
народъ за освобождение срещу сръбската тирания и се е спрЪлъ сжщо
на положението въ Македония и на македонската борба. Кошутичъ
е заявилъ буквално :
„ Всичко, което азъ ви казахъ върху положението, при което
се намира Хърватско, е два пжти повече важно за Македония.
Но азъ съ м ъ убеденъ, че ако ние х ъ р вати те, водимъ борбата така
енергично както македонците, които д аватъ на целия свЪтъ единъ
прим еръ съ своята организирана борба и които очудватъ света
съ своя духъ за саможертва, въ малко време, вярвайте ми, една
такава обща борба отъ страна на македонци и хървати ще на
прави да изчезне безъ следи кървавия режимъ на БЪлградъ и на
неговит^ диригенти, Живковичъ, Матковичъ и други, които забраняватъ въ Македония на населението да свири своите песни
на грамофони . ..
Въ Македония, подъ турското господство, съ л зи те на майките
причинени отъ м ж ки те и преследванията срещу българското насе
ление, беха препълнили чашата ; днесъ подъ ярема на славяните
турци о тъ Б ел гр ад ъ чашата се е удавила въ сълзи. Ние въ Х ър
ватско не можемъ да си въобразимъ такова едно положение
Днесъ хърватскиятъ народъ търпи сж щ ата сждба. Ние разбрахме
сега колко македонците сж горди когато п р егръщ атъ героично
македонската голгота, твърдо убедени, че т ех н и я тъ идеалъ не
ще бжде реализиранъ иначе освенъ съ борба ” .
(Дадено въ „ Л а М а с е д о а н ъ ”, 11 декемврий 1931 г.).
*
Д -р ъ Кошутичъ е направилъ предъ единъ български журналистъ въ
Чикаго, декларации въ връзка съ сръбския потиснически режимъ въ Ма
кедония. Той казва следното :
« Сърбия декретира, че ние хърватите и македонските, българи сме
югославяни — една нация подъ суверенитета на сръбския краль. Българскиятъ народъ може да види въ Хърватско за какъвъ видъ югославска
федерация мисли Сърбия. България требва да бжде ликвидирана като
свободна държава ; българския народъ требва да бж де ликвидиранъ като
политически суверенна нация и да бж де превърнатъ въ една бановина на
Марица, подъ единъ комисарь назначенъ отъ Белградъ — ето какво е
тази югославска федерация !
« Българи живеятъ въ Македония и Белградъ ги е подложилъ на
единъ режимъ на робство, и не имъ признава никакво право или национална свобода. ТЬ се съпротивляватъ, естествено, съ средствата, които сж
имъ на разположение. Т е потвърждаватъ своята българска национална
съвесть ; доказватъ, че т е сж носители на една жизнена национална енер
гия, и че т е иматъ правото да бждатъ свободни като всеки другъ народъ ».
(Публикувано въ женевския в. « Л а М аседоанъ»
отъ 1 априлъ 1932 г.).

ЧЕШ КИ СВИДЕТЕЛСТВА

О рган ътъ на правителствената партия въ Чехословакия „ Нашинецъ ” о тъ 3 юлий 1927 г. публикува дълга статия подъ заглавие
„ Народното движение на македонските българи ” , въ която се д а в а тъ
-
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подробни сведения за отпразднуването на „ деня на Македония ” и се
съобщава за конгреса на македонския женски съю зъ въ България. Въ
статията между другото се казва :
,, Нарастването на народното съзнание у македонските б ъ лга
ри, както въ югославянска и гръцка територия, така и у маке
донските бежанци и емигранти въ България, може да се обясни
съ факта, че до като подъ турския режимъ македонците сж се
ползували съ пълни езикови, културни и религиозни свободи,
днесъ, — следъ като сж имъ били отнети всички народни училища
и църкви, се правятъ опити за насилствено отнемане народностьта
имъ . . .
Народностно потиснатите македонски българи, които се
д виж атъ отъ едничкото желание да се освободятъ отъ днешното
народностно и културно иго, въ случай на усложнения едва ли
ще б ж д а тъ благонадежденъ елементъ въ югославската държ ава.
Въ това време на политическа обтегнатость белградските меродав
ни кржгове би требвало да взематъ горното предъ видъ и в ер о я т
но биха разбрали, че въ интереса на д ъ р ж а в ат а имъ и на цёлото
южно славянство е, преди всичко да признаятъ на българските
малцинства въ Македония езикови, религиозни и културни права и
да пром енятъ сегашното название ,, Южна Сърбия ” съ старото,
историческо и единственото право название ,, Македония ” .
*
Служитель на истината е чешкия ученъ, Лудвигъ Куба. Той е
единъ отъ редките познавачи, ако не най-добрия измежду т е х ъ , на
славянската народна песень. На нея той е посветилъ почти целия си
ж ивотъ и си е спечелилъ име и авторитетъ в средъ научния с в е т ъ не
само въ страната си, но и далече задъ границите й. Куба е обходилъ
всички славянски земи и на самото место е проучвалъ характера и
особеностите на всички разклонения на славянското племе . . .
Напоследъкъ Л. Куба е прекаралъ 2 години въ пжтуване изъ разни
краища на Македония и там ъ, отъ самия народъ е слушалъ какъ звучи
македонската българска песень, какъ се л ее тж гата, какъ трептятъ
копнежите по волность и красота на македонската душа.
Записалъ е съ голема вещина много български народни песни,
пети отъ македонци въ татковината ни, и за голема наша радость, той
е отпечаталъ въ единъ томъ 31 отъ тия слушани и записани отъ него
песни.
Този том ъ е 14-ия отъ музикалното му дело — сборникъ отъ раз
ни славянски песни, озаглавенъ ,, Славянството въ своите песни ” , а
издаденъ съ помощьта на председателя на чехословашката република,
Т. Масарикъ. Тоя 14-ти том ъ носи заглавието : ,, Македонски песни ” .
Въ предговора на книгата си Л. Куба пише, че македонците, маке
донските славяни, сж българи, че техния езикъ е български и песната
имъ българска. Куба честно и съ голема смелость, въпреки съю з
ническото държ ание на Чехия къ м ъ Сърбия, е заявилъ, че не сж сърби
македонските славяни ” .
(И зъ в. „М акедонска Т р и б у н а ” — Индианаполисъ,
17 януарий 1929 г.).

133

—

Миналата година излезе отъ

печатъ

отъ Лудвигъ

Куба :

«Четиво за М акедония». Въ тази негова книга еж неговите пжтни бележки
отъ Македония. Т е иматъ много хубавъ хуморъ и сж написани на единъ лекъ
и живъ езикъ. Книгата е изпъстрена съ прекрасни рисунки, които допълватъ въ голема степень онова, което той описва съ перото си. М ежду дру
гото въ своята книга JI. Куба пише следните. нЪща за Македония :
« Като си помислимъ, че славянското население въ Македония, съ
изключение на малкото число тамошни сърби, се е борило цЪлъ в'Ькъ съ
турци и гърци за своето освобождение, като часть отъ българския народъ,
ще разберемъ чувствата, съ които е приело тоя резултатъ отъ своите
жертви и борби. И тогава ще разберемъ многобройните, печални работи, за
които чуваме — а още повече и не чуваме — тъй като и изявленията На
такива искрени приятели на славянството, като Сетонъ Уатсонъ, се прикриватъ у насъ или се приематъ отрицателно.
» Каквото е било свободно въ турско време, днесъ въ сръбска и гръцка
Македония не е позволено и всекиму се налага отъ официалната власть
сръбското « ичъ » . ..
» Турция признаваше тукъ македонците, за българи, Гърция ги приз
нава поне за « славофони» ; Сърбия, обаче, имъ отказва българщината и
не имъ я позволява . . .
» У насъ, неизвестно по какви причини, не се пише за тамошнит-fe ра
боти и не се позволява да се пише, макаръ че обичаме да се показва
ме, че се интересуваме за цЪлото славянство .. .
» Би било желателно да се прави това действително и жалко е, че
не се прави въ сжщ ность».
(И зъ в. « Македонска Т рибуна», Индианаполисъ,
22 юний 1933 г.).

СРЪБСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

В-къ „ Новости ” отъ 2 януарий 1927 г, БЪлградъ, пише :
,, Въ южна Сърбия нямаме национална политика. Напразно прос
вещаваме народа — оплакваше се единъ учитель отъ този край — щомъ
като чиновникътъ, като дойде въ село, вика : „ Оца вамъ бугарскогъ ” !
Децата виж датъ какво се върши съ т ^ х н и т^ родители и ни гледатъ
насъ учителите имъ, съ укоръ, като че искатъ да ни к а ж а т ъ : вие ни
учите, че сме сърби, а ето, властьта ни казва, че сме българи . . . ” .
*
Въ белградското списание „ Нови Ж и вотъ ”
отъ 6 февруарий
1927 г. въ статия Н. Талетовъ описва колко тежко е положението въ Маке
дония ; какъ македонскиятъ комитзтъ вместо да прибягва до повече револю
ционни акции, действувалъ тайно между населението, което било по-опасно ;
какъ македонски студенти завършващи въ чужбина, следъ като се върнатъ
въ Македония, правятъ пропаганда между населението, че Македония не е
сръбска, че Югославия е временна държава. М ежду другото вестника
казва :
« На гробовете, на българскитЬ войводи, погребани въ двора на черк
вата Св. Димитрий въ Скопйе, всЪка година се поставятъ венци отъ народа.
БугарашитЬ искатъ открито да кажатъ, че сж солидарни съ мъртвит’Ь при
портите на Св. Д им итъръ».
*
В-къ „ Будучность ”, органъ на сръбската независима демокра
тическа партия (на пречанскит^ сърби), чийто ш еф ъ бЪше Светозаръ
Прибичевичъ, публикува статия подъ заглавие ,, Хърватско и Маке
дония въ миналото и сега ” .
—
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Въ статията покрай многото други изобличения за сръбския шовинизъмъ, сж казани и следващите истини :
,, Знае се, че големите апостоли и учители Кирилъ и Методи
произхождатъ отъ славяни македонци отъ околностите на Солунъ.
T-fe преведоха на езика на тези славяни Евангелието и създадоха така
първата славянска азбука. Този преводъ е единъ документъ за стария
български езикъ, който стана отъ тогава основа на цялата славянска
литература въ средн и те векове, минавайки отъ Македония, чрезъ
посредничеството на българските учители, въ всички славянски страни,
специално между огромния руски народъ. До 17 и 18 векове този езикъ
стана литературния езикъ на всички славяни . . .
Много видни българи, интелектуалци отъ Македония и България,
отиваха въ Хърватско, кждето т е получаваха насърдчения за тех н ата
борба отъ х ърватски те борци, дирижирани отъ Щ росмайеръ и Франьо
Рачки. Т а к ъ в ъ е случаятъ съ българо-македонския владика Натанаилъ,
отъ село Кучевища (Скопска околия), който прекосвайки, въ качест
вото си на филологъ и политикъ, всички славянски страни, се спре
сжщо и въ Загребъ, кждето влиянието на хърватските първенци го
окуражиха още повече въ неговата борба.
Но най-важниятъ моментъ въ тези отношения бе дошелъ въ З а г 
ребъ отъ пъ рвите македоно-българи фолклористи, братята Миладинови (Константинъ и Д им итъръ), които беха събрали едно големо
число български песни, главно о тъ Македония . . .
Ватрославъ Ягичъ показа единъ пжть завинаги въ своите про
изведения, че македонския езикъ на Кирилъ и Методи е български и
че македонския сегашенъ диалектъ е единъ български диалектъ. Той
направи една голема услуга на каузата на Македония, към ъ която той
хранеше големи симпатии. Въ своите научни трудове и въ своите
писма, той демаскира сжщо фалшификатора великосърбинъ Беличъ,
сегашния представитель на сръбския шовинизъмъ въ белградския
университетъ ”.
(С татията на сръбския вестникъ е изцело препечатана въ в.
,, Ла М аседоанъ ”, излизащъ въ Женева, въ броя му отъ 17 май
1931 г.).
*
Светозаръ Прибичевичъ, бившъ югославски министъръ, пише въ
,, Ла Репюбликъ ” о тъ Парижъ, въ броя отъ 2 януарий 1934 г. :
,, При това ц ела България знае, че факта на произнасянето на
българското име въ Югославия, подъ режима на краль Александъръ,
е считанъ като едно престжпление на предателство ” .
Г РЪ Ц К И СВИДЕТЕЛСТВА

Организацията ,, Гръцко-македонски юмрукъ ” провеждаше наред
бите на свой циркуляръ, напечатанъ въ Леринъ на 26 януарий 1926
година :
,, О тъ днесъ се забранява у п отребата на българското езично на
речие въ всички обшествени центрове, сгради, въ тъ р го вски те о т 
ношения, на срещ ите и събранията, веселбите, гощ авките, свадбите
—
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и пр. Въ всички изброени случаи нареждаме да се говори гръцки езикъ.
Препоржчваме на всички военни и политически власти, на всички д ъ р 
жавни и частни чиновници, да не даватъ, нито приематъ данни на
другъ езикъ освенъ на гръцки ” .
*
Софийскиятъ вестникъ ,, Македония ” помества писмо отъ Атина,
въ което се прави следниятъ цитатъ отъ атинския ,, Борсовъ вестникъ ”
отъ 25 ноемврий 1927 година :
,, Българската пропаганда работи безшумно, тайно и съ про
грама въ момента, когато разните наши правителства спятъ сладъкъ
сънъ. Така, въ крайграничните области на Леринъ, Костуръ, Суровичево, Караджово, Воденъ, и Енидже-Вардарско, съгласно тай 
ните нареждания на Македонския Комитетъ, българското население
въ горните области на веЪка цена отбягва да говори гръцки езикъ
въ своите сделки съ настанените там ъ бежанци, дошли отъ Мала
Азия, говорейки само български, подъ предлогъ, че не знае гръцки ;
за свое оправдание и за да избегне преследвания, казва, че говори
македонски и по тоя начинъ прави първата стжпка къ м ъ автоно
мията на Македония, за да отвори пжть на българското завоюване.
Чрезъ систематическото отбягване на гръцкия езикъ заста
виха настаненит-fe там ъ многобройни бежанци да изучатъ б ъ л 
гарски езикъ ; съ време и подъ покровителството на гръцкото
управление, единствениятъ най-разпространенъ езикъ, който ще
се говори ср ^д ъ туркофоните бежанци ще бжде българския,
обстоятелство, което ще дава поводъ на българите и на евро
пейската дипломация постоянно да изтъ кватъ българския характеръ на тия области. Време е вече да се събудимъ и да вземемъ
целесъобразни мерки за изкореняването на българската опасность
чрезъ изселване : всеки, който говори български, да се счита
пропагандаторъ и да се зам ества съ бежанци, които ще м огатъ
да устоятъ при една отбрана на всекакво чуждо нашествие и на
лагане ” .
(Досущ ъ еднакво съобщение дава и солунския гръцки
в. „ М а к е д о н и я ” отъ 4 декемврий 1928 г.).
*
Вестникъ ,, Неа Алитиа ”
отъ Солунъ (1931 г.), се оплаква, че
гръцките учители въ селата въ Македония сж научили български езикъ, за
да влезнатъ въ контактъ съ местното население, вместо да накаратъ
населението да научи гръцки ; и за да се излекува това зло, вестникътъ
препоржчва следните. мерки :
«1. — Отзоваването на. т ези учители отъ училищата по граничната
зона и преместването имъ въ островите » ;
« 2 . — Д а се закачатъ навсекжде афиши носящи надписа : « Гово
рете гръцки ! ». Последната система е приложена отъ сърбите и при т-Ьхъ
вече днесъ не се слуша никакъ гръцки, български или турски. За да бждемъ напълно справедливи, требва афиш ите да бждатъ окачени въ гра
довете. Солунъ, Воденъ, Леринъ и пр. Разбира се, поставянето на т ези
карти ще предизвика сжгцо най-големи мжки за виновните. Точно така
се случи въ С ърбия».
Вестникъ « Фосъ » отъ Солунъ се обявява противъ тази препоржка на
« Н еа А л и ти а», отричайки полезностьта на т ези афиши.
—
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« ТЪзи табели, пише вестника, не могатъ да упражнятъ примамване.
Дори на н'Ьколко мЪста тЬзи табели могатъ да иматъ обратенъ резултатъ,
безъ да взимаме предвидъ впечатлението, което тЬ ще направятъ на
чужденцигЬ, следъ като ние притежаваме Македония отъ деветнадесеть
години . .. Не, не ! Д а се пазимъ отъ такива прибързани мЪрки ».

*

Гръцкиятъ генералъ Г. Кондилисъ, бившъ гръцки министьръпредседатель, който събори диктатурата на генералъ Пангалосъ презъ
1926 г. и който б'Ь шефъ на националната гръцка републиканска
партия, е направилъ предъ атинския кореспондентъ на софийския
вестникъ ,, Знаме ” декларация по поводъ гръцко-българскитё отно
шения. Той е заявилъ следното :
„ Моето мнение по въпроса за малцинствата е категорично :
азъ съ м ъ за даване права на малцинствата, кждето и да се намир ат ъ T’fe. Малцинствата тр еб в а да се радватъ на слчЩитЪ права,
на които се радва господствуващия народъ, т.е. на политически,
икономически, религиозни права и пр. Ако малцинството, с ъ щ е с т 
вуващо въ Македония иска права, моето мнение е, че тр ебва да
имъ се дадатъ. Щ о се отнася до въпроса дали това малцинство е
българско или сръбско, азъ с ъ м ъ въ състояние да заявя, че то
не е сръбско. Подъ турско владичество българите отъ Македония
бЪха разделени на екзархисти и патриаршисти. ЕкзархиститЪ
манифестираха съ голЪмъ ф анатизъм ъ своето българско национално съзнание . . . ” .
(Изнесено и въ в. ,, Ла Маседоанъ ”, Женева, 17 май 1932 година).
*

Гръцкиятъ академикъ Спиросъ Меласъ, който е отивалъ съ
гръцкит'Ь войски при тЪхното настжпване въ южна Македония и своитЪ
впечатления отъ Балканската война е описалъ въ споменит-Ь « Епопеята
отъ 1912-1913 го д и н а », пише така за посрещането на гръцкит’Ь войски въ
егейска Македония :
« По нЪкой пжть, изведнажъ, би излезла н-Ькоя селянка и би почнала
да псува нэ, своя тежъкъ македонски езикъ. Тогава войницит’Ь биха я об
градили, търсейки отъ нея ужъ пари, хл'Ьбъ, вино, сирене . . . Но отговорътъ бЪше онази отсЪченз, дума, която ни я отправи при излизането отъ
Негушъ първиятъ славофонъ, селянинътъ съ намръщено лице, който го
срещнахме — дума, която отъ тамъ, кж.дето минахме, чакъ до вратите
на Солунъ и оттамъ до Леринъ, се слушаше като меланхолично ехо на
всЪки нашъ въпросъ — « нЪма » ! ».
*

ГърцитЪ сж оставили най-гол^мъ брой свидетелства, че маке
донските славяни сж българи. Едва ли е възможно и въ цЪлъ грамаденъ томъ да се побератъ тия свидетелства, изхождащи отъ историци
въ срЪднитЪ векове и въ най-ново време ; отъ политически, военни
и духовни институти и лица ; отъ гръцката преса ; отъ всевъзможни
други източници.
Тукъ ще споменемъ, че подиръ първата световна война биде
сключенъ договоръ между България и Гърция, съ който въ южна
Македония (подъ гръцка власть) се признаваше българското национално малцинство. Д ого во рътъ б^ подписанъ отъ г. Политисъ въ
името на Гърция, а отъ г. Калфовъ — въ името на България.
,, Югославия ”, обаче, се раздразни поради тоя договоръ. Нейниятъ
министъръ на външнитЪ работи Воя Маринковичъ отправи на 17 ноем—
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врнй 1924 г. нота до Гърция, въ коята се заявяваше, че югославското
правителство ,, не може да признае за българи славяногласните въ
гръцка Македония, когато сж щ и те славяногласни, живущи на северъ
о тъ граничната линия съ гръцката дъ рж ава, тоестъ въ югославския
дЪлъ на Македония, югославското правителство ги см ета за сърби ”.
Появи се криза въ отношенията между Югославия и Гърция.
Правителството на Югославия — въ знакъ на протестъ — се отказа
отъ съюзния договоръ съ Гърция отъ 10 май 1913 година ; а сжщо
така се отказа и отъ договора Нинчичъ-Александриу, който беше
сключенъ на 10 май 1923 г. въ връзка съ солунската свободна зона
за Югославия. Поставено бе искане отъ югославска страна щото протоколъ тъ Калфовъ-Лолитисъ, подписанъ на 29 септемврий 1924 г. въ
Женева, да не се привежда въ изпълнение и да не се признава никакво
българско малцинство подъ гръцка власть.
Този моментъ въ отношенията между Югославия и Гърция е т в ъ р 
де важенъ. Той е не само едно неопровержимо свидетелство, покрай
множеството други, че Сърбия (Югославия) е заграбила земи съ по
давляюще българско население; важ енъ е и като приносъ къ м ъ п ъ р 
вокласните по значение документи, които иматъ жива връзка с ъ ези
кознанието и етнографията относно македонските славяни. Г-нъ Маринковичъ, а още повече и гръцкото правителство, признаватъ фактически,
че славяните въ Македония сж българи, както и самото Общество на
Народите е признало това.
Въ книгата на г. H. R. Wilkinson, М. A. L e c tu re r in G eography in
th e U niversity of Liverpool, — « M aps and politics » (A review of the
eth no grap hic c a rto g ra p h y of M aced on ia), Liverpool 1951, in th e un iv ersity
press, стр. 258-259, е даденъ точния текстъ на протеста, вржченъ отъ
г. Маринковичъ на гръцкия пълномощенъ министъръ въ Белградъ.
Ето цитата отъ тая книга:
,, По случай югославския протестъ срещу гръцко-българския
протоколъ отъ септемврий 1924 г. (който поставя българското
малцинство въ Гърция подъ защита на Обществото на Н аро ди те),
югославскиятъ министъръ г. Маринковичъ заяви категорически
на гръцкия министъръ въ Б елград ъ: „ Ние не желаемъ, нито мож ем ъ да желаемъ само съ оржжие да бранимъ сръбска Маке
дония. За насъ е сжществено щото никаква трета страна да не
може да оспорва сръбския характеръ на тази територия. Следо
вателно, догмата, че славянските жители на Македония сж с ъ р 
би, е основенъ принципъ на нашата политика. Ние не можемъ да
приемемъ, че северно о тъ границата тези славяни сж сърби, до
като задъ тази граница сжщото население е българско. Да се
признае, че славяните отъ Воденъ или Леринъ сж българи, зна
чило би да се разстройватъ истинските основи на нашата полити
ка спремо сръбска Македония. Това е базата на нашата полити
ка, и ако Гърция не ни подърж а по този въпросъ, тогава, за с ъ ж а 
ление, ние ще бж демъ принудени да променимъ тази база и да
потърсимъ едно споразумение съ България за поделяне гръцка
Македония на сфери на влияние ” *.
*
Quoted from P. Pinenellis, H istory of Greek Foreign Policy, 1923-41 (A thens,
1948) by A. A. P allis in a typescript historical study, «M acedonia and the M ace
donians» (London, April, 1949).
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ЧАСТЬ ВТОРА

Революционниятъ отпоръ на
Македония

VII. БОЙНИ И НАКАЗАТЕЛНИ АКЦИИ НАСКОРО СЛЕДЪ
ЗАГИВАНЕТО НА Т. АЛЕКСАНДРОВЪ
Отдавна бе известно, че чуждиятъ с в е т ъ до толкова вярваше въ
сжществуването на робство въ Македония, доколкото чуваше за ста
нали там ъ шумни акции, за сражения и пр. До голема степень и нашиятъ народъ бе свикналъ да чувствува революционната организация
главно чрезъ бойните й прояви.
Една година почти бе изтекла откакъ не бе писано въ вестниците
за никакво събитие отъ тоя родъ.
Въ това време ренегатите * беха засилили своята отвратителна
деятелность въ Щипски, Струмишки и Кумановски окржзи. О тъ всички
страни идваха подкани за по-бързото наказване на тези предатели.
Идваха писма и поржчения отъ села и градове. Настояваха сжщо на
ш ите войводи и четници ; самите селяни предлагаха на м еста да се
справятъ съ изменниците **. Тукъ-таме некой отъ т ^ х ъ бе наказанъ.
Но за по-широка акция срещу тази язва позволение все още не се
даваше отъ Тодора. Злините отъ д а л а та на ренегатите беха въ сжшность злини нанесени откъм ъ България ; защото тези хора беха под
тикнати към ъ измена и подпомогнати отъ бившата българска власть.
Ренегатите използуваха затишието, за да се залостятъ и поради факта,
че не се явяваше възмездие за т е х ъ . Създадоха се доносчици тукътаме, измежду по-слабите хора. Т ер о р ъ тъ поколеба на м еста и еле
менти, които не сж трепвали предъ властьта на поробителя. Уплахата
идваше повече поради липсата на контра-удари отъ наша страна, не
жели отъ у дарите на врага, м акаръ т е да беха нещо страховито.
А дошло бе и убийството на Александровъ. Мотиви на първо место
о тъ психологическо естество налагаха сега щото ВМРО да се покаже
предъ нашето общество и предъ св е та по начина, чрезъ който найубедително имъ е говорила, т.е. съ бойни акции.
Затишието се прекъсна бързо следъ см ъртьта на Тодора. Ако
бе продължилъ повече о тъ неколко месеци, можеше да доведе до
погрешни заключения, неблагоприятни за нашата кауза, въ много по
соки. Случило се бе даж е некой бивши четници да се в ъ р н атъ по
родните си м еста, обхванати о тъ отчаяние следъ загубата на Алек
сандрова. С р ъ бската власть или имъ прощаваше деянията извършени
срещу нея, или се задоволяваше съ малки наказания, съ цель да на* За тЬхъ е вече ставало дума въ книга втора съ мои спомени.
** Александровъ никога не е смЪталъ основателни, нито даж е възможни за
прилагане на дЪло заканите, на Б'Ьлградъ противъ България задето въ Маке
дония имало отпоръ срещу тиранията. Но за да подпомогне избягването даж е
на тоя шумъ отъ закани, както и да улесни създаването и закрепването въ
България на единъ по-родолюбивъ режимъ (чрезъ което и македонското дЪло
би си икономисало честитЪ разпри въ своя тилъ), наредилъ 6t. да се изб^гватъ
за известно време революционни нападения срещу органигЬ на сръбската власть.
Разбира се, тая мЪрка скжпо бЪ заплатена отъ поробения народъ ; защото
тъкмо по това време най-подходяще бЪ да бждатъ нападнати ренегатигЬ-садисти.
—
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сърдчи разложение въ нашите редове. Бързо се пресече и тази н а 
деж да на поробителя ; особено чрезъ подвизите тъкм о на лица, които
по този начинъ се бех а прибрали по дом овете си. Властьта на краль
Александъръ не поеме вече да вер ва никому, който би й се предалъ.
Предприемчиви борци започнаха да нападать сръбски (югославски)
военни и полицейски обекти. Поставяха засада на полицейски и войско
ви отделения. Хвърляха тукъ-там е бомби, избегвайки невинни жертви.
Въ областите на лево отъ Вардара акциите отъ този видъ се заре
диха една следъ друга.
Особено се проявиха четниците о тъ Струмишко и Кочанско.
Кочанската чета може да бжде похвалена не само заради войвода
та й, но и за всичките й четници, между които особено се и зтъ кватъ
Георги Спанчевски и Кръсто Припорски.
Струмишката група притежаваше сжщо избрани борци. Особено
впечатление сж ми направили Йосифъ Кировъ отъ Кукушко, Панделия
Стояновъ о тъ Барбарево и младия Тимчо Коцевъ отъ Костурино. Но
тукъ споменавамъ т ези две групи само въ връзка съ акциите, пред
приети скоро подиръ 31 августъ 1924 г. Иначе всека чета имаше от
лични бойци, и редица подвизи *.

В ънъ о тъ четническите проявления, които имаха своя еф ектъ и за
народа, и за поробителя, наложително б е да получатъ наказанието
си главните изменници, които — посрамотявайки себе си — искаха да
уязвятъ освободителното дело; беха се продали на фактори най-живо
заинтересовани — едни да см аж атъ това дело, други — да го взематъ
въ р ж ката си за свои цели. П етъръ Чаулевъ — изменилиятъ членъ
на Централния Комитетъ на ВМРО, разхож дащ ъ се по Европа, на из
д р ъ ж к а о т ъ виенската комунистическа централа ; Стоянъ Мишевъ,
заелъ се съ тероризиране и изтребване на всичко по-будно българско
въ Брегалниш ката область, като официаленъ органъ на Б е л г р а д ъ ; Т о
доръ Паница — поставилъ се едновременно на служба на комунистичес
ката централа и на сръбско-гръцките полицаи за разтройването на
македонското дело, — тези бёха най-очертаните народни врагове и
изменници.
Известието за наказанието на Чаулевъ пристигна докато заседа
ваше Струмишкия окрж ж енъ конгресъ. Т ам ъ приежетвуваше и Прото
геровъ, който за п ръ въ пжть узна, че нещо е било скроено противъ
Чаулева. Въ случая той направи единственото, което б е и най-подходяще за него : произнесе една възторж ена речь, заявявайки, че като
Чаулевъ ще свъ рш атъ всички, които сж нанесли пакости на народната
организация. Каза една истина. Всеко друго държ ание би го напра
вило смеш енъ. Сетне той подписа и см ъртната приежда срещу Чаулева
отъ името на Централния Комитетъ, за да послужи на Димчо Стефановъ предъ италиянския еж дъ.
*
При сраженията, които упорито б± водила струмишката чета, няколко пжти съ нея g вървЪло и едно муле.
Четниците, се очудваха, че мулето излизало здраво и читаво, макаръ около
него да сж падали понякога много куршуми. Считаха го като нЪкакъвъ ветеранъ.
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Група о т ъ четата на Ефтимъ Полски извърши редица успешни
нападения въ Кочанско. Хвърлиха бомби въ жандармерийски казарми.
Поставиха бомби подъ некой мостове по шосето за Щипъ, за демон
страция. Стреляха срещу стражарски отделения.
Намериха въ с. Костинъ-долъ предателя Ш енковъ и го обесиха
предъ собствения му домъ. Той бе предалъ на сръбската власть героя
Кирилъ Григоровъ, за когото следъ малко ще говоримъ.
Не изброявамъ по отделно всички акции на тази чета, като и на
други, по простата причина, че въ емиграция нЪмамъ на рж ка всички
данни.
Некой нападения — въ месеците подиръ см ъртьта на Т. Алексан
дровъ — станаха в ъ Малешевско, Царево-селско, Паланечко.
Въ Кратовско къ м ъ края на месецъ октомврий 1924 г. една група
о тъ четата на Мите Опилски влезнала въ с. Крилатица, кж д е то нака
зала шпионина Антонъ Кръстевъ. Потераджиите не сж могли да я
откриятъ.
По-късно тя се появява и извършва бомбенъ атен татъ въ центъра
на Кратово. Околийскиятъ началникъ е избегалъ дори въ Куманово
о тъ страхъ.
На 25 декемврий Мите Опилски съ групата си влиза въ село Койково. Четирма четници отиватъ въ дома на Йосифъ Селишки, който —
въ качеството си на помощникъ на сръбския войвода — тероризиралъ
областьта ; залавятъ го и го обесватъ предъ дома му ; оставили и
бележка, че организацията чака, но не забравя никога провинените.
З а в ъ р зв а се сражение съ тръгналите да т ъ р с я т ъ четата потери.
Пада единъ сърбинъ убитъ, а четниците се оттеглятъ въ планината.
Не липсваха демонстративни акции и въ Струмишко. Но там ъ се
случи едно упорито сражение. На 6 ноемврий 1924 г. струмишката
чета се намира къ м ъ с. Бориево, кждето запалва кж щ ата на единъ
предатель. При престрелка съ потера двама сърби сж убити и трима
ранени. Следъ два дни четата е открита въ планината О гражденъ. З а 
почва се бой съ сръ бската потера, който трае отъ седемь часа сутриньта
до петь часа следъ обедъ. Загу б и те на противника сж били големи ;
селяните сж разправяли, че десетина души сж били убити и надъ тридесеть ранени. О тстрана на четниците загива Пандо Коцевъ, о т ъ с.
Куклишъ, Струмишко. Четниците сж били на брой тридесеть и трима.
Презъ време на сражението сж пели „ Изгрей зора на свободата
познатия м арш ъ (по-точно химнъ) на ВМРО.
П резъ м ар тъ 1925 г. група о тъ четирма души — Панделия Стояновъ, А танасъ Тренчевъ, Григоръ Малиновъ и Илия Костадиновъ на
ново безпокои сръбските власти въ Струмишко.
—
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Кратовска чета на Мите Опилски

Стоянъ Лековъ « Ц а р о », Паланечки войвода
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IX.
НАКАЗАНЪ ИЛИЯ ПАНДУРСКИ.
ЗАГИВА ВОЙВОДАТА СТОЯНЪ ЛЕКОВЪ „ ЦАРО ”
Презъ прол^тьта на 1925 г. получи наказанието си и станалия мно
го досаденъ, но и пакостенъ — чрезъ обири и предателства — Илия
Пандурски. З а него сжщо сме дали вече осветления въ книга втора
съ мои спомени. Много пжти б е гоненъ отъ милицията на ВМРО. Презъ
м артъ 1923 г. беха заловени отъ ВМРО негови другари и осждени за
ради разбойничествата имъ, които вършеха подъ сръбска команда.
Презъ есеньта на 1924 г. въ Малешевско му е поставена засада ; пада
убитъ неговъ другарь-бандитъ, а другъ раненъ, но той самия се спасява.
Покрай др уги те му злочинства, той бе убилъ на българска т е р и 
тория селяните Сотиръ Димовски отъ с. Сухострелъ, и Колтата отъ
с. Негрево. З а подобни „ подвизи ” бе превъзнасянъ въ вестника „ Ма
кедонско Съзнание ”, издаванъ въ Виена съ сръбски и болшевишки па
ри, като „ федератистки войвода ”, когато той б е изцело на сръбска
служба.
Скромниятъ младеж ъ Христо отъ с. Никудинъ, Петричко, се пре
даде сжщо на сърбите, като представи, че е убилъ съ бомба Ефтимъ
Кушовъ, познатъ измежду нелегалните малешевци. Понеже Кушовъ е
билъ прекаранъ презъ селото у ж ъ като убитъ, Пандурски е мож алъ
чрезъ некой свой доносчикъ да се увери въ заслугата на Христо. И
така го приема въ отметническата си група. В ъзрадванъ и въокураж енъ о тъ Христо, замисля да бомбардира теснолинейната ж елезница
въ Кресненското дефиле, на българска територия. С ърбите му д а в а тъ
тридесеть и петь души за тази цель. На пжть къ м ъ цельта, спиратъ
при с. Спиково. Христо остава часови. Големата часть о тъ групата
Пандурски разпратилъ по други посоки, а останалъ за спане съ още
трима другари. Когато заспиватъ, часовиятъ Христо прибира внима
телно пушките имъ, следъ което стреля върху Пандурски, а подиръ
това бързо и върху останалите. Само единъ раненъ и единъ незасегн атъ сж побегнали. А Пандурски остава м ъртавъ, заедно съ другаря
си. Христо потегля презъ нощьта къ м ъ българската граница и се спа
сява. Съ основание бе заслужилъ благодарностьта на целото насе
ление о тъ д в е т е страни на границата, между Струма и горна Б р е га л 
ница.
И въ Гевгелийско наши четници подсетиха поробителя, че сж на
поста си, нападайки негови полицейски постове. Т ам ъ загина — на 5
септемврий 1924 г. — Алекса попъ Таш евъ отъ с. Мачуково.
Въ Паланечко доста обезпокояваше властите кратовеца Стоянъ
Лековъ „ Царо ”, съ своята нелегална група. На първия день на Великдень 1925 г. неговата чета е открита въ една колиба между селата
Мужково и Куново, Кратовско. Заобиколени отъ всички страни, отказ
вайки да се предадатъ — както сж имъ предлагали потерадж и ите —
четниците си пробиватъ пжть, като убиватъ двама о тъ противниците.
Но войводата Стоянъ е раненъ. Д р угари те му го понасятъ на ржце. Попадатъ на д р у гъ обр ъ чъ отъ потери. Пакъ се изм ъкватъ. С рещ атъ
—
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новъ обръчъ. З авъ р зва се сражение, което трае четири часа. Като привърш ватъ патронит^ си, борците единъ следъ другъ се самоубиватъ.
Последниятъ измежду т е х ъ загива отъ собствената си бомба. Трупо
вете имъ следъ това сж били пренесени въ Кратово, кждето сръбските
жандари сж разбивали черепите имъ предъ публиката. Това е отно
шението на шумадийците къ м ъ героите. Неволно си спомняме за почитьта, която турските войски подъ командата на Енверъ-бей, беха от
дали при „ Н ож а ” къ м ъ падналите четници ; а сжщо и за дум ите на
възтор гъ и поука, които Арабъ Бинбаши въ Солунъ бе произнесълъ
предъ войниците си, когато вижда трупове на герои при известните
атентати, презъ 1903 година.

—

146

—

X.

РОДООТСТЛуПНИКЪТЪ с т о я н ъ м и ш е в ъ

Въ книга втора на тЪзи спомени говорихъ подробно за групата
злосторници, които станаха даж е ренегати. З а д а л а т а имъ беха доста
вяни доказателства и до българските сждебни органи, но мерки не се
взеха. Т е продължаваха да въ р ш атъ истински разбойничества. Приложенъ е там ъ списъкъ и за техни деяния въ поробена Македония, кж 
дето прескачаха следъ първата световна война, преди още ВМРО да
бе реорганизирала селяните, — деяния страхотни, за които сжщо на
време б е х а писмено уведомявани тогаваш ните български управници,
покровителите на бандата.
Четейки тия зловещи списъци, неволно се питате : нима е било
възможно български министри да сж закриляли подобни изверги ? Не
само бе възможно, но тия хора беха подпомагани, за да з а т ъ в а т ъ все
по-дълбоко въ блатото, насочени и към ъ измена на народа си, тъй
като чрезъ т е зи ср едства български управляващи фактори см етах а
да осж щ ествяватъ своя „ голема ” политика.
Ц елеш е се първо, чрезъ заплахите на тия дерайлирали елементи
да се отдръп ватъ селяните о тъ ВМРО, т.е. да бжде тя организационно
разнищена ; сетне — да бжде морално изложена предъ очите на по
робения народъ, като се оставя — чрезъ фалшиви печати, чрезъ спо
менаване на нейното име при грабежи и пр. — впечатление, че нейно
дело сж безчинствата на въпросната банда ; и посредствомъ всичко
туй да се услужи на Б елградъ. Министъръ Ал. Димитровъ, при по
сещение на сръбската столица бе обещалъ лично на Никола Пашичъ,
че щ е л ъ д а унищожи македонската организация. З а това обещание изрично споменава въ своята книга и Коста Тодоровъ *, твъ рде близъкъ
на Стамболийски и назначенъ отъ него за български пълномощенъ
министъръ в ъ Б елград ъ. Тодоровъ, който иначе безподобно л ъж е по
отношение на неприятни нему среди, изключено е да приказва измис
лици и спремо най-близките си другари.
Случватъ се понекога истински падения и израждания в ср е д ъ д а 
дено общество, д аж е ако то се отличава съ висока култура. Споменахъ
вече другаде за книгата на г-нъ Уинстонъ Чърчилъ, описваща видни
негови съвременници. З а политическия ж ивотъ на Франция около осемдесетьте години на миналото столетие той казва, че е билъ просто
отровенъ, зацапанъ, обърканъ отъ скандални работи. Сравнява го съ
тъмния и потаенъ ж ивотъ на известни елементи въ Чикаго. Скандалите
и паденията сж засегнали, при това, все личности отъ значение —
вестникари, депутати, министри. Това се случва въ една стара, органи
зирана и напреднала дъ рж ава, която обаче, преди това е изж ивела бур
но, несигурно време ; кж дето сж се разиграли четири-петь държ авни
преврати и революции ; кждето три чужди армии сж влизали въ сто
лицата (П ари ж ъ) ; кж дето конституции, правителства и закони сж бп*
« Балканъ Ф айербряндъ», и здаден а на английски езикъ, спомената по
точно въ книга II съ мои спомени.
-
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вали често съставяни и събаряни ; кждето и известната комуна б е излЪзнала на барикадите и съ множество убийства бе срушена. НавсЬкжде, въ всички партии е миришело на кръвь или се забелязвали
кръвни петна, които не е могло да се заличатъ с ъ елегантность, съ
култура и слава. Нийде въ Европа не е имало такава картина преди
първата световна война. Нийде и никога не е имало толкова цивили
зовано общество, което да лекува такива ужасни рани. Обществото на
Франция още е живеело съ спомените на революции и граждански войни
и е било разделено на непомирими партийни групи — роялисти, бонапартисти, републиканци, социалисти.
Подиръ военния неуспЪхъ на бъ лгарите — втори по редъ въ крат
ко време — следъ 1918 г. все пакъ разложението нЪма т ези краски,
каквито г. Чърчилъ ни описва за Франция. Отгоре, обаче, отъ к р ж г ъ т ъ
на управляващите, се насажда въ България старателно никакво на
строение за бунтарство, насъсква се селянина антидържавно, а главно
— задъ паравана на критики върху неусп^ла външна политика се на
саж да омраза едва ли не срещу българските национални права.
Щ о се отнася до народа ни въ Македония, той бе гранитно единенъ
въ м ж ката си подъ новото робство и въ надеж дата си да види единъ
день свободата.
Единствената осждителна, срамотна проява въ Македония биде ор
ганизирана главно о т ъ София, отъ управници на свободна България,
чрезъ ренегатските банди на Стоянъ Мишевци и Паницовци. Т ех н ата
деятелность се разширяваше все повече подиръ см ъртьта на Т. Алек
с а н д р о в у съ неограниченото съдействие на сръбската власть. Прояви
л ите се въ така нареченото „ Удружение противъ бугарскихъ бандита”,
като напримеръ полуграмотния бакалинъ Каламатиевъ, биваха приема
ни въ двореца на сръбския краль, назначавани за сенатори. Б роятъ на
невинните жертви, особено по селата въ Кумановски, Щипски, Струмишки окржзи, растеш е ; а зверствата не се подаваха на никакво опи
сание. На съответно м есто дадохме преценки на самите сръбски вест
ници за д е л а т а на тия „ държавни сръбски комити ” .
Когато Стоянъ Мишевъ се постави на разположение на сръбската
полиция, тя го изтъкна като първа фигура въ споменатото ,, Удруженйе ” . До ггогава въ него, но и по-късно, до 1941 г., важ на роля играеше
Михаилъ Каламатиевъ, който се б е прекръстилъ вече на Михайло Каламатиевичъ. Той разполагаше съ здравето, имота и ж ивота на всеки
българинъ въ областьта, както никой турски кърсердаринъ въ мина
лото. Още въ пъ рвите дни на предателската му деятелность наклевети
надъ двадесеть души щипяни като участници въ ВМРО, които леж аха
съ години въ затвора. Изведнажъ стана прочутъ като Ю да въ родния
си край. По негова воля биваха съсипвани о т ъ бой тия, на които бе
поставилъ око, като напримеръ граж дан ите Христо Куса-Катинъ и
х. Кимовъ. Предъ сждилището, когато беха сждени споменатите щи
пяни, предательтъ б е причаканъ съ викове и клетви о т ъ ж ен и те и д е 
цата на пострадалите. Синъть на х. Кимовъ, младъ момъкъ, направо се
закани на Каламатиевичъ : „ Рано или късно ще си отм ъстим ъ ” . Единъ
сръбски офицеръ се обърна къ м ъ последния съ насърдчение : „ Защо
не го убиешъ като куче ? ” Каламатиевичъ бръкна къ м ъ задния си
дж объ, но се поколеба. Въ тоя моментъ хората нагледно разбраха как
ва власть му е дадена. Презрението къ м ъ него достигна огромни раз
мери. Съ страж ари го пазеха по улиците и въ кжщи. Стана по-могж щ ъ
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о тъ сждии и депутати. Единъ день нареди неговъ ,, четникъ ” да удари
плесникъ на стария и всеобщо почитанъ д^до Арсо Лазаровъ, които^б^
и депутатъ въ Парламента. Властьта ,, изглади ” скандала, обявявайки
побойника за душевно боленъ.
Д ругъ пжть подлага на страшенъ побой стареца Мише Рамбабовъ,
заслужилъ деецъ още отъ турския режимъ, като му поврежда зрението.
Причината за побоя е о тк азъ тъ на Рамбабовъ да иска извинение отъ
своя съдруж никъ за нанесена му у ж ъ обида при споръ, въ който имен
но съдружника е билъ кривъ.
Вдъхновитель на редица нападения надъ невинни хора, пожари, из
нудвания, безчестия, вършени отъ ,, Удруженйето ”, 6Ъ до тогава глав
но Каламатиевичъ. Той 6Ъ ,, избранъ ” и за кметъ на Щ ипъ, като до
тогавашния кметъ Д им итъръ Карадж овъ б'Ь заставенъ да си даде
оставката и бЪ пратенъ въ Валйево. ,, И зборътъ ” на Каламатиевичъ
стана съ наложена единствена листа. Омразниятъ злодеецъ стана
.. представитель ” на Щ ипъ. И отъ него министъра на вжтреш нит-fe р а
боти Корошецъ, познатия словенецъ свещеникъ, 6Ъ отивалъ да се ос
ведомява за волята и желанията на гражданството, и да прави подиръ
това изявления, че въ Македония всичко вървело добре и народа билъ
доволенъ. Ако би дошелъ да разговаря и съ Стоянъ Мишевъ, Коро
шецъ би изкаралъ народа сигурно възхитенъ . . .
Стоянъ Мишевъ 6Ъ човЪкъ затворенъ въ себе си — въ пълната
смисъль на думата „ немтуръ ”, както се изразява народа въ родния му
край. Никога не б ^ х ъ го чулъ да произнесе повече отъ няколко о т к ъ с
лечни думи; очевидно нямаше способность да изрази цЪли фрази. По
моя преценка лишенъ 6Ъ отъ всякаква идейность. При многото ми срещи
съ него докъм ъ 1922 г. въ София, никога не го чухъ да заговори на как
вато и да е тема, имаща нЪщо общо съ духовни интереси. И никога
не ви гледа въ очи ; погледа му все към ъ земята. Въ главата му,
обаче, и тогава сж пониквали проекти — като напримЪръ отвличането
на генералъ Рачо Петровъ отъ софийския затворъ, съ цель у ж ъ да
бжде закаранъ на свобода въ чужбина, а съ интимното намерение да
му б ж д а тъ взети парит^ и сетне тайно убитъ ; или — проекта за фал
шифициране на банкноти, заедно съ никакви специалисти, които познавалъ, естествено — за лична користь; или фалшифициране печата
на ВМРО съ цель за подмамване на неосведомени борци да събиратъ
пари отъ народа, които сетне Стоянъ Мишевъ и Славе Ивановъ сж
прибирали за себе си. И други планове отъ подобно естество, за които
по-подробно е говорено въ друга книга. Тодоръ Александровъ 6Ъ проявилъ излишно великотърпение като не 6Ъ го тикналъ въ затвора презъ
време на пъ рвата голяма война, следъ като е билъ уличенъ въ взи
мане на подкупи като околийски началникъ въ Куманово.
Бедниятъ бр атъ на Стоянъ Мишевъ, продавачъ на зеленчукъ при
площадъ ,, Славейковъ ” въ София, потъваше отъ срамъ заради грозниrfc проявления на брата си, когато негови съграж дани наминеха край
него. Отбягваш е и името му да спомене. ТЪ бЪха наши съседи въ
Щипско Ново-село. И бащата, и майката бЪха добри хора, сиромаси,
каквито б^ха и повечето новоселци тогава.
Следъ като о т р я д ъ т ъ на Паница и на Стоянъ Мишевъ, засиленъ и
съ правителствени ,, оранжевогвардейци ” , 6Ъ разпръснатъ о тъ въ о р ж женигЬ мастни селяни при с. Сатофча, Неврокопско, Мишевъ мина
близката гръцка граница съ група провинени въ разбойничества свои
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другари — Григоръ Циклевъ, Мите Соколарски, Наце Гърдовски, Санде
Пехливана и други. По техно желание гр ъц ки те власти ги предадоха на
сръбските. Веднага поеха върху себе си задачи, каквито до тогава из
пълняваха срещу българското население известните бандити Йованъ
Бабунски, Дончо Църцорийски, Кръсто Търговищки, както и тайната
полиция и ж андарите на краль Александъръ, издадоха всичко що знаеха
о тъ миналото за връзките, похватите на ВМРО и по-проявенитЪ участ
ници въ освободителното дело. И така, въ Щ ипъ Стоянъ Мишевъ за
почна открито народоубийствената си кариера, която подъ пр^ка сръб
ска закрила продължи около година и половина.

Край на гадното му сжществувание турна на 30 декемврий 1924 г.
Кирилъ Григоровъ (Келешовъ) отъ Щ ипъ, 21 годишенъ, синъ на крайно
бедно семейство.
Той б-fe измежду най-младите бежанци, напустнали родния си градъ
поради сръбския режимъ. Проявявалъ силно желание да бжде приетъ
въ ВМРО, по-точно да получи задача свързана съ рискове. Следъ мно
гото молби, отправяни чрезъ по-възрастни отъ него съграждани, срещнатъ е билъ и изслушанъ. Съ няколко думи е изразилъ желанието си.
Повече е говорелъ неговиятъ чистъ погледъ, отъ който бликаше ентусиазъмъ, увереность и решителность. Като е запитанъ какъ горе-доле
см ^та да приложи наказанието надъ Стоянъ Мишевъ въ Щ ипъ, той
само се е усмихвалъ, казвайки : ,, Никой нема да се сети защо съм ъ
се върналъ въ Щ ипъ. Бж дете спокойни; и петима да сж съ него, нема
да се посрамя ” . Разчиталъ е на изненадата и на младенческата си лов
кость. Много и не е разисквано съ него върху планове. Познавахъ об
становката въ нашия градъ. Най-важното бе нападателя да е решенъ
на всичко ; технически усложнения за акцията не сжществуваха. Опа
сението е само едно : дали сръбската власть и специално ,, Удруженйето ” нем а да се усъмнятъ защо се е върналъ отъ България, дали
нема да го арестуватъ или отдалечатъ отъ града.
Кирилъ е билъ скритъ въ дома на приятели. Дадени сж му били
седемдесеть лева, за да си купува нощно време храна за неколкото дни,
докато бжде посетенъ втори пжть. Денемъ не е требвало да излиза,
за да бжде заличена дирята му. Но дойде неочаквано убийството на Т.
Александровъ, та дълго е останалъ безъ връзка. Той се досетилъ, че
хората сж заети и ударилъ на икономия ; купувалъ си само х л еб ъ и
сирене ; иначе е требвало да се явява при познати и да иска пари на
заемъ. Обадили му се когато вече е останалъ почти безъ грошъ.
Т ж гувалъ е самичъкъ за загубата на Тодора и го обзимало нетърпение
по-скоро да стигне въ Щ ипъ. И стигна благополучно, представяйки
предъ тамош ните власти, че за България е заминалъ съ надежда да
припечели нещо, но се разочаровалъ и се прибира у дома сп.
О тъ невинните на видъ писма, които е изпращалъ се е разбирало,
че спокойно се е установилъ въ града като прислужникъ въ едно ка
фене ; никой не го следелъ, и знаелъ вече всеко движение на ренегатския главатарь.
Стоянъ Мишевъ се б е установилъ да ж ивее въ познатата кж щ а на
Гочеви, която има най-широкия дворъ въ града, съ големи сенчести
д ъ рвета и знаменита съ пълноводието си чешма. К ъ м ъ 12 часа на
пладне — на 30 декемврий — Кирчо бе повалилъ Мишева точно предъ
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прага на този му конакъ. И успива да излезе отъ града, стигайки близо
до границата на България. Минавайки към ъ село Костинъ-Долъ, Кочанско, забелЪзанъ е билъ на 8 януарий 1925 г. отъ несигурния селянинъ Стоилъ Ш анкевъ и предаденъ. При престрелката, която завързалъ
съ сръбските стражари, Кирилъ изстрелва всички патрони отъ револ
вера си ; а друго оржжие не е носилъ. Заловенъ, докаранъ е въ щипския затворъ, кждето остана до 30 августъ с. г.
Известията гласиха, че презъ цялото време на затворничеството
неговото възторжено настроение и усмивка не сж го напустнали, м акаръ
да е билъ битъ и увЪренъ, че го чака смърть. Чрезъ едного отъ стр а
ж ар и те — м естенъ турчинъ — бе изпратилъ до свои познати скромни
броенички, съ поржчение да ми бж д атъ препратени като последенъ
поздравъ. Направени беха отъ ситни костилки отъ сливи, нанизани на
телъ, а на края съ пискюлче. Повече отъ всичко друго тия броенички
говореха за преданностьта и високия духъ на Кирчо, който очакваше
застрелването си. Тази реликва, както и други нёкои скжпи спомени
отъ герои, е изчезнала при обиските, вършени изъ македонски домове
въ България по-късно, при офицерския сърбофилски превратъ отъ
19 май 1934 година.
Послужвайки си съ думите, писани въ една моя статия за възтор 
жения Григоровъ презъ 1927 г., ще кажа, че той отсече главата на
измената там ъ, дето тя се считаше напълно спокойна — въ обятията
на сърбите,- той спаси народа си отъ срамъ и затова, м акаръ да бе
най-младия измежду героите, които ВМРО излжчи въ последните го
лини, името му е произнасяно отъ всеки македонецъ съ благоговение.
Стоянъ Мишевъ б е получилъ неограничена власть, за да денационализнра населението на щипската область, използувайки за тая цель с р е д 
ствата на една крайна безчовечность. Това явление смути душ ата на
Македония и обиди гордостьта й. Стоянъ Мишевъ израстна въ очите
на нашия народъ като чутовенъ изменникъ. Но народътъ знаеше, че
всеко зло ще бжде неминуемо победено ; въпросъ е само на време.
М ж жествениятъ ударъ на Кирчо Григоровъ бе за него самия
твърде лесна стж пка ; решилъ бе да умре и съ това всички пречки
беха преодолени. ,, С трува ми се, че петь души да сж, ще ги поваля
единъ следъ другъ ” , казваше усмихнатъ нашия герой. Т ези думи биха
били взети за шега, ако се сждеше по външностьта му. Невинния,
кротъкъ погледъ, милата постоянна усмивка и ц ел ата му младенческа
осанка наумеваха по-скоро неоформената воля на дете, което, оставе
но само на себе си, едва ли би могло да се справи съ една твърде
обикновена житейска грижа. Въ сжщность, той обладаваше р е д ъ к ъ
характеръ.
Два месеци и половина беха протекли откакъ се б е завърналъ у
дома си. Служейки акуратно въ кафенето, билъ е ц е л ъ подъ напре
жението на своята замисъль.
Впечатлението о т ъ падането на Стоянъ Мишевъ б е грамадно.
Нервна тревога е обзела сръбските власти. По разни посоки се разтичв атъ войски и полиция. Всички закани, арести и насилия биха били
напраздни, ако не б е греш ната душа на шпионина Ш анкевъ. Докато
още б е въ затвора, Кирилъ можа да научи, че неговиятъ предатель е
наказанъ съ смърть отъ ВМРО.
Една черта се хвърляше въ очи у Кирила — спокойната му упоритость. Ако той си имаше мнение за нещ о и некой се опитваше да го разу
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беждава, той не би спорилъ, нито би се гнЪвилъ; погледналъ би съ бе
седника си усмихнатъ и непоколебимъ, като да му казва, че напраздно
си губи времето. Тая му особеность сж запомнили като характерна
негови другари. Съчетана съ ря д ката му смелость и кристаленъ идеалнзъмъ, тази черта е задърж ала върху устнитЪ му усмивка и въ оня

Кирилъ Григоровъ

мигъ, когато на 30 августъ 1925 г. сръбските палачи насочиха срещу
крехките му гърди дулата на своитЪ пушки. ТЪхниятъ залпъ завърши
въ лицето на двадесеть и една годишния младеж ъ образа не само на
героя, но и на светия народенъ мжченикъ.

Д ърж анието на Григоровъ удивляваше и сърбитЪ. Кореспондентътъ
на белградския вестникъ „ Политика ” б^ посетилъ въ началото на
месецъ априлъ затворника и така описва впечатлението си:
,, Съ м ж ка той се движи. Съ едната рж ка дъ рж и т е ж к а т а ве
рига, а съ другата шапката си. Бледенъ и изненаданъ о тъ това нена
дейно извикване, той е повЪрвалъ въ първия моментъ, че т р е б в а да
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се явява предъ своите сждии. Неговиятъ изгледъ и неговиятъ откритъ
и детски погледъ не предавать нищо отъ това, което характеризира
обикновения п р е ст ж п н и к ъ ........Сетне кореспондентътъ посетилъ и дру
ги затворници, а на първо место лелята на войводата Иванъ Бърльо,
Сава Кукушева. О станалите затворници по тази афера сж на възрасть
г т ъ 19 до 21 години. Двама отъ тЪхъ сж служили въ сръбската армия
— въ Чачакъ и Ужице. Споредъ сръбския вестникаръ, единиятъ отъ
т'Ьхъ е доставилъ оржжие на Кирилъ Григоровъ.
А пратеникътъ на белградския вестникъ ,. Правда ” известява отъ
Щ ипъ следното :
Въ една килия на жупанството се намира, носещъ на краката п
• ^ ц е т е си теж ки вериги, Киро Григоровичъ (името му посърбено отъ
журналиста ! — бел. наша), убиецъ на войводата Стоянъ Мишевъ. Този
младъ човЪкъ, на възрасть около 20 години, винаги усмихнатъ, из
глежда способенъ да покаже презъ последните си дни сж щ ата см е
лость, за която той даде доказателство въ момента на убийството.
Въпреки т еж к и т е окови, които затрудняватъ движенията му, той става
бърж е и прави ловки движения всекога, когато вратата на неговата
килия се отваря. Той има винаги сжщия отговоръ.
— Защ о уби Мишевъ ?
— Защ ото получихъ заповедь за това. Не съж елявам ъ за моята
постжпка ; напротивъ, гордея се и съм ъ доволенъ, че м ож ахъ да из
пълня дълга си.
— Знаеш ъ ли, че ще отговаряшъ ?
— Знамъ го. Щ е бжда екзекутиранъ.
— Не съж аляваш ъ ли, че ще умрешъ така младъ ?
Въ отговоръ убиецътъ Григоровичъ има една иронична усмивка.
Когато човекъ си спомни сжщо за поведението на младата девойка,
която извърши атентата въ Б у р гтеатъ р ъ и нейните горди декларации,
идва до убеждението, че фанатизма на македонските екзекутори е непобедимъ * ” .
Пакъ споредъ сръбските вестници, броятъ на онези, които сж
искали да присж тствуватъ на процеса, който почна въ Щ ипъ, е билъ
твърде големъ. Но поради тесн о тата на залата д о с тж п ъ тъ въ заседа
нията е ограниченъ.
По съобщения на щипски граждани, не се е очаквало да се издаде
смъртна присжда за Григоровъ, защото не е билъ пълнолетенъ. По
настояване на ,, Удружението ” и м естн и те власти, обаче, потвърдена
била смъртна присжда. Вестникъ ,, Политика ” уведоми, че Кирилъ
посрещналъ известието много спокойно. Рано сутриньта, на 30 августъ
той е билъ закаранъ съ камионъ на м естото на екзекуцията, в ъ н ъ о тъ
града. Т в ъ р д е ш е се тогава, че там ъ е отишла и ж ената на Стоянъ Ми
шевъ, заедно съ Каламатиевъ. Запитанъ още еднаж ъ дали се разкайва,
Кирилъ решително отговорилъ — Не ! А като посегнали да вр ъ зв атъ
очите му, казалъ :
— Не давам ъ да ми връзвате очите. Д а ж ивее Македония !
Тукъ е подходяще да цитираме какво бе писалъ белградския вест
никъ „ Време ” въ броя си о тъ 15 априлъ с.г. предавайки у ж ъ дум ите на
некое ,, видно лице, запознато съ българските работи ” :
* Взето отъ в-къ « Нувелъ М аседониенъ», брой 52 отъ 25 май 1925 г. __
Наскоро, на 8 май с. г. въ виенския Бургтеатъръ намЪри своя край измЪнникътъ
Тодоръ Паница. По това ще стане дума по-нататъкъ.
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,, Може да се прибави едно обстоятелство твърде важно за насъ и
за Европа. Това е, че македонската революционна организация е сега
въ пълна немощь. Тя не е въ състояние да предприеме никаква
въорж ж ена акция въ наша територия, никакво нападение въ по-гол^мъ
масщабъ, нито да причини и най-малко зло, защото тя тр еб в а да се
бори между дветЯ фракции на автономисти и федератисти ” .
Своите слуги като Стоянъ Мишевъ „ Време ” искаше да изкара
като фракция въ македонското дело .. . Колкото до самоутешенията на
белградската редакция, т е беха обикновена хитрость, предназначена
да успокоява шумадийското общество. Естествено, най-смешно звучеше
претенцията за идентифициране на сръбския шовинизъмъ, денационализаторска политика и тероръ съ некакви идеали или кауза на Европа.

Заедно съ Григоровъ беха осждени * и деветь души млади хора и
три жени, отъ които едната седемдесетгодишна. Арестувани бех а и
много други лица, съ които е дружилъ, но не сж знаели нищо о тъ на
меренията му ; или съ които случайно е разговарялъ, поздравлявалъ се
и пр. Понеже на съ р би те беха нужни жертви хванаха и сждиха когото
пожелаха, безъ никаква вина. Ето списъка на тези, които беха осждени:
1. Л азаръ Гацовъ, осжденъ на 20 години, леж алъ 5 години и умр ел ъ въ затвора.
2. Добри Кукушевъ, осжденъ на 20 год., а леж алъ 16. Въ затвора
много битъ и на десн ата рж ка откжснати два пръста.
3. Стойче Мишевъ, осжденъ на 15 год., леж алъ 11 години. Братовчедъ на Кирилъ 'Григоровъ ; жененъ въ Сърбия и там ъ останалъ, неможейки да се върне.
4. Михалче Григоровъ Дервишевъ, осжденъ на 20 год., леж алъ 14;
беденъ, общъ работникъ.
5. Коце Николовъ Юруковъ, осжденъ на 12 год., а л еж алъ 10.
Има майка, жена и дете ; обущарь е и беденъ.
6. Йорданъ Хр. Синевъ, осжденъ на 10 год., леж алъ б год. ; пребитъ о тъ бой въ затвора ; отъ много т еж к и т е окови ц ели ятъ парализиранъ и неспособенъ за движения ; живееш е при баща си, 70 годишенъ.
7. Никола М. Селевъ, осжденъ на 10 г. и леж алъ 10 г.; беденъ.
8. Катя Бърльова, осждена на 8 год., лежала 8 години ; 70 годишна.
9. Трайчо Бърльовъ, осжденъ на две години, леж алъ две години.
10. Славка Тр. Бърльова, жена на Трайчо, осждена на 5 месеца,
лежала петь месеци.
П . П е т ъ р ъ Николовъ Юруковъ, преди гледане на делото леж алъ
петь месеци и отъ страшни изтезания ум р ел ъ въ затвора. Оставилъ
жена съ три деца.
12. Славка Кукушева, майката на Добри Кукушевъ, леж ала въ ?лтвора петь месеци ; ум рела въ затвора преди гледане на делото.
Съ премахването на Стоянъ Мишевъ сръбската власть получи заслуженъ урокъ, а ренегатите беха ударени въ сърдцето. Кирилъ Гри
горовъ остава като единъ о тъ най-светлите образи на борецъ, съ ко
* Процесътъ срещу К. Григоровъ започна на 25.V.1925 г.
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гото нашата младежь може да се гордое и да се вдъхновява отъ идеа
лизма му.
А понеже съ рби те обичатъ често, ни въ клинъ, ни въ рж кавъ, да
споменаватъ името на Европа, вярвайки, че така т^хн ата диващина ще
мине за културтрегерство, нека припомнимъ думитЪ и препоржкитЬ на
сдинъ гол1шъ европейски политикъ, считанъ за най-видния англичанинъ
въ днешната епоха, — г. Уинстонъ Чърчилъ — когото преди малко ци
тирахме.
„ Основно право на хората е да умиратъ и да убиватъ за земята,
въ която живЪятъ и да наказватъ съ изключителна строгость всички
членове на собствената си раса, които сж подали ржце на нашестве
ника * ”. Точно така постжпи и ВМРО, бързайки да накаже измЪнницит'Ъ, които бЪха влезнали въ услуга на нашественика и поробителя на
Македония.

*
« История на говорящитЪ английски езикъ н а р о д и », стр. 21, лондонско
издание, на английски езикъ, отъ Уинстонъ Чърчилъ.
Цитирано отъ вестникъ « Илъ Джорнале д ’И та л и а » отъ 12 юлий 1956 г.,
стр. 3, въ статия «Убиватъ се безъ д а се м р а зя т ъ » ; анкета върху драмата
въ Кипъръ отъ Джорджио Лили Латино.
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XI.

ИЗМЪНАТА НА ПЕТЪРЪ ЧАУЛЕВЪ

Съ външния си видъ той не привличаше, но събуждаш е никакво
очудване. Б е т ъ н ъ к ъ и високъ; приличаше ми на ония албански овчари,
които въ детинството ми бехъ виж далъ да минаватъ съ стада презъ
родния ми градъ. Срещалъ съ м ъ ги и по-късно. Т е б^ха приятни, ес
тествени въ простотата си. Чаулевъ, обаче, с^каш ъ искуствено подърж аше единъ свой изразъ и погледъ на разсърденость. А заедно съ това,
като го заговорите, чувствувате веднага какъ се счита многознаещъ и
важенъ. Въ сжщность твърде малко знаеше и смЪшенъ б е съ тая си
важность. Поради физическото му очертание и тази острота на израза
Иванъ Бърльо, който бе наблюдателенъ и духовитъ, го наричаше ви
наги ,, койковска кръцуга ” . Въ кратовското село Койково билъ виждалъ
доста отъ онези длъгнести свинчета, които никога не затлъ стяватъ , а
иматъ по гръбнака си настръхнали гъсти косми, като четка ; изъ БрЪгалнишката область носеха име ,, кръцуги ” .
Следъ първата световна война Чаулевъ идваше редко въ канце
ларията на ул. ,, Гурко ” 22 ; само за да получи месечната си издръжка,
която по-късно азъ му занасяхъ въ дома. Навърташ е се ежедневно въ
кафенето ,, Континенталъ ” на улица . . Л е г е ” . ВсрЪдъ единъ кр ж гъ отъ
клиенти разказваше всевъзможни — често пжти украсени — свои пре
живелици отъ миналото. О тъ време на време тая група развеселяваше
цялата публика въ салона, а и зяпачи о ткъм ъ улицата, съ церемониите,
въ центъра на които бе всеизвестниятъ въ столицата на България Дим итъ ръ Даскала, продавачъ на чуждестранни вестници изъ голем ите
заведения. Даскала имаше окачени по палтото си разни медали, които
сигурно теж еха едно кило, получени все отъ такива ,, почитатели ” като
събеседниците на Чаулевъ, заради ,, заслуги по разпространението на
чуждестранната преса ” . В идехъ еднаж ъ отъ улицата какъ окачваха
на врата му, съ дебела верижка, единъ медалъ, който самъ сигурно
тежеше повече о тъ килограмъ. Произнасяни беха и подходящи речи.
Не м ож ехъ да си представя Тодоръ Александровъ да кисне така
въ кафене и да се забавлява съ разни зевзеци или слабоумни хора.
Предполагахъ, че Чаулевъ изчаква благоприятенъ моментъ, за дп
замине наново като войвода въ Охридско, кждето некога е действувалъ.
Иначе, въ България той требваш е да се залови за частна работа. Съ
нищо не би м огълъ да ползува македонската кауза в ср е д ъ емиграцията.
На частна работа би оставялъ по-добро впечатление, отколкото съ ме
сеци да води празенъ животъ. П озите му можеха да го направятъ и
съвсемъ смешенъ.
Споредъ взето въ Централния Комитетъ решение той е требвало,
наистина, да замине въ Охридско. Д ълго време бе протекло о т ъ какъ
Александровъ се намираше вече въ поробена Македония. Неколко пжти
б е х ъ предавалъ пристигнали отъ него писма на Чаулева. Но той про
дълж аваш е да се забавлява по кафенетата. Може би, за да ми даде да
разбера, че го занимаватъ и сериозни проблеми, една вечерь, следъ
като му б е х ъ занесълъ въ пликъ месечната издръж ка, придружи ме
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по улицата и тайнствено ми повери убеждението си, че д -р ъ Филипъ
Атанасовъ требвало да бжде премахнатъ. Отговорихъ му, че азъ не се
занимавамъ съ такива въпроси и че мога да му препратя писмо до
Александрова, ако желае да му пише. За да прикрие стеснението си
о тъ моя отговоръ, продължи да напада д -р ъ Атанасова и свърши съ
закана, че ще му се види см етката. Чувствувахъ, че по ср ед ата има
некакво лично чувство. Иначе, д -р ъ Атанасовъ бе единъ измежду гру
пата, която създаваше опозиция въ организираната наша емиграция.
Но не б е х ъ още чулъ за грехове, които да диктуватъ посегателство
върху живота му. Въ всеки случай, известихъ на Александрова какво
внушаваше Чаулевъ ; нищо не ми отговори.
Много обичаше Чаулевъ да се говори за него. Единъ неделенъ денъ
на площада ,, Свети Краль ” сияещъ ми разказа какъ некое лице, при
стигнало отъ западна Македония, разправяло — при н е к ак ъ в ъ праздникъ или свадба на охридско семейство, — че там ъ се движилъ съ
чета Чаулевъ и че това се ширело отъ уста на уста. Радваше се за
тия приказки, но не заминаваше за Македония.
По едно време изчезна отъ софийския хоризонтъ. Т ръгна у ж ъ към ъ
Албания, та оттам ъ да проникне въ Македония. Обаче заседна въ ка
ф енетата на централна Европа. Читательтъ ще си спомни, че въ окрж ж но номеръ 774 отъ 2 августъ 1924 г. двамата членове на Централния
Комитетъ на ВМРО, Тодоръ Александровъ и Ал. Протогеровъ, беха
писали за него следното:
,,. . . Нашия другарь П етъръ Чаулевъ, който последните 4-5 годи
ни, когато всички истински борци работятъ въ Македония за в ъ зс ъ з
даване на Револ. Орг., се отдаде на безделие и политиканство, не само
не помагаше на работата, а създаваше неприятности и пречки. На не
колко пжти подканенъ да изпълнява длъж ностьта си като членъ на
Ц.К. на ВМРО, той обещава да влезе въ Охридския край, дето има
връзки и може да бжде най-полезенъ, и тр ъ гва у ж ъ н ататъ къ , но все
намираше претекстъ да не замине, да изклинчи. Понеже беше почналъ
на своя глава да влиза въ разговори даж е отъ името на ВМРО съ пред
ставители на чужди държ ави, издаде се окржжно номеръ 535 отъ 30
септемврий 1923 година, което се посочи на времето на известни само
среди въ странство, които се молеха да го приематъ като частно лице,
а не като представитель на ВМРО.
И това окржжно и новите писмени остри бележки и много други напомнювания, не го стреснаха и не го накараха да се опомни.
Напротивъ, въ началото на тая година узнахме, че той е взелъ пари
о тъ болшевиките, но не искахме да верваме това.
Преди да оформимъ, съгласно правилника, неговото изхвърляне отъ
членство въ Ц.К. и о т ъ редовете на Организацията за извърш ените отъ
него грешки и престжпления, намерихме за добре да го срещнемъ лич
но и да го поканимъ за последенъ пжть да влезе въ Македония и да
се отърве о тъ досегашния погреш енъ пжть.
Още при п ърви те срещи, Чаулевъ призна досегаш ните си грешки.
Устно, а по-късно и с ъ писмо потвърди, че никога нема да се цепи отъ
Организацията и че неговото влизане да работи вж тре въ Македония е
вече „ въпросъ на ж ивотъ или см ърть ” .
П овервахме на декларацията на Чаулевъ, решихме да направимъ
опитъ, въ срещи съ представители на болшевишка Русия, да съгласимъ
последните, ако не пом агатъ на македонското освободително движение,
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поне да не му пречатъ, или ако не успЪемъ въ това, поне да узнаемъ
истинскитЪ имъ намерения и замисли, та споредъ това да вземемъ поефикасни предохранителни мерки . . .
Въ своето дълго пребиваване вън ъ отъ Македония Чаулевъ се
опознава и сдружава съ Митко Пенчевъ, известенъ авантю ристъ и платенъ агентъ на болшевишката пропаганда, подсждимъ предъ ВМРО за
злоупотребени организационни суми. Чаулевъ бързо се спуска по наклонностьта и получава пари отъ болшевиките. Впрочемъ и еам ъ Чау
левъ признава предъ Т. Александровъ въ Виена, че секретарьтъ на
съветската легация въ Римъ, отпосле преместенъ съ повишение дру
гаде, за което той много съжаляваше, му е далъ 500 долари. Двамата
ние — Александровъ и Протогеровъ предъ Влахова му предложихме да
му дадемъ тия пари отъ касата на Орг., за да ги върне на болшеви
ките и по тоя начинъ да възстанови изгубеното предъ т е х ъ достойн
ство, но той отблъсна тая покана, отъ който ф а к т ъ дойдохме до за
ключение, че Чаулевъ е взелъ по-голема сума отъ горната и че е обвързанъ съ т е х ъ и не може да се откаже.
Това последното се потвърди още въ два случая . . . ”
Заслуж ава да се прочете писмото, което Александровъ отправя до
Чаулева на 19 августъ 1924 г., т.е. дванадесеть дни преди см ъртьта си
и отъ което прилагамъ фотографирана последната с т р ан и ц а30.
„ Драги Езерски,
Днесъ чрезъ Велева пратихме след. телеграма : ,, Кажете
Езерски : Неотложни дружествени работи налагатъ неговото ид
ване неколко дена при насъ. Ако сл ед ъ толкова покани, пакъ не
дойде, съгласно устава на сдружението, отнасяме въпроса надлеж
ното м есто и д ъ рж и м ъ го отговоренъ за вреди и загуби отъ не
говите противоуставни дела. Наковъ, Илия ” .
Разбралъ си верваме, правилно телеграмата.
С ледъ като стоя въ бездействие години наредъ, когато дру
ги възсъздаваха и преустройваха ВМРО вжтре, сл е д ъ като остана
да политиканствувашъ дълго време въ Римъ, м акаръ да замина
о тъ София съ цель д а влезнешъ вж тре — на тръгване даж е си
говорилъ на познати, че въ скоро време съ неколко хиляди души
ще се явишъ въ 'Скопйе и ще ги поканишъ там ъ на гости (тогава
съ р би те имаха малко войска въ Македония) ; следъ като мина
лата година намери предлози да изклинчишъ, очаквахме всички
другари това л е т о поне да изпълнишъ думата, която даде предъ
насъ : „ Заминаването вж тре за мене е въпросъ на ж ивотъ или
см ърть ” . Ти б е обещалъ да заминешъ щомъ се почнатъ м еж 
дуособиците въ Албания, преди да е сформирано ново правител
ство, въ „ междуцарствието ”, безъ да чекашъ д аж е Пламенова.
З а тая цель ти даде и Наковъ писмо да извикашъ Иосифа толко
ва рано там ъ. Ти, обаче, не само не използува това удобно време,
но и като замина Пламеновъ съ другарите, кога още немаш е ново
правителство и нареждане да ни се правятъ пречки, отлож илъ си
заминаването докато се съ зд ад ат ъ такива.
М акаръ да обеща съ писмо и телеграма отъ Римъ, че нема
д а отидеш ъ въ Виена, безъ да дочакаш ъ нашия отговоръ, замина
за т а м ъ .
—
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He само това, но въпреки нашата телеграма о тъ б юний до
Данилова : „ Никакви публикации, никакъвъ вестникъ . . . ”, въп
реки дългото писмо по Мирчо и устните поржки по Мирчо и Клубски да не допустнешъ публикуването на никакъвъ комунистически
партизански манифестъ, невъзможенъ отъ всЪко гледище за ВМРО,
ти го публикувашъ, интервюта даваш ъ и все повече загазваш ъ . . .
Ти, който бе извършилъ вече престжплението да земешъ отъ
секретаря на С ъ ветската легация въ Римъ, по твое признание предъ
Накова — (500) петстотиньтЬ долара — като не прие в ъ в ъ Виена
предложението ни да ти дадем ъ отъ касата на организацията да
ги върнеш ъ на болшевиките, за да бж деш ъ независимъ, гордъ и
съ достойнство предъ тЪхъ, предполагаме, че си взелъ много погол'Ьма сума —, требваш е да бж деш ъ много внимателенъ и безъ
наше знание и съгласие да не вършишъ нищо. Наместо да дойдеш ъ при насъ, д а изучишъ положението и да земемъ задружно
правилно решение по въпроса, ти почна да даваш ъ интервюта, да
печатишъ манифести и статии .. . ; остави се Янтарски и Черновъ
да ти пишатъ, каквото уйдисва на други, а ти само да подписвашъ...
В ъ н ъ о тъ това ти не отговори на аргументите, които ти се
даваха в ъ дългото писмо по Мирчо, нито на устните по Мирчо и
Клубски, а имашъ време да пишешъ заканителни писма до Григора
и Генко . . .
Ако по-рано не се знаеха истинските намерения на Беркманови к ъ м ъ борческа Македония и към ъ Царство България и има
ше наивници да вырвать, че болшевиките ще помогнатъ на маке
донското национално освободително движение, безъ да искатъ то
д а промени характера си и безъ да ж елаятъ да го правятъ орж дие за свои цели, когато г. Беркманъ е ималъ смелостьта пр^дъ
васъ съ Даниловъ, въ присжствие на Клубски и Мирчо, да настоява
ВМРО д а влезне въ разбирателство съ мерзавците — продажници
Петрини и Грънчаровъ, ако имаше капка съ в есть у двама ви и
малко родолюбиво чувство на българи, требваш е да се възмутите
и да защитите своето човешко достойнство и престижа на ВМРО.
В ъпреки всичко станало досега, изпълняваме другарски д ъ л гъ
к ъ м ъ т еб ъ и д ъ л га си къ м ъ измжчената, борческа родина Маке
дония, като те поканваме да се опомнишъ, докато не е станало
късно, да престанешъ да вършишъ нови грешки и престжпления,
д а дойдешъ при насъ, м акаръ сега да не можеш ъ замина вжтре,
асла ни предстои и др. работа. Ако не ни послушашъ, сигурно и
скоро ще се разкайваш ъ за това.
Съ много поздрави
19.8.1924 г.
Тр. Василевъ ” .
Край на тази „ деятелность ” на Чаулевъ турна револверътъ на
Димчо Стефановъ. На 23 декемврий 1924 г. той го открива въ едно ка
фене на площадъ Верциере въ гр. Милано и го повали съ петь куршума.
Не само не б е пожелалъ да се отклони отъ пжтя, който б е поелъ,
но б е започналъ и открито да подравя ВМРО чрезъ насърдчаване на
нейни противници. З а да се допровери окончателно поведението му,
изпратено му бе — споменахме вече — едно писмо съ подправенъ
подписъ на „ П ърванъ ” (псевдонима на Г. Занковъ) до познатъ на
ВМРО неговъ адресъ въ чужбина. Занковъ нападаше въ писмото си
—
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Александрова, осжждаше държанието на Националния Комитетъ на
емиграцията въ България и съобщаваше, че има намерение да се скрие
вече ; но иска, ако е възможно, една временна помощь отъ петдесеть
хиляди лева. Чаулевъ отговори на 7 септемврий 1924 г. съ телеграма,
че сумата ще бжде изпратена. О тъ кжде б ё я взелъ ? Очевидно отъ
болшевиките, които беха готови да помагатъ на всеки срещу Т. Алек
сандровъ. Подробности — съ факсимилета — върху това сж дадени
на времето въ книгата „ Заго в о р ъ тъ срещу Т. Александровъ ” .

Нека приб-Ьгнемъ (и въ прилож ението31) към ъ некой цитати отъ
книгата „ Т р и т е д е л а ”, за да добиемъ по-пълна представа относно ста
налото въ Милано.
„ Въ затвора Д им итъръ Стефановъ требваш е да чака шестнадесеть месеца, до 26 априлъ 1926 г., когато почна разглеждането на
делото му, като презъ това време, доколкото е позволявалъ затворнишкия редъ, се е занимавалъ главно съ учене на италиански езикъ, за
да се защити безъ преводачъ въ сжда. Гриж ите на ВМРО за нейния
веренъ членъ сж подкрепяли духа му заедно съ съзнанието, че е изпълнилъ своя д ъ л г ъ къ м ъ борбата на родината си. Безъ съмнение, за
духовната издръжливость на С теф ановъ е допринесло твърде много и
това, че неговата защита предъ сж да е била поверена на двама отъ
най-добрите италиански адвокати и общественици — сенатора Винченцо
Морело (в ъ Р и м ъ ) и депутата Иноченцо Капа (въ Милано).
С енаторътъ Винченцо Морело, известенъ писатель и публицистъ
подъ псевдонима Растинякъ, е единъ високообразованъ човёкъ, главното занятие на когото не е адвокатството, но участието му въ неколко,
само големи, процеси, му е създало авторитетъ и като отличенъ юристъ.
Роденъ е въ Калабрия, свършилъ е университетъ въ Неаполъ и Пиза.
П ървите стжпки като журналистъ е направилъ въ Неаполъ като съ трудникъ на вестниците „ П и к о л о ” и „ Кориере делъ Матино ” . Сетне
въ Римъ основава вестникъ „И лю стрована Т р и б у н а ” заедно съ Га
бриеле Д ’Анунцио и Сарторио. Билъ е дългогодишенъ сътрудникъ на
в-къ „ Трибуна ”, а сега ржководи бюрото въ Римъ на вестниците „ Секоло ” и на „ Ил Прогресо Итало-Американо ”, който излиза въ НюЙоркъ. П о-важ ните големи процеси, въ които е взелъ участие като адвокатъ, сж тия на Банка Романа, на Мури, на Палацо ди Джустиция, а
презъ време на войната билъ защитникъ сжщо при важни търговски
процеси на Италия. С енаторътъ е единъ отъ най-видните съвременни
италиански писатели, за чиято известность особено сж допринесли не
говите драми. Писалъ е лирика (сбирки „ Строфи ”, „ Пулвисъ етъ
у м б р а ”), драми („ Ф л о т а т а на е м и г р а н т и т е ”, ,, Проклетиятъ пръстенъ ”, „ Кондотиери ” ), критика ( „ В ъ изкуството и ж и в о т а ”, „ Л и т е 
ратурна ен ер ги я ”, „ Д ъ р в о т о на з л о т о ” ) и политически книги („ П о л и 
тика и банкрутъ ”, „ Книга за войната ”, „ Адриатика безъ миръ ” , „ Го
рящ ата кжпина ” ) ; освенъ това написалъ е и неколко други съчинения,
като напр. „ Пледоария въ защ ита на д -р ъ Секи ” (о тъ процеса Мури,
съ обширенъ предговоръ). С енаторътъ е сега около петдесеть годишенъ, председатель на друж еството на книгоиздателите въ Милано, виденъ членъ на ф аш истката партия, ползуващъ се съ общо уважение и
симпатии. И згледътъ на патриции о тъ времето на римския р а з ц в е т ъ
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прави още по-внушително впечатлението отъ тая строга личность съ
бистъръ умъ и здрава воля.
Д е п у т ат ъ т ъ Иноченцо Капа, единъ отъ първитЪ оратори въ И та
лия, сжщо не е професионаленъ адйокатъ. Буденъ духъ, енергиченъ,
извънредно отзивчивъ зйстжпникъ на право и правда, г. Капа е любимиятъ
сказчикъ на Милано, каненъ по всички италиански градове, които познаватъ силата и убедителностьта на неговото слово. Роденъ е въ Тори
но, 1875 г.,' синъ на чиновнишко семейство, израсълъ въ Милано, въ

Димче Стефановъ

духовно общение съ всички по-крайни течения на италианския общественъ животъ. Въ скоро време е заетаналъ наредъ съ водителит-fe на
републиканското движение на Мацини. Още като ученикъ въ гимна
зията е редактиралъ седмичното списание „ Бандиера ” (Знам е). Сетне
въ университета, въ който свърш ва право, сътрудничи и редактира,
все на страната на републиканския печатъ, в-къ „ Италия делъ Пополо ” и седмичното списание „ Илъ Лучиферо ” . Въ 1898 г. следъ
убийството на неговия най-близъкъ приятель Муцио Муси, въ време
—
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на едно народно възстание въ Павия, г. Иноченцо Капа, въпреки воен
ното положение, бива натоваренъ да почете паметьта му, което е ст а
нало въ Аула Магна въ университета въ Павия и което го поставя
между най-добритЪ оратори въ Италия. Следъ това, направлявайки в с е 
кидневния републикански вестникъ ,, Италия делъ Пополо ” въ Милано,
известниятъ вече Иноченцо Капа взима участие въ всички политически
и социални движения презъ 1900 до 1905 г. и заедно съ Артуро Лабриола
понася политическите отговорности на първата въ Италия обща стач
ка, призната като такава съ революционна основа. Но следъ пропада
нето на стачката и разграничението на действията на демократическите
партии, между които само републиканската партия и левицата на радикалната партия оставатъ верни на революционната програма отъ
Зара, Тренто и Триестъ — г. Иноченцо Капа напуща редакторството
на „ Италиа делъ Пополо ” и заминава за пръвъ пжть въ Ю жна Амери
ка, за да почете стогодишнината отъ раждането на Джузепе Мацини.
О раторскиятъ у сп ехъ на г. Капа е билъ до такава степень големъ, че
испанците въ Буеносъ Айресъ го сравнявали съ великия т е х е н ъ орато ръ Спаня Емилио Кастеларъ. Две години следъ това, въ 1907 г. Капа
е билъ наново повиканъ да чествува паметьта на Джузепе Гарибалди.
Избранъ презъ 1913 г. за пръвъ пжть депутатъ въ парламента,
като представитель на една политическа група, начело на която стоеше
единъ отъ най-красноречивите водачи на италианския народъ, Феличе
Кавалоти, убитъ на дуелъ, г. Иноченцо Капа, следъ като изж ивева ед
на политическа еволюция, презъ 1919 г. се отделя отъ дотогаваш ните
си политически приятели — републиканците . ..
О тъ ораторските успехи на г. Капа се помни една речь презъ
1916 г., съ която той допринесе за спасението на правителството Саландра. Ш е ф ъ т ъ на тогавашното правителство го прегръщ а предъ пълната зала, а депутатите и трибуните повтарятъ три пжти възгласа, съ
който г. Иноченцо Капа завърш ва речьта си : „ Т р еб ва да победимъ ! ”
На тия двама благородни италиански патриоти беше поверена з а 
щ итата на Д им итъръ Стефановъ и безспорно на т е х н и т е усилия въ
голема степень се дълж и неговото оправдаване въ Миланския сж дъ,
защото и най-справедливата кауза тр ебва да се аргументира . ..

П ръвъ между свидетелите срещу Чаулевъ говори Л. Моловъ. Ето
какво казва той :
„ Презъ л етото на 1924 г. билъ въ Македония като секретарь
на една революционна чета. Есеньта, презъ ноемврий, миналъ самъ
на албанска територия и като научилъ, че там ъ е Чаулевъ, поискалъ да отиде при него, познавайки го като членъ на Ц.К. на
ВМРО. Въ това време на Моловъ поради четнишкия ж ивотъ въ
Македония, не било известно станалото разцепление въ Ц.К.,
убийството на Александровъ и болшевизирането на Чаулевъ. О тъ
самия него свидетельтъ узналъ новата проповедь, която искалъ
да разпространява между познатите си албанци и да продължи въ
Македония, като създаде преди това тайни връзки за сношение.
Чаулевъ го приелъ отначало твърде резервирано ; билъ придруж енъ о т ъ единъ комунистъ българинъ. Въ разговорите, обаче, по
поводъ см ъртьта на Александровъ свидетельтъ чулъ хули за него
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отъ Чаулевъ, който поискалъ да убеди Моловъ, че е необходима
нова организация на македонското движение, като се приеме пред
лаганата помощь отъ Съветска Русия, въ замина на което требва
да се пропагандиратъ болшевишкитЪ идеи въ балканските страни.
О тъ Чаулевъ свидетельтъ получилъ и няколко вестници, между
тЪхъ „ Балканска Федерация ” . Освенъ това Чаулевъ почналъ да
го уверява да стане неговъ довЪренъ човЪкъ. Понеже следъ м ъ 
чителния четнишки ж ивотъ Моловъ искалъ да се върне въ Б ъ л 
гария, Чаулевъ му предложилъ да го направи свой агентъ въ
София, като му обещалъ значителни парични суми. Въ куф арите
на Чаулевъ имало комунистически брошури на разни балкански
езици. На по-дов^рени познати между албанците той раздавалъ
отъ тия брошури. Свидетельтъ, не намирайки към ъ кого другиго
да се обърне, въпреки възраж енията и протестите, требвало да
понася срещ ите съ Чаулевъ и дори да вземе отъ него частенъ
заемъ, за д а напустне Албания ”.
Свидетельтъ В. Пундевъ подробно излага различните мотиви, които
Чаулевъ лично му е изтъквалъ въ Римъ, за да оправдае невлизането си
въ Македония. Той подчертава измената на Чаулевъ чрезъ апела, който
е отправилъ към ъ македонците да напуснатъ останалите двама членове
на Централния Комитетъ, — постъпка, която е вече явенъ разколъ. По
сочено е предъ с ъ д а и писмо, което Чаулевъ е писалъ на Занковъ, но
е било заловено отъ хората на ВМРО преди то да стигне до адреса си.
Заедно съ други представени документи това писмо уличава Чаулева
и въ заговорничество срещу живота на Александрова.
Свидетельтъ Д им итъръ Михайловъ,
Охридъ, живущъ въ Тирана, разказва :

бръснарь,

емигрантъ

отъ

,, Познавалъ Чаулевъ отпреди 23 години, билъ неговъ другарь
въ революционната борба. Презъ 1923 г. Чаулевъ билъ въ Албания,
гдето — Тирана — по това време ж ивеелъ и свидетельтъ съ се
мейството си. Както на Михайловъ, така и на албанските власти,
направило впечатление, че Чаулевъ не скривалъ комунистичес
ките си идеи и следъ 1 май, празднуванъ о тъ него, той билъ екстерниранъ отъ Албания като заподозренъ болшевишки агентъ
заедно съ шурея си, свидетеля Наумъ Спространовъ. Презъ юлий
с ъ щ а т а година въ Тирана дошелъ познатиятъ агентъ на Третия
интернационалъ Д им итъръ 'Пенчевъ, който носилъ препоръчи
телни писма о тъ Чаулевъ, но и Пенчевъ билъ изгоненъ отъ албан
ските власти като болшевикъ. Освенъ Пенчевъ, отъ Чаулевъ е
билъ изпращанъ въ Тирана и другъ болшевишки агентъ, некой
си Коломбо, съ когото свидетельтъ се срещналъ въ своята б р ъ с
нарница. И той билъ изпъд енъ отъ Албания. Между другото този
Коломбо носилъ и броеве о тъ „ Балканска Федерация ”, като пропагандиралъ въ полза на Чаулевъ въ борбата му противъ Т.
Александровъ и Протогеровъ. По това време албанските вестни
ци писали, че Чаулевъ тайно билъ дошелъ въ Албания съ болшевишка мисия, за която билъ получилъ големи парични средства
о тъ Съветска Русия. Това писалъ албанския вестникъ „ Шеколи ” .
Единъ день свидетельтъ билъ повиканъ да бръсне едно лице
вкъщ и. О тишълъ. Това лице било Чаулевъ. При тая среща последниятъ почналъ да го уверява, че делото на Организацията
—
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следъ убийството на Александровъ, който е вършилъ само злини на
Македония, ще закрепне съ помощьта на Съветска Русия, готова
да даде и материална издръж ка за борбата. Чаулевъ предлагалъ
на свидетеля пари, за да го вземе на своя страна, но свидетельтъ
възмутено отхвърлилъ предложението, изобличилъ Чаулевъ въ
измина и си отишълъ. На излизане той билъ заплашенъ о тъ раз
сърдения Чаулевъ, който му напомнилъ участьта на Тодоръ Алек
сандровъ. Скоро следъ това властите узнали за идването на
Чаулевъ и отново го екстернирали.
Въ допълнение на казаното отъ свидетеля за пари, които Чаулевъ
получилъ отъ болшевиките, взима дум ата
Адв. Морело : — Имамъ ту к ъ единъ том ъ отъ дневниците на Народното Събрание въ София ; въ една речь на предишния министъръпредседатель г. Ал. Цанковъ е възпроизведена бележка о тъ Коминтерна
въ Виена съ имената на облагодетелствуваните. Въ тази бележка срещу
името на Чаулевъ стоятъ записани като предадени му 37,000 лири.
Следъ това идва редъ на показанията на италианските офицери,
които следъ Илинденското възстание сж служили като реорганизатори
въ турската жандармерия въ Македония . . . ”
Запасниятъ генералъ-лейтенантъ Албера, 70 годишенъ, който е
прекаралъ въ Битолския вилаетъ петь години (1904-1909) дава предъ
сж да най-похвални осветления за ВМРО и нейната освободителна бор
ба. Заключава съ думите: „ Каузата на комитета беше повече отъ
справедлива. Азъ винаги я покровителствувахъ и казвамъ открито, че
ако бихъ билъ българинъ, не бихъ се колебалъ ни мигъ да се запиша
комита ” .
Надълго говори и запасния полковникъ Етторе Лоди. З а Чаулевъ
казва, че е ималъ връзки съ болшевишки агенти отъ разни балкански
народности. Сжщото потвърж дава и запасния флотски капитанъ Д ж овани Ронкали, който се е срещалъ съ Чаулева.
Родолфо Ридолфи, запасенъ полковникъ, дава сведения за ВМРО,
която е опозналъ сжщо презъ време на турския режимъ. На тази тема
говори и действуващия полковникъ Козма Манера, който е прекаралъ
въ Македония сжщо петь години. Между другото всички италиански
свидетели твърдо подърж атъ, че населението въ Македония е българско.
Онези, които свидетелствуватъ въ полза на Чаулевъ, кактр и ад
вокатите му Капокачия и Ланцило, п о д ъ р ж атъ познатите тези на болшевишкото списание Балканска Ф ед ерац и я”, издавано о тъ Д им итъръ
Влаховъ въ Виена : че Чаулевъ не е болшевишки агентъ ; че не е
правилъ зло на македонското движение ; че не е комплотиралъ про
тивъ Т. Александровъ ; че тъ рсел ъ по други пжтищ а ,, спасението ” на
Македония и пр. Защ итниците на Чаулевъ споменаватъ за осж ж дането
на Цицонковъ отъ сжда въ Чехословакия.
Прокурорътъ, общо взето, застава на мнение, че деянието на Димчо
Стефановъ т р еб в а да се преценява безъ забъркване на никакви други
съображения, на никаква политика, а само като деяние срещу закона.
Взема думата адвоката Морело и между другото казва :
„ Не е верно, че правосждието е нещо абстрактно и астрално,
за каквото изглежда искаше да загатне въ своята обвинителна
речь господинъ прокурорътъ. Правосждието е преди всичко поз
наване, разбиране, проникване : познаване на мотивите, които сж
-
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причинили деянието, разбиране на идеите и чувствата, съ които
т ези мотиви се свързватъ; проникване въ политическите и нрав
ствени елементи, въ които е съзряло това деяние и които образув атъ неговата историческа атмосфера. Д алото което разглеж да
ме, е единъ отъ редицата процеси на краенъ национализъмъ следъ
войната. Имахме следъ войната убийството на Есадъ Паша въ
Парижъ, на Т алятъ бей въ Берлинъ, на Паница въ Виена, на
Даскаловъ въ 'Прага, на Куракуки въ Бари, и най-сетне убийството
на Чаулевъ въ Милано. Всички тия процеси и, както пожелавамъ
въ тоя процесъ, свършиха съ освобождаване на обвиняемите . . .
„ Кой дръзва да отрече твърдението ми ? . . Повтарямъ : убиец ъ т ъ на Даскаловъ беше оправданъ отъ сж дебните заседатели.
И г-нъ Ланцило би требвало да се засрами като напомня подправ
ката съ втората присжда. Щ е разгледамъ тия процеси единъ по
единъ. — Есадъ Паша бе обвиненъ о тъ тоя, който го уби, че
е взелъ пари отъ Сърбия и Франция. Презъ време на процеса за
щ итата на Есадъ Паша инсценира — случаятъ е тъкмо подходенъ да се каже инсценира — една теза противъ Италия, наде~
вайки се по тоя начинъ да има по-лесенъ успехъ. Съ показанията
на генералъ Сарай и на познатия Говенъ отъ ,, Ж урналъ де Деба ”
тя инсинуира, че убиецътъ е билъ орждие на Италия. К акъ би
могло да не се осжди единъ обвиняемъ заподозренъ въ връзка
съ Италия ? — Е добре, сж дебните заседатели отъ Сена осво
бодиха убиеца, м акаръ че по това време липсваха симпатии м еж 
ду Италия и Франция — следъ като се доказа, че Есадъ Паша
наистина е получавалъ пари отъ Сърбия и Франция. — Даскаловъ !
Представителите на граж данската страна се опълчватъ противъ
истината при историята на Пражкия процесъ. Правиятъ пжть е
другъ. Цицонковъ, който уби Даскаловъ въ Прага, беше освободенъ отъ сж дебните заседатели. И свършено ; или би требвало
да бжде свършено, ако една отъ силите на Малкото Съглашение,
Югославия, не беше изявила предъ съюзничката си Чехословашко
своя протестъ срещу присждата надъ обвиняемия, въ чието ос
вобождаване виждаше присжда надъ себе си. „ Какъ може това ?
Съюзници сме, а се явява обидата да се оправдае убиецътъ на
единъ нашъ приятель ? ” — И тогава за т е ж ъ к ъ скандалъ на
всички културни хора, м акаръ да беше издадена оправдателна при
сжда о тъ сж дебните заседатели, господинъ Бенешъ нареди да се
разгледа отново делото и да се осжди вече освободениятъ обви
няемъ. Но това беше присжда отъ Бенешъ, не о тъ сж дебните
заседатели : беше срамно петно за едното и за другото правител
ство. И чудно ми е, че г. Ланцило говори тукъ за юридическо, от
насяне, за което тъкм о е много по-добре да се мълчи ” .

Следъ това взима думата другиятъ защитникъ, г. Капа.
Засегайки самия Д. Стефановъ, г. Капа произнася тези думи :
,, Италианското право добавя, че ако въ една зала въ пла
мъци, този, който не е причинилъ пожара, стжпче до см ърть ли
цата, що го заобикалятъ, за да спаси себе си — не може да бжде
осжденъ, защото действува въ положение на необходимость. Но
—
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едно отечество, което умира, не е ли единъ свЪтъ въ пламъци ?
О, Д им итъръ С теф ановъ ! — още откато си се родилъ ти си билъ
въ условия, при които е требвало да убиешъ този, който е предавалъ Македония ! (И какъ не е требвало да убиешъ триумвира
Чаулевъ, когото си смЪталъ предатель, убиецъ осжденъ на смърть
отъ твои те водачи ? Ти ли беше казалъ на Чаулевъ да предателствува, ти ли беше казалъ на Чаулевъ да убие Тодоръ Александровъ ? Ти нЪмашъ гр^хъ, че Македония е робиня, ти не си
причинилъ предателството на Чаулевъ . . . Ти не си опред^лилъ
своята сждба тогава, когато си се присъединилъ къ м ъ ВМРО ;
необходимостьта да страдашъ, да умрешъ, да убивашъ, за тебе
не е почнала отъ оня часъ, а още отъ часа на твоето раждане.
Казвамъ и повтарямъ на тебе и на всички, че когато човЪкъ се
раж да въ земя, която нема знаме, която нЪма училища, която нЪма свобода на вЪрата, на която е отречена дори и неприкосновеностьта на домашния животъ, той е осжденъ о тъ рождение да
убива и да умира.
Лудо е, несправедливо е отъ граж данската страна и отъ про
курора да се подържа, че когато Стефановъ е стигналъ въ Италия,
би м огълъ да се спаси, безъ да бжде наказанъ. Азъ не очаквахъ
безкрайната горчевина на това положение, което повече прилича
на апология на дезертьорството. Тежко ни, ако въ родината на
Джузепе Гарибалди, на Кайроли, на Коридони е било обявено съ
присжда на миланските сждии, че единъ войникъ (Д им итъръ Сте
фановъ беше войникъ), когато има заповедь за смърть, може да
не я изпълни като избяга ! Бягството на Стефановъ, за да не
изпълни присждата на ВМРО надъ Чаулевъ, би било подлость, не
покорство, дезертиране. Ако вие, милански сждебни заседатели,
приложите искането на граж данската страна, вие правите аполо
гия на дезертьорите . . . ”
*
Ако не най-слаба, то сигурно най-см^шна се явяваше защ итата на
Чаулевъ въ онзи пунктъ, кждето подържаше, че той не е миналъ на
страната на болшевизма. Защ итникътъ Ланцило подърж аш е предъ сжда, че Чаулевъ билъ искренъ привърженикъ на идеята за Балканска Фе
дерация и че отъ тази идея много се плашила България. Т а затова бъл
гарското правителство сметало дъ рж авна необходимость да се премахнатъ водачитЪ на „ федератиститё ” . . . П рисж ствуващ ите българи сж
се смаели като чуватъ такава плитка лъж а. Българското правителство
толко е знаело, че Чаулевъ ще бжде убитъ, колкото, напримЪръ, и ескимоситЪ къ м ъ северния полюсъ. А двокатътъ подържа, че Чаулевъ
ималъ предвидъ сж щ ата идея за Балканска федерация, каквато на вре
мето въодушевлявала Мацини. Можемъ да бж демъ сигурни, че Чаулевъ
нито е прочелъ нещо отъ Мацини.
Обръщайки се къ м ъ миланските сждебни заседатели, защ итникътъ
Капа привърши речьта си съ тези думи :
„ Той не ви моли : ,, Италианци, направете да бж да у вен ч ан ъ !”
Той ви казва : „ Въ тая земя, която беше земя на м ж ки те, която
е земя на хубостьта, която т р еб в а да бжде винаги земя на до
бротата — простете моята драма, спомнете си за ваш ите мжче166
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ници, върнете ме на скръбьта на Македония, която стене въ ве
риги, безъ никой да й помогне ! ”
Миланци, оправдайте ! ”
Бурни рукоплескания огласяватъ цялата зала при последните ду
ми на тая дълбока, бележита речь, която благородниятъ г. Капа за
вършва съ вдигнати към ъ небето ржце, обзетъ сЪкашъ отъ тревогата
на чудото, съ разплакани очи и съ развълнуванъ гласъ, въ който т р е 
пери величието на една правда. Публиката става отъ м ест ат а си към ъ
скамейката на адвокатите, заобикаля възторжено оратора, продължава
да го акламира въ това време, когато присжствуващ ите българи го
пригръщ атъ и съ сподавени думи му благодарятъ за Македония.

Винченцо Морелло

З а тая речь, която ,, Илъ Секоло ” о тъ 30 априлъ 1926 г. нарече
чудна защита, би требвало да припомниме и преценката на в. ,, Ла
Сера ” отъ 29 априлъ 1926 г., съ която я придружи : ,, Ако некога въ
Миланския сж д ъ съ сждебни заседатели е имало представитель на за
щитата, който е свалялъ тогата, за да бжде сждникъ на душата, човекъ,
който чувствува и страда и говори, не може би въ името на справедливостьта — справедливостьта е твърде много надъ насъ, за да мо—
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ж ем ъ да достигнемъ пълното й значение — а въ името на човечеството,
което страда — това бЪше тази сутринь речьта на почитаемия Капа ” .. .
Следъ като никой другъ не иска думата, председательтъ обявява
въ 10 и 30 ч., че дебатит^ с ж приключени, залата се опразва, за да
почнатъ там ъ сждебнитЪ заседатели да гласуватъ въпроситЪ . . .

Иноченцо Капа

Въ 11 ч. и 30 минути публиката отново изпълва залата. Първото
потресно впечатление о тъ речьта на г. Капа се е избистрило въ едно
радостно очакване, което съ никаква увЪреность не допуща, че може да
бжде чута една теж ка присжда тукъ, дето надъ сж дбата на Стефановъ
и Македония прозвуча пламенната защита на едно неоценимо сърдце.
П редседательтъ подновява заседанието, спокоенъ съ леко озарено
—
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ли'це. Той обявява: „М иланските Сждебни заседатели сж признали, че
Д им итъръ Стефановъ е убилъ П етъръ Чаулевъ като е действувалъ въ
положение на необходимость” . После прибавя:
„ Като се има предвидъ решението на господа сж дебнйте заседатели
и като се има предвидъ това, че Д и м и т ъ р ъ ’ Стефановъ е признатъ за
виновенъ само въ нарушение за носене на опасно оржжие, оправдава
се Д им итъръ Стефановъ отъ обвинението въ предумишлено убийство.
О сж ж да се като виновенъ за казаното нарушение на наказание глоба
отъ 203 лири, заменени съ прилагането на изтърпения затворъ. Заповедвам ъ Д им итъръ Стефановъ да бжде незабавно освобЬденъ, ако не
гребва да изтърпи предишни наказания ” .
Присждата се влива като големо търж ество въ разкритата чаша на
радостното очакване. Веднага гръм ватъ възторжени ржкоплескания,
залата е отново обзета отъ неописуемо ликуване. Надъ шума о тъ ржкоплесканията и взаимните поздрави се вдигатъ виковете : „ Да ж ивее
независима Македония ! Да ж ивее италианското правосждие ! ”
И демонстрациите съ ржкоплескания и поздрави продълж аватъ
вънъ отъ залата, когато излизатъ защитниците, които биватъ понесени
на ржце зарадъ тех н а та незабравима защита на Македония . . . ”

Така скромниятъ народенъ синъ Димче Стефановъ пренесе голема
услуга на македонската освободителна кауза. Чаулевъ, м акаръ да бе
най-слабия културно, най-неподготвения за политика членъ на Ц ентрал
ния Комитетъ на ВМРО, макаръ да бе изневерилъ стопроцентно, чрезъ
качеството си на бившъ (той се препоржчваше и за настоящ ъ) членъ
на тоя комитетъ, опитваше се да представя ВМРО като несамостоятел
на, продала се на чужда политика ; опитваше се — м акаръ и напълно
безуспешно — да раздвоява редиците на ВМРО. Интимните подбуди
на тоя човекъ, по способности по-доле отъ средното ниво, беха тия :
да си осигури издръж ка безъ да работи ; да ж ивее въ позата на големъ
политикъ и „ борецъ ”.
Димчо Стефановъ бе роденъ отъ с. Маричино, Кратовско, на 15
юлий 1901 г. Останалъ сиракъ, усиновенъ е билъ отъ една бедна щипска
фамилия и израстналъ въ Щ ипъ. Занимавалъ се е съ месарство. Следъ
първата свето вн а война избега въ България, както мнозина други щипски младежи, поради непоносимия сръбски режимъ. Всички тия млади
хора се проявиха като смели борци.
З а Димчо въ книгата ,, Т р и те д ела ” е дадено следното кратко опи
сание :
,, Малко е да се каже, че къ м ъ ж ел езн и те решетки, задъ които
стоеше подсждимъ Стефановъ, се отправяха погледи пълни съ сим
патия и въ зто р гъ къ м ъ изпълнителя на една заповедь въ името на
Македония. Привлича вниманието и неговата външность : ср еден ъ ръстъ ,
открито чело, черни пламенни очи, гж ста черна коса, мустаци и израсла
въ затвора брада, която обикаля неговото хубаво бледо лице, а въ това
-ице — спокойно замислено, страдалческо и кротко, чертите на което
се о г р е в а т ъ отъ скръбь и в ер а въ бждещето — присж ствуващ ите виж 
даха участьта на поробената му страна, на която всеко честно сърдце
и съзнание не може да не даде морална п о д к р еп а” .
—
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Д алото въ Милано започна на 26 априлъ 1926 г. и се приключи на
29 с. м.
Нека добавимъ, че и предъ миланския сж дъ Ал. Протогеровъ ми
нава като невиненъ по убийството на Т. Александровъ, тъй като ВМРО
още не бе решила да каже думата си по неговото престъпление. До
колкото п ъ къ предъ с ъ д а се изнася подписана отъ него смъртна при
с ъ д а на Чаулевъ, отъ формално гледище това не играе особена роля.
Вместо о тъ него — ако той не същ ествуваш е — п р и съдата би била
подписана о тъ временното ръководство на ВМРО, съставено о тъ пред
ставители на революционните окръзи, каквото и по Правилника на ор
ганизацията се предвижда до свикване на конгресъ и пр.

—

170

—

XII.

СЪБИТИЕТО ВЪ ВИЕНСКИЯ БУРГТЕАТЪРЪ

На няколко п ъ т и вече споменавахме пакостника Тодоръ Паница.
Въ книга втора съ мои спомени е изяснена неговата идейна и морална
безпринципность, настжпила особено подиръ 1918 година. НЪкогашнитЪ
негови, ефимерни дЪла въ полза на поробения братъ, бЪха затрупани
съ множество злочинства, както грамъ злато подъ огромно бунище.
Никоя друга, легална или нелегална, македонска акция следъ пър
вата световна война не е привличала въ т а к ъ в ъ размЪръ вниманието
на чуждестранната преса и изнесла името на Македония предъ широ
кото обществено мнение, както наказанието на Тодоръ Паница въ
виенския Б ургтеатъръ.
Съ този ударъ бЪха чувствително засегнати редица врагове на
македонското движение, но особено следнитЪ четири централи : ср ъ б
ската българоизтребителна политика въ Македония, чиито слуга 6Ъ
станалъ Паница; гръцкитЪ власти, съ които той сжщо б^ше въ връзка
и които се надаваха, подкрепвайки го тайно, но щедро, да превзематъ
подъ негова фирма и водачество градъ Неврокопъ чрезъ участието на
въоржжени малоазиатски гръцки бежанци, между които биха били
примесени и неколцина другари на Паница ; болшевишката централа,
на която той служеше за реализиране на балканските й планове, спе
циално на македонска почва; лявото крило, т.е. малцинството въ бъл
гарската земеделска партия, отъ което неколцина по-първи хора сжщо
се ползуваха съ широкото благоволение на сръбската полиция, госту
ваха въ Сърбия и фактически угаж даха на нейната антибългарска по
литика особено спрЪмо Македония.
Поради това въ моя планъ влизаше да се пише по-обстойно за раз
вилия се въ Виена сж дебенъ процесъ, за Менча Кърничева и прочее. Но
презъ 1951 година тя ме изненада съ единъ съ дъ рж ателен ъ подаръкъ.
Написала бЪ на машина бележки, които се отнасятъ главно до стана
лото въ Б у р гтеатъ р ъ ; но заедно съ туй дава бЪгло и сведения за
своя животъ. См'Ьтнахъ правилно да дамъ на първо мЪсто тЪзи нейни
бележки. Сетне часть о тъ сждебния процесъ идва тукъ, а друга часть
въ приложение 82.
Въ издадената презъ 1927 година книга ,, ТритЪ дЪла ” е писано
и по сждебния процесъ въ Виена. Следъ разказа на Менча, давам ъ из
вадки и о тъ тая книга, като прибавямъ и нЪкои моменти о тъ общитЪ
ни спомени съ Менча, която живЪ четиридесеть години непосредствено
въ моя близость.
На първата страница о тъ тоя разказъ тя е поставила следното к р а т 
ко посвещение :
Т & VI СТРАН

-U '

ШГгЛСАХЪ З А Т Щ Е

BiutCTO ПОДАРЪКЪ

Z A

& Ю ТА СЕ АДБ А .
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Читательтъ по-нататъкъ ще узнае произхода на това й прикрито име.
Ето разказа на Менча :
,, Крушево е кацнало на една височина надъ хиляда метра, обико
лено съ букова гора — като да е било нарочно построено там ъ за епо
пеята, която населението изнесе презъ Илинденското възстание. Кжщ ите бЪха повечето по на два или три етажа. Това бе градъ обитаванъ
главно отъ жени, деца и стари хора. Много о тъ м ж ж е т е отиваха на
гурбетъ (чужбина) и се връщ аха периодично, понякога следъ много
години отсжтствие, за да видятъ родния си край, да увеличатъ се
мейството си и, ако могатъ, да си построятъ кжща. А ж ената ж ивее
при свекъръ и свекърва, или при родителите си, отглеж да децата и очак
ва писмо и пари отъ м ж ж а си. Мисля, че само веднаж ъ седмично присти
гаше поща ; презъ този день по-възрастните отъ семейството чакатъ
съ часове въ двора на пощата да чуятъ името си извикано о тъ турския
чиновникъ и да имъ подаде жадуваното писмо. Презъ това дълго ча
кане ж ените плетатъ чорапи и разговарятъ помежду си. Много отъ
т е х ъ се в р ъ щ а тъ съ празни р ж ц е и насълзени очи.
Ж ивота на християнското население въ нашия градъ по онова вре
ме е билъ подчиненъ на много консервативенъ и суровъ моралъ. Децата
е требвало да слуш ать бащ ата въ всичко и безпрекословно. По силата
на тия обичаи, дедо ми е избралъ моя баща. Майка ми осемнадесеть
годишна, а баща ми четиридесеть. Никой не я пита за мнение, а тя нито
сллее да помисли, че има право да каже кого предпочита.
М оятъ баща е билъ вдовецъ и минавалъ за богатъ. И това богат
ство е определило избора на дедо ми, вънъ отъ добрите качества —
почтеность, трезвеность и пр. О тъ София, кждето емигриралъ и кждето
по онова време р аб о тел ъ и ималъ кжща, баща ми заминалъ за Крушево,
за да се ожени. Следъ като се оженилъ за майка ми, останалъ само
неколко месеци съ нея, а следъ това се връщ а обратно въ София. Но
скоро загубилъ кж щ ата си въ София и не е можелъ да праща и зд р ъ ж 
ка на младата си жена и на мене, която съм ъ се родила на 16 м артъ
1900 година. Майка ми е прекарала три-четири години още въ бащи
ната си кж щ а и следъ женидбата си, очаквайки баща ми да ни извика
въ България.
И так а славниятъ Илиндень завари мамка ми и мене още въ Кру
шево. Следъ като възстаниците сж обезоржжили малкото турски вой
ници на гарнизона тамъ, обявили сж република. П ървата македонска
република, която е траяла две седмици. Когато, следъ героичната съп
ротива на възстаниците, турската войска настжпва, и бомбардирва гр а
да, населението е юрнало да се укрие и дири спасение въ гората. И на
шето семейство е избегало презъ нощьта. Но въ суматохата и тъм ни
ната сж се разкжсали. Баба ми и часть отъ децата сж се укрили въ
гората, а майка ми, дедо ми и азъ сме се прикрили подъ н ё к ак ъ в ъ
мостъ, кж дето намерили убежище и други десетки крушовчани. Полу
облечени, боси, както сме били въ леглото, сме се озовали подъ този
мостъ въ водата, която не ще да е била дълбока, а вероятно некоя суходолина. Т ам ъ сме останали 24 часа. Майка ми дълго ме е д ъ р ж ал а
f- д
ржце, но като не е могла повече да издържи, пуснала и мене въ
::одата. Т ака обясняваше тя ранния ми ревматизъмъ.
При съмване забелезали турски вопници близо до моста. В ъ този
ломентъ едно бебе почнало да гука. Всички настръхнали. М айката пра
—
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ви всичко, за да го залиса, но не успива. Опасность има турците да
чуятъ т ези звуци и да откриятъ скривалището. И понеже не успали
да ,, убедятъ ” малкото сжщество за грозящата ги опасность, некой
по-страхливъ предложилъ да го удушатъ. Но всички други се възпроти
вили. Тогава бабата на детето го грабва отъ р ж ц ет е на майката и
презъ другия изходъ на моста незабелязано напуска скривалището. Така
се спасява детето и укрилитЪ се стотина души.
По-младата сестра на майка ми, Бия, се откжснала кой знае какъ
о тъ семейството си и толкова се уплашила и забъркала, че се зав ъ р 
нала наново въ кжщи и се скрила подъ една маса въ кухнята, покрита
до пода съ стар ъ чаршафъ. Многохилядниятъ турски аскеръ превзелъ
града и башибозуците — турци отъ съседните села — започнали гра
бежа и безчинствата си. Нахлули и въ нашата кж щ а и започнали да
задигатъ чеизи, черги, килими и всичко носимо. А леля ми, ни жива
ни мъртва, следила стж пките имъ и чакала съ затаенъ д ъ х ъ кога ще
я откриятъ. НЪкой отъ турците се п^иближилъ и до тая маса и мушналъ
съ ятагана си въ чаршафа, па отминалъ. Не го съблазнилъ стария ч а р 
шафъ, види се. З а щастие н о ж ъ т ъ не срещналъ тялото на полупримр^лото отъ страхъ момиче. Посетителите се оттеглили съ плячката си,
но преди това подпалили кж щ ата. Леля ми се измъкнала на време щомъ
усетила, че кж щ ата гори. Презъ целия си ж ивотъ тя носеше следите
на този изж ив^нъ уж асъ. Вечерь преди да легне няколко пжти пре
глеждаше дали в р ати те сж затворени, надникваше подъ леглата — нем а
ли некой скритъ ; въобще бе плашлива, м акаръ да живЪеше отдавна
вече въ свободна България, бе оженена и имаше деца.
Следъ като турските башибозуци и войска сж се навилнЪли. и
сж запалили много кжщи, които не сж били разрушени отъ т е х н и т е то
пове, пустнали глашатаи да обявятъ на населението да изл^зне, о б е
щавайки му, че нищо зло не ще имъ сторятъ. 'Подир ь дълго колебание
и невера крушовчани започнали д а излизатъ и се опжтили къ м ъ опо
ж арените си и ограбени домове. И започватъ новъ ж ивотъ върху р аз
валините.
Почти нищо не помня отъ най-ранното си детинство. Запазила
съ м ъ само см ътенъ споменъ за образа на баба ми — какъ т р ъ г в а за
черква празднично облечена, въ черното си джубе, съ ж ълти лисичи
кожи по ржбоветЪ. Другото съ м ъ „ запомнила ” по разкази на майка ми.
Подиръ възстанието поемаме съ майка ми пжтя къ м ъ България,
както хиляди наши съотечественици. Минали сме презъ Солунъ, кжде го
имало наши роднини, при които сме прекарали няколко дни. Т ам ъ сж
ни пооблЪкли малко, защото нищо не сме имали следъ пожара.
Като е загубилъ кж щ ата си въ София, баща ми се премЪстилъ да
работи въ Ц арибродъ като сърмаджия. Още преди освобождението на
България той е обикалялъ като търговецъ-сърм адж ия изъ разни бъл
гарски градове. Стигалъ съ конь до Карлово и Сливенъ, до Прищина и
Призренъ. Постоянното му местож ителство тогава е било Куманово.
О тъ пжтешествието презъ Солунъ до Царибродъ не помня нищо.
Въ това хубаво градче — Царибродъ — прекарахъ почти цялото си де
тинство. По-късно бащ а ми е промЪнилъ занаята си и отъ сърмадж ия
е станалъ сараф ъ. Ц арибродъ тогава б е граниченъ пунктъ на сръбско-българската граница. На гарата той дъ рж еш е будката за разм ена
на валута, за продажба на тютюнъ, картички и пр. Деветнадесеть го
дини остана на тая работа.
—
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Азъ б ^ х ъ много живо и палаво дете. Посещавахъ основното учи
лище въ Царибродъ, кждето зимно време обичахъ по никога да оставамъ на об^д ъ съ други деца ; слугинята ми донасяше нЪщо за храна
отъ кжщи. Т ака между сутришното и следобедно учение прекарвахъ
на пързалката. Т р е б в а да бЪхъ въ второ или трето отделение. БЪха ми
купили едно хубаво зимно палто, подплатено съ кожухче. 'И тъкмо него
използувахъ на пързалката. Сгънато като възглавница, съ кожухчето
върху пързалката се спускахъ десетки пжти върху леда, въ двора на
новото ни училище. А после малко го изтърсвахъ и го обличахъ върху
затопленото си о тъ движението тЪло. И ето ме единъ день съ ангина
и пневмония, а веднага следъ това и съ туберкулоза въ десния дробъ.
Сега идва най-тежкото за майка ми — с т р ах ъ тъ й, че може да загуби
единственото си дете. ЛЬкари, курорти, специаленъ режимъ за мене.
ВсЪка седмица ме води въ София при д -р ъ Ст. Сарафовъ. Т ребваш е да
прекжсна учението за повече отъ година. Съ голяма борба и мжки за
майка ми бЪхъ спасена и болестьта ми ограничена : и то за винаги, ни
кога не се активизира вече.
Ж ивота въ Царибродъ течеше, както въ всички тогавашни малки
градове. Нямаше никакви особени забавления, нито за възрастните, ни
то за децата, каквито днесъ намиратъ въ детски четива, детски гра
дини, кинематографи и пр. Затова даж е и погребенията внасяха извест
но раздвижване въ града. З а насъ, децата, имаше никаква привлЪкателность при такива тжж ни случаи и ни забавляваше ,, церемониала ” ,
обичаит^, плачоветЪ и пр. Когато п ъ къ умираше нЪкой по-виденъ гр аж 
д а н и н у а особено н-Ькой офицеръ, свиреше военната музика на полка.
Голяма часть отъ гражданството се стичаше следъ музиката и дълго
следъ това се приказваше за погребението. Ние децата тичахме следъ
всЪко подобно шествие.
Спомнямъ си веднажъ, съдехме на обЪдъ у дома, и мама каза, че
нямаме хлЪбъ ; забравила да купи. Изпраща мене да изтичамъ до с ъ 
седната фурна. Т ам ъ заварихъ няколко мои другарки да разговарятъ
оживено за събитието на деня : погребението на единъ офицеръ. Купихъ единъ самунъ и се прилепихъ към ъ тЯхъ. ТЪ ме увещ аватъ да
отида съ тЬ хъ — щ ^ла да свири музиката. Не ми б^ха нужди много
аргументи. Съ хлЪба подъ мишница тръгнахъ, забравяйки, че у дома
ме чакатъ, а и азъ не бЪхъ обядвала. Но изпуска ли се такова събитие ?
Стигнахме предъ кж щ ата на мъртвеца, чакахме дълго докато изнесатъ
ковчега, докато засвири музиката и пр. Сетне тръгнахме съ процесията
до черквата и изчакахме да свърши опелото, а о тъ там ъ се опжтихме
към ъ гробищата, отдалечени на единъ баиръ извънъ града. Когато
всички се разотидоха 6Ъ вече привечерь. Презъ това време сме огладн'Ьли и всЪка отъ насъ е кжсала о тъ хлЪба що носЪхъ подъ мишницата.
Т ака се бЪхъ освободила незабелязано отъ товара си. Едва като се приближихъ къ м ъ кжщи се стреснахъ и почнахъ да р азсж ж давам ъ за очак
ващото ме наказание. Решихъ да остана вънъ. Вмъкнахъ се въ единъ
отъ голЯмитЪ сандъци отъ тютюнъ, натрупани въ двора ни ; като
малко виновно коте се сгушихъ въ дъното му. По едно време чувамъ
тревожния гласъ на мама да ми вика. Търсила ме е цЯлъ следъ обЪдъ,
но какъ ще й мине на умъ кжде е дъщ еря й ? Азъ се спотайвамъ въ
сандъка, не смЪя дори да дишамъ. Викането и търсенето продължиха
до късно. Най-сетне чухъ и гласа на баща ми. Това ми даде ку р аж ъ ;
излЪзнахъ о тъ скривалището и се предадохъ на него, който 6Ъ много
—
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търпеливъ и великодушенъ към ъ моите детски лудории и никога не ме
наказваше. Разбира се, порцията бой отъ мама си получихъ по-късно,
но първиятъ ураганъ бе преминалъ заедно съ нейния страхъ.
Струва ми се, че това погребение изстуди вкуса ми към ъ зрелища
отъ този родъ. Премного вълнения и тревоги въ единъ день.
Майка ми б е по-нервна, но и по-будна. Бащ а ми се занимаваше
главно съ своята работа, а кафенето, играта на табла и ш егите въ
чаршията запълваха свободното му време. Б е шегаджия и крайно добъръ. Никому не можеше да откаже заемъ, а често и поржчителства ;
бе много доверчивъ. З а него немаше лоши и непочтени хора. Но майка
ми мжчно би могла да бжде излъгана. Баща ми е роденъ въ Магарево,
Битолско, аромънинъ. Неговиятъ баща се е казвалъ Харалампи, а
майка му Мария. О тъ неговите близки имаше само единъ б ратъ Ни
кола, другите отдавна измрели. Семейството на майка ми е било помногобройно — отъ двадесетъ и четири що е родила баба ми, само
петь деца беха живи ; двама братя и три сестри. М оятъ дед о по майка
бе интересна фигура ; русъ, високъ, съ сини очи, хубавъ човекъ ;
аромънинъ, и се казваше Д им итъръ Хасану. Баба ми е по баща българ
ка, а по майка влаинка. Нейниятъ татко е билъ български свещеникъ,
убитъ отъ турците. Въ Крушево имаше доста смесени бракове между
власи и българи.
Крушево има две махали : на горния край българската, населена
съ българи (мияци и бърсяци) и на долния влашката, населена съ вла
си. Почти всички власи се гърчееха и беха съ гръцката Патриаршия;
въ това число б е и нашето семейство. Всички учатъ въ гръцко учили
ще и посещаватъ гръцката черква. Гръцки имена въ града колкото искашъ. И мене сж кръстили въ гръцка черква и сж ми сложили гръцко
име — Мелпомена, съкратено Менча. Мелпомена, както е известно, е бо
гиня на трагедията и покровителка на театър а. Кръстницата ми Кюркчиева сигурно не е допускала, че така „ буквално ” ще изтълкувамъ
името си . . . М оите кръстници, семейство Кюркчиеви, сж били едни отъ
р ед к и т е семейства тогава, които сж се отърсили отъ гърцизма и се
върнали към ъ своята ромънска националность. Имало е въ Крушово и
първоначално ромънско училище. Майка ми е посещавала три отделения
въ него. Предлагана й била стипендия за учене въ Ромъния, но дедо
ми не искалъ да чуе таково нещ о за женско чедо.
Презъ 1908 година майка ми ме заведе на летуване въ родния ми
градъ. О тъ Велесъ или о тъ Градско, не помня, се качихме на кираджийски коне и една нощь, а може и две, преспахме на некакви ханове,
по-скоро на открито. Колко много се радвахъ на това романтично пж туване — коне, спане на открито, минаване презъ села, катерене по
баири — всичко б е ново за мене.
Въ Крушево бехме на гости при дед о ми. А и най-старата ми леля
Нушка съ децата си живееш е там ъ. Както повечето крушовчани, и той
б е построилъ наново кж щ ата си. Баба ми се б е поминала наскоро следъ
възстанието и той се б е оженилъ втори пжть.
На връщане минахме презъ Солунъ, кждето б е дошелъ баща ми
да ни причака.
Прибрахме се наново въ Царибродъ и азъ продълж ихъ училището.
Б е х ъ здрава вече. О тъ учителките, които имахъ въ основното училище
въ Царибродъ, по-трайно впечатление ми сж оставили две : едната се
казваше Афродита и б е македонка ; а другата — Стефана Христова —
—

175

—

бе омагьосала не само мене съ благородството си и финните си ма
ниери ; тя б е софиянка. С ъ нея и поткъсно се виждахъ, т.е. посещавахъ я и като б е х ъ ученичка въ прогимназията, кж дето п ъ къ любимъ
учитель ми бе Т одоръ Христощъ.
Обичахъ естествените науки и химията. О тъ часовете по .рисуване
и рж коделие бегахгъ като о тъ чума. Минавахъ за добра ученичка, ако
се сжди по бележките. И сега се чудя, че по география съ м ъ имала
повече о т ъ нула.
•• ,
По-късно въ Царибродъ откриха и непълна гимназия — пети класъ.
Т ам ъ учителка по химия ми 6Ь Тодорова, която ми б е много симпа
тична, може би поради предмета. Е днаж ъ едва н еt запалихме училището
при опитъ съ фосфоръ. Г реш ката бе нецна, м акаръ азъ да й помагахъ.
Бедната, изгоре си зле рж ц ете, гопитвайки се да потуши л о ж ар а ;
дълго требваш е да, се лекува. М асата се запали и настжли известна
суматоха между ученичките. Започнаха да скачатъ презъ низките, от
ворени прозорци.
,
Презъ 1,911 година баща ми построи кж щ а въ единъ о тъ крайните
квартали на Царибродъ, къ м ъ реката,Н иш ава. И вместо, както настоя
ваше майка ми, да, бжде малка, само за нашите нуждц, издигна я на
три етаж а. Една привсчерь, връщайки се отъ работа, азъ го при д рудавахъ когато отиваше да провери какво сж изработили м айсторите презъ
деня. Докато той разглеждаше долния етаж ъ , азъ .и зти ч ахъ по майстор
ските стълби, водещи за най-горния етаж ъ . Една о тъ последните летви
на т ая стълба се счупи и азъ-полетехъ, между гредите и е т а ж и т е на
долу. Въ уплахата си не съ м ъ успела нито да викна. Чакъ когато се
намерихъ долу на пода, на най-долния, етаж ъ , изпищ ехъ и бащ а ми из
тича изплащенъ и ме откри. На една отъ гредите на най-долния таванъ, както л ет ех ъ , се хванахъ с ъ едната си р ж ка и увиснахъ. Това
ме и спаси, м акаръ да си набодохъ рж ката на единъ пиронъ. Съ дру
гата р ж ка се хванахъ здраво на дирека и скочихъ на пода^Н а вечерята
старателно скривахъ ранената си {рж ка задъ стола* но майка ми от
кри трика. Следъ разказа за случката изядохъ д о б ъ р ъ бой, ригурно не
само за моя поука, а за да намери отдущникъ нейния с т р ах ъ и у ж асъ
при представата за онова, което ,е могло да й се случи.
Презъ 1913 година, когато поради битките и ние бехмё избегали
въ София, тази кж щ а изгоре. Н е-се ^установи какъ избухна пожара.
По-късно баща ми я построи наново. (Голема часть о т ъ населението, въ
това число и майка ми, която б е се разболела и се лекуваш е въ София,
бе заминала по-рано, а баща ми и азъ останахме почти презъ целото
време на войната. Азъ не искахъ да се отдалеча о т ъ „ ф ронта ” и учи
лището. Искаше ми се да слушамъ гър м еж и те, да помагамъ на ра
нените ; бех а тревожни, вълнуващи дни. Имаше опасение съ р б и те да
пробиятъ фронта и нахлуятъ въ Царибродъ. При тази перспектива мно
го граждани напустнаха дом овете си и се оттеглиха съ носимия багаж ъ въ София.
Убитите войници и офицери, които докарваха да о п е я т ъ въ черква
та, която б е почти въ училищния ни дворъ, вълнуваха наш ите детски
сърдца. Колко сълзи по всеки отъ т е х ъ . .. Следъ свършване на учеб
ната година заминахъ и азъ въ София при майка си.
И преди тази война азъ н ем ах ъ симпатии за съ р би те. О т ъ где у
мене това напластено лошо чувство къ м ъ т е х ъ , не зная.. М ож е би, граничната атмосфера ми е действувала. И въ 1912 година, м акар ъ съ р176
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бите да ни б^ха съюзници, азъ не се чувствувахъ примирена съ т е х ъ .
Иначе и азъ имъ помагахъ като минаваха влакове съ техни ранени
при Одринъ ; раздавахме имъ чай, хл ебъ и кашкавалъ, но не ги обичахъ.
Следъ примирието се завърнахме наново въ Царибродъ. Настаних
ме се временно въ малката кжща въ двора, докато бжде построена на
ново изгорелата голема кжща.
Между съюзническата и първата световна война (следъ като сме
построили изгорената ни кжща) като квартирантъ въ най-горния етаж ъ
имахме единъ офицеръ, поручикъ, или подпоручикъ, не помня. Б е отъ
Панчарево, кждето живееха родителите му. Много веселъ и добъръ
човекъ бе. Когато избухна първата световна воина и той заедно съ
целия 25-ти пехотенъ полкъ замина за фронта. По този случай беха
дошли неговите родители да го изпратятъ. Още не забравямъ думите,
които му каза неговата майка на сбогуване: ,, Бжди храбъръ, сине,
и помни, че отечеството може безъ тебе, но ти не можешъ безъ него ” .
А той бе единственото й дете. Загина при Тутраканъ. На панихидата въ
София тя бе застанала предъ портрета му и, безъ да плаче, му гово
реш е : „ Г о р д а съм ъ съ тебе, с и н е ” . Той се казваше Райчо Ивановъ.
П ървата световна война дойде секаш ъ много наскоро. Понеже май
ка ми бе на лечение въ София, а баща ми мобилизиранъ за некаква
коневодска служба, азъ останахъ сама да ,, водя ” работата на баща си.
Влаковете правеха големи закъснения поради военното положение, т а 
ка че требваш е да ги чакамъ почти всека нощь до късно. А по договоръ бёхме задължени да дъ рж и м ъ дюкяна отворенъ за конвенционала и експресните влакове. Сутринъ ходЬхъ на училище. Зимата б е мно
го студена, дюкяна (будката) неутопленъ, страшно мръзнехъ. Гърба
ме заболеваше отъ студъ. Докато чакахъ пжтнишкия или конвенционаленъ влакъ, помагахъ въ питателния войнишки пунктъ, кждето рабо
т е х а доброволни женски комитети. И сега се чудя какъ имахъ сили да
мъкна изъ вагоните, често далече отъ самата гара, тия теж ки табли
съ закуски и чай за ранените..
Преди да замине, баща ми се бе погрижилъ да ми осигури охрана,
когато ще се връщ ам ъ въ кжщи презъ нощьта. Винаги носехъ доста
пари въ една чанта. Придружаваше ме до дома единъ възрастенъ стражарь — чичо Илия ; струва ми се, македонецъ бе. Но и мене бе въорж ж илъ съ единъ пистолетъ. Взелъ го на заемъ отъ некой приятель.
К ж щ ата ни, както вече споменахъ, бе не само отдалечена о тъ гарата,
но и въ крайна махала, доста осамотена. Тогава повечето съседни кж 
щи бех а напуснати и зеех а само голи прозорци и врати. Хората беха
избегали и този пжть предъ страхъ отъ сръбско нахлуване. Имахме въ
кжщи « е к а к в а слугиня, която знаеше повече да краде, отколкото да
работи. Т ак а че, азъ н е м ах ъ възможность правилно да се храня. По
онова време б е х ъ въ трети прогимназиаленъ класъ. Една сутринь се
опитахъ д а стана, за да вървя на училище, но краката ми не искатъ
да служ атъ ; чувствувахъ силни болки въ ставите и краката виж дамъ
подути до коленете, не мога да стжпя. Заболела б е х ъ о тъ о с т ъ р ъ ставенъ ревматизъмъ. По една щастлива случайность баща ми се завърна
день-два следъ моето заболеване. Седемь месеци трая този ревмати
зъм ъ, но и той мина. Отидохъ и азъ на лечение въ София при майка
си. Вижда се, че не беха по силите ми тия напрежения и нередовенъ
животъ.
—
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На 2 септемврий 1918 година заминахъ въ Германия да уча т ъ р г о 
вия и езикъ. Още презъ 1916 година имахъ желание да отида въ Ш вей
цария да уча ; и всичко 6Ъ готово. Но нЪкой подплашилъ баща ми да
не ме пуска въ военно време далече отъ кжщи и той осуети заминава
нето ми. Сега, обаче, азъ много настоявахъ и заминахъ за Мюнхенъ.
З а Германия тръгваш е и едно семейство о тъ София — майка съ
две дъщери, Арсови. Мама познаваше едната о тъ дъщеритЪ, която ни
кога 6% моя учителка въ Царибродъ. Само при това условие майка
ми се съгласи д а ме пустне, като ме повери на госпожа Арсова. Сждбата искаше щото съ това семейство да пжтува и балдъзата на Тодоръ
Паница, Магдалена Измирлиева, съ която се запознахме въ влака. За
първи пжть се срещнахме, обаче, въ Народната банка, кждето и дветЪ
уреждахме формалностите по валутата. Разминахме се по стълбитЪ,
но се запомнихме.
Първото ми впечатление отъ Мюнхенъ 6Ъ тжж но. О тъ прозореца
на хотела виж дахъ мокри о тъ д ъ ж д ъ улици, мъгла, влага. Т ака се
случи, че се настанихъ да живЪя въ една стая съ Магдалена, струва ми
се въ пансиона „ Т и р о л ъ ”. Въ пансиона на Арсова нямаше мЪсто.
До тогава азъ знаехъ само, че съ м ъ родена въ Македония ; присж тствувала б ^ х ъ като дете на най-върховното и борческо напреже
ние — Илинденското възстание. Но като порастнахъ не живЪехъ съ
нейнитЪ болки. Семейството ми 6Ъ аполитично. Въ Царибродъ нямаше
организирана македонска емиграция. А и въ София отивахъ пакъ въ
аполитични семейства. Така че, сега за пръвъ пжть слушахъ за борбитЪ — но за фракционните — въ македонското движение.
Тогава за пръвъ пжть чухъ за Сандански, Мълчанковъ, Стоянъ
Филиповъ. 'Последниятъ билъ, по думитЪ на Магдалена, олицетворение
на всичко лошо. БЪ тЪхенъ противникъ. Следъ много години видЪхъ т о 
зи р'Ьдъкъ борецъ и прекрасенъ по душа човЪкъ. И тогава си мислЪхъ,
колко теж ко е чов'Ъкъ да бжде обективенъ.
Тя умЪеше да разказва. БЪ ми симпатична и бЪхъ склонна да й
в^рвамъ. По нейнитЬ приказки и хвалби у мене поникна известно ува
жение за героизма и революционната дейность на Паница. Но тя не ми
говореше за македонското робство, за страданията и жертвитЪ на
поробения народъ, а за борбата на Сандански противъ Мълчанковъ,
Филиповъ и за нейния бачо Паница. Тя не 6Ъ човЪкътъ, който можеше
да ме въведе въ македонската идеология и д-Ьло. Въведе ме само въ
„ дебатитЬ ” около едно отъ гол-ЬмитЬ разцепления въ македонското
движение, и то все пакъ едностранчиво.
Казахъ и по-горе, че тя говореше увлекателно. А азъ, доста мла
да, притаено бълнувахъ за подвизи, за жертви въ името на нЪщо.
ВсЪки младъ човЪкъ дири да открие идеала, който ни помага да се
откжснемъ отъ еднообразието на живота. Не би било трудно да бжде
увлечена една мечтателна натура като мене. Зависи кой ще хване мла
дия човЪкъ. Ж и в о т ъ т ъ е кратъ къ , за да има време да се преориентираш ъ ; това що си залюбилъ на младини теж ко се напуска. Не е
случайно, че всички политически течения днесъ се стрЪмятъ да привличатъ младежьта. Магдалена, обаче, на менъ не б'Ь въ състояние да
повлияе политически.
Магдалена 6Ъ израстнала въ комунистическа срЪда ; сестрит-fc й
и двамата й зетове бЪха л^вичари. Но тя лично имаше известно от
вращение къ м ъ народнитЬ маси, към ъ селянитЪ. Не могла да понася
—
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миризмата имъ дори, казваше. Иначе тя не бе комунистка по убеж 
дение, мисля. Едната й сестра, Невена, бе омжжена за д -р ъ Тодоровъ ;
комунисти и двамата въ костите. Другата, Екатерина, — бе госпожа
Паница. Омжжила се за Паница като учителка въ Драмско. Тя бе лЪвичарка по убеждение, но съ буржоазни вкусове и стремежи ; обичаше
удобния животъ.
Магдалена бе и интересна, страшно искрена и открита. Ние се
сближихме. Имахъ съчувствие и към ъ личната й сждба. Загубила роди
телите си, останала между две сестри и двам ата си зетове. Разочаро
вана отъ последната си голяма любовь, тя нямаше основания да бжде
много щастлива.
Войната б е свършила. Въ Мюнхенъ останахме само два месеци,
изпълнени съ тревоги и колебания, безъ никаква връзка с ъ домашните
и безъ ясна перспектива за бждещето. Границата бе затворена, с р е д 
ства не получавахме вече отъ кжщи, всевъзможни страшни слухове се
носеха.
По-неориентираните решавахме да се завърнемъ въ България.
Майката съ д в ете дъщери и ние съ Магдалена, както и много други
студенти и студентки, тръгваме обратно. Азъ имахъ повече пари и мож ехъ да остана ; но с т р ах ъ тъ отъ гладъ, при нежното ми здраве, ме
доведе до погрешното решение.
Пристигнахме въ Буда-Пеща, кждето ни съобщиха, че пжтя е
затворенъ и не можемъ да продължимъ. Въ Буда-Пеща не б е много
спокойно ; още на гарата почувствувахме това положение. Гърмежи,
рефлектори и единъ легационенъ чиновникъ, който ни се чуди на ума,
че сме тръгнали въ такива времена на пжть — б е х а пъ рвите ни посрещачи на гарата. Никжде не се намираше хотелъ. Ако не бе българската
легация съ стари те си връзки, трудно бихме намерили квартири. На
станиха ни въ единъ хотелъ близо до легацията, мисля името му бе
„ Берлинъ ” . У ж ъ за неколко дни, докато заминемъ. А останахме че
тири месеци. Този пжть азъ б е х ъ въ една стая съ семейство Арсови,
а Магдалена остана съ други студентки.
Имаше и офицери, които се прибираха отъ Германия и Австрия ;
некой били на лечение, други по служба ; сега следъ катастроф ата се
прибираха въ родината си.
Магдалена не се сближи съ семейство Арсови ; не й харесваха.
Въ Буда-Пеща това, което още сж щ ата вечерь фрапира нашето
въображение, б е мръсния хотелъ и изобилната храна. Изгладнели като
черковни мишки въ Мюнхенъ, тукъ виждахме хлебопродавачки, които
разнасятъ безъ купони и ограничения б е л ъ хлебъ. И всичко друго, как
вото можеш ъ д а си пожелаешъ, се намираше — отъ пиле млеко, дето
казватъ. Заниманието ни въ хотела бе ядене. Въ наш ата стая пра
вехме конкурсъ кой повече парчета х л еб ъ ще консумира въ деноно
щието. И повечето време прекарвахме въ стаята си. Почнахъ да пълнея
застрашително ; никога до тогава не б е х ъ стигнала 84 килограма.
Понекога вечерь играехме на карти, таблан етъ — единствената
игра, която зная. Въ групата студентки, въ която б е Магдалена, имаше
една комунистка, Попова. Съ нея дружеш е тя много. Т е б е х а осемь
души въ две стаи ; а ние четири имахме два кревата и една кушетка.
Седмици и месеци се нижеха, пристигаха нови групи, желаещи да
пж туватъ, а пжтя бе все затворенъ. П арите се свършиха. Бъ лгарската
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легация почна да ни дава по двадесеть крони дневно. Задълж ихме се
въ България да ги върнемъ, както и стана.
Понякога отивахме на опера, която б-fc въ наше съседство. Купу
вахме билетъ за една ложа. Отивахме първо три-четири отъ насъ ; а
после се наблъсквахме колкото лож ата може да побере. При антрактиrfc онЪзи, които се явяваха въ повече, сядаха на пода. Така ни изли
заше по-ефтино, a 6 t и по-весело. БЪхме ,, горди ”, че сме успали да
надхитримъ дирекцията.
Не можехме да се наситимъ и на хубавите пасти въ Буда-Леща.
Посещавахме една елегантна сладкарница, кждето веднаж ъ ми се случи
и една неприятность. Изправи се срещу мене една дама, унгарка, и поч
на да ме ругае публично. Сладкарницата 6Ъ пълна съ публика, всички
се обръ щ атъ и гледатъ към ъ насъ. А азъ не разбирамъ освенъ две
унгарски думи — хлЪбъ и млЪко, които тя не употреби. Само се червя
и нито дума за отбрана не казвамъ. Тя си изсипа яда и си излезна, а
ние седимъ и се гледаме. БЪ ни много неприятно. Райна Арсова знаеше
немски ; стана и запита на една съседна маса какво е говорила тази
дама. Обясниха й. Взела ме за своя съперница, която иска да й раз
строи брака. По нашето тжпо изражение мнозина схванали, че се касае
до недоразумение. Добре, че не ми изскуба коситЪ.
Следъ близо четири месеци престой въ Буда-Пеща в р атар ьтъ на
хотела можеше да си отдъхне отъ насъ. Съ такива постоянни гости
той не можеше да прави гешефти съ стаитЪ, които 6ikxa толкова к ъ тъ
по онова време. Дойде известие, че презъ Ромъния могло да се пжтува. УнгарцитЪ отпуснаха единъ специаленъ влакъ (каранъ съ локомотивъ пъленъ съ дърва, понеже вжглища нямаш е), и сто и петдесеть
души тръгнахме към ъ Оршова. Но там ъ на гарата спряхме. Казаха, че
не могло да се заминава, границата е още затворена.
Гарата е на няколко километра далече отъ града, осамотена.
Януарий или февруарий 6Ъ. СнЪгъ, студъ. Спахме въ влака, седнали
като за пжть. КуфаритЪ ни служеха да си отморимъ нЪкакъ краката.
Миехме се съ снЪгъ, защото и водата 6Ъ замръзнала.
Чакалнята на гарата, въ която имаше едно пияно, унгарцитЪ ни
бЪха оставили на разположение. Т ам ъ съкратявахме нощитЪ, кой кол
кото можеше да издържи, до единъ, до два часа следъ полунощь.
МладитЪ, които знаеха — танцуваха, старитЪ гледаха и дремеха. И
така днитЪ се изнизваха.
Въ влака 6Ъ така студено, че зжбит-fe ни тракаха. З а комендантъ
на влака бЪха назначили нЪкой си полковникъ Селвелиевъ. Не зная
дали сж го избирали по носа му (като червенъ дом атъ) или по него
вата поквареность. Не само чрезъ него между нашитЪ съпжтници ние
разбрахме колко правдоподобна е народната поговорка ,, когато старо
бунище се запали, дълго мирише ” .
Между тия 150 души мои съпжтници имаше студенти, студентки,
кадети, офицери, пълномощни министри. Т укъ 6Ъ и генералъ Ж ековъ,
главнокомандующъ на българската армия, който се намЪрилъ въ Гер
мания поради никаква операция. Т ам ъ 6Ъ и Д им итъръ Ачковъ съ гос
пож ата си и н'Ькое отъ децата имъ ; полковникъ Тантиловъ, Андрей
Тошевъ и други. Постояхме си доста на Оршовската гара, мисля около
два месеци. Докато имахме ядене изъ кошници и куфари, ядохме ;
сетне п ъ къ почнаха да изпращ атъ пари отъ Буда-Пеща и се хранехме
по гостилници или си купувахме сухоежбини. К ъм ъ края на двумесеч
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ното ни престояване решиха да ни настанятъ на квартира въ града.
Сигурно имъ дотрябваха вагонитЯ ; а и нЯмаше никакви изгледи за пжть.
Но точно ни разквартируваха, само следъ единъ-два дни, дошло
известие, че Ромъния отворила границата си и можемъ да заминемъ.
Не било писано на нашия влакъ да се освободи отъ постояннитЯ си
,, пжтници ” . Заехме си мЯстата и потеглихме към ъ Турну-Северинъ.
Щ ом ъ спрЯхме на тая гара, видЯхме се заобиколени отъ ромънски вой
ници съ набучени щикове на пушкитЯ. Никого не пускатъ ни вънъ, ни
вжтре. Чудимъ се ние какво е пъкъ сега това ? Дълго чакахме, до
като се изясни работата. РомънцитЯ узнали, че въ Оршова между чакащитЯ за пжть българи билъ и Тантиловъ. А тъкмо той имъ трЯбвалъ.
Презъ войната билъ голЯмецъ въ Ромъния. Затова ни подмамили, че
пжтя е свободенъ презъ Ромъния. Тогава още не бЯха изковали но
вото законодателство и терминология за военнопрестжпници, както
следъ втората свЯтовна война. Но на дЯло, значи, и тогава е важело
правилото ,, кой кого пипне ”. Дълго е трЯбвало докато се докаже, че
този Тантиловъ не е сжщ иятъ, на когото ромънцитЯ имали зж бъ. И
така, вечерьта, както бЯхме дошли, така се и върнахме обратно въ
Оршова. И сега пакъ по квартиритЯ. К акъвъ ти свободенъ пжть !
Преди да заминемъ за Ромъния, още докато бЯхме въ влака, дой
доха нЯкакви съглашенски офицери и заведоха генералъ Ж ековъ.
Най-сетне, следъ нови чакания, дойде жадуваната новина, и този
пжть безъ лъж а, че можемъ да заминемъ презъ Дунава съ нЯкакъвъ
български шлепъ. Съ този шлепъ пристигнахме въ Видинъ. О т ъ там ъ
азъ се опж тихъ за София.
РодителитЯ ми сж били много загрижени за менъ, безъ известия
толкова месеци, а при това какви ли не слухове сж пущали ,, добронамЯрни ” хора, кой отъ кой по-страшенъ, за нашата сждба : че с ж
ни закарали да работимъ въ фабрики и пр. А азъ имъ пристигнахъ
шишко. ТЯ, беднитЯ, бЯха две сЯнки — толкова бЯха отслабнали и
измжчени. В ръ щ ахъ се, както и бЯхъ отишла — безъ знания, но и съ
по-лека кесия и съ малко увеличенъ опитъ. Само килограми носЯхъ
на гърба си, но и това не 6Я малко за тЯхъ.
И този пжть въ София отсЯднахъ у Тахови, съ които е свързано
цЯлото ми детинство. Прекрасни по сърдце хора. Преселени о тъ Крушево въ България още преди освобождението й. Дълго време сж ми
навали за едно о тъ заможнитЯ семейства въ столицата. Но сж загу
били всичко и бЯха въ материална мизерия. Следъ нЯколкодневенъ
престой въ София с ъ родителитЯ, си заминахме въ Царибродъ.
Това е, значи, около пролЯтьта на 1919 година, може би м ар тъ
месецъ.
Този пжть войната завърши трагично не само за България и Ма
кедония, но и за Царибродъ. Пиротчани, които главно сж го заселили
на времето, при освобождението на България, трЯбваше да бЯгатъ о т 
ново. Тогава сж напустнали Пиротъ, понеже М оравската область е
била отстжпена на Сърбия. Историята се повтаряше. Вдигаха се ба
гажи, врати, прозорци и се пренасяха въ Драгоманъ, Сливница или Со
фия — споредъ връзкитЯ и възможноститЯ на хората. Това преселение
продължи и следъ идването на сръбскитЯ власти, защото по договора
имаше срокъ за оптиране.
Презъ този периодъ училищата бЯха закрити, но учителитЯ бЯха
още там ъ. А гражданството въ по-голЯмата си часть 6Я изнесло ба—
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гаж а си, но стоеше по домовете си. Учителите обучаваха тайно децата,
по частните кжщи и по гората. Като най-активни измежду тЪхъ беха
Иванъ Гьошевъ и Стефанъ Бидиковъ. Предишната година беха мои
учители и двамата, а сега бЪхме приятели и заедно ,, конспирирахме ”
противъ сърбите.
Не зная кой бе далъ идеята за граж данската протестна демон
страция, при която гражданството да вржчи протестъ и молба въ София
предъ чуж дите посолства и българското правителство. Б е разпоредено
съ специални влакове да замине голема часть отъ гражданството на
чело съ кмета. Всички се намерихме на гарата рано сутриньта на
уречения часъ.
Преди да се кача на влака, единъ желЪзничарь ме замоли да отида
към ъ товарните вагони, кждето ме викалъ баща ми. Отивамъ натат ъ к ъ и какво да видя ! Изъ единъ отворенъ вагонъ измежду лубеници се подава моя баща, увитъ въ зелено войнишко одеяло. Гледамъ го
очудена и го питамъ защо не слизне. Той казва, че е безъ дрехи и ме
моли да изпратя никого въ кжщи съ бележка до мама, за да му до
несе единъ костюмъ дрехи. Разправи ми набързо историята на своето
пжтуване, която се оказа едно отъ най-веселите приключения въ него
вата търговска кариера. Но азъ бързахъ за моя влакъ ; едва успЪхъ
да изпратя известие на майка ми. Ето какво му се случило.
Понякога, като му омръзнеше сараф лъка вероятно, хрумваше му
да прави търговии, които не беха негова специалность. Този пжть бе
дошелъ до идеята да купи лубеници въ ПлЪвенъ. Намислилъ и т р ъ г налъ, въпреки неудобрението на мама. Въ хотела въ Пл^венъ нямало
свободна стая и му предложили да спи съ непознато лице въ обща
стая. Той приелъ. СъблЪкълъ се, както му е реда, и заспалъ веднага ;
а доста тежко спеше. На втората или трета нощь съквартиранта прибралъ дрехите му, вързалъ ги съ канапъ, спусналъ ги о тъ прозореца
към ъ задния дворъ на хотела, и към ъ 4 часа сутриньта заминалъ ;
отрЪзалъ канапа и съ дрехите офейкалъ. Сутриньта Хаджията (моятъ
баща носеше тази титла, и така го наричаха всички) търси дрехи, обу
ща, шапка — нищо не намира. Звъни, пита прислугата, никой нищо
не знае. Сетили се, че онзи пжтникъ заминалъ рано, отворили прозо
реца и видели отрезания канапъ. До тука нищо необикновено ; но този
день билъ нЪкакъвъ голЪмъ праздникъ ; нито единъ магазинъ не билъ
отворенъ, за да може да се купятъ нови дрехи. А лубеницитЪ сж
натоварени и Хаджията тр еб в а да замине съ тЪхъ още сжщия день.
С ъдърж ателя на хотела му предложилъ свой старъ костюмъ отъ зеленъ шаякъ, широкъ за двама като баща ми. Но друго спасение нема,
ще се маскира ще-неще, иначе пропадатъ два вагона лубеници.
Н ем ахъ възможность да го видя облеченъ въ зеления костюмъ.
Майка ми, обаче, го видела. Тя не е получила моята бележка. Б ащ а ми
чакалъ часъ, чакалъ два — нема дрехи. Тогава решава да излЪзне отъ
вагона и презъ задни улици се вмъкналъ въ кжщи. Тя не могла да го
познае въ първия моментъ, но сетне се задушила отъ см ^хъ. Топ у в е 
ряваше, че останалите о тъ търговията му пари си спасилъ, не му ги
откраднали, защото ги билъ поставилъ подъ възглавницата. Но ние
не му вярвахме. Б е х а му откраднали и часовника. Т ака завърши този
пжть неговата търговия. А ние манифестантит-t пристигнахме въ Со
фия, наредихме се въ редици и тръгнахме изъ града съ протестни
плакати : км етътъ, учителите, учителките, граждани, селяни — на—
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родна манифестация, както изискваше случая. Спряхме предъ Външното министерство. Излжчиха една делегация, за да се яви предъ външ
ния министъръ на България — въ делегацията 6Ъ км етътъ, учители,
няколко селянки, нЪкои граждани. И азъ попаднахъ тамъ.
К м етътъ 6Ъ, ако се не лъж а, народнякъ; селянинъ отъ крайнитЪ
махали на Царибродъ. Качихме се горе и преди още да влезнемъ при
министъра той, км етътъ, заповяда на селянкитЪ : ,, Плачете, що ча
кате, окайте ! ” И rfc удариха на плачъ. Така, съ разплаканитЪ селянки
на чело, влезохме при министъръ Тодоръ Тодоровъ.
ЗаповЪдьта на кмета към ъ селянките, неговиятъ начинъ на раз
пореждане, то н ъ т ъ на гласа му и големия му червенъ поясъ така ме
разсмиваха, че требваш е да си хапя бузитЪ и закривамъ лицето си съ
кърпа, за да не издамъ надуващия ме смЪхъ. БЪхме дошли значи, да
молиме да не предаватъ Царибродъ на сърбитЪ. И требваш е да трогнемъ съ сълзитЯ си българския министъръ — като-чели отъ него з а 
висеше . . .
Други делегации сж отишли въ разнитЪ посолства ; но всичко напраздно. Царибродъ е още сръбски. Голяма часть отъ гражданството
се изсели въ България, а на негово мЪсто сж дошли селяни о тъ близ
ките села. И ние се изселихме по-късно, спазвайки сроковетЪ за оптиране. (Впрочемъ, азъ прекарахъ голяма часть отъ времето си въ София,
а нашитё въ Царибродъ. Баща ми работеш е още на гарата.
ПървитЪ месеци следъ идването на сърбитЪ още вървеш е нЪкакъ
съ пжтуванията до София и обратно, но после започнаха да нй правятъ
пречки. Нашата работа ни налагаше да пжтуваме често до София. С р ъ б 
ските власти ни отказаха паспортъ и единъ день заминахъ въ П иротъ
при окржжния управитель да протестирамъ за пр-ЬчкитЪ и да искамъ
да ни се даде паспортъ. Той ми отказа съ мотивировка, че азъ съ м ъ
,, гърдила ” (нападала) сърбитЪ. Моятъ отговоръ 6Ъ чисто младежки :
,, Нападала с ъ м ъ ги и пакъ ще ги нападамъ ” .
— Е, тогава нЪма пасошъ (паспортъ) — отговори той.
Тр-Ьбва да е билъ все пакъ търпеливъ сърбинъ ; иначе е чудно
при т ^ х н ат а практика на управление, че не ме тикнаха въ мазето. Азъ
станахъ, тръш нахъ вратата и си заминахъ обратно.
Но възгордяването на сърбитЯ, задето се 6% случило да се намЯрятъ на страната на победителите, се виждаше и въ ср е д а т а на м ал
цината окупатори въ Царибродъ. Спомнямъ си какъ хубаво предаваше
разговора си съ единъ сърбинъ общителния и духовитъ Пайташевъ,
който 6Ъ станалъ наскоро кметъ или помощникъ-кметъ на Царибродъ.
С ърбинътъ му развивалъ мисъльта, че е нуждно приятелство между
южнит-fc славяни, главно между Сърбия и България.
— А какво става съ Македония ? — запиталъ Пайташевъ.
— Ви морате да рискирате едну Македонию, отсЪкълъ сърбина.
Самъ Пайташевъ презъ глава се смаеше, а и ние, които го слу
шахме да говори върху тая шумадийска рецепта за побратимство м еж 
ду южнитЪ славянски народи.
Почнаха да ни правятъ големи мжчнотии въ всичко, наложиха ни
каква глоба отъ 50 хиляди динари на баща ми, абсолютно произволно.
Граждани, главно мжже, минаваха границата къ м ъ България тайно.
Единъ день решихъ и азъ да си опитамъ късмета. В м ъкнахъ се въ
единъ о тъ влаковете ; прикрихъ се и минахъ благополучно. Престояхъ
два-три дни въ София, свърш ихъ работата на баща си и т р ъ г н а х ъ об—
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ратно. Конвенционала пристигаше въ Царибродъ въ тъмно и азъ бЯхъ
решила да скоча о т ъ последния вагонъ, преди да приближимъ гарата,
когато влака намалява скоростьта си. Така и сторихъ. Слизамъ по
ст ъ п ал ат а на последния вагонъ и скочихъ въ ендека отстрани. Паднахъ
и малко си ударихъ ржцетЯ, но нищо особено. Въ това време единъ
отъ сръбскитЯ стражари, които придружаватъ влака до Драгомднъ и
обратно, ме видЯлъ. Като стигналъ на гарата, съобщилъ на сръбския
комисарь (приставъ), нЯкой си Костичъ. Но 6Я разбранъ човЯкъ и
нищо не последва ; изтъкна ми само опасностьта, на която съ м ъ се и з
ложила. Поради срока за оптиране, сърбитЯ още бЯха меки и не у п раж 
няваха голЯмъ тероръ.
Баща ми започна постжпки въ БЯлградъ за ромънски паспортъ;
Въ ромънското консулство там ъ имало единъ нашъ крушовчанинъ,
който го улеснилъ и ние получихме ромънско поданство. Сега можехме
по-спокойно да пжтуваме за София, кждето бЯхме свързани съ нашата
работа, но атмосферата 6Я доста сгжстена и на царибродската гара.
Имахъ често спрЯчкавния съ разни сръбски чиновници. Наскоро се установихъ за постоянно въ София и отъ там ъ помагахъ^съ каквото мож ехъ на баща ми. Въ връзка съ работаФа всЯки день се налагаше да
посещавамъ сараф ските дюкяни. Баща ми изпращаше валута за раз
мина, а азъ му купувахъ" друга, отъ която той имаше нужда. Не
бЯхъ много веща въ работата, особено въ сравнение съ способните и
хитри сарафи, но нЯкакъ вървеш е.
Както всЯка година до тогава, и п р е зъ -л о т о т о на 1919 година
требваш е да о т и д е м ъ , нЯкжде на летуване съ мама. Този пжть из
брахме Германския манастиръ, кждето игуменъ 6Я попъ Христо, емигрантъ и той отъ Македония, съ чието семейство ни свързваше прия
телство още отъ Царибродъ — когато тЯ бЯха въ Держанския ма
настиръ. Дълги години тЯ бЯха там ъ и ние презъ лЪтото често имъ
гостувахме съ мама. ТЯ пъкъ, като идваха въ Царибродъ, бЯха наши
гости. Сега. майка ми случайно срещнала въ София попа и той много
настоявалъ да отидемъ въ Германския манастиръ, кждето пристигна
ли доста софиянци — излетници. Майка ми обещ ала и така ние дветЯ
заминахме тамъ.
Между курортистите 6Я и семейство Аневи, — две сестри и двама
братя. Единиятъ, Бор'исъ, дошёлъ да лЯкува маларията си: Македонско
търговско семейство отъ Щ и п ъ / Въ София имаха стъкларски магазинъ.
Чули отъ попа, че съ м ъ била въ Мюнхенъ и дойдоха да ме п итатъ не
съ Мъ ли видЯла там ъ тЯхния братъ студентъ — Методи. БЯха много
весели, добри и Приятни'хора. Какви ли не ко м ед и и 1се устройваха
там ъ ! . . ПравЯха се ,, свадби ” съ преоблечени попове, младоженци,
булки и пр. Участие взимаха всички курортисти — повечето млади хо
ра, софиянци. Такива работи можеше да позволява само нашиятъ „ д е 
ли попъ ” Христо. ДругЪ би ги изгонилъ. При свадбитЯ използувахме не
говото расо, калимяката и всичко необходимо за случая. Приятелството
ми съ семейство Аневи продължи и въ София и трая дълги години.
М айката на Аневи, баба Сашка, както я Наричахме, 6Я прекрасенъ
човЯкъ. Такова благородство, такава умница и домакиня рЯдко съ м ъ
срещала. Азъ я обикнахъ много, а и тя мене. Често имъ гостувахъ и
за спане. Тя готвЯше божествено. Т ам ъ имахъ случай да се смЯя до
насита, защото старата б% много духовита, а и д ъ щ ер я та Софка и
—
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брата Борисъ. За идущето л ето се уговорихме съ Софка да отидеме на
летуване въ Лжджене.
Въ София отъ време на време се срещахъ съ Магдалена Измир
лиева, съ която не б е х ъ прекжснала връзки те си. Знаехъ ли пред
варително, че тя ще бжде презъ лотото на 1920 година въ Лжджене,
или срещата ни там ъ 61k една случайность — не си спомнямъ. Тя бе
на квартира въ д ом ъ тъ на познатото там ъ семейство Бояджиеви. На
горния е т аж ъ живееше фамилията на Чудомиръ Кантарджиевъ, т^хен ъ
политически приятель. Т ам ъ при Магдалена за пръвъ пжть срещнахъ
Тодоръ Паница, човЪкътъ, който ще определи моята по-нататъшна
сждба, а и азъ неговата. Никой отъ насъ тогава не е подозиралъ това.
Той бе съ боядисана черна брада и коса, защото иначе 6% русъ,
съ сини хитри очи. Пазеше се, както винаги. По онова време се гле
дало далото му въ Пловдивъ за незаконно забогатяване въ Драмско
по време на войната. Съ него бе жена му и единъ комунистъ, мисля се
казваше Гичевъ. На власть тогава бе Стамболийски. Магдалена много
ругаеше земеделските управници.
Споредъ това, което знаехъ отъ Магдалена, презъ време на вой
ната Паница е билъ въ Драма съ своите хора, въ служба на б ъ л гар 
ското военно разузнаване. По-късно узнахъ, че той е използувалъ по
ложението си и натрупалъ много пари, като е обиралъ гръцкото н а 
селение. Въ това го е улеснявалъ Самарджиевъ, комендантъ на града,
запасенъ офицеръ отъ Пещера. Набелязвали богати гърци за интернирване, а отъ друга страна хората на Паница се явявали у ж ъ да
ходатайствуватъ за тЪхното освобождение предъ коменданта и власти
т е. Разбира се, набелезаниятъ гр ъ къ е требвало да плати свободата си
съ злато, или тютюни. Сетне и друго — купувалъ тютю ните имъ на
безценица ; и така натрупалъ голёмо богатство, споредъ дум ите на
тия, които го познавали добре.
Въ Лжджене, значи, той е още противникъ на Стамболийски. Са
марджиевъ е вече въ затвора въ Пловдивъ за сж щ и те престжпления.
О р та к ъ тъ му Паница се укрива ; но и той бе осжденъ по-късно задочно
отъ пловдивския воененъ сж дъ по членъ 4 отъ Закона за народната
катастроф а (относно незаконно забогател и те) на три и половина го
дини тъмниченъ затворъ *. Но наскоро правителството е обявило ам
нистия специално за него.
Какъ се е дошло до съюза на Паница съ управниците на зем едел
ския съю зъ и туряне делото му подъ миндеря, ще си обясниме по-долу.
Отношенията на Стамболийски съ Македонската революционна ор
ганизация сж лоши, вражески, и той се оглежда за съюзници противъ
тази организация. Министъръ на вж треш ните работи по това време въ
България е Александъръ Димитровъ, некогаш енъ привърженикъ на
Сандански и голем ъ противникъ на ВМРО. Вероятно министъръ Ди
митровъ привлече Паница, за да помага на правителството въ започ
натата борба срещу ВМРО. Така Паница се спасява о тъ затвора, к ж 
дето земеделското правителство искаше да го прати заради грабеж и те
му въ Драма.
Анева и мама си заминаха преди мене отъ Лжджене, а азъ останахъ за още неколко дни гостенка на Магдалена. Паница и придружа
ващ ите го бех а изчезнали отъ очите ми. Моето летуване сжщо при* Присжда № 668 отъ 20 декемврий 1921 г.
—
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вършваше. Магдалена ме замоли, преди да се върна въ София, да
я придружа до Пловдивъ. Искаше да посети въ затвора ,, Черния ” , ко
гото не можеше да забрави. Това 6Ъ споменатия по-горе Самарджиевъ,
към ъ когото е имала симпатия още въ Драма. Азъ не познавахъ Плов
дивъ и съ радость приехъ идеята й. Това е било вероятно презъ септемврий, защото б'Ь още доста горещо. Отседнахме въ хотелъ ,, Моле ” ,
единствениятъ хубавъ хотелъ тогава въ града. Въ хотела требваш е да
се бранимъ отъ нападащ ите ни цЪли армии дървеници. Не спахме цЪла
нощь. Затова на сутриньта отидохме при едни нейни роднини, кукушани,
мили хора. Т ам ъ спахме още една или две нощи. Времето ни 6Ъ погъл
нато отъ посещенията въ затвора, та отъ града и неговитЪ хубости
малко видехме.
Т е ж ъ к ъ моментъ 6Ъ за нея да види черния хубавецъ въ затворнишки дрехи и налъми. Но желанието й да го посети 6Ъ по-силно отъ
тая мжка. Много я вълнуваше тази среща. Самарджиевъ 6Ъ правникъ,
завърш илъ въ Франция. Тя е очаквала да се оженятъ. Той, обаче, поискалъ голяма зестра отъ зетя й 'Паница, и това ги раздали завинаги.
БЪ едно тежко оскърбление за нея, но не 6Ъ престанала да го обича.
Съ ромънския ми паспортъ прескачахъ понякога отъ София до
Царибродъ. Презъ лотото на 1922 година посетихъ родния ми градъ
Крушево сама. Гостувахъ при семейството на покойната ми леля. ДЪдо
ми не 6Ъ вече живъ. Много ми харесваха разходките на конь изъ
околностите, които прав^хъ съ моитЪ братовчедки и братовчеди. Еднаж ъ пж тувахъ съ баща ми до Б елград ъ и Скопйе, повече за раз
ходка. Посетихме нЪкои отъ скопскитЪ търговски фамилии, познати на
баща ми отъ по-рано. Много отъ т ^ х ъ бързо западали вече. Баща ми
предвиждаше, че скоро всички мастни заможни хора ще б ж д а тъ дове
дени до просешка тояга, само защото искатъ да си останатъ българи.
Това бЪ политиката на поробителската власть.
Спомнямъ си за една случка при пжтуването ми за Скопйе, която
много ме потисна. Въ купето, кждето имаше и други пжтници, пжтуваше и едно момче на около дванадесеть години. По едно време влез
на единъ полицейски провЪритель. Поиска нашитЪ документи и запита
детето: ,, К акъвъ си ти ” ? Детето отговори: българинъ. Полицаятъ му
изрева : ,, Т укъ н^ма българи, а сърби ” ! Детето пакъ тихичко пов
тори : ,, Българинъ съм ъ ” . На първата гара смъкнаха детето отъ ва
гона. Всички смутени се погледнахме. ВЪрвахъ, че го свалиха поради
отговора му ; и кой знае дали не го подложиха на заплашвания, може
би и бой. Сърдцето ми се изпълни съ безсилна мжка. Потисната продълж ихъ пжтя до Скопйе.
Въ Крушево намЪрихъ всичко така, както си го спомняхъ о тъ 1908
година и както ми 6% описано отъ родителите. Прибрахъ се у дома
следъ около два месеци .
Съ Магдалена въ София се виждахме доста рЪдко, погълнати всЪка
въ своит-fe грижи и ср^да. Борбит^ между Стамболийски и ВМРО про
дълж аваха.
ВечеритЪ прекарвахъ най-често съ семейство Аневи — или азъ
при т-Ьхъ, или нёкой отъ тЪхъ при мене. Посещавахъ често Тахови, к ж 
дето много се пЪеше и свираше. Особено Леда, по м ж ж ъ Ращанова, ма
каръ и болна, не изпускаше китарата.
Въ свободното отъ работа време, което не 6Ъ малко, четЪхъ, взим ахъ частни уроци по счетоводство, или ходЪхъ понякога на т е а т ъ р ъ
—
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пли опера. И дирЪхъ нЪкоя идея, която би ме увлекла. Няколко пжти
отидохъ на събрания на теософа Дъновъ, но учительтъ не ме плени съ
своите проповеди. Може би не ги разбирахъ. Озовахъ се на никакви
женски благотворително-еманципаторски събрания, но и там ъ не намерихъ нищо вълнуващо. П родълж авахъ да се смея, още не опърлена
нито отъ идея, нито отъ любовь.
Веднажъ Магдалена б е дошла при мене, и на отиване азъ излЪзнахъ да я изпратя до близкия площадъ Света Неделя (Свети Краль).
Изъ единъ пжть чухме гърмежи ; виждаме да тичатъ конни стражари,
преследватъ никого. На другия день прочетохъ въ вестника, че преслед
вали нЪкакъвъ запасенъ поручикъ Трайчевъ, македонецъ. Единъ отъ
епизодите въ борбата на правителството срещу ВМРО.
Не помня кога точно Магдалена ми бе гостенка и въ Царибродъ.
Имахме и снимки отъ това гостуване.
За Неврокопската авантюра на зета й, случила се по това време,
узнахъ, следъ като той се бе прибралъ вече въ София. Ако се не
лъж а, върналъ се е леко раненъ. Н ародътъ въ Неврокопъ го билъ повикалъ и той требвало да отиде, ,, за да го спаси отъ Филиповци ”, каз
ваше тя. Комунистътъ Гичевъ сжщо е билъ при тази акция въ Не
врокопъ, направена съ подкрепата на земеделското правителство, съ
негово оржжие, пари и пр.
Девети юний 1923 година ме завари въ Царибродъ. Следъ преврата
отъ тази дата Паница се е прикривалъ въ София, въ кжщ ата, кждето се
мейството му живееше, и при критични моменти (обиски) е отивалъ въ
долния е т аж ъ на сж щ ата кжща. Б еха нещо роднини съ хазяите. Д е
тето не сж пращали на училище, за да не издаде неволно, че бащ ата е
въ кжщи. Хранелъ се е на пода, за да не би некой да го забележи
отсреща. Когато сж усетили, че обиските сж зачестили, и че положе
нието става много рисковано, той се е прехвърлилъ въ Югославия.
При едно мое пжтуване отъ София за Царибродъ Магдалена ме
замоли да занеса писмо на бачо й Паница. Каза ми кжде се намира въ
Сърбия ; мисля, че беше въ Крагуевацъ, но не съ м ъ много сигурна.
Заварихъ го въ сръбска кж щ а съ други негови другари. Предадохъ
писмото и веднага си заминахъ ; вероятно съ м ъ използувала времето
между два влака. Не съ м ъ запомнила нищо отъ краткия ми разговоръ
съ него, нито дали ми даде писмо-отговоръ за домашните му.
Въ началото на 1924 година бЪхъ при родителите ми въ Царибродъ.
Т ам ъ дойде Паница. Тон се е отбивалъ при родителите ми още като
миналъ границата нейде към ъ Годечъ, ако се не л ъж а. Вероятно по
съвета на Магдалена е потърсилъ т е х ъ . Не зная защо този човЪкъ не
бе симпатиченъ на майка ми. Тя бе чула да се споменава името му въ
разговори съ Магдалена. За неговитё политически разбирания майка
ми не знаеше нищо ; пъкъ и о тъ политиката въобще малко се инте
ресуваше, както до скоро б е и съ мене.
Паница ме помоли да кажа, като се върна въ София, на домаш
ните му, да заминатъ за Виена. Обещ ахъ му да имъ предамъ поржчката и добавихъ, че т е много ще се р адватъ да се съ б е р атъ заедно.
Но той отговори, че едва ли ще остане въ Виена ; поясни, че предстоела сериозна работа срещу ,, господа автономистите ” (подразби
раше хората на ВМРО) ; и че е говорилъ съ Ж ика Лазичъ за засилване
на групите имъ въ Македония. Ж ика Лазичъ б е ш еф ъ на общ естве
ната безоспасность въ Югославия.
—
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Паница добави самодоволно, че опититЯ съ Стоянъ Мишевъ дали
добри резултати. Въ Щ ипъ Стоянъ билъ всесиленъ и ако сме имали
никаква работа н ататъ къ, могли сме да получимъ препоржка до Ми
шева, за да ни услужи. По-късно узнахъ, че този Мишевъ, заедно съ
Паница и другаритЯ имъ, се сражавали срещу ,, автономиститЪ ” при
с. Сатовча, Неврокопско. Следъ като сж били разбити, Стоянъ Мишевъ
съ група негови другари се предалъ на гръцкитЪ власти, а отъ там ъ з а 
минали на сръбска служба.
Сега виждахъ, че Паница е влЯзналъ въ услуга на сръбската власть.
Това ме възмути много. Виждахъ, че имамъ работа съ единъ п р е 
датель, а не съ единъ народенъ борецъ. ИдЯше ми да го пребия, и то
не отъ никакви оформени политически убеждения, каквито още нЯмахъ,
а отъ омраза къ м ъ сърбитЯ, новитЯ поробители и на Царибродъ. Това
откритие, че работи съ сръбската полиция, е направило тежко впечат
ление и на моитЯ родители по сжщитЪ мотиви. И тЯ не обичаха сърбитЯ като поробители.
Въ София живЯехъ при далечни мои роднини. Хазайката 6Я много
духовита и ми бЯше симпатична. Тя сжщо — както и нейнитЯ близки
— се 6Я запознала съ Магдалена, когато последната рЯдко идваше на
посещение въ моята стая. Вероятно е станало никога разговоръ на
никого отъ хазаит-fc ми съ Радко *, когото rfc познаваха добре, за моитЪ
връзки съ балдъзата на Паница.
Времето следъ военния превратъ отъ юний 1923 година прекарвахъ, както и по-рано. Нищо специално за отбелязване. Единъ-два пжти
чухъ да споменаватъ едно име въ кржга на моитЪ хазяи. Снахата на
хазяйката ми предложи еднаж ъ да отида на кино съ нея — щЬла да
ме запознае съ единъ интересенъ младъ човЪкъ, но азъ отклонихъ по
каната.
Д ругъ пжть чухъ много хвалби отъ другата съквартирантка, пакъ
за сжщия човЪкъ. Изглежда, че всичко чуто за него все пакъ е за
седнало нейде подсъзнателно въ душата ми. И нтересътъ ми 6Ъ събуденъ, но инстинктивно изб^гвахъ това запознанство.
Най-горниятъ ет аж ъ на кж щ ата б% шиваческото ателие на снахата
на хазайката, а и канцеларията на македонската младежка органи
зация. Качвамъ се веднаж ъ горе при снахата, за да телефонирамъ.
Това правЪхъ почти всЪки день. Питахъ за влаковетЪ, иматъ ли за
къснение, за да не ходя на гарата прерано. И виждамъ въ стаята единъ
господинъ въ зимно палто, опрЪнъ до писалището, съ руса къдрава
коса, съ дебелъ бастунъ въ рж ката. И той чакалъ телефоненъ разго
воръ, ми каза. Слабъ, бледъ, н^що си мисли човека. Снахата ни за
позна. Той се усмихна, азъ сжщо. Телефонирахъ и напуснахъ стаята.
Тя ми каза вънъ, че това е човека, съ когото искала да ме запознае
по-рано. Говореше съ голямо възхищение и респектъ за него.
Презъ следващите месеци имахъ случай да го видя още два пжти —
на една македонска вечеринка, кждето ме заведоха хазаитЪ, и на сват
бата на Кирилъ Силяновски, кждето Радко кумуваше. И пакъ се загу
бихме. Никога не мислЪхъ вече за него. И ето ни единъ срещу другъ
вечерьта на шести м артъ 1924 година.
БЪхъ на вечеря у едно приятелско семейство. Всички разговаряхме
въ кухнята. (По едно време нЪкой звъни ; отидоха да отворятъ и следъ
* « Р а д к о » — псевдонимъ на Ив. Михайловъ.
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малко ме извикаха въ салона — некой ме търселъ. ВлЪзохъ въ салона.
Виждамъ него съ още двама негови другари. Поздравихме се и с е д 
нахме. Останахме сами. Следъ обичайните уводни думи, той започна да
ме разпитва за Паница, за връзките ми съ Магдалена, за моите пжтувания въ Царибродъ ; и все въ този духъ. Сега не си спомнямъ какво
точно питаше и какво азъ отговаряхъ. К ъмъ края на разговора той ме
запита бихъ ли отишла на другия день и на уречено место и време, за
да поприказваме още. Съгласихъ се и определихме ж гъла на една ули
ца и часътъ. Домакините беха нещо разтревожени отъ това посещение.
Но азъ никакъ. Това се дълж еш е на факта, че нем ахъ напълно пред
става за значението на македонската организация, нито за точното й
становище към ъ Паница, нито за ролята на Радко въ нея. М оите до
макини го познавали и лично. Още докато е билъ живъ баща имъ, той
е идвалъ при него. Т е сжщо много го хвалеха.
По-късно се питахъ какъ така се съгласихъ и приехъ да отида
на срещ ата съ него, да го следвамъ, кждето ще ме води, безъ страхъ.
Мисля, че това доверие се дължеше между другото и на факта, че
всички мои близки хора беха въ възтор гъ отъ неговите морални и бор
чески качества. Предъ моето съзнание той имаше най-добрата л егити
мация.
На другата вечерь той ме чакаше на уговорения ж гълъ, съ дебелия
бастунъ въ ржка, но съ другари. Понеже на кракъ не можеше да се
разговаря по-дълго, другарьтъ му П етъръ Станчевъ предложи да отидемъ въ кж щ ата на неговъ приятель.
Но тази нощь не бе обикновенна нито по съдържание, нито по
последици за мене.
Оказа се, че квартирата, за кждето се опжтвахме, била т ех н а тайна.
И затова малко мистериозно бе пжтуването до тамъ, за да не мога —
види се — азъ, новъ нейнъ посетитель, да узная добре пжтищата, по
които се стига до нея.
М акаръ д а бе нощь схванахъ, че автомобилътъ некакъ ненуждно
з а в ъ р т е въ крайните улици и по пж тищ ата вънъ о тъ града. Азъ вед
нага казахъ : „ Не бихъ искала да узнавамъ тайни, които не сж мои.
Моля ви да мина тоя пжть съ вързани очи ”. И извадихъ отъ чантата
кърпата ми. Станчевъ шеговито отговори: ,, Имате право, госпожице;
така се освобождавате отъ едно притеснение . . . ”, и ми помогна да
зав ъ рж а кръпичката задъ косите ми. Радко сетне ми признаваше, че
билъ много доволенъ задето така стана. Сметалъ, че съ това се е
затвърдявала у мене сигурностьта, че никаква опасность не ме грози
и че ж ива-здрава пакъ ще минавамъ по тия пжтища. Азъ, обаче, въ
момента никакъ не мислехъ върху това.
Започна разговора. П рисжтствуваха на него Дончо Чупариновъ и
Станчевъ. Чупариновъ, както после узнахъ, билъ адвокатъ, мисля отъ
Панагюрище. Запасенъ офицеръ, много възпитанъ и симпатиченъ чо
в ек ъ . А Станчевъ б е незаменимъ другарь на Радко ; той никога въ
ж ивота си не може да го забрави. И двамата беха о тъ стара България;
крайно преданни на македонското движение. Радко говори презъ ц е 
лото време. Поставя въпроси въ връзка съ Паница. Пита — зная ли
че той е предатель. О тговарямъ — да. И му разказахъ съ възмущение
онова, което б е х ъ чула въ Царибродъ о тъ самия него — че работилъ
съ Ж ика Лазичъ. Разпитва ме съ повишенъ интересъ за срещ ите ми
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и услугит-fe направени на Паница, но заедно съ това развива идеологията
на македонското д^ло съ красноречие, което притежава.
По едно време ми предложиха да си полегна на софата, кждето
седЪхъ. И въ легнало положение, покрита съ палтото си, следЪхъ
неговит-fc проповеди. Тогава имахъ доста дълга коса, завита на кокъ; ка
то се погледнахъ към ъ зори, косата ми се
разпиляла по раменетЪ;
не намЪрихъ нито една форкета въ нея. Изпадали по пода.
Азъ слушамъ внимателно всичко и поглъщ амъ думит-fc му като от
кровение. Той събуди у мене не само интересъ към ъ далото. Пробуди,
чрезъ никакво раздрусване, силно чувство за дълга ми към ъ поробе
ното отечество.
Tfc се оттеглиха на съвещание въ другата стая. По-късно узнахъ,
че сж разменяли впечатления върху чутото отъ мене. Всички заключили, че азъ съ м ъ действувала напълно невинно като съ м ъ занесла писмо
на Паница отъ домашнитЪ му и като съм ъ го видЪла като е дошелъ
въ Царибродъ у дома ни.
Наскоро се върнаха при мене. Радко ме запита страхувамъ ли се
отъ тЪхъ. Сигурно не повярва на отговора ми, че не се боя отъ нищо.
Следъ дългия разговоръ се разделихме съ другит-Ь. А той ме при
дружи до моята квартира, чакъ горе до вратата. Сбогувахме се и нео
чаквано за мене той ме целуна по челото. Не се и питахъ какво значи
тая дързость. П резъ тия няколко часа се бЪхъ влюбила въ него. И не
само това. П роповедите окончателно ме бЪха спечелили за освободител
ното дЪло на Македония. БЪхъ открила идеала, който търсЪхъ.
До колко ч асъ тъ съ м ъ спала на сутриньта не зная. Но когато ха
зайката ми влезна въ стаята и ме запита загрижена какъ съмъ, азъ се
разплакахъ. Вижда се, нервитЪ т ъ р с е х а отдушникъ. Умората, безсъ
ницата презъ ц я л а та нощь, пъкъ и напрежението отъ всичко чуто и по
чувствувано, все пакъ ме бЪ пораздрусало.
Не се забравихме. Понякога той идваше при моит-fc хазяи и там ъ
ме виждаше. Срещ ахме се и вънъ, м акаръ не често и винаги крайно
предпазливо. По цЪли часове приказвахме.
На 15 м артъ положихъ клетва за далото.
Не зная кога той спЪше. БЪ запаленъ отъ една идея и гореш е не
престанно, като се стараеше да запали и ония, които срЪщаше. Сми
таше едва ли не за престжпление да губи време за друго освенъ за
работа. По-късно разбра до нЪйде, че е грЪшилъ. Но слава Богу, има
ше рЪдко устойчивъ организъмъ, който му позволи да издържи тъй
дълго едно такова злоупотребление съ здравето.
За Великдень 1924 година заминахъ за Царибродъ. Не можейки
да ме изпрати на гарата, за да не ни види нЪкой, той ме следваше съ
автомобилъ до следъ Божурище. Това бЪ първата ни раздала. Докато
бЪхъ там ъ разменихме едно-две писма чрезъ нашъ приятель желЪзничарь.
По онова време баща ми често идваше въ София покрай строеж а
на кж щ ата; майка ми по-рЪдко; затова тя така късно узн"а за в р ъ з
ката ми съ Радко. А баща ми нищо не подозираше.
Единъ день Радко предложи да направимъ м алъкъ излетъ до Кре
миковския манастиръ, край Стара-Планина. Съ насъ бЪха П етъ р ъ
Станчевъ, сестра му Сийка и още двама негови другари. Въ тоя ж ен
ски манастиръ той искаше да посети сестрата-калугерка на покойния
малешевски войвода Христо Кутрулчето, загиналъ презъ турския ре—
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жимъ. Намерихме я. Тя 6Я трогната, понеже не очаквала, че следъ
толкова години отъ см ъртьта на брата й има още дейци, които се интересуватъ за него. Станчевъ и сестра му rrfcexa много хубаво изъ
п ъ тя. Имаха приятни гласове.
Не зная кжде и какъ, но бЯхъ се простудила здравата. ЗаболЯхъ
отъ пиелитъ, възпаление на бъбрека. Веднажъ, връщайки се отъ една
среща съ него, още изъ пжтя ме раздруса силна треска. Легнахъ болна
въ клиниката на д -р ъ Сарафовъ, при д -р ъ Димитраковъ. Радко дойде
еднаж ъ-дваж ъ да ме види, придруженъ отъ П. Станчевъ, който 6Я
постоянната ни връзка.
К ъмъ края на августъ се бЯхъ приповдигнала вече. Единъ день,
презъ септемврий, той ме извика въ дома на Наумъ Томалевски, к ж 
дето го заварихъ легналъ върху дюшекъ на пода. В идътъ му ме обез
покои — уморенъ, съ зачервенени очи, тж ж енъ, бледъ. Току-що се 6Я
събудилъ ; легналъ билъ преди единъ-два часа да поспи малко. НЯкога
бЯхъ видЯла една снимка у него, о тъ времето на неговото криене презъ
режима на Стамболийски. Сега ми заприлича на тази снимка. Като да
6Я пристигналъ о тъ пустинята — аскетъ.
Нищо не подозирахъ, разбира се, за убийството на Тодоръ Алек
сандровъ. Той не ми каза нито дума по това. Въ разговора само ми
подхвърли като на шега : бихъ ли го следвала всЯкога и всЯкжде, при
всички обстоятелства ? Не схванахъ значението на този въпросъ, но
му изявихъ готовность да го следвамъ и въ пъкъла. Какво му се е в ъ р 
тяло въ главата не разбрахъ. А друго не можехъ да отговоря, освенъ
онова, което чувствувахъ. Отидохъ си загрижена за неговото здраве,
безъ да мога да си обясня нищо, съ нЯкаква смътна тревога въ душата.
Следъ нЯколко дни обявиха за см ъртьта на Тодоръ Александровъ.
Това наше свиждане е било вероятно веднага следъ като се е върналъ
отъ погребението на Тодора. Защ ото нЯколко дни преди това той 6Я
дошелъ въ клиниката да ме посети и ми каза, че е получилъ нЯкаква
телеграма, съ която го викали да замине нЯйде, но щЯлъ да отложи.
А това е било телеграмата, съ която сж го викали, безъ да му съобщ аватъ за убийството на Тодора, да отиде и той на конгреса въ Пиринъ.
Следъ тази наша среща видЯхъ го въ деня, когато 6Я панихидата
за Тодора на площадъ Света НедЯля. За пръвъ пжть го слушахъ да
говори публично. Говори кратко. „ Свещени сЯнки на Даме, Гоце, Матовъ, Развигоровъ .. ., разредете се, за да застане между васъ великия
вож дъ на борческа Македония Тодоръ Александровъ ”. Само това пом
ня отъ речьта му, съ тия думи започна.
Д оста дълго не го срещнахъ следъ това. Нито знаехъ кжде е.
После пакъ се появи за нЯкой день.
Следъ боледуването отъ пиелита отидохъ на лекуване въ Банки,
кждето 6Я и м оята приятелка Леда Ращанова. Той идва там ъ два пжти
да ме види. Т ам ъ веднаж ъ наблюдавамъ единъ аеропланъ, който се
виеше надъ селото и ми се стори, че много се върти надъ нашата вила.
Стрелна ме мисъльта, че той е въ аероплана. Краката ми се подкосиха
о тъ стр ах ъ ; тогава често падаха български военни аероплани. Подиръ
два-три часа пристигна въ Банки. Каза ми, че това било първото му
летение. А виаторътъ — С авовъ — билъ неговъ приятель ; наскоро за
гина — аероплана му падна нейде къ м ъ Пловдивъ.
Т ака наближи и д а та та на моето заминаване за Виена. БЯ презъ
януарий 1925 година. З а мене разд ал ата 6Я теж ка. Не вЯрвамъ да 6Я
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лека и за него. Но тя се налагаше, защото и двамата бЪхме решили, че
така тр ебва да бжде. Въ една стая на петия етаж ъ, въ квартира на
неговъ другарь, бе последната ни среща. Слизахъ по стълбата едва
задържайки се да не заплача като дете. Тая среща, която смЪтахъ
последна съ него, ме бе развълнувала дълбоко. Той ме следЪеше съ
погледъ, както бе надвесенъ горе на перилата. А Станчевъ, който въ
този моментъ бе вече дошелъ въ коридора и стоеше край него, запита
го очудено и съчувствено — той ли ме е разтревожилъ. Радко му се
усмихна тжж но. Сетне Станчевъ веднага тръгна да ме изпрати по
стълбата към ъ пж тната врата. Преди да се сбогувамъ съ него, забелЪзахъ, че съм ъ тръгнала безъ часовника ми. Той бързо откопча
своя отъ рж ката си и ми го подаде. М акаръ моятъ часовникъ да бе
у дома ми, въ тоя моментъ не пожелахъ, и нЪкакъ не мож ехъ да му го
върна. Драго ми беше да понеса нещо техно.
Съ Станчева не се видехме вече. Той загина въ сражение срещу
сърбите, докато азъ бЪхъ въ затвора. Б е силно привързанъ къ м ъ Р ад
ко. Говореше ми съ голЪмо възхищение за него. Казваше Ми, че той
го е измъкналъ отъ безсмислието на живота, кждето шЛугъ иначе да
загине. Б е прекрасенъ човЪкъ и другарь. Съ неговата смърть Радко
загуби доената си ржка, единъ отъ най-добрите си помощници и дру
гари. СмЪлъ, идеалистъ, беззаветно преданъ на освободителното дело.
Не дълго следъ Станчева е загиналъ и Чупариновъ, когото Радко сжщо
много ценеше.
За домашните азъ заминавахъ на лечение въ Виена, защото б ъ 
бреците ми не бЪха още излекувани. Постоянно правехъ висока темпе
ратура.
Когато една вечерь, преди заминаването ми, Радко ми заговори
за решението ми, че Паница т р еб в а да се премахне, предложи ми да
участвувамъ само като помощенъ ф акторъ при издирването му. Но азъ
не се съгласявахъ съ такава роля. Ако го открия, азъ ще му платя,
казахъ. Отдавна съм ъ схванала, че той заслужава най-тежко наказание.
Радко се опита да ме убеждава — а може би съ цель още повече
да разучи на какво съ м ъ решена, — че азъ съ м ъ едно дете на роди
телите ми. Но му отговорихъ, че всеки другъ би билъ роденъ отъ
майка, която ще жали. Завърш ихъ своето разсжждение съ условие : по
следния куршумъ да запазя за себе си ; защото много по-лесно ми е
да умра, отколкото да стоя по затвори.
Той предоставяше на мене да постжпя и така, но само ако се
случи да намеря предателя въ Югославия или Гърция, кж дето нЪма
другъ изходъ и кждето изобщо не може да се води никакъвъ еждебенъ
процесъ, нито въ защита на македонската освободителна кауза, п ъкъ
нито лично на мене. И наистина, той имаше право. Азъ бЪхъ готова,
ако усп^я да се сближа наново съ Магдалена, и ако се наложи да пжтувамъ съ нея при бачо й Паница въ некоя о тъ тия държ ави — и там ъ
да изпълня своята замисъль.
Но за всека друга европейска страна, съ изключение на Съветска
Русия, той изрично настоя и азъ се съгласихъ, че тр еб в а да се старая
да остана жива, да се започне процесъ, чрезъ което много ще се заго
вори около македонския въпросъ и робството въ нашата родина. С ъ г 
ласихъ се, но съ голема мжка.
Ясно бе, че ако се случи Паница да падне въ Австрия, не бива да
разкривамъ каквато и да е моя връзка съ хора о тъ македонското ос192
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вободително движение, защото въ тая страна тогава левичарството бе
доста проникнало ; много вестници взимаха едва ли не открито болшевишка страна. А македонското движение не желаеше болшевишко
влияние на македонска почва.
Въ Виена Магдалена живееше на Зайденгассе № 32. Азъ подърж ах ъ по-рано р ед ка кореспонденция съ нея. Квартири се намираха труд
но. Тя ме покани, ако желая, да остана въ нейната стая, кждето имаше
две легла. Хазяйката живееше въ кухнята. Азъ си плащахъ своя д£л ъ
за наема. Хранехме се на гостилница. М оите родители ми изпращаха
необходимата издръжка. Сестрата на Магдалена, госпожа Паница, бе
по това време въ Б елгр ад ъ при м ж ж а си. А после се обадиха отъ Атина
и Солунъ, съ снимки и писма. Детето имъ бе въ единъ пансионъ заедно
съ сина на Д им итъръ Влаховъ, въ околностите на Виена.
Още преди да дойда въ Виена знаехъ, че въ Сърбия и Гърция Па
ница работеш е съ съответни те поробителски, сръбски и гръцки власти,
за създаване на въоржжени емигрантски чети отъ техни хора, за борба
противъ организираното въ ВМРО население.
С ъ течение на времето успехъ, отъ видено и чуто въ тех н а та
среда, да се уверя още повече въ неговата предателска роля. Т ж ж на
констатация — единъ бившъ борецъ за свободата на Македония въ
служба на поробителите ни Сърбия и Гърция . . .
Въ Виена б е х ъ изненадана отъ единъ новъ ф актъ, който не ми
бе известенъ до тогава, а именно, че Паница бе и болшевишки агентъ,
а не само сръбски и гръцки. Когато той следъ некой месецъ пристигна
въ Виена съ жена си отъ Атина и Белградъ, отиде на докладъ и ин
струкции при руския представитель Черски. И това не е било за първи
пжть, както узнахъ отъ Магдалена. Паница е билъ въ Виена и когато
Александровъ и П ротогеровъ сж разговаряли съ болшевиките. Паница
е билъ много потиснатъ и само леж алъ и гледалъ тавана. Боелъ се
да не би да се дойде до разбирателство, и тогава Тодоръ ще играе гол ем ат а роля, а не той. М ислехъ си, та нали комунистите говорятъ, че
работятъ за освобождението на народите ? Въ тоя случай т е съ тр у д 
ничеха съ наш ите поробители.
З а Черски Паница бе донесълъ и веществени доказателства : сним
ки отъ сръ бско-гръ цките контра-чети за преследване на поробеното
население, организирано отъ ВМРО.
Влаховъ б е постоянно въ Виена и той е билъ, вероятно, главния
болшевишки човекъ, заведующъ отдела за Македония. Чрезъ Влахова
Паница и всички негови хора получаваха отпуснатите отъ болшеви
ките пари.
И днесъ, следъ толкова години, азъ т ак а си обяснявамъ ролята на
Паница като троенъ агентъ. По убеждение той може да е билъ комунистъ ; ВМРО тогава б е единъ сериозенъ противникъ на болшевиките
и техното проникване на Балкана изобщо, и по-специално въ Маке
дония и България. О питите имъ д а превзематъ рж ководството й не успеваха. З ато в а искаха д а й нанесатъ ударъ въ поробена Македония,
кждето населението б е масово организирано въ р едовете на ВМРО за
отпоръ и борба срещу поробителя. Т е сж вероятно преценили, че биха
постигнали добри резултати, въ борбата си срещу поробеното населе
ние, като се съ ю зятъ съ самия поробитель — сръбското и гръцко пра
вителства. И съ съдействието и ср ед ств ата на двойния ни поробитель
с ъ зд а в а т ъ контра-чети, които немилостиво тероризиратъ нашето на
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селение. З а тая цель сж си послужили съ Паница и неговите верни
хора. Дали сръбското и гръцко правителства сж знаели за в р ъ зки те
на 'Паница съ болшевиките, и че той е билъ и тЪхенъ агентъ и е изпълнявалъ и техни задачи, — това не ми е известно отъ дум ите на
Магдалена. Но е логично да имъ е било известно. Ф а к т ъ т ъ е установенъ, обаче : Паница работеш е едновременно и съ т р и т е антинародни
и антимакедонски централи.
Нашиятъ народъ бе въ война срещу двойния си поробитель. А въ
всека война, за ония, които служ атъ на противника, се предвижда
смъртно наказание.
Въ Виена т е ж ивееха въ хотелъ. А въ нашата квартира семейство
Паница дойде не повече отъ три-четири пжти, ако добре помня. Споредъ Магдалена, Паница е правелъ срещи съ разни сръбски и гръцки
големци, съ разни гръцки и сръбски генерали, въ връзка съ своята за
дача. Уговарялъ е съ гърците, пакъ споредъ Магдалена, превзимането
на Пиринска Македония съ т'Ьхна военна помощь. Знаехъ и имената
на тия гръцки генерали, съ които е уговарялъ акцията, но сега съм ъ
ги забравила. И тази акция щ'Ьше да бжде предприета, ако той успееше
да се завърне отъ Виена. О т ъ писмата на т е х н и т е хора въ Гърция се
виждаше, че т е сж на постояненъ гръцки казанъ ; както е било и въ
Сърбия.
Въ Виена имаха централа около двата вестника, които издаваха
там ъ — „ Македонско дело ” и „ Македонско съзнание ”.
„ Македонско дело ” се пращаше на адресите въ нашата стая. Тамъ
бе експедицията. Идваха често и редакторите Кочо х. Риндовъ, Григоръ Костовъ, д -р ъ Атанасъ Миладиновъ. Т е б е х а редакционенъ ко
м итетъ на вестника. И минаваха повече за хора на Паница, но и здръ ж 
ките си получаваха отъ Влахова, значи о тъ болшевиките. Разбира се,
може и Паница да имъ е давалъ по нещо отъ гр ъ ц к и те и сръбски
фондове, това не зная.
И Магдалена пишела понекога статии, ми казваше тя. Влаховъ я
насърдчавалъ да пише : колкото повече прилагателни се наредятъ сре
щу противника, толкова по-добра е статията. Първо т е х ъ измисли, по
сле леко ще я скалъпишъ, не е теж ка работа, й казвалъ Влаховъ.
Както казахъ, главенъ редакторъ б е Кочо х. Риндовъ. Експеди
цията на вестника вършеше Магдалена, за което получаваше месечна
заплата. И азъ й помагахъ понекога въ експедицията. И б е х ъ много
изненадана, когато между другите адреси требваш е да надписвамъ па
кети отъ по сто-двеста екземпляра, до разни околийски сръбски на
чалници въ Вардарска Македония. Те, сръбските околийски началници,
ги давали на т е х н и т е войводи (хората на Паница), които п ъ къ ги
раздавали на населението.
Георги Вяневъ, войвода на контра-чета въ Радовишъ, награденъ
отъ сръбския краль съ медалъ за заслуга, понекога пишеше за кри
тиките и мнението върху вестника на „ срезкия ” сръбски началникъ :
кое требвало да се пише, кое не. Сръбските околийски началници имъ
определяха „ освободителните ” задачи въ Македония !
Въ Виена имаха единъ т е х е н ъ човекъ заболелъ отъ туберкулоза,
Василъ Манолевъ ; лежеше въ една болница. По-късно се помина.
Често отивахъ на посещение при него, за да му нося млеко, а и писма
о тъ негови другари отъ Гърция или Югославия. Той е билъ там ъ
заедно съ т е х ъ преди да заболее ; и сега неговите другари го д ъ р 
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ж еха въ течение на тех н а та дейность. А и други писма идваха, пред
назначени за Влаховъ. О тъ тия писма узнавахъ доста работи. А и Маг
далена б е единъ откровенъ човекъ, който често тълкуваше н ещ ата
безъ украса. Не бе трудно да се разбере пружината на тех н а та ,, ор
ганизация ”.
Хаджи Риндовъ бе способенъ човекъ, но безъ моралъ, споредъ
Магдалена. Едната му рж ка и кракъ бех а парализирани. Т ех н а та среда
твърдеш е, че е на сифилистична база. Всички беха размекнали национално.
Хората на редакционния комитетъ на вестника се срещаха често
по гостилници и кафенета. Събираха се понекога и въ нашата стая.
На ж гъ л а имаше една малка гостилница, кждето се хранехме ние
двете, а и т е често се отбиваха тамъ.
В еднаж ъ-дваж ъ ме заведоха на студентски събрания ; искаха да
ме запиш атъ членъ, м акаръ да не б е х ъ студентка, но азъ се измъкнахъ подъ н е к ак ъ в ъ претекстъ. Имаха нужда отъ гласове, отъ мно
зинство. Мисля, че по-късно ме и записаха, но подъ друго име, за да
съм ъ немала неприятности като се върна въ София.
Влахова виж дахъ единъ-два пжти само. Единиятъ пжть на свадбата на Магдалена. Ж ена му идва неколко пжти въ нашата стая.
Магдалена й гледаше на кафе. Единиятъ пжть й каза нещо за предстоящъ неуспехъ въ конспирантивни техни планове, които предсказ
вания после се „ сбжднали ”.
На мене веднаж ъ погледна въ чашката и ми каза : днесъ ще имашъ
гости. Азъ се изсмехъ, защото и тя знаеше, че м оятъ адресъ не е даденъ никому, нито на майка ми ; пишеха ми на „ Постъ рестантъ ” . Не
искахъ майка ми д а знае, че ж ивея съ Магдалена, тъй като тя не~
маше симпатии за нея и бачо й. А това се налагаше и за Магдалена,
защото нейниятъ адресъ б е все пакъ една следа за Паница, който
м акаръ и редко, но идваше въ стаята й. Не щешъ ли, следъ о бедъ
некой позвъни и останахме гръмнати, виждайки презъ дупката на
вратата, че идваше единъ мой познатъ, когото и тя познаваше. Беш е
едно шило, отъ Царибродъ ; търговецъ, ожененъ за моя приятелка.
Родителите му б е х а македонци. Дошелъ човека по некаква своя р а 
бота въ Виена, и понеже майка ми не могла да му даде моя адресъ,
отишелъ въ полицейското адресно бюро, кждето му посочили кжде ж и
вея и ето ти го предъ вратата. Ами сега ? Преди да отворимъ, по
крихме всички вестници, които беха на купища по стаята и коридора,
снимки на Магдалена и всичко, което би разкрило за нейно присжтствие
въ тази стая. Тя се измъкна въ кухнята и азъ му отворихъ вратата.
Напразенъ трудъ, разбира се, защото той узналъ въ полицията при
кого ж ивея. И б е казалъ на майка ми. Нея змия я ухапала, както ми
казваше по-късно ; не зная по каква интуиция. О тъ тогава никога не
поднасяхъ чашката си на Магдалена, а и не пиехъ кафе. Боехъ се
о тъ нейното „ ясновидство ”, да не се прояви още неколко пжти.
На бачо си Паница пъкъ, когато той пристигна последния пжть
въ Виена, гледа на кафе когато той дойде въ наш ата стая и му каза :
,, Баче, гробъ ти се пада ”, нещ о което до тогава никога не била
виждала въ неговата чашка. Тя ми поверяваше, че му била казвала
и т о в а : „ К о й т о до сега е взелъ червонци (руски пари), и згорелъ е ;
и ти ще се опаришъ. — Пази се ” .
По разказите на Магдалена, отношенията между Влаховъ и бачо
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й не сж били винаги много гладки и то главно заради парите. ,, Стисналъ кесето и никому не дава, като че отъ своя дж объ харчи ” , —
казваше тя за Влахова.
Въ с р е д и т е на редакцията на „ Македонско дело ” критикуваха
Влахова не само, защото стисналъ кесията, но го подиграваха и за
некой негови навици въ работата. Ужъ, когато требвало да даде отговоръ по некой въпроси, казвалъ : ,, Т реб ва да се посъветвамъ първо
съ жена си . . . ” . Вероятно не е искалъ да имъ каже, че тр еб в а да пита
първо Черски.
Веднажъ, при едно идване на редакторите въ нашата стая, дис
кутираха оживено по въпроса за убийството на Т. Александровъ.
Убийството го приписваха на българския дворецъ (на Кобурга, както
наричаха т е царя), който го е провелъ чрезъ своето верно орждие
Протогеровъ. Азъ, разбира се, само си мълчехъ и никога не се нам ^свахъ въ техния разговоръ.
Когато п ъкъ презъ априлъ 1925 година стана атентата въ Света
Неделя, всички беха възбудени отъ новината и съ голяма радость
броеха загиналите генерали, министри и прочее.
Н^кои студенти се оплаквали, че Влаховъ ги третиралъ като гу
вернантки за своя разглезенъ синъ — съ часове е требвало да го развеж датъ и забавляватъ изъ виенските паркове.
Както споменахъ вече, тези около редакцията беха хора на Па
ница, м акаръ и на болшевишки казанъ. И отъ там ъ тия търкания и
съревнования.
Когато Магдалена бе още въ София и Паница сътрудничеше съ
земеделската власть, тя се е запознала съ единъ отъ ржководните
хора на младежкия земеделски крж гъ, некой си Д им итъръ Кемаловъ,
о тъ Неврокопъ. Младъ човекъ, мисля депутатъ, съ изгледи да стане
министъръ. И требвало да се ож енятъ ; били неофициално сгодени.
Събитията, обаче, и този пжть й попречиха да свие свой домъ. При
преврата на 9 юний той е билъ убитъ.
По-късно въ София, или въ чужбина, срещнала единъ другъ земеделецъ, Бумбаровъ, секретарь на министъръ Ботевъ. Сгодява се за
него. И той е билъ емигрантъ въ Сърбия и си кореспондираха. Свадбата
требваш е да стане презъ априлъ. Годеникътъ бе дошелъ ; чакаха да
пристигне Паница съ сестра й о тъ Атина или Б елградъ. Когато т е
пристигнаха фиксираха деня на свадбата. Въ връзка съ нея и азъ отложихъ своята акция ; б е х ъ си внушила, че Бумбаровъ може да я напустне, ако тя загуби бачо си. Не че той не я обичаше, но азъ се
опасявахъ ; нали и Самардж иевъ я напустна, като искаше зестрата
отъ Паница . . .
Моята болесть, високата температура, която правехъ, б е х а за
мене големо неудобство презъ целото време. И то не поради самата
болесть, която немаше вече трагическо значение за мене — защото
не ме интересуваше дали дълго ще ж ивея ; а заради страха, че при ви
соката температура о тъ пиелита може да бълнувамъ и да се издамъ.
Кревата ми б е до тоя на Магдалена. Когато имахъ тем пература нощно
време, м ж чехъ се да не се унасямъ въ сънъ. Щ ом ъ у с е т е х ъ , че заспивамъ, почвахъ да си щипя бузите, да си дърпам ъ носа и уш ите, и
така докато спаднеше температурата.
Втора мжка бе револвера, неговото криене и носене. Това бе една
постоянна грижа, която ме държ еш е на щрекъ. Въ една малка квар
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тира, като нашата, единственото мЪсто кждето го мушкахъ, бе кло_
зета. На една етаж ерка там ъ имаше наредени стари обуща на хазай
ката и там ъ го криехъ, понякога въ н^коя стара обувка, но не ми се
виждаше много сигурно това скривалище. Опасявахъ се, че хазайката
може да бръкне никога и да го открие. Двойното дъно на куфарчето
ми сжщо не ми даваше голяма сигурность, защото при нужда мжчно
се изваждаше, а и знае ли човЪкъ какво може да се случи ? Веднажъ
некой го поиска да си услужи — изтръпнахъ при мисъльта, че писто
лета можеше да бжде вжтре. И затова често го нос^хъ върху себе си,
а това бе най-мжчителното. Прикачената торбичка върху елечето подъ
мишницата не бе най-удобна ; винаги требваш е да внимавамъ да
имамъ никакво жакетче върху себе си, защото иначе личеше. Поня
кога го бинтовахъ на бедрото въ тая торбичка, но поради теж ината
се хлъзваше лесно. Само, когато мислЪхъ, че може да ми потрябва, го
носЪхъ въ чантата. Но тогава се налагаше да бжда особено внимател
на. Тази грижа ми струваше много усилия и нерви.
На свадбата на Магдалена револвера ми бе въ чантата. А въ т еа
търа, презъ единъ отъ антрактите, въ клозета го прехвърлихъ отъ
гър ди те въ чантата. Тогава изхвърлихъ въ клозета и ключовете на
големия тЪхенъ сандъкъ, въ който знаехъ, че има снимки на техни
контра-чети въ Македония, донесени отъ Паница, пистолети, кореспон
денция и пр. З а тия ключове ще каж а нещо по-нататъкъ. На свадбата
— следъ вёнчавката — не се решихъ да действувамъ, поради многото
техни хора за охрана. На обеда бе и Влаховъ съ жена си. Б е х ъ с е д 
нала между двама отъ тЪхъ и можеха да ми хванатъ ржцетЪ безъ
да съм ъ свършила нищо.
Няколко пжти ставаше дума, отъ като Паница и жена му беха
пошли, да отидемъ на т е а т ъ р ъ . Веднажъ не успахме да вземемъ би
лети за Лоенгринъ. Сега, когато т е се беха съгласили да дойдатъ,
азъ имахъ температура. Понеже не познавахъ добре Виена и м естата,
кждето продаваха билети за теат ъ р ъ , отидохъ при Катя Антонова,
сестра на Никола Антоновъ, чиновникъ въ българската легация тамъ,
която познавахъ отъ София. Б е х ъ я виждала ведн аж ъ-дваж ъ въ Виена,
но не бЪхме близки. Помолихъ я да ме придружи до некое бюро, или
касата на т еатъ р а , за да купя билетите. Азъ не знаехъ още добре
езика и нямаше д а мога да се оправя. Мисля, че й казахъ, че съ м ъ по
канила х азаи те на опера. Купихъ билетите и се сбогувахъ съ Катя.
Това мое посещение имъ е причинило некой неприятности, специално
на брата й. Понеже ложа номеръ 2, рангъ 3, дЪсно, не можеше да
побере всички ни, купихъ две м еста въ друга ложа, кждето отидоха
Магдалена и м ж ж ъ т ъ й. Азъ останахъ съ Паница, жена му и телохрани
теля му Яне Богатиновъ.
Б е х ъ много спокойна, както всеки чов^къ, който е взелъ едно
безвъзвратно решение.
Тази вечерь, на 8 май, въ Б у р гтеатъ р ъ се даваше ,, Перъ Г и н т ъ ”
о тъ Ибсенъ. Следъ пъ рвите изстрели, дадени срещу Паница, жена му
хвана р ж ката ми. Азъ я издърпахъ и тогава съ м ъ ранила нея въ ус
тата. Това, обаче, научихъ по-късно въ затвора ; то не влизаше въ
намеренията ми. Яне Богатиновъ се опита да стане, но изгърмЪхъ въ
краката му и той похлупи главата си върху перилата на лож ата.
Г ъ рм еж и те въ лож ата се сл^ха съ тия на сцената, кждето се
възпроизвеждаш е корабокрушение, или буря. Никой измежду публика—
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та не разбра нищо. Азъ спокойно напуснахъ лож ата и сл^знахъ долу
на улицата, за да търся полицай, комуто да се предамъ. Едва открихъ едного следъ няколко минути търсене. Бихъ могла да избЪгамъ, ако това
6Ъ организирано, или ако това влизаше въ задачата ми. Единъ о тъ слу
ж ащ ите въ т е а т ъ р а казалъ въ показанията си, че той ме завелъ до
полицая. Подобно н'Ьщо азъ не си спомнямъ.
С тр аж ар ьтъ ме въведе първо въ полицейското отделение на теа
т ъ р а — една стая съ голыми огледала. А отъ там ъ ме прехвърлиха
въ полицията, кждето започнаха нескончаемит-fe разпити. НЪйде изъ ко
ридорите преминаваше Магдалена съ м ж ж ъ т ъ си — вероятно и тЪхъ
разпитваха. Виждайки ме, тя ме запита : ,, Менча, защо го направи ? ”
Отговорихъ й : „ З а Македония ”. Повече не се видехме.
Затвориха ме въ една килия, следъ като късно следъ полунощь
ме бЪха разпитвали. БЪхъ капнала о тъ умора. Заспала съ м ъ и не съм ъ
усетила, че главата ми е увиснала надолу, извънъ леглото. С траж арьтъ,
който наднича презъ малкото прозорче на вратата много често, виждайки
ме така, съ увиснала надолу глава, помислилъ, че съ м ъ умряла, че
съ м ъ се може би самоубила. Събуж дамъ се разтърсена отъ една т е ж 
ка ржка. Виждамъ полицаи, които нЪщо ме питатъ, но азъ не ги разбирамъ добре и пакъ заспивамъ.
На другата сутринъ за пръвъ пжть ми носятъ затворнишката
храна — хл^бъ и вода. Но нито ги докосвамъ — умората и температу
рата сж доунищожили и безъ туй слабия ми апетитъ.
Килията, както вейка килия, 6Ъ постлана съ циментъ ; има вжтре
и клозетъ, който обаче б£ нЪщо повреденъ и течеше по малко на пода.
Голяма м ж ка 6Ъ за мене, че не можехъ да използувамъ този клозетъ.
С траж арьтъ поглеждаше толкова често, че азъ се срамувахъ дори да
седна на него. Не си спомнямъ колко дълго трая това мжчение, но
зная, че щ ^ х ъ да се пръсна и отъ болки и отъ подуване. И въпреки,
че нито ядехъ, нито пиехъ, пакъ ме измжчваше тая нужда. И болкитЪ
въ бъбреците се засилиха. Най-после при единъ отъ разпитите, замолихъ да ми дад атъ една жена да ме придружи за няколко минути до
другъ клозетъ.
ПървитЪ нощи практикуваха внезапни пробуждания по няколко
пжти, за разпитъ, вънъ отъ дневните разследвания. Тъкмо си отдъхналъ и пакъ те викатъ ; и ти поставятъ сжщитЪ въпроси. Полицейска
практика, отъ която нем ахъ хаберъ тогава.
За преводачъ ми доведоха едного, който ми се стори, че говори
сръбски. О тказахъ да отговарямъ. После ме увериха, че е хърватинъ.
Бй подполковникъ Алфредъ Фуряковичъ.
Следъ полицейския разпитъ ме препратиха въ затвора. Поставиха
ме сама въ отделна килия, която се охраняваше малко по-строго отъ
другит-fe. Само д и р екто рътъ можеше да я отключва. КржжещитЪ слу
хове за възможно мое отвличане о тъ страна на македонски патриоти,
или за мое убиване отъ противници, създавали грижи на полицията.
Когато една нощь стана нужда отъ никаква медицинска помощь, т р е б 
ваше да се чака докато издирятъ директора, за да отключи. Още въ по
лицията краката ми се бЪха подули и не м ож ехъ да обувамъ обувките
си ; вероятно поради цимента и влагата. Но сега започваше моето теж ко
боледуване наново. Синозитъ, бодежи, бъбреци, температура — всичко
се стовари върху изтощения ми организъмъ. БЪхъ се нагласила добре.
Преместиха ме въ болницата на затвора.
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На ония, които първи пжть попадатъ въ затворъ, всичко имъ из
глежда странно и тежко. Спомнямъ си момента, когато, наредена въ
редица, ми вржчиха първия затворнишки хлЪбъ. Б е единъ ударъ в ъ р 
ху сърдцето ми, върху честолюбието ми, може би.
Но това б е малко въ сравнение съ онова, което ме очакваше въ
болницата. Т укъ никой не можеше да бжде въ собствените си дрехи,
макаръ още въ предварителенъ затворъ. Вероятно по хигиенически
причини.
Получавахме долни дрехи отъ американъ, пола и блуза сжщо отъ
американъ. Полата достигаше едва до коленете ми. Доброто бе, че за
огледало никой не бе се погрижилъ, та повече с ж д е х ъ за изгледа си
по изгледа на другите затворнички. Но чувството, което се изпитва отъ
американените чорапи, за мене бе особено неприятно. Мислишъ, че носишъ нещо намазано съ лой. Това съм ъ изпитвала като дете, когато
пои силна кашлица майка ми е слагала напоено съ лой хасе на г ъ р 
ди те ми, „ з а да ми омекнела ка ш л и ц ата” . Тия бели кюнци стигатъ
нейде подъ колен ете и постоянно ти се см ъкватъ надолу, защото н е 
ма никакви ластици да ги д ъ р ж а т ъ на краката. Никакви връзки не сж
позволени, за да не се бесимъ. Въ този каяф етъ си вече само номеръ.
Докато си въ собствените си дрехи още не можешъ да схванешъ какъ
зле действува на духа затворнишката униформа.
Гледайки това съ днешни очи ми изглежда смешно, сантиментално.
Но тогава ме потискаше, колкото и м алъкъ процентъ о тъ кокетство
да имаше у мене.
Поставиха ме въ една болнична стая съ осемь легла, всички заети
о тъ ,, криминални ” . Тукъ, кждето би требвало да сж щ ествуватъ по
вече условия за хигиена, немаше клозети съ вода, а некаква кофа,
която всека сутринь се изнасяше. До тази кофа бе моето легло. Едно
перде ограждаш е това место. Т укъ установихъ, че не всички болести
сж достойни за проклятие. Липсата на обоняние, дошла ми поради синозита, ми помагаше много въ това положение.
На лево отъ мене лежеше една нещастница, която, сждейки по
разказите й, бе направила опитъ да се самоубие заедно съ детето си.
Нея спасили, а детето умрело. Требваш е да отговаря за убийството на
детето си. Причината — нещастна любовь. Ж ивееш е само съ надежда
за ново самоубийство. Мисля, че бе направила вече единъ новъ опитъ
въ болницата, но осуетенъ. Не бе леко да се самоубие ч овекъ при
толкова честа бдителность на страж ата. Като виде, че не възприемамъ
нейния съ в етъ да се преструвамъ на луда, за да не ме осждели, по
моли ме да й бж да въ услуга : ако я видя презъ некоя нощь, че се
беси, да не викамъ, а да я оставя да си заминава. Съгласихъ се. И
защо, щомъ й е непоносимъ живота ? Разбира се, знаехъ че не ще
успее, защото контролата беше много честа. И не последва никакъвъ
опитъ отъ нейна страна. Често припадаше и се вцепеняваше като д ъ р 
во, гърчеше се. Б е много неприятна гледка.
Срещу мене, въ единия ж гъ л ъ лежеше двадесеть и седемь годишп "1 жена, болна о тъ туберкулоза въ червата, крадла. Тя б е най-честия
посетитель на м естото задъ пердето.
О станалите б е х а гръдоболни, които пушеха когато и кж дето мо
жеха. Т укъ не се ценёше много нито здравето, нито живота. Една
измежду т е х ъ б е яка, едра жена и я наричаха вертерица, нещ о като
прислужничка ; имаше и неколко милосердии католически сестри.
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Азъ си леж ехъ спокойно, малко разговаряхъ, никому не досаж дахъ, наблюдавахъ и слушахъ другите, и чакахъ процеса.
ВеЪка сутринь идваше стариятъ лекарь, придруженъ о тъ сестри
те, на визита ; и на всеки боленъ повтаряше въпроса : какъ си, имашъ
ли никакво желание и пр. М оятъ отговоръ имаше винаги сж щ ата ре
дакция : „ Благодаря, много съм ъ добре. Н ем ам ъ желания ” . Този ми
отговоръ го развеселяваше много. Не зная кое повече го разсмиваше
— контраста съ действителностьта, неизменния отговоръ ,, благодаря,
много съ м ъ добре ”, или моето „ немско ” произношение. Въобще б е х ъ
една отъ най — ,, невзискателните ” болни.
Стариятъ лекарь, а и сестрите, бех а на служба въ затвора по
двадесеть и петь години и повече. Какъ сж издържали толкова дълго
да б ж д а тъ свидетели на падения и страдания ? Само мисионери като
■гехъ м огатъ да го изнесатъ. И всеки день, когато този лекарь идваше
въ болничната стая, сж щ и те сцени се повтаряха — затворничките го
обсаждаха, почваха да го молятъ за цигари. Понекога успеваха да
му изм ъкватъ по некоя цигара, но най-често не, защото страж ар а се
намесваше, не позволяваше.
Най-сетне дойде редъ и азъ да изява желания, — поискахъ да напустна болницата и отида въ килия, кждето требваш е да се ,, готвя ”
за процеса. Въ килията, м акаръ и сама, се чувствувахъ по-добре. Следъ
приключване на следствието се яви адвоката, когото беха ангажирали
приятели. Получихъ доста писма съ предложения за „ безплатни ” за
щити. Азъ н ем ахъ хаберъ кои сж тия имена ; разбира се, и никога не
приехъ. М оятъ адвокатъ Пресбургеръ билъ единъ о тъ най-известните
тогавашни адвокати въ Виена. Възрастенъ, много симпатиченъ човекъ,
съ голем ъ авторитетъ предъ сжда. Често идваше при мене въ болни
цата, а по-късно, когато се преместихъ въ килията, — виж дахъ го въ
стаята за разговори съ адвокатите. По-късно се яви и некой си Розенбергъ, но по-неизвестенъ адвокатъ. Пресбургеръ е билъ недоволенъ,
че има за колега него, който не му е билъ равенъ, но не зная по какво
недоразумение стана ангажирането му.
Въ килията храната бе, естествено, лоша за едно здраве като моето.
А двокатътъ успелъ да издействува да ми се носи храна отвънъ, отъ
некой ресторантъ.
В ъ килията останахъ може би единъ месецъ. Б е х ъ доволна, че
съм ъ сама, м акаръ режима да бе така строгъ. На разходка въ двора
почти не излизахъ. Потискаше ме това наблюдавано разхождане, както
куче е развеждано отъ господаря си съ каишче. Нито мислехъ, че
въздухъ и движения сж необходими. Чакахъ процеса, а следъ него
какво значение имаше за мене здравето ? .. Само два пжти б е х ъ на
такава разходка по ч етв ъ р тъ или половинъ часъ, и то сама, въ единъ
о тъ четириж гълните заградени дворове на затвора, придружена отъ
стража.
При единъ отъ разпитите следовательтъ ме пита какво ще каж а
по обвинението на противната страна противъ мене, че съ м ъ имъ от
краднала 700 долара ? Б е едно обвинение, което ме натж ж и много.
Смешно, като си помисля сега ; какво съ м ъ очаквала, че противникътъ
ще ме хвали ли ? Но тогава се почувствувахъ толкова оскърбена, че се
зал ех ъ въ сълзи. А ето какъ се е дошло до това обвинение.
Преди тръгване за т е а т ъ р ъ азъ взехъ ключовете на големия санд ъ къ, които беха нейде на масата, и ги мушнахъ въ чантата си. Хрумна
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ми въ последния моментъ, че полицията би могла там ъ да намЯри до
казателства за предателството на Паница. О тъ БЯлградъ и Атина тон
6Я донесълъ съ себе си не само снимки отъ тЯхнитЯ контра-чети въ
Македония, които предаде на Черски, руския важенъ ф акторъ въ Виена
тогава, но и двеста-триста снимки на българи-емигранти въ Сърбия
и Гърция, за набавяне на никакви документи. Кжде и кой щЪше да на
бави тия документи не зная, но това чухъ отъ Магдалена, а снимкитЯ
видЯхъ и азъ.
Самиятъ Паница и жена му пжтуваха съ югославянски паспортъ,
издаденъ му отъ сръбскитЯ власти въ БЯлградъ подъ името Арнаудовичъ.
Въ този сандъкъ имаше и много писма отъ тЯхни хора, които
съ д ъ р ж ах а сведения за връзкитЯ имъ съ сръбската и гръцка власть.
Имаше и пистолети, а и пари, въ долари или друга валута, не зная.
БЯхъ така наивна да вЯрвамъ, че виенската полиция може да се възпол
зува отъ тия веществени материали. И затова азъ въ показанията си
веднага ги насочихъ кжде м огатъ да ги намЯрятъ. Казахъ имъ, че
въ този сандъкъ м огатъ да намЯрятъ доказателства за неговото пре
дателство. Много я 6Я грижа виенската полиция, че нЯкой български
синъ предавалъ своя народъ. А Виена тогава б% центъръ на болшевишката пропаганда и гнездо на многобройните й агенти. ЛЪвитЪ партии
бЪха толкова силни въ Австрия, че едва ли полицията и правителството
биха искали да се мЪсятъ въ тия работи. Но азъ въ своето невежество
тогава си помислихъ, че това може да установи истината. Прибрахъ
ключовете, защото в^рвахъ, че семейството н^ма да успЪе да прибере
веществения материалъ преди да дойде полицията, и да направи п р етъ р 
свания по моитЪ указания. И ето, сега тЪхната защита, научавайки за
тия ключове, вероятно отъ самото следствие, хвърляше това обвинение
противъ мене. А азъ никога не бЪхъ отваряла или надниквала въ този
сандъкъ въ нашата стая ; само знаехъ отъ виждане и слушане кжде
прибиратъ снимкитЯ и кореспонденцията, голяма часть отъ която и
безъ това имахъ случай да чета.
Р азп и тъ тъ при следователя свърши, но азъ не можехъ вече да
се върна пеша назадъ въ килията си. ГърдитЪ ми бЪха стегнати като
въ обрж чъ; не м ожехъ да дишамъ поради бодежитЪ. Донесоха носилка
и вместо въ килията, право въ болницата на затвора наново.
ВидЪхъ, че преводача ми се обезпокои, приближи се до носилката
и тихо ми каза, че т р е б в а да мисля за Радко, или н^що въ този смисълъ.
З а пръ въ пжть слушахъ, че той знае псевдонима му. БЪхъ много и з
ненадана и се питахъ разтревожена отъ кжде знае той това ? По-късно,
като свободна, Кольо Велевъ ми призна, че гой му довЪрилъ приятелски
това.
Докато бЪхъ още въ килията, няколко пжти вечерно време идваха
на моето прозорче пазачкитЪ на разговоръ. Това прозорче б% на самата
врата и презъ него поднасяха храната ми. БЪха много любопитни да
чуятъ подробности о тъ мене по събитието, но се ,, страхували ” да не
б ж д а тъ изненадани при такива разговори, които били строго забранени,
споредъ тЪхъ. Съ малкото немски думи, които знаехъ, се разбирахме
нЪкакси. О тъ т-Ьхъ узнахъ, че и ж ената на Паница била ранена отъ
мене въ устата. О тъ тЪхъ научихъ и н^кои нЪща върху австрийските
обичаи и нрави. ТСхниятъ интересъ към ъ мене бЪ ли чисто любопитство,
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поради големия шумъ що се бе вдигналъ въ пресата, или може да
искаха да разузнаватъ ?
Ц ял ата виенска л ев а преса гър м ел а противъ мене, ми казваха т е.
Най-малко въ затвори те т р еб в а да се т ъ р с я т ъ меки легла, раз
бира се. А моето тело бе толкова слабо вече, че скоро почнаха да се
явяватъ изтърквания по кръста. Дюшека и въ болницата б е пъленъ
съ некакви сламени клечки. Л е к а р ь т ъ се опасявалъ, че ще получа рани,
та затова чрезъ адвоката, безъ азъ да зная, сж поржчали две вълнени
одеала, и ми ги поставиха отдоле.
Презъ първи те седмици на моето затворничество е идвала въ
Виена майка ми. Искали сж вероятно да я утеш атъ въ големата й
скръбь и затова е предприела това дълго пжтуване. Но не сж я до
пуснали да ме види — не е било още приключено следствието. Върнала
се е още по-отчаяна, естествено. Когато по-късно научихъ, б е х ъ доволна, че не сж я допустнали, защото мжчно би понесла да ме види
въ затворъ, въ тия дрехи и толкова слаба.
Веднажъ, въ болницата ме посети и Никола Велевъ, придруженъ
отъ председателя на сжда, както му е реда. Не се познавахме, само
бехме слушали единъ за другъ, той чрезъ процеса, а азъ о тъ Магдалена.
Направи ми много добро впечатление. З а мене бе голема радость,
защото знаехъ, че той е въ писмена връзка съ Радко. А всичко, което
бе въ връзка съ него, бе свето за мене ; д р ъ ж к ат а на вратата, пред
метите, до които той се докосваше — всичко ми б е мило. Понекога
въ килията си въобразявахъ, че ме гледа въ онова кржгло прозорче
на вратата. И умствено му п еехъ една френска песень на затворникъ,
която знаехъ отъ Леда Ращанова (,, Петитъ о а з о . . . ” ). Това видение
бе най-милото въ моята самотность. Съж алявамъ, че нищо не си спомнямъ о тъ разговора си съ Кольо тогава. Предполагамъ, че ми е предалъ
поздрави отъ Радко, че нещо ми е намекналъ за него. Велевъ бе големъ
идеалистъ, коректенъ, възпитанъ, точенъ и почтенъ деятель.
Въ затвора, когато здравето ми б е вече съвсемъ закжсало, освенъ
стария лекарь дойде и професоръ Епингеръ за консултъ. Още не знаехъ
колко известенъ е билъ този професоръ, но като ч овекъ б е много
милъ съ мене. Доведоха и професоръ Ягичъ, сжщо известенъ интернистъ. Ако се не лъж а, той е доведенъ по искане на сжда. Требвало
е той да потвърди, че се налага моето преместване въ единъ санаториумъ, защото иначе не бихъ могла да дочакамъ процеса. Сжществувала опасность да умра, толкова съ м ъ била вече болна и слаба. Следъ
като и професоръ Ягичъ е далъ сжщото мнение, преместиха ме въ
санаториумъ вънъ отъ Виена.
Азъ нищо не знаехъ отъ всички тия грижи и проекти на приятели
и защитата, подкрепени отъ л екари те.
И така единъ день ме пренесоха въ клиниката ,, Химелхофъ ” , въ
тринадесети бециркъ, Хитцингъ. Б е х ъ настанена на горния е т а ж ъ въ
една стая, чийто изгледъ към ъ парка бех а оковали въ решетки, а
вратата водеше въ друга съседна стая, кждето квартируваха денонощ
но полицаи. Въ моята стая имаше две легла — едното за една грамадна
,, сестра ”, която ми б е винаги на разположение. При нужда ме вдигаше
на ржце като бебе, безъ усилия — толкова б е яка. Но и не т еж ех ъ
повече о тъ четиридесеть килограма, а може и по-малко. Всички беха
мили и любезни съ мене.
Полицейскиятъ постъ, който билъ нейде наблизо до клиниката, сж
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го прехвърлили до самата клиника. Имало е страж а и въ парка. Взети
сж били всички мЪрки да не може да се бЪга, нито да ме измъкнатъ
противници или приятели.
Започна лекуването. Усилиха се бъбречнитЪ атаки, тия на мехура,
които имахъ вече и въ затвора. Особено една криза отъ цистита 6fe
продъжителна и мжчителна. Синузит^ бЪха загноили още въ затвора.
А вероятно и гърдитЪ не сж били въ перфектно състояние.
Единъ день ад вок атъ тъ Пресбургеръ тайно ми донесе едно писмо
отъ Радко. П ървиятъ слънчевъ лж ч ъ за моята душа. Защото, освенъ
моята болесть, терзаеше ме и мисъльта за него; какъ ли е, живъ
ли е, здравъ ли е и пр. и пр. Въ писмото си ме наричаше Карменъ.
Когато по-късно се видехме, ми обясни, че е съставилъ това име отъ
първит-fc три букви на моето презиме и име — Кар — (ничева) Мен (ча).
За жалость, писмото требваш е да го унищожа въ единъ моментъ, ко
гато допуснахъ, че полицаите сж подушили нЪщо и при обискъ биха
могли да го намЪрятъ. С ъж алявахъ много за това си решение; но смЪтахъ, че иначе не може ; ще се заплете и неговото име, което н^м ахъ
право да допустна. И така се лишихъ отъ единствения си талисманъ.
Еднакво теж ко ми б'Ь, че унищожихъ тогава и малката негова снимчица,
която по-рано пазЪхъ подъ капачето на часовника си ; успала бЪхъ да
п взема при мене, преди още полицията да ми прибере часовника.
Когато требваш е да ме водятъ на лечение или прегледи въ дол
ния етаж ъ , полицаигЬ ме придружаваха съ пистолети въ ржка. Това мс
разсмиваше. Не подозирахъ каква атмосфера е създадена вънъ отъ л-ЬвитЪ вестници и пропаганда, и колко бдителна е требвало да бжде поли
цията. Азъ се см^ехъ, защото мисл^хъ, че се боятъ да не имъ изб^гам ъ ;
а едва бЪхъ жива и моята житейска цель 6i> само процеса.
А двокатътъ ме посещаваше и съ него м ожехъ да ,, разговарямъ ”
насаме. Писмото, което ми донесе отъ Радко раздвижи слабитЪ ми в р ъ 
зки съ живота. БЪ въздърж ано, но много н^жно. Чрезъ адвоката отговорихъ и азъ. Схваналъ, безъ да му кажа нищо, че само това писмо
е могло да ме зарадва и развълнува и че по това е копнеела душ ата ми,
стариятъ адвокатъ по свой начинъ направилъ предъ Кольо ходатайст
во : ,, Съобщете на онзи господинъ, че т р еб в а да й пише по-често, за
да не страда толкова много ” .
Едно о т ъ голЪмитЪ събития за мене презъ време на престояването
ми въ клиниката бЪ посещението на баща ми, което ми идваше неочак
вано. Б ^ х ъ развълнувана както и той, който виждаше единственото си
чедо болно и въ решетки. Заедно съ него влезе и единъ л^карь. Допу^ :али сж, изглежда, че може и да му припадне. Трепереш е като листъ
бедния чов”Ькъ. Плачеше като дете. НЪкой се б4 погрижилъ да му
набави цв'Ьтя, да ми донесе — сигурно добриятъ Кольо.
Поразпитахъ го за мама, за близкитЪ, той мене за здравето. Остана
може би единъ-два часа. Времето за раздала дойде, азъ бЪхъ много умо
рена отъ вълнението ; а и защото б ^ х ъ станала на крака, бЪхъ се
облекла, за да не се изплаши като ме види на легло .Но силитЪ ми
не б-fexa големи и играта на ,, здрава ” ме 6Ъ истощила. РазцЪлувахме
се и се разделихме. Сигурно никой въ този моментъ не би м огълъ
да го увЪри, че ще ме види никога пакъ жива. Азъ б%хъ една сЪнка, обле
чена въ рокля.
По време на моята акция въ ,, Б у р гт еат ъ р ъ ” баща ми се намиралъ
въ Царибродъ, кждето отишелъ да продава кж щ ата ни. Билъ я вече
—
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продалъ, взелъ паригЬ и търси лъ начинъ да ги препрати, когато една
сутринь идва известието за убийството на Паница. Той билъ въ чаршията, въ дюкяна на свой приятель, когато този четЪлъ гласно сръбски
вестникъ. Прочелъ му първо, че Паница загиналъ въ Виена и баща
ми казалъ : ,, Добре му сж сторили ; сръбско куче ”. Но приятелътъ
продължилъ да чете следващата ф раза — кой го е убилъ — моето име.
Така неочакванъ е билъ удара, че баща ми припадналъ. И още докато
се опитвали да го свестятъ, пристигнали сръбски страж ари да го
арестуватъ.
С ърбит^ сж били б^сни отъ загубата на едно такова ценно орждие ;
и не можейки мене да затриятъ, арестуватъ невинния ми баща.
Съ паритЪ, получени о тъ продадената въ Царибродъ триетаж на
кжща, подкупилъ единъ сръбски околийски началникъ ; но като дошелъ
новъ началникъ, требвало да подкупва и него ; и мама е требвало да
праща още пари. СмЪталъ е, че съ подкупи ще се измъкне по-бързо. Но
тЪ го задърж али четири месеци, докато го ограбятъ и измж чатъ кол
кото се може повече.
Така мама се озовала съ двама арестанти едновременно. После,
гато го обрали и имъ миналъ яда, го пустнали. Доста е помогнало и
застжпничеството на ромънския консулъ въ БЪлградъ.
Азъ въ Виена не знаехъ, разбира се, че баща ми е въ Царибродъ,
а още по-малко, че е въ затворъ.
Д вата месеци въ санаториума изминаха ; гледането на процеса 6Ъ
предстояще. Не помня какъ бЪ, но мисля, че непосредствено преди
процеса ме върнаха пакъ въ болницата на затвора.
Процеса започна на 30 септ. 1925 г. при доста възбудено обществено
мнение.
Още следъ първото заседание се видЪ, че азъ не съ м ъ въ състоя
ние седнала да ,, следя ” , по-право да присжтствувамъ на процеса.
Требваш е да леж а и затова ме довеждаха и отвеж даха на носилка,
/вита въ одеало. К акто при следствието, така и на процеса, се нала
гаше да има преводчикъ. Презъ цялото следствие преводчикъ 6Ъ
Алфредъ Фуряковичъ, х ъ р в а т ъ по рождение — австрийски монархистъ
по убеждение. Той б^ доведенъ при менъ като преводачъ о тъ поли
цията — както казахъ — още презъ първата нощь ; но иначе той
е билъ въ приятелски отношения съ генералъ С аркотичъ и други
хървати ревизионисти въ Виена, съ които п ъ къ сж подържали връзки
и нашит^ хора. Така че сега, чрезъ тия хървати-приятели Кольо влиза
въ връзка съ Фуряковича. А и избирането на адвоката сж подпомог
нали съ съветитЪ си приятелигЬ-хървати.
На първигЬ заседания при процеса преводчикъ 6Ъ пакъ той. Но
понеже лЪвитЬ вестници го атакували бЪсно, с ж д ъ т ъ е билъ принуденъ
да го отстрани. Той се е ползувалъ съ доверието на сж да и полицията,
но въпреки това лявото ,, обществено мнение ” е требвало да бжде
задоволено. Не зная по кои пжтищ а с ж д ъ т ъ се е спрЪлъ на новия
преводчикъ, Славе Тошевъ, синъ на Андрей Тош евъ ; струва ми се по
онова време Андрей Тошевъ е билъ български пълномощенъ минпс т ъ р ъ въ Виена. Но съ новия преводчикъ н ^какъ не вървеш е. Дали не
познаваше добре езика, или се смущаваше, — но се спъваше. Често
повтаряше „ нихтъ вааръ ” ; дори азъ, която не знаехъ немски, почнахъ
да се нервирамъ. Съ една дума не можа да се справи съ задачата си ;
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а може да не му б£ по вкуса. С ж д ъ тъ се вид^ принуденъ да извика
наново Фуряковича и той остана до края на процеса.
В ъ време на антрактит-fc на сждебнит-Ь заседания ме извеждаха
съ носилка въ една чакална стая, кждето 6Ъ винаги лЪкаря, за да ме
наблюдава, да не ми прилошее отъ преумора.
Вечерь ме връщ аха въ болницата, капнала отъ умора и съ болки
въ гърдитЪ и бъбрецит’Ь.
Преди процеса за моя адвокатъ 6Ъ една голяма грижа съотнош е
нието на сждебнит'Ь заседатели — колко лЪвичари и колко д^сни ще
вл'Ьзнатъ въ съ става на сжда. О тъ това зависала и присждата. Не
зная какъ ги нагласиха. А двокатътъ по-късно ми разказваше, че когато
е требвало д а се произнесе присждата, мнението на болшинството
сждебни заседатели е било за оправданието ми. При тЪхъ се явилъ,
обаче, прокурорътъ и ги е замолилъ да оттеглятъ това си решение,
защото Русия била много заинтересувана и че Австрия много би загу
била стопански о тъ една оправдателна присжда ; много руски поржчки
въ т'Ьхни'гЬ фабрики щ^ли да пропаднатъ и поради това безработицата
щЪла д а се увеличи. А двокатътъ ми твърдеш е, че имало у ж ъ и нота отъ
Русия до австрийското правителство. Въобще прокурорътъ е апелиралъ
към ъ техния патриотизъмъ, като имъ е обещалъ, че въ сжщность
присждата н^ма да се изпълни поради моето здравословно състояние
и че ще се даде помилване. При такова условие заседателите сж се
съгласили и сж се спрели на осемь години затворъ за мене.
Сжщото нЪщо чухъ по-късно и отъ моя преводчикъ.
Присждата 6Ъ произнесена късно вечерьта на 2 октомврий 1925 г.
Не б'Ьхъ нито изненадана, нито натж ж ена — чувствувахъ облекче
ние — свърши се това разкарвание на носилка, това напрежение. Засе
данията не будеха никакъвъ интересъ у мене и поради незнанието добре
на езика. Очаквахъ см ъртна присжда, защото не знаехъ, че Австрия
била премахнала смъртното наказание. Осемь години затворъ ми се
видЪ много малко, а особено, защото нЪмахъ намерение да ги излежавамъ. В тората часть на присждата, която гласила, че поради здравословното ми състояние тя не може да бжде приложена, не съ м ъ
нито чула, нито разбрала. За менъ 6Ъ важно, че цельта — една открита
трибуна за нашата кауза — 6Ъ постигната. По този поводъ свЪ тътъ
требваш е да чуе за ужаситЪ на робството въ нашата родина. Ако
тогава знаехъ колко малко свЪ тътъ се вълнува и следи такива работи,
много по-тежко щЪхъ да понасямъ положението си. Съ колко илюзии
живЪятъ борцитЪ-идеалисти !
Следъ приключване на процеса ад во к атъ тъ се ядосвалъ страшно,
че прокурорътъ не е изпълнилъ обещанието да ме освободи веднага,
или д а ме представятъ за помилване. И струва ми се, че молба за помил
ване е била подадена по-късно съ приподписано ходатайство отъ самитЪ
сждебни заседатели. Д ругиятъ адвокатъ, Розенбергъ ми казваше, че
Пресбургеръ много теж ко понесълъ тази присжда — като личенъ свой
неуспЪхъ. Толкова билъ убеденъ, че ще изтръгне оправдателна при
сжда. Но н ам есата на правителството не е предвидилъ.
Когато ме доведоха до заседателната зала затворничките спЪха
вече и сестрата ме постави въ леглото.
О т ъ сега н а т а т ъ к ъ оставаше моя гриж ата да съкратя осемьтЪ
години до минимумъ. Мисъльта, че следъ осемь години, даж е и да
бихъ имала здраве и желание да ги излежа, може да не заваря ж ивъ
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него, бе достатъчна, за да утвърди решението ми. Презъ тия шесть
месеци — докато б е х ъ въ затвора — беха загинали толкова много
другари, между които П етър ъ Станчевъ и Дончо Чупариновъ. До кога
ще се запази и той ж ивъ — се питахъ ? Знаехъ вече каква воденица
б-fe и нашата освободителна борба и колко жертви поглъща. А какво
съмъ азъ безъ него ? И въ други посоки се движеха м оите мисли.
Преди да бж да въ затвора, още като си б е х ъ въ България, имахъ
една неизказана мечта: поне двадесеть дни да прекараме заедно, само
двадесеть ! .. Па после що Богъ даде. Кой би м огълъ да мечтае за
сребърна свадба ! . . И отъ своя случай сждя за неблагодарностьта на
човека къ м ъ сждбата, по-скоро за вечния му стрем еж ъ за повече и
повече щастие.
Не помня вече колко дни следъ присждата започнахъ негласна
гладна стачка, съ цель по-скоро да свърша. Друго средство немахъ
на разположение освенъ глада, а лошото ми здраве ми даваше големи
надежди. Не см еехъ да споделя това съ никого, защото се опасявахъ,
че ще ме хранятъ изкуствено. Некой отъ болните затворнички забелезаха ; особено тая, която искаше да се самоубива, ме успокои като
ми обеща, че н ем а да ме издава. Азъ и на нея не признавахъ, а само
казвахъ, че не ямъ по липса на апетитъ. Други затворнички изяждаха
съ удоволствие моята храна. По едно време сестрата е помирисала
нещо, изглежда, защото идваше насила да ме храни, но усилията и
не постигнаха големи резултати — единъ-два залъка, или една-две
глътки кафе.
Отслабнала б е х ъ толкова вече, че едва усп евахъ да направя н е 
колко крачки о тъ кревата до клозета. Не м ожехъ въ леглото да пре
хвърля кракъ върху кракъ безъ да си причиня болка ; костите ми
беха остри като ножове. Б еха изминали две-три седмици, може би,
отъ присждата и глада.
Единъ день пристигатъ въ болничната стая председателя на сжда
и моя адвокатъ и ми съобщ аватъ, че съ м ъ свободна. Това бе, струва
ми се, около обедъ. Допълнително ще ми съобщ атъ за определеното
време на тръгването.
Б е х ъ много изтощена вече за такова силно вълнение. Предъ тех'>
не показахъ нищо ; а и азъ като да не си дадохъ см етка за големата
новина. Но подсъзнателно тя ме е изненадала силно. Мисъльта, че ще
видя пакъ любимите хора, б е за мене необхватна ; сърдцето ми от
слабнало и съ м ъ загубила съзнание.
Затворничките, които сж чули новината отъ устата на предсе
дателя и адвоката, беха ме приближили, за да ме разпитатъ и поздравятъ ; но видели, че съ м ъ загубила съзнание и почватъ да викатъ
за помощь. Това става около единъ-два часа следъ обедъ, когато
всички сестри сж се оттеглили на почивка. Кжде е билъ въ този моментъ постоянния стражарь, който така усърдно и често наднича по
килиите, не зная. (Никой не чува виковете имъ и т е почватъ да чукатъ
съ чехлите си по вратата. Най-после алармата е успела и ст р аж ар ь т ъ
дошелъ. Той изтичалъ да повика лекаря. Дошли двам ата лекари —
стария и неговия младъ колега. Имахъ доказателство, че гл ад ъ тъ е
билъ ефикасенъ и много дълго немаше да трае, за да се изпълни моя
планъ. Но сега не искахъ да умра. Искаше ми се първо да видя него
и изтерзаните ми родители, па тогава може и да се мре — си мислехъ.
На другия день пакъ имахъ посещение о тъ председателя на сжда
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и адвоката, но този пжть пръвъ влиза стариятъ лекарь. Той се civrfee
и ми вика: „ Недейте пакъ да ми припаднете ! ” . . . Следъ него влизатъ
и другите.
Дадоха нареждане сестрата да ме облече. Азъ нем ахъ сили. Амбулантната кола ме пое на носилка и ме закара до гарата. Т ам ъ ме поста
виха на единъ специаленъ за такива случаи столъ и така ме качиха
въ влака .
Въ спалния вагонъ, мисля, ме чакаха Тома Карайововъ и Кольо
Велевъ. Т е требваш е да ме придружаватъ. Не помня кжде и дали се
сбогувахме съ адвокатите.
Това мое заминаване е било презъ нед^ленъ денъ. Карайововъ
разказваше, че властите сж избрали нарочно неделя, когато не излизатъ
вестници ; защото това не би могло да остане въ тайна за л е в и т е вестни
ци и биха вдигнали т а к ъ в ъ шумъ по моето пускане, че можели да се
опитатъ да го осуетятъ. Съ голяма мжка намерили паспорта ми между
книжата на затвора — нЪкжде го били загубили чиновниците.
Моето освобождение е станало възможно поради сжществуването
на единъ австрийски законъ, споредъ който, ако некой осжденъ не
е здравословно въ състояние да излежи наказанието, се освобождава.
Защото иначе би изглеждало, че сж ме осждили на смърть, а не на
осемь години затворъ.
А двокатътъ ми бе доволенъ отъ резултата — освобождаването
ми, колкото и да б е недоволенъ отъ осжждането ми. П ървите години
следъ моето напускане на Виена, докато времето не ни отдалечи, а и
моята нехайность за пишене, — разменяхме по некое любезно писмо.
По-късно и той се е поминалъ. Д ругиятъ ми адвокатъ, Розенбергъ,
много по-младъ човекъ, е ум р^лъ наскоро следъ моя процесъ.
Невероятно като приказка. П ж тувахъ къ м ъ Буда-Пеща. Толкова
б ех ъ слаба, че и радостьта ми бе премал^ла.
Отседнахме въ хотелъ „ Сентъ Гелертъ ” . Започнаха да ме хранятъ
съ една постепенность, както се налагаше следъ едно продължително
гладуване. Б е повиканъ лекарь и той предписа режима. Дирекцията
на хотела ми изпрати букетъ за добре дошла — което показваше, че
въ хотела се е знаело коя съмъ.
М адж арите по онова време беха наши приятели, беха ревизионисти и затова срещахме симпатии въ тамошното общество.
Още презъ п ър ви те дни пристигна майка ми. Кольо сжщо б е въ
хотела. Той положи другарски грижи и трудъ за мене и майка ми.
Т омата б е сжщо милъ, внимателенъ ; но ми бе ясно, че пламъка
на македонското дело той не носеше въ душ ата си. Б е м ж д ъ р ъ , интелигентенъ, имаше опитъ ; но идеализма, ако некога го е ималъ, е
билъ задушенъ о т ъ личния му егоизъмъ, който - съ време м о ж ахъ
да се доуверя — б е основната черта на характера му. Точно обратното впечатление оставяше Кольо.
Майка ми нам ерихъ доста изнемощела. Преживеното поради мене
бе влошило болестьта на сърдцето й. Явно бе, че сж я подготвили
да се д ъ р ж и здрава, да не плаче, защото това би ми действувало зле
на здравето. И д в е т е имахме нужда о тъ спокойствие. Тази първа
среща б е мжчителна за нея. Големи сж били сигурно усилията й, за
да сподави риданията си като ме е видела кож а и кости.
П рекарахъ повече на легло въ разговори съ мама, Карайововъ и
Кольо. О чаквахъ съ нетърпение писмо отъ Радко.
—
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Презъ първите дни вървеш е н екакъ, но щомъ т е изтекоха безъ
известие, започнахъ да се тревожа. Безпокоехъ се, че може да е ста
нало нещо лошо съ него и че околните не ми го казватъ.
А той погълнатъ въ работа и напрежения, все пакъ е намерилъ
време да разпореди да замине майка ми.
Не зная следъ колко дни пристигна очакваното писмо, въ което
ми препоржчваше търпение, да се грижа само за възстановяване на
здравето ; да чакамъ там ъ спокойно, докато той дойде при мене. Но
азъ н ем ах ъ търпение да го чакамъ. Разбира се, той пише, че ще дойде
да ме види, мислехъ си, но кога ? Тази неизвестность ме тровеше.
Сърдцето ми като да имаше криле, които искаха часъ по-скоро да ме
върн атъ при него. Кой би м огълъ да чака месецъ-два, а може би и
повече — та това бе за мене тогава вечность ! . . Нищо не помагаше
— нито аргументите на Кольо, нито логиката на Томата, нито молбите
на майка ми. Азъ б е х ъ решила да съкратя разстоянието и да замина.
Още не м ож ехъ да ходя. Единъ или два пжти къ м ъ края само
излезохъ за покупки съ такси. Колко време точно останахме въ БудаПеща не помня ; но не вервам ъ да е било повече отъ единъ месецъ.
Х ранеха ме усилено. И наддадохъ два-три килограма презъ този ме
сецъ. Затвора напустнахъ подъ четиридесеть килограма. Малко се
пооправихъ, значи, почнахъ да се д ъ р ж а на крака изъ стаята на хотела,
и решихъ че имамъ достатъчно сили за пжтуване. Не виждахъ, че
приличамъ още на сенка, и че като ме види, той ще се изплаши. И
така единъ день заминахме.
Минахме презъ Букурещъ. Т ам ъ б е х ъ приета добре, отъ аромънските студенти главно. Т е ме чувствуваха като т ех н а сънародничка,
дадоха ми банкетъ, въобще бех а много мили съ мене.
Презъ Гюргево прехвърлихме въ Русе, кждето на пристанището
ме поздрави артиста Йордановъ. У ж ъ се пазеше въ тайна моето пжтуване, но той е научилъ отъ некого. Не желаейки да се преуморявамъ,
избегваше се публичностьта. Иначе мнозина въ София биха излезнали
да ме посрещнатъ, ми казваха.
Моятъ процесъ, и главно самата акция, е предизвикала голем ъ
ентусиазъмъ въ България. Вестниците сж били пълни съ подробности.
Азъ не знаехъ нищо отъ това. Когато се завърнахъ, Радко ми подари
всички вестници, които сж писали по този случай, подвързани.
Вече съ м ъ въ София. Чакахъ три-четири дни, докато пристигне
той, за да се видимъ. Една вечерь ме заведоха при него въ кж щ ата на
приятелско семейство. По-късно ми признаваше, че моята слабость
наистина го е изненадала и загрижила.
О станахъ въ София при м оите родители на ул. ,, Царь Борисъ ”
71, кждето т е имаха апартаментъ.
Срещ ите ни съ него ставаха главно въ чуж дите кжщи. П онекога
идваше и у дома. Той водеше нелегаленъ ж ивотъ и затова само нощно
време се движеше, когато бе въ София, кждето въ сжщность идваше
доста редко.
Моето пристигане въ София не остана въ тайна и поради това
започна една върволица въ нашия домъ, която немаш е край. Всички
ж елаятъ да ме видятъ — едни о тъ патриотически ентусиазъмъ, други
о тъ любопитство. Делегации на братства, младежки и женски орга
низации, офицери, патриоти и прочее.
Единъ день б е х ъ посетена о тъ трима души — д ъ щ ер я та на профе—
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соръ Кацаровъ съ м ж ж а си офицеръ, Главчевъ, и Мара Бунева, тЪхна
приятелка. Заведе се обикновенъ разговоръ, постояха известно време
и си отидоха. (Вечерьта имахъ среща съ Радко, въ нЪкоя о тъ неговитЪ
тайни квартири. Той ме разпита какъ съ м ъ прекарала деня и азъ му
разказвамъ, че сж ми гостували Главчеви и Мара Бунева и му прибавихъ : обърни внимание на тази жена, запознай се съ нея, тя може да
бжде използувана за големи дЪла.
Той ме погледна очудено и ме запита отъ где заключавамъ такова
н-Ьщо и какво сме разговаряли съ гоститЪ, специално съ нея. Тя ли ти
каза нЪщо, отъ което ти правишъ такива заключения ? Казвамъ му,
че не сме разговаряли нищо особено и че тя въ сжщность не говори
много, но безъ да мога да си обясня защо и какъ, азъ те съветвам ъ
да я подиришъ и се запознаешъ съ нея — тя е жена годна за големи
подвизи, повтарямъ. Той се пошегува съ мене и минахме на друга тема.
БЪхъ забравила този разговоръ ; мина доста време ; и въ Венеция,
кждето минавахме въ този моментъ — презъ януарий 1928 година —
дойде телеграма за подвига на Мара. Тогава чакъ той ми разказа, че
когато Мара е идвала при мене, той е знаелъ за нея предварително. Тя
е пожелала да ме види и „ почерпи кураж ъ ” отъ мене ; само искала
да ме види и ми се полюбува. А тя по онова време дошла въ София
съ своя баща отъ Тетово по бракоразводния си процесъ * и после се
завърнала наново съ баща си въ Македония. Радко отдавна я познавалъ и когато азъ съ м ъ му я препоржчала ,, за нЪкоя голяма работа ” ,
той е билъ изненаданъ допускайки, че тя е разговаряла нЪщо съ мене
върху възложената й задача.
И сега не мога да си обясня кое ме 6Ъ накарало да почувствувамъ,
че тази елегантна, хубава и финна жена е готова на такава саможертва,
на такова величие. Какви струи сж се излжчвали отъ нейната душа,
за да ме накаратъ да се спра на подобна мисъль ? Загатка. Колко
жени б'Ьха идвали при мене на посещение, колко сестри на наши борци
б1эхъ срещала, колко дошли отъ поробена Македония бЪхъ прегърнала
— никоя до тогава не б1> ме довела до това откритие.
ВЪчна й слава !
На 6 декемврий емигрантските организации ми устроиха чествуване въ Крушовския домъ. Имаше представители отъ всички братства,
младежкитЪ организации, женския съю зъ ; и всЪка организация ми
поднесе подаръкъ. Азъ отговорихъ съ няколко думи на всички.
Не излизахъ никога и никжде вече сама, винаги бЪхъ придружа
вана ; и то главно о тъ бай Ване Параспуровъ. Споредъ Радко мЪрки
се налагали. З а лична моя свобода, специално за свобода на движение,
и дума не можеше да става. Ване б'Ь незаменимъ деятель ; природно
интелигентенъ, уменъ, съобразителенъ, милъ съ всички и неуморимъ
въ работата.
Не излизахъ често ; не м ож ехъ да се съвзема, м акаръ че бЪхъ
добре ; и повече отъ четиридесеть и седемь килограма не м ръднахъ
дълги години.
Сега поне требваш е да замина въ чужбина и се посветя на здра
вето си, но не ми се искаше да се отдалечавамъ отъ хоризонта, кждето
живЪе той.
*
Този процесъ нарочно е билъ предизвиканъ отъ Мара, за да може полесно д а се завърне въ Македония.
—
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На 25 декемврий 1926 година се венчахме. Требваш е да се вЪнчаемъ въ Боянската черквица, но бЪ навалЪлъ т а к ъ в ъ снЪгъ презъ нощьта,
че никаква кола не можеше да мине. И така венчахме се въ моя домъ.
Освенъ моит-fe родители, присжтствуваха само двама негови другари.
Радко никога не можеше да си прости, че въ бързината забравихме да
поканимъ за вЪнчавката неговия кумъ, който го е и кръстилъ — Ване
попъ Ефтимовъ, намиращъ се въ България. А само четири-петь дни
преди в^нчавката ни той 6Ъ пратилъ на стария си кумъ честитка за
КоледнитЪ праздници. Кумуваше единъ другарь. По взаимно съгласие
твърдо б^хме решили, че н^ма да създаваме наше поколение, за да
бж демъ по-свободни при изпълнение на задачитЪ, които нему налагаше
далото, а въ много отношения задълж аваха и мене.
И така се нижеха днитЪ, месецит-Ь, годините. Презъ две-три лЪта
отивахъ въ Банско, но там ъ нямаше никакви условия за оправяне.
Той работеш е до изтощение. З а него сжществуваше само далото,
а за мене той и всичко, което го заобикаляше. Не подценявамъ привързаностьта си към ъ далото съ това признание ; защото винаги бЪхъ
готова на жертви за това д^ло.
Моята майка бЪ съсипана отъ постигналото я нещастие ; душата,
съ в ^ стьта й бЪ разпж ната като християнка. А сега не можеше да се
примири и съ моя начинъ на животъ, който тя намираше неподходящъ
за здравето ми, а и не покриващъ се съ нейнитЪ разбирания за живота
въобще. Не можеше да разбере и удобри, че азъ често спЪхъ по чуждит-fe кжщи, сЪдахъ на чужди трапези и често ми казваше : ,, Какъ не
се срамувашъ да ходишъ като просекъ отъ кж щ а въ кжща, о тъ софра
на софра, като да нЪмашъ домъ и храна при насъ ” . Добре, че на време
си умрЪ, т а не вид^Ь още по-гол^митЪ размери на това ,, нещастие ” ;
че въобще напустнахъ домъ и баща, и никога вече не се прибрахъ подъ
собствена страха.
Бащ а ми пъкъ бЪ весело отчаянъ о тъ постоянните посещения.
Единъ день го виждамъ да записва нЪщо въ кухнята, която 6Ъ до
входната врата ; на въпроса ми какво записва, отговаря : колко пжти
дневно се звъни въ този домъ. И ми спомена една наистина висока
цифра.
А когато пъкъ, много рЪдко, Радко дойдеше у насъ, за по няколко
дни, тогава и двамата протестираха по другъ поводъ : налагаше се
никому да се каже, че Радко не е у дома. Добре, но тЪ не искаха да
л ъ ж а т ъ и ни казваха : поставете си никого да л ъ ж е ; ние не можемъ
да л ъж ем ъ : кжде ще отидатъ душит-fe ни ?
Презъ този периодъ, отъ около две години, тЪ изразходваха много
средства около мене и моитЪ гости.
Тогава имахме едно малко момиче за помощь, б^жанче о тъ Егейска
Македония, на име, мисля Султана. Толкова 6Ъ вече уморена да вари
кафета за гоститЪ, че съ всичката си детска наивность предложила
на майка ми да счупи филджанитЪ за кафе, та т ак а да разреши този
труденъ за нея проблемъ. Майка ми й казвала, че това не е никакво
разрешение, защото ще се купятъ нови, а по-скоро да променимъ този
обичай, и да черпимъ само бомбони. И така стана - черпеше се само
бомбони.
А колко работа се създаваш е около мене, за болната ми майка,
едва сега напълно съзнавамъ. Взе едно момиче, но вършеше почти
всичко сама.
—
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Докато съ м ъ била въ затвора, идвали сж делегации отъ разни
братства, дружества, офицерски групи, студенти и пр. — всички, за
да я поздравятъ съ такова ,, прокопсано ” чедо, както тя се изразяваше
понякога. Но нищо не е било въ състояние да заглуши нейното съзнание
за извършенъ грЪхъ отъ християнско гледище, и м ж ката й по загу
беното единствено дете. Презъ време на моето о тсутстви е у нея се е
задълбочило религиозното чувство и единствено въ молитви е намирала
ут^ха. Сега по-пълно разбирамъ трагедията на нейната душа. Тогава
б'Ьхъ изцЬло погълната отъ грижи за него, съ нашитЪ отношения, съ
горчевинитЪ и радостит-fc въ т1>хъ, съ сж дбата на нашитЪ борци, съ
усп'Ьхит’Ь и неуспехите на нашата борба, та малко, не достатъчно
внимание отд'Ьляхъ за майка си. Затова, когато следъ недълго време
тя почина, страдахъ много отъ угризение за неизпълненъ дъ лгъ , за
н'Ьщо пропуснато, което не може да се поправи вече никога.
Докато бе болна, парализирана, вложихъ всичките си сили да я
гледамъ добре, но не устояхъ до край. Капнахъ отъ умора и по настоя 
ването на покойния д -р ъ Каракашевъ, който и мене лекуваше, т р е б 
ваше да я премЪстимъ въ клиниката ,, Червенъ К р ъ стъ ”, кждето следъ
три седмици издъхна. Погребението й стана на пети юлий 1928 година,
два дни преди убийството на генералъ Протогеровъ.
Какви бурни дни, какво разпятие изживяваше пъкъ той презъ
последните два-три месеци . . . На 6 юлий вечерьта дойде у дома единъ
другарь и ме помоли да напустна кж щ ата, защото било опасно при
такава атмосфера да стоя тукъ. Напуснахъ и слепия си баща. И никога
вече не се върнахъ въ своя домъ, освенъ бегло единъ-два пжти, за
по единъ-два часа вечерь, за да посетя баща си и прибера некой необхо
дими вещи.
Ж ивота, който Радко водеше навс^кжде, както вече писахъ, бе
нелегаленъ, прикритъ. Разбира се, не винаги еднакво напрегнатъ. Той
не се явяваше навсЪкжде открито, по разни съображения. Поробителите
на Македония не спеха, а действуваха съ завидно постоянство. Поради
неговата нелегалность наш ите свиждания и като женени, ставаха редко
и само вечерь, въ различни квартири, кждето той преспиваше. Обикновенно изпращаше некой отъ хората си, да ме заведатъ при него въ
мракъ. Т ам ъ оставахъ и азъ, ако имаше место и условия за това, а
ако ли не, в р ъ щ ах ъ се обратно у дома презъ нощьта, пакъ придружена
отъ некого. До см ъ р тьта на мама и докато б е х ъ при родителите си
въ София, той повечето време отсжтствуваше. Щ е дойде за няколко
дни, после пакъ изчезне за месецъ-два, за да се яви наново за няколко
дни, както и по-горе казахъ. Тогава по-рЪдко отивахъ при него въ други
м еста, вънъ о тъ София. По-късно, следъ настжпилите събития въ
ср ед ата на самата организация, започнахъ да се движ а и азъ съ него,
или престоявахъ въ областите, кждето той беш е заетъ. Обикаляхъ
и азъ квартирите съ него, смЪнявахъ почти всЪка вечерь леглата.
И това трая години. Често сменявахме града или селото.
Въ градовете наш ите средни семейства обикновенно имаха една
гостна стая, въ която ни настаняваха за спане, а презъ деня той там ъ
работеш е и приемаше хората. Докато той разговаряше съ повиканите
хора, азъ отивахъ въ кухнята при домакинята, кждето беседвахъ съ
нея или се забавлявахъ съ децата. Това въ градовете. Но по селата
нямаше и тия условия ; затова, м акаръ доста късно, си набавихме
походни легла. т е х ъ носехме по селата ; когато се налагаше да се
—
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оттеглиме нейде въ планината, носехме и една палатка, която бЪхме
купили за такива случаи.
Честото променяне на квартирите имаше своите неудобства, но
създаваше и повече познанства и връзки. Когато пристигнахме вечерь
въ новата квартира, домакините го отрупваха съ въпроси върху хода
на делото, изгледите за нашето освобождение, или мастни некой про
блеми. И Радко, м акаръ и уморенъ о тъ дневния трудъ, отговаряше съ
голяма готовность. Този интересъ къ м ъ далото му правеше удовол
ствие. Следъ тия разговори почваше неговата нощна работа, която
обикновенно приключваше много късно следъ полунощь. И така години
наредъ.
Значи, бЪхме вечно гости. Разбира се, това не значеше, че пестихме,
а обратно — харчехме десеторно. Защ ото почти никжде не излизахме
безъ да оставимъ големи бакшиши на децата, или кж дето семейството
61} бедно, се оставяше известна помощь. И понеже това, което той
получаваше отъ организацията, не стигаше за нуж дите, наложени
нему и на менъ отъ участието ни въ нея, азъ започнахъ да правя ипо
теки върху моя имотъ, а апартамента въ София продадохъ, за да
погасявамъ дефицитите.
Едва сега, следъ дълги години, виждамъ, че едно такова постоянно
чергарство не е могло да бжде подходяще за м оите физически сили.
Тогава азъ не съ м ъ и забелязвала това. Мисъльта за удобствата 6f.
несъвместима съ революционните напрежения, жертви и задължения
на единъ борецъ. И понасяхъ добре този животъ.
А Богъ знае дали не ми е помагала номадската кръвь на прадедите,
която презъ целия ми ж ивотъ ме тика къ м ъ промени. Прекрасната
госпожа О лга Караджова винаги м ъм реш е Радко, че кара и мене да
водя т а к ъ в ъ скитнически ж ивотъ и се провикваше : „ Д а зная, че отъ
това би зависело освобождението на Македония, не бихъ могла да
водя цигански ж ивотъ като вашия ” . Но ние, познавайки я каква гореща
патриотка б е и колко жертви е дала за освободителното дело на Маке
дония, не й вервахме и сладко се смеехме. Уверявахме я, че това е
най-малката жертва, която правиме.
У него не сжществуваше мисъль за удобства. Б е достатъчно да
има едно жгълче, кждето да постави пишущата машина и единъ кж тъ,
кждето да разговаря съ хората.
Иначе съ м ъ много доволна, че това м естене ми даваше възмож ность по-отблизо да опозная народа ни по селата, па и въ града. В с р ед ъ
него ч о векъ се научава на търпение и издържливость. Дано е писано
по-скоро да се освободи Македония, та, покрай всичко друго, нашиятъ
народъ да заж ивее при по-издигнато ниво на материална култура.
Неизличими сж предъ очите ми скромните, на м е с т а съвсемъ прими
тивни условия, при които нашата селска домакиня върти кж щ ата си
и отглеж да децата си. До голема степень сж щ а б е картината и въ
градовете.
Презъ 1933 година заболехъ о тъ грипъ, съ усложнения въ синозите.
П равехъ малка температура и по настояване на лекаря требваш е да
остана дълго време на легло. Т огава наехме една кж щ а въ приятелско
семейство въ единъ краенъ кварталъ на гр. X. Азъ л еж ах ъ въ таван 
ската стая, а долу ж ивееха и раб о тех а неговите хора, когато се случеше
той да идва. Готвеше единъ бившъ четникъ, Тасе о тъ Щипско ; а
една циганка идваше да почисти пода ; така се караше известно време.
—
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Понеже температурата не спадаше, заминахъ въ София за операция
на синуза въ клиниката на д -р ъ Димитраковъ. Проф. Белиновъ извърши
операцията, но поради една ангина, загнои и ухото. Презъ това време
дойде преврата на 19 май 1934 г. насоченъ главно срешу насъ. Т р е б 
ваше да напустна клиниката още неоздравела. Скрихъ се въ кж щ ата
на покойната д -р ъ Злата Сарафова *, кждето всЬка вечерь идваше
професора да чисти ухото ми. Той живееш е презъ неколко кжщи.
Тъкмо въ надвечерието на военния превратъ Радко б е дошелъ
въ 'София.
Следъ три-четири месеци криене изъ София и България, презъ
септемврий сж щ ата година преминахъ съ него турската граница и
останахъ четири години въ Турция при условията на неговото полити
ческо пленничество. О тъ там ъ заминахме въ Полша, кждето ни завари
войната. Следъ много перипетии минахме въ Унгария, кждето останахме
повече отъ година. Въ Буда-Пеща се настанихме въ единъ пансионъ
вънъ отъ града. Както му е реда, директорката на пансиона дойде да
иска данните по паспортите, за полицията. Име, презиме и пр., пита
тя. Казвамъ й презимето, а тя пита пакъ за собственото ми име. А азъ
не си спомнямъ какъ се казвахъ. З а пръвъ пжть ми се случваше да
забравя собственото си име — а толкова пжти сме ги сменявали. Мозъка
ми направи некаква засечка. Почнахъ да я мотая, приструвахъ се, че
не я разбирамъ на немски и вместо името, казвамъ презимето си. А тя
повтаря, че това знае, но пита за собственото ми име. Най-сетне ми
проблесна името — Кица. Така се казвахъ по новия паспортъ — Кица
Христова. Името на една градинарка, съ чийто паспортъ пжтувахъ.
С ъ д ъ р ж атели те изглежда беха евреи ; и не знамъ защо (може
би поради това мотане съ името) взеха и насъ за такива. Мислеха,
че сме успели да си купимъ български паспорти въ Полша и сме се
прикрили по този начинъ.
Следъ Буда-Пеща отидохме въ Хърватско, кждето гостувахме
дълго, а о тъ там ъ се озовахме въ Австрия.
Повече отъ четвъртъ столетие го следвамъ като сенка, рамо до
рамо въ добро и зло, при незгоди и премеждия ; и така ще бжде докато
е рекълъ 1Богъ. Съ деликатното си здраве б е х ъ повече грижа и спънка
за него. Но той подържаше, че съ м ъ му била радость и опора.
Безброй пжти въ изгнание б е х ъ негова единствена аудитория,
предъ която гласно мислеше въ връзка съ нашата народна кауза.
Притежава д ар ъ слово и фантазия, та ми поднасяше македонския проблемъ въ стотици словесни одежди и все по-богата аргументация. Така
ме увличаше и въодушевляваше презъ д ъ л ги те години на нашия самотенъ ж ивотъ въ чужбина.
Н ем ам ъ никакво намерение да превъзнасямъ своя съпругъ. Нема
съвършени хора. Но следъ близо три десетилетия съ вм естен ъ ж ивотъ
не съ м ъ престанала да го адмирирамъ за неговата последователность,
за дълбоката му в е р а въ освобождението на народа ни и за неговата
готовность да му служи споредъ силите си ; затова, че не се огъна
предъ мжчнотиите и неуспехите, които срещаше.
Той много обичаше нашия селянинъ, вер в а въ народа ни, сърдечно
*
Злата имаше, наистина, златно сърдце. Тя 6Ъ сестра на големия артистъ
Кръстю Сарафовъ и на твърде познатия македонски борецъ Борисъ Сарафовъ.
—
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е привързанъ към ъ него. Селяните му д а в а тъ кураж ъ въ борбата,
която води безъ съюзници.
Презъ дългитй години на живота ми до него срещнахъ и опознахъ
мнозина македонски дейци и герои ; много отъ тЪхъ пожертвуваха
живота си за Македония.
И той бе единъ отъ ония наши борци, които беха вложили всич
ките свои разполагаеми морални и физически сили въ служба на ос
вободителната борба. Всичкото му внимание и интересъ бех а впрег
нати въ делото непрестанно.
И когато логиката на борбата и д ъ л г ъ т ъ му налагаха да взима
тежки решения, знамъ колко страдаше широкото му и добро сърдце.
Той и мене научи секаш ъ още повече да обичамъ Македония и
нейната освободителна кауза ”.
**
*
Въ приложение 33 сж дадени некой пасажи отъ оригиналните редо
ве, кждето Менча съ ржкописа си е нанасяла поправки въ своя текстъ.
Какво каза въ сжда
защитникътъ на Менча
Много страници въ следващето изложение сж взети отъ книгата
,, Т рите дела”, която бе отпечатана по данни на ВМРО къ м ъ 1926 год.
Некой подробности около виенския процесъ — казахъ вече — читательтъ ще намери въ приложението, както и отзиви за Менча при
ж иве и следъ кончината й.
*

**

Д окторъ Рихардъ Пресбургеръ е нап-известниятъ адвокатъ въ
Австрия. Никой другъ не владёе като него изкуството да проникне съ
симпатично разбиране въ душата на поверения му обвиненъ — да раз
крие корените на деянието и да посочи, колко верни сж дум ите : всичко
да разберешъ — значи всичко да простишъ. Неговиятъ езикъ е богатъ
съ образи, но заедно съ това — ясно го разбира и простия човекъ
отъ народа, като едновременно задоволява и най-голем ите естети
чески изисквания на образованите хора. На малцина е дадена въ такава
м ерка дарбата да съединяватъ въ една личность пламтеща стр астъ и
обмислена съдърж ателность на речьта. Той е роденъ ораторъ и защитникъ. Д умите му идатъ непосредствено отъ сърдцето ; т е сж деца на
мига ; и въпреки това всека негова речь е една затворена въ себе
си, завършена по форма художествена творба. Самъ той се е училъ
по велики образци. Но никога не си служи съ клишета, никого не подр ъж ава и затова е неподражаемъ. Ето защо неговото име е познато
и далечъ извънъ границите на Австрия ; и той е успелъ да завладее
симпатиите и признателното очудване на масата. Поискаме лп да изброимъ имената на ония, които иматъ корени въ народа, името на Прес
бургеръ не бива да бжде забравено. То сигурно е най-популярно . . .
М ладиятъ адвокатъ, който вече е билъ добре познатъ въ ср ед ата
на колегите си, за пръвъ пжть възбуж да върху себе си вниманието
на обществото при защ итата на рутенеца Владиславъ Чичински, който
по политически причини билъ убилъ полския наместникъ Потоцки.
Обвиняемиятъ билъ осжденъ да см ърть отъ сж да съ заседатели въ
Лембергъ .Д-ръ П ресбургеръ поелъ защ итата на Чичински предъ Каса—
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ционния сж дъ. Защ итата му се увенчала съ усп'Ьхъ ; присждата била
отменена и било разпоредено ново разглеждане на далото. На времето
си то вдигнало гол^мъ шумъ въ европейския печатъ и дало първата
по-широка слава на Пресбургеръ, която следъ това непрекжснато расте,
защото при всички тежки криминални случаи, съ които се е заемалъ
като защитникъ, е у.спЪвалъ да предизвика оправдателна присжда.
Презъ време на войната се е развила въ пълната си мощь неговата
голяма ораторска дарба, благодарение на която сж били избегнати
не малко крайни присжди. Особено значение между военните процеси,
въ които е участвувалъ, е добилъ процесътъ противъ генералъ Ауфенбергъ, когото е усп^лъ да спаси отъ смърть, приготвена му отъ опасенъ ш антаж ъ. А ферата Ауфенбергъ издига високо и моралната лич
ность на Пресбургеръ като човекъ, който предъ съзнанието за справедливостьта и д ъ лга е готовъ на крайно самопожертвуване. Но тази
благородна човещина у Пресбургеръ намери най-хубавото си прояв
ление въ процеса на Менча Кърничева, на която даде не само едно
бележито оправдание, а и бащински грижи презъ цялото теж ко време
следъ убийството въ Б у ргтеатъръ до отпжтуването й отъ Виена.
Помощникъ на Пресбургеръ въ далото беше д -р ъ Игнацъ Куртъ
Розенфелдъ.
П роцесътъ по убийството на Паница — политически паръ екселансъ — завари Виена въ единъ моментъ, когато съвсемъ не беше
въ интереса на Австрия да се развие това дело въ ц ялата му полити
ческа широта и значение, тъй както се е очертало при полицейското
и следователско издирване отъ получените показания и документи.
Причините за това сж следните.
Главно следъ атен тата въ Света Неделя въ София (14 априлъ
1925 г.) отъ много страни почнаха да се отправятъ недоволни погледи
и сериозни упреци към ъ австрийската столица, която беше станала
свърталище на разни болшевишки съзаклетничества. Обвинението
срещу прекаленото толериране на известни политически емигранти и
допущане на широка конспиративна пропаганда чрезъ многобройните
членове на съветската легация въ Виена — създадоха значителни не
удобства на Австрия въ това време, когато тя требваш е да уреж да свои
жизнени въпроси предимно съ силитЪ-победителки, които не можеха
да т ъ р п я т ъ разрушителните опити на Третия интернационалъ. О тъ
друга страна, обаче, Австрия се чувствуваше въ сериозна зависимость
отъ отношението на Съветска Русия, поради съ здалите се търговски
връзки и за интересите на своя износъ. Ако процесътъ по убийството
на Паница бе се р азгърналъ напълно, съ всичките му подробности,
биха се почувствували засегнати и Съветска Русия и Сърбия, защото
Паница служеше и на д в ет е страни — колкото парадоксално да
изглежда това на пръ въ погледъ.
Ето защо процесътъ требваш е да бжде лишенъ отъ поли
тическата си атмосфера, да се сведе до едно юридическо и психологи
ческо изясняване на случката, при което обективните факти на поли
тическата действителность н е м ат ъ значение сами по себе си, охотно
предоставени на бждещия историкъ. З а това ограничение, разбира се,
веднага се намиратъ достатъчно юридически основания и може би
о тъ юридическа гледна точка процесътъ да е напълно и здъ рж анъ —
—
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Виена за своя честь не повтори позора на Т а б о р ъ * , — но затова пъкъ
нравственото съзнание вижда въ тая процедура едно несправедливо
окастряне на целость, която требваш е да се яви ненакърнена въ своето
единство и общоевропейска стойность.
Но онова, което въ ущ ръ бъ на нравственото съзнание се извърши
въ развитието на процеса и въ края му съ присждата, б^ше веднага
компенсирано съ освобождаването на Кърничева. Защ ото справедливостьта, която остана надъ буквата на закона въ тоя процесъ, не
можеше все пакъ д а не бжде зачетена въ австрийската република, дето
много добре знаятъ правото на македонската борба за свобода и неза
висимость.
Една незабравима речь
Защ итникътъ д-ръ Пресбургеръ : „ Господа сждии, господа
сждебни заседатели ! Като гостъ отъ нЪкакъвъ далеченъ св^тъ,
като пратеникъ отъ никаква далечна неоткрита земя, отъ която
никой странникъ не се връща, така се яви Менча Кърничева въ
тая зала, повече само призрачна обвивка, обхваната отъ единъ
горещъ пламененъ духъ, който скоро ще направи купчинка пепель отъ това, което у Кърничева е смъртно.
И защо, защо въпреки настойчивите съвети на л^каритЪ —
една нейна дума стигаше, за да не се гледа далото (чакаше се
само нейното заявление) — защо съ последната искра сила, която
гори още въ нейното крехко тЪло, въ нейната безсмъртна душа,
тя настоя да се яви предъ своитЪ сждии ? Да не би, както каза прокурорътъ въ своето карикатурно описание — защото той даде
не картина, а карикатура, — за да се хареса въ никаква поза, за
да получи може би апотеозъ ? Това не й требва.
Ето, по-голямата часть отъ документите въ това дЪло сж
единъ свитъкъ отъ стотици и стотици манифестации на одобре
ние, изрази на въодушевление, обожаване отъ страна на нейни с ъ 
народници. Не азъ, а нейните сънародници я сравниха съ Шарлота
Корде, съ Ж ана д ’Аркъ. А колкото за нейната суетность, господинъ прокуроре, видехме ли я днесъ въ никаква п о з а ? Говори
ли протоколътъ на предварителното дирене за никаква поза ? А
какъ се оправдаваше тя днесъ ?
Искамъ да покажа истинския, неизопаченъ образъ на тая
идеална личность, предопределена отъ природата да стане невол
на мжченица. Когато азъ й показахъ въ затвора тия манифеста
ции на одобрение, телеграмите, апелите о тъ близо и о т ъ далеко,
о тъ корпорации, отъ отделни лица, отъ съюзи — когато й донесъ х ъ тия прояви на одобрение и мислЪхъ да внеса по тоя начинъ
*
Таборъ — градъ въ Чехословакия, кждето Иорданъ Цицонковъ 6Ъ осжденъ
на 20 години затворъ, независимо че преди това сждътъ въ Прага, съ сждебни
заседатели, напълно го 6Ъ оправдалъ Втори пжть бЪ сжденъ по настояването
на Югославия, чрезъ което правосждието на Чехословакия си нанесе гол’Ьмо
петно.
Цицонковъ б"Ь сжденъ заради убийството на Райко Даскаловъ.
Подробности по този процесъ се намиратъ въ книга втора съ мои спомени.
Но още повече въ специалната книга « ТритЬ д ’Ьла».
—
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лж ч ъ отъ радость въ трагизма на нейния животъ, тогава тя от
страни всичко това отъ себе си и каза : Н ем ам ъ нужда отъ това !
Прилича ли това на суетность, прилича ли на никаква поза,
господинъ прокуроре ? И тя нямала сърдце ? Който е вид£лъ
свиждането на тая жена съ баща й следъ няколко месечна раз
д а л а — то стана въ присжтствието на сждията отъ тоя сждъ.
г. Рьослеръ, на много полицейски чиновници, многобройни лекари
и на моята скромна личность — който е видЬлъ това покърти
телно свиждане и е вид^лъ какъ едно сърдце туптеш е за друго,
какъ се стопи коравата обвивка и какъ се изляха сълзи отъ тия
очи, които доколкото могатъ, с д ъ р ж а т ъ сълзите, той е вид^лъ
какво е наистина едно сърдце. Знаете ли, господа сждебни за
седатели, какво значи сърдце ?
Не оня, който постоянно говори за него, не оня който прави
сантиментални излияния, а тоя, който изглежда коравъ, който
крачи към ъ едно кораво дело, дори към ъ едно кърваво дело,
който въ края на краищата убива, за да тури край на убийствата,
жертвува живота, младостьта си, надеж дите, бждещето си, се
мейството си, всичко, за да престанатъ ж естокостите, за да
нема повече убийства, той има сърдце. Господинъ прокурорътъ
смета, че това вече не е жена. Било кощунство да я сравняваме
съ Ш арлота Корде, съ Орлеанската дева. Не азъ я сравнявамъ
съ т е х ъ . Знаете ли, господа сждебни заседатели, кой направи т о 
ва сравнение ? Психиатрите, които днесъ изслушахте въ сждебната зала. На психиатрите о бразъ тъ на тая личность се стори
такъвъ, че т е го свързаха съ най-хубавите класически образци
и т е попитаха — тъ й е казано въ протокола : — слушахте ли гла
сове, които да последвате ? Спомняме си Ш илеровата Орлеанска
дева, която казва : „ Азъ чухъ зова на духа и не се ржководя отъ
суетно земно желание ” . И тя сигурно е чула зова на духа. Но,
запитана отъ психиатрите дали е слушала гласове, тя най-после
отговори : гласа на моя народъ, гласа на моята съвесть. Това е
верно, това сж документите . . .
„ Какъ може човекъ да дава съ часове биографии, съ които
да възвеличава господинъ Паница, когато немаше ни най-малката
гаранция, че тия биографии сж исторически верни, когато въ
време на тоя процесъ не видехме нищо, което да потвърди тия
измислени твърдения, почиващи върху сведения, верностьта на
които ние не можемъ да проверимъ ? Вижда ли почитаемиятъ
сж дъ — тукъ т р е б в а да д ъ р ж а см етка само за своята съ в есть , за
своя д ъ л г ъ — вижда ли почитаемиятъ сж д ъ какво се извърши, като
се отхвърлиха доказателствата, искани отъ защ итата ? Азъ не
се позовахъ върху трима приятели на господинъ Паница, както
направи г. д -р ъ Марилъ, като граждански ищецъ, за да изкара
неговата д ъ л га биография исторически достоверна. Позовахъ се
на съвременни исторически документи. Азъ посочихъ ц ела библио
тека, посочихъ издирванията на Карнегиевата комисия, посочихъ
възванията на патриотите, на Червения К ръстъ, исторически до
кументи, Берлинския договоръ, Ньойския миръ, Уилсоновата про
грама — отказъ ! Сега по-добре ли е ? Допустимо ли е това ?
Съобразно съ сждопроизводството ли е ? Разумно ли е ? Разби
рате ли, че ту къ господата идватъ единъ следъ другъ и съ ча—

217

—

сове разправятъ истории, в^рностьта на които ние по никой начинъ не можемъ да пров^римъ, които н ^м атъ нищо общо съ д о 
лото ? . .
„ Паница, великиятъ херой на свободата, самопожертвувател ниятъ характеръ, образецътъ, а осжденъ съ присжда на Пловдив
ския сж д ъ на 20 декемврий 1921 г. * на три години строгъ тъм ниченъ затворъ и заплащане на 4 милиарда и 420 милиона крони за
незаконно обогатяване, чрезъ което въ време на войната се е пре
дизвикало вълнение всрЪдъ населението . . .
,, По-късно, както чувамъ или тр еб в а да в^рвамъ, той по нЪкакъвъ начинъ е билъ амнистиранъ. Но ние имаме присждата съ
най-подробна мотивировка ; по едни пунктове оправданъ, по дру
ги осжденъ съ изброяване на всички факти. Азъ си б е х ъ позволилъ д а поискамъ да прочета тая присжда. Това искане бе отхвър
лено. Но затова пъкъ се декламира — това е позволено, то т р е б 
ва да прави впечатление . . .
„ Ние тр еб в а да се занимаваме съ главния предметъ на про
цеса, а това е Менча Кърничева, и на второ м есто съ въпроса какъ
е дошла тя до деянието си, какво става въ Македония и кой е
Паница.
Вие чухте Менча Кърничева . . . Не за да показва тукъ нЪкоя херойска поза, а съ надежда, че тоя процесъ ще светне като
ф ар ъ и най-после ще раздруса простия предрасж дъкъ на Европа,
като я накара да разбере престжплението, извършено съ действието
и по вината на властвуващите, както на Балканите, така и у насъ.
Съ тая надежда Менча Кърничева извърши деянието и накара
да я довлЪкатъ съ последните й сили въ сждебната зала. И ако
тази нейна надежда не се изпълни изцяло, вината не е нейна. Ние
имаме доказателства. Това, което тя ни разказа и което въ с у щ 
ность б е признато за верно отъ моите тъй странни противници
въ процеса — ж естокостите въ Македония, всичко това ни интетересува, г. г. сждебни заседатели, не само защото е мотивъ за
постжпката на подсждимата, а и защото, като махнемъ кървавите
контури, е и сж дбата на насъ немците.
Както въ Македония сега територията е разкжсана на три
части, съгласно последния Ньойски миръ — азъ не искамъ да ви
д ъ р ж а лекции по история и ще бжда по възможность по-кратъкъ
— страната и ж ителите сж дадени на тъй наречени победителки,
Сърбия, Гърция и България, тъй и н ем ц ите сж дадени въ р ж ц ет е
на държави-победителки. Вземете на р ж ка вестниците отъ послед
ните дни и ще намерете сж щ ата война противъ немската култура,
противъ нем ските училища, противъ н ем ц ите изобщо навсекж де
тамъ, гдето нем ците беха откжснати отъ своето родно отечество,
и затова делото, за което се боримъ, е наше дело.
Азъ не декламирамъ, не говоря работи, които не м огатъ да
се докаж атъ. Ето ви ,, Нойе Фрайе Пресе ” и отъ понеделникъ, отъ
вторникъ, отъ среда. Т ам ъ е казано: ,, Войната срещу нем ските
у ч и л и щ а”, „ Ш а п к а т а на Геслеръ въ Готшее ” . Четемъ за насилия
въ Южния Тиролъ, насилия въ Щ ерцингъ, югославски тероръ,
затворени немски културни институти, немски училища. Боли ли
Присждата на Пловдивския воененъ сждь има номеръ 666.

ни, че ни се забранява обединението съ Германия ? Само че още не
се е намЪрилъ героятъ, оня, за когото мечтаеше Хайне, когато
казваше : Ти моя стара, верна Германия, ти ще родишъ и човека,
който ще смаже съ бойна секира подлия, дръзкия, вЪковенъ
врагъ ” .
Има ли г.г. сждебни заседатели, по-възвишена цель, по-възвишенъ идеалъ отъ народа ? Не въ смисъль на враждебно самозатваряне отъ другите народи. Ние сме вече модерни и космо
полити. Но ние не бива да се оставяме да бж демъ подтиснати, не
бива да позволяваме да ни отнематъ нашия езикъ, нашата стара
култура. И ако тукъ плачатъ за Б ургтеатъръ, който е видЪлъ н я 
колко капки кръвь, то ние съ много по-голЪмо право плачемъ за
съвсемъ други работи. За това, че сме поразени въ ядката на
своето сжществувание чрезъ оня подълъ, лицемЪренъ миренъ договоръ, който е сключенъ подъ паролата на правото на само
определение на народите. Где и кога империализмътъ е цъвтЪлъ
повече, отколкото днесъ, когато малцинствата навсЪкжде се подтискатъ ? И вижте г.г. сждебни заседатели, това е идеята, за която
Менча Кърничева извърши деянието си, яви се въ сждебната за
ла и требва да остави живота. Тя ми разказа, какъ е стигнала въ
развитието си до тамъ, че да се замисля изобщо надъ полити
чески въпроси. Проверете ме ! Основавамъ се на данните на д а 
лото. Когато тя била четиригодишна, баща й требвало да б ега
отъ Крушево, турците запалили града и кж щ ата имъ. Наскоро
следъ това тя требвало да бега съ майка си, прекарва 24 часа
подъ единъ мостъ, застанала въ водата, и добива зародиша на
тежки органически болести, които ще бж д атъ и неинъ край. Следъ
това тя се учи. Тя е прилежна, става гимназистка, тр еб в а да се
занимава и съ търговия. Търговията не е престжпление. Защото
политиката не й дала нищо. Па и тя не е правила отъ политиката
професия, та да се намЪрятъ у нея долари, левове и Богъ знае
какви монети о тъ петь държ ави . . . Тя е помагала на баща си.
Съ политиката тя идва въ съприкосновение чрезъ Измирлиева,
както чухме. Т укъ виждаме едно много интересно явление. Господинъ прокурорътъ казва — нека припомня своевременно — , че
тя лицемерила, много лицемерила и лъж е. Тя самата казва, че
се е преструвала. Защо ? Защ ото иначе не могла да изпълни своя
планъ. Но инакъ тя е истината и всички други л ъ ж а т ъ . Защото,
докато Измирлиева казва въ протокола на предварителното д и 
рене, че никога не е говорила съ Кърничева за политика, днесъ
при кръстосания разпитъ тя требваш е да отдаде почить на ис
тината, тая госпожа Бумбарова, и да признае, че сж говорили за
политика, че тя е осветлила Кърничева за разцеплението на
партиите и тя не можа да откаже, че на Кърничева е представила
Паница като особенъ герой. З а пръвъ пжть въ 1920 г. Кърничева
влиза въ връзка съ политиката.
Но преди да продължа тоя разказъ, нека каж а неколко думи
за нейния характеръ. Господинъ прокурорътъ казва, че тя се пре
струвала. Кой не се преструва ? Херманъ, освободительгъ на нёмците, се е вмъкналъ въ доверието на римския полководецъ Варъ,
за да го разбие въ боя въ Тевтобургската гора, и В аръ извикалъ : „ О, Хермане, Хермане ! Значи ч овекъ може да има сини
—
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очи и руса коса и все пакъ да бжде невЪренъ, като картагенецъ ! ”
Жбмскиятъ Херманъ, символъ на верность и истина, не е презиралъ средството на измамата и коварството, когато води към ъ
великата, къ м ъ възвишената, къ м ъ благородната цель — свобо
дата. Азъ не в^рвамъ, тя да е знаела тоя примЪръ, не вЪрвамъ,
тя да му е подражавала. Тя е била само Менча Кърничева. Но ко
гато господинъ прокурорътъ иска съ помощьта на находчива де
магогия да ви представи тая благородна личность като лицемерка,

Д-ръ Рихардъ Пресбургеръ

тогава азъ ще си позволя да разкж самъ булото, изтъкано тукъ отъ
реториката върху тоя хубавъ образъ и да ви каж а истината. Да,
тя, е съвсемъ необикновено комбинирано създание. Тя е корава,
тя може да извърши убийство, безъ да е д ъ р ж а л а по-рано въ рж ката си нйкое смъртоносно оржжие, а сърдцето й е изпълнено съ
състрадание, сърдцето й е меко, защото тя отлага деянието си,
за да не осуети свадбата на Бумбарови. Нейното сърдце е меко,
—
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защото тя го е извършила отъ състрадание към ъ своя народъ.
Не мога да ви повтарямъ достатъчно, г.г. сждебни заседатели. Тя
е извършила убийство, за да престанатъ убийствата. — Предъ
очигЪ й сж стояли картините, които тъй нагледно сж нарисувани
въ възванието на българския Червенъ К ръ стъ (чете) :
„ ВсЬки день на вратит-fc ни въ Свиленградъ и Свети Врачъ
хлопать стотици семейства отъ всички части на Македония и
Тракия. Нова вълна отъ стотици хиляди бежанци е вече на пжть,
за да се изл^е върху нашата южна граница. Безкрайни редици се
движ атъ дори и при сегашното лошо време, към ъ неизвестна цель :
старци, жени и деца, вкоченясали отъ студъ, мълчаливи въ без
крайната си т ж г а за родна страха, съ наведени глави. Пропждени
отъ дългогодишното си бащино огнище и отъ скжпото отечество,

Виенскиятъ Бургтеатъръ

снабдени съ последнитЪ дрипи отъ своя имотъ, които коравосърдечнигЪ имъ господари сж оставили отъ милость и които тЪ
возятъ върху коли, теглени о тъ изморенъ добитъкъ, тия нещ аст
ници крачатъ насълзени към ъ изгнанието. ТЪ криятъ мълчаливо
въ душ ата си само една надежда : тукъ, въ скж пата имъ Б ъ л 
гария да намЪрятъ братска любезность и живо съчувствие къмъ
своята зла орись. ВиковетЪ на треперещ ите, болни и изтощени
изгнаници с т а в а т ь все по-покъртителни. До ушитЪ ни до сти гать
виковегЬ за помощь на невинни деца и старци : тЪ протЪгатъ рж це к ъ м ъ насъ. Ние, тЪхнигЬ по-честити братя, не м ож емъ да останемъ мълчаливи и безучастни зрители ; нашъ върховенъ д ъ л гъ
е да имъ се притечемъ на помощь съ любещо сърдце.
Моментътъ ни повелява да потърсимъ сила и ср ед ств а преди
всичко въ насъ самитЪ и веднага да подадемъ братска помощь въ
—
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крещящето нещастие, за да не оставимъ см ъртьта да покоси по
следните надежди на ония, които т ъ р с я т ъ тая помощь въ името
на отечеството и на родния езикъ ” .
Ето една картина, нарисувана отъ Карнегиевата комисия за
тия зверства, за д а видите, че това не сж само думи. МасовитЪ
убийства, извършени въ село Търлисъ подъ гръцка власть, надъ 17
души, станаха достояние на европейското обществено мнение и то
благодарение на акцията на г.г. де Роверъ и Корфъ, пълномощници
на Обществото на НародитЪ.
Клането при село Гарванъ подъ сръбска власть е извършено
безъ всякакво основание и предварително разследване, надъ 29
селяни, по заповедь на щипския жупанъ Добрица Матковичъ, който
въ сжщото време щ ^ше да заповяда застрелването на други 19
невинни българи, ако не б^ше му се противопоставилъ единъ благороденъ хърватски полковникъ.
Тия масови убийства сж само сбитъ изразъ на онова, което
става всЪки день и не достига до уш ит^ на свЪта. Постоянни мал
третирания и изтезания на м ж ж етё, жестокости надъ жени и деца.
Прилаганата отъ македонските сатрапи инквизиционна сис
тема — тия македонски сатрапи сж сърби и гърци — се отличава
съ голямото си разнообразие. Тя с ъ д ъ р ж а затворъ, бой до смърть,
обезчестяване, отрязване на части отъ тялото, изгаряне на части
отъ т-Ьлото съ помощьта на газь, застрелване, обесване съ гла
вата надолу, поливане съ врЪла вода и т.н. Тъй напр, студент
ката Люба Карагюлева б^ше арестувана отъ сръбскитЪ власти,
като българка, въ родния си градъ Охридъ и измжчвана въ зат 
вора. Тя умр-fe отъ туберкулоза.
Въ Щ ипъ сърбитЬ подложиха на ж естокъ бой Мария Т райко
ва д а изкаже, где е синътъ й. Тя умрЪ отъ нанесения й побой.
Елена Маркова, 30 годишна, отъ Ц ърнъ Каменъ, умрЪ отъ
нечовешкото изнасилване отъ сръбски войници — ф актъ, съобщенъ отъ „ Дотасионъ Карнеджи пуръ ла пе интернасионалъ,
Анкетъ данъ ле Балканъ, Пари 1914 ”.
Господа, така продълж аватъ цЪли три страници. Сантименталностьта млъква, когато за по-възвишена цель т р еб в а да се
премахне, па м акаръ и съ проливане на кръвь, единъ човЪкъ, за
да проникне ехото на това дЪло далеко въ свЪта и, минавайки
презъ сж дебната зала, да стигне най-после до ушитК} на ония
господари, до ушит-fe на оная отговорна европейска дипломация . ..
„ Азъ мога да каж а само следното : предложихъ доказателства
за това, че 80 до 90 на сто отъ честното македонско население
сж автономисти и обож аватъ Кърничева като национална героиня.
Предложихъ доказателства — чрезъ съвременни исторически до
кументи — за това, че Паница е билъ плащанъ отначало отъ
турцитЪ, после о т ъ българитЬ, следъ това отъ сърбитЪ и гърцигЬ. Защ ото не бива да отъж дествяваме България съ Македо
ния. Борещ ата се за свобода и независимость Македония н^ма ни
що общо съ официална България, м акаръ мнозинството о тъ м а
кедонците да говорятъ български езикъ. И тъй, г.г. сждебни за
седатели, азъ казвамъ : обективната истина ние ту къ на сж деб
ната зала, естествено, никога не бихме могли да установимъ, и
не това бЪше цельта на доказателствата. Но ние можехме да ус—
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тановимъ, дали ония факти, които сж били познати на Кърничева,
върху които тя се позовава, дали т е сж верни, дали документите
и свидетелите, на които азъ се позовавахъ, ще ги потвърдятъ.
Това би имало важно значение, и тогава не бихме стигнали до
бездоказателната, съ нищо необоснована декламация на противната страна. Тия доказателства не беха допуснати . . .
„ А сега уважаеми г. прокуроре, идва съгласно данните на
далото, онова, което избива дъното на бъчвата, което отваря очи
те на Кърничева, което кара да узрее въ нея решението за дея
нието. Вие виждате, колко се придърж ам ъ към ъ данните на д а 
лото, затова нека ви прочета съответните пасажи отъ протокола.
Т ам ъ е казано (чете) : „ Презъ зимата на 1923 год. Паница
веднаж ъ дойде въ кж щ ата на моите родители и устно ме помоли,
ако отида случайно въ София, да обадя на семейството му, което
жив-fee тамъ, да се подготви за заминаване за Виена. Изпълнихъ
тая молба. Но като му казахъ, че семейството би желало да
ж ивее съ него заедно, Паница ми възрази, че е невъзможно, з а 
щото е поелъ вече предъ началника на сръбското отделение за
безопасностьта Ж ика Лазичъ, задължението за по-добро органи
зиране на сж щ ествуващ ите вече сръбски чети, които въ сръбска
Македония требваш е да см аж атъ македонските революционни че
ти, а съ това и македонското освободително движение. Паница
спомена сжщо, че благодарение на вр ъ зки те си съ Стоянъ Ми
шевъ, мож алъ да ми направи улеснения, ако азъ или родителите
ми имаме никаква работа въ Щипъ.
Заявявамъ изрично, че самъ Паница ми съобщи това ” .
А сега езикътъ на нейната д у ша : ,, Това съобщение ми подействува като гръм ъ отъ ясно небе, защото отъ него ставаше
ясно, че Паница е постжпилъ на сръбска служба и е станалъ
врагъ на македонското движение. Т укъ тр еб в а да се прибави, че
въ време на случайните си отивания на курортъ или за Крушево
или Скопйе, както и чрезъ личното си съприкосновение съ маке
донското население, поради търговските връзки на баща си, азъ
сама виж дахъ и знаехъ — нещо, което и сръбскиятъ печатъ приз
наваше — к акъ в ъ страш енъ бичъ сж за македонското население
тия сръбски противо македонски чети ” . . .
„ Д а г.г. сждебни заседатели, тя или ще иска отъ благород
ни политически подбуждения да извърши делото, което см ета не
обходимо за освобождението на своя народъ, за да прозвучи ехото
му въ св е та и да се обърне най-после внимание върху зверствата,
които сж паметникътъ и позорътъ на нашето време, или нем а да
иска това. Но щомъ го иска, тя е знаела, че само тайната е гаран
ция за успеха. И това било лицемерие ? ..
„ С ъ това, г.г. сждебни заседатели, азъ стигамъ до оня въпросъ, който е ту къ сждбоносниятъ — въпроса за вината. Преди
да го разгледамъ, и н адевам ъ се да го разреша отъ моето гледище
на защитникъ, нека каж а две думи за демагогията, съ която —
азъ го казвамъ безъ стеснение, защото това е мой д ъ л гъ — днесъ
о т ъ три страни се възбуж даха ваш ите инстинкти. Балканските
нрави не бивало да преминаватъ въ Австрия; въ Б у р гтеатъ р ъ ,
стария културенъ храмъ, не бивало да се извърши такова отвра
-
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тително деяние. И ако вие не я осждите, това щело да бжде насърдчаване на другите, които ще дойдатъ отъ Балканите . . .
„ Съ своята присжда вие н^ма да кажете, че Менча Кърничева, като е взела смъртоносното оржжие, е постжпила добре н
че други т р еб в а да сторятъ сжщото. Вие тр еб в а само да изда
дете присждата, преоценяваща нейното деяние, да каж ете дали
я заклеймявате като престжпница или ще кажете, че тя е лице,
което съ последния угасващ ъ ж ар ъ на своята душа е действувала, е извършила престжпление отъ най-благородни подбуждения . . .
,, Наопъки, азъ твърдя, че ако осждите Менча Кърничева,
световн ата история, когато най-после види ясно всичко, което
става, ще измени тая присжда, както присждата на Ж ана
д ’Аркъ . . .
„ Тя е извършила деянието, въ това нема ни най-малко съм 
нение. З а какво ще бжде тогава гледането на делото, за какво
сж дванадесетьте сждии отъ народа, ако би било все едно да се
каже, тя го извърши или тя е виновна, че го е извършила ? . .
,, Ако кажете тя не е виновна, че го е извършила, вие не ще
оправдаете съ това деянието й, вие не ще кажете, че и другъ
тр еб в а да стори сжщото, а ще кажете само:” следъ грижливо,
добросъвестно, съобразно съ клетвата ни, проучване на всички
обстоятелства на делото и вникване въ душата на подсждимата,
ние дойдохме до заключението, че тя не е виновна, извършвайки
деянието си, че нейните постжпки или сж били ржководени отъ
една висша воля, или въ т е х ъ се е проявявала една сила, по-могжщ а о тъ нейната в о л я . . .
„ Въ молбата си до почитаемия сж дъ азъ поискахъ да се до
пусне въ п ро съ тъ за неотразимата принуда, защото казвамъ, тя
се е намирала въ състояние на принуда. Неотразимо тласкана —
психиатрите я нарекоха алтруистка, това е противното на егоист
ка, — неотразимо тласкана към ъ едно деяние, за което тя смета,
че ще тури край на убийствата въ нейната земя, тя, споредъ своето
убеждение, е виждала въ лицето на Паница шпионъ, отстжпникъ,
народенъ предатель, оня, който поведе бандите за Неврокопъ,
който следъ това се е продалъ за сръбски пари. В ъ п р осъ тъ тукъ
е само, к акъ в ъ се е явилъ той въ очите на Кърничева, и азъ ви
представихъ за това толкова доказателства.
Ш арлота Корде точно тъй коварно — защото инъкъ не е
било възможно — е забила ножа въ сърдцето на кжпещия се
Мара и, ако г. прокурора го боли толкова за лицемерието и ков ар 
ството — то и Вилхелмъ Т елъ е стрелялъ о тъ засада и се с
освободилъ, защото управительтъ Геслеръ го е обвързалъ съ ве
риги въ в о дката му, като му е обещалъ, че ако го освободи отъ
задължението, ще заведе кораба въ сигурно пристанище. Тогава
той се е освободилъ о тъ задължението, ритналъ лодката и се
спасилъ въ скалите. Лицемерие, и коварство и низко убийство, а
п о етъ тъ ги възвеличава : Д а ж ивее Тель, защ итникътъ и спасительтъ, той извърши това за отечеството — и, както казва Ломброзо в ъ з ъ основа на статистиката на хиляди случаи — той
познава всички политически престжпления — подтиснатите наро224
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ди съ зд ав атъ гении и освободители. Ако не е гений, тя е освободи
телка.
И, г.г. сждебни заседатели, както казахъ въ своята молба :
ако мизерниятъ гладъ, отъ който страда единъ човекъ, обосно
вава състоянието на крайна нужда, защото гладниятъ има само
единъ изборъ : или ще открадне или ще загине, нима е по-малко
състояние на крайна нужда, ако нЪкоя си каже : или ще пре
махна Паница, или ще загина душевно, или народътъ ми ще за
гине и азъ ще бжда достойна за презрение въ собствените си
очи ? Нали тая мисъль всецяло е завладяла душ ата й. Нали и тя
е болна, нали и тя се е страхувала, че едно висше провидение ще
я изпревари, че ще я изоставятъ силитй за деянието ? Всичко това
е действувало заедно и въ последния моментъ е сложило оржжието въ р ж ката й . . .
,, Предумишленото убийство, г. г. сждебни заседатели — на
тоя въпросъ азъ ви моля да отговорите отрицателно. Не азъ, а
други сравниха Менча Кърничева съ Орлеанската Дева. Тя не мо
жеше да излезе въ открита борба. Тя можеше да направи само
това, за което, както тя мисли, провидението, случаятъ, сж дбата й
е дала възможность. Но, г.г. сждебни заседатели, въ духовното
си развитие тя прилича не на Шилеровата Дева, защото е сво
бодна о тъ романтика, а на оная Йоана, която съвременниятъ пи
сатель Шоу ни е нарисувалъ тъй сполучливо и тъй материалис
тично. Тя ми напомня потресния епизодъ, съ който свършва пие
сата : Йоана е заведена на кладата, и палачътъ идва и съобщава
на лордъ Варвикъ, че присждата е изпълнена. И л о р д ъ тъ казва :
,, ВЪрвамъ ти. Нима не остана нищо отъ нея ? Нито единъ косъм ъ ? Нито единъ нокътъ ? Нито една кость ? ” А палачътъ от
говаря на Варвикъ : „ Нейното сърдце не поиска да изгори, ваша
милость ” . — Д ълбока мисъль. Сърдцето на благородния човЪкъ
е безсмъртно, защото бие за вЪчностьта. Ако вие я осждите, ще
осждите само една телесна обвивка. Нейното сърдце вЪчно ще
жив^е, а о т ъ това, което е смъртно у нея, тя сама отдавна се е
отказала. . . ”
Това е часть о тъ речьта на благородния Пресбургеръ, вдъхнове
ната речь, която страданието на македонците никога нЪма да забрави . .

Какво 6Ъ изнесено въ сжда за Паница
Виенскиятъ сж д ъ ограничи разпита на обвиняемата, когато се до
косваше до предателската работа на Паница въ Виена, и не допустна
доказателствата на защ итата, които доблестниятъ адвокатъ Пресбур
геръ поиска при сждебното дирене. Но не само това. Не бЪха допус
нати и предварително посочените о тъ защ итата свидетели, които т р е б 
ваше д а устан овятъ по безспоренъ начинъ моралния образъ на убития
престжпникъ *. И не само не 6 t x a допуснати — надъ тЪхъ се извърши
*
УмЪстно е да споменемъ кои бЪха лицата, готови д а сви дете лствуватъ
срещу Паница, които Виенскиятъ сж.дъ не допустна :
Ш ехъ Сал и Ефенди, най-почитаниятъ турски първенецъ въ Неврокопъ. Тоя
м ждъръ старецъ можеше да изнесе предъ сж да интересни свои впечатления и
факти отъ дейностьта на Т. Паница — било за кражбит-Ь му въ Драмско, кждето
—
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и единъ полицейски скандалъ : тЯ бЪха арестувани о тъ виенската по
лиция, която поискала да знае, какви ще бж д атъ тЪхнитЪ показания !
А т -fe щЪха да посочатъ Паница преди всичко като авантюристъ, за
когото при известни политически обстоятелства, които обещ аватъ ма
териални облаги на умната му предвидливость — не сж щ ествуватъ мо
рални и патриотически ограничения. З а да се реабилитира, следъ като
е билъ изгоненъ за безнравственость отъ Организацията, той приема
коварно да изпълни присждата на Сандански надъ Гарвановъ и Сарафовъ, като при това налага да бжде убитъ предишния му войвода Михаилъ Даевъ. З а услугитЪ му къ м ъ младотурцитЪ, чийто превратъ 6Ъше параванъ за по-здраво задърж ане на робството въ Македония и
Одринско, 'Паница получи гол^мъ чифликъ въ Драмско. Презъ време
на европейската война, като разузнавачъ въ щаба на 2-ра българска
армия, той използува служебното си положение и организира цЯла
тайф а около себе си, да добие голЪмо богатство чрезъ изнудване на
местното население, особено на гръцкото, което е заплашвалъ съ ин
терниране и обявяване на имотит-Ь за безстопанствени. Занимава се
съ престжпна търговия и контрабанда, взима безаконни комисиони отъ
голЪмитЪ тютюневи фирми въ тоя край. И на всичко отгоре обира
единъ манастиръ въ Драмско, дето населението трепери отъ неговата
сЪнка. З а тия престжпления Паница бЯ осжденъ задочно отъ Пловдив
ския воененъ сж дъ. Той е български поданикъ, роденъ презъ 1878 го
дина въ Рахово. З а да се освободй отъ присждата при режима на
Стамболийски, той отново е въ услуга на властьта противъ македон
ското освободително движение. Следъ преврата на 9 юний 1923 год.
минава на сръбска служба и пжтува съ официални сръбски документи
— въ Нишъ, Солунъ, Виена. Въ БЯлградъ противобългарската си дейность уреж да съ Ж и ка Лазичъ, началникъ на обществената безопасность,
и Недялко Атанасовъ, познатъ членъ о тъ антуража на Стамболийски.
Организира противочетнически и разбойнически банди за Македония
и България. Изпълнители на сжщо такива замисли, като неговите, сж
Стоянъ Мишевци, Пандурски, Георги Янчевъ.
М астни хора о тъ Неврокопско имаше да установятъ, че презъ
априлъ 1923 г., съ въорж ж ена отъ правителството (на Стамболийски)
шайка Паница се яви въ Неврокопско, за да се наложи на населението,
което открито се разбунтува срещу земеделската власть поради ней
ната корупция и тероръ, и че е билъ прогоненъ отъ населението и
избЪгалъ въ София, а мнозина отъ хората му се предали на гърцитЪ
като минали българската граница ; че часть о тъ тЪхъ после се пре
турскитЪ жители по-отблизо сж наблюдавали стжпкитЬ на някогашния сътрудникъ на младотурското управление ; било за зулумитЪ му срещу помацитЬ,
по време на зем еделския режимъ, въ Неврокопско.
Гогата Полски отъ с. Хазнатаръ, СЪрско. Като нЪкогашенъ санданистъ и
познатъ на Паница, далъ би в-Ьрни черти за дЪлата му. Гогата е бивалъ и
нелегаленъ въ турско време, а по-късно и войвода.
Таско Стоилковъ отъ с. Кочериново, Дупнишко. Сжщо нЪкогашенъ сан
данистъ, познатъ добре на Паница. Той би могълъ да обрисува образа му на
деятель за кратко време и спекулантъ презъ много по-дълго време. Таско е
билъ граниченъ пунктовъ началникъ на санданиститЪ докато траеше турския
режимъ.
I
Георги Поцковъ, виденъ санданистъ отъ с. Враня, Мелнишко. Той е познавалъ доста интимни нЪща изъ отношенията между приближенит-Ь до Сандан
ски. Осведомонъ е билъ отлично за безчестнит-Ь д-Ьла на Паница.
—
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дали на съ рби те и тероризиратъ населението въ сръбска Македония ;
че въ неговия отредъ сж влизали и лица прогонени отъ ВМРО заради
престжпленията имъ, а цялото население е знаело, че ВМРО се бори
за автономията на Македония и симпатизира напълно на тая борба ;
че презрението къ м ъ Паница е било голямо ; че и презъ октомврий
1922 г. организирани македонци нападнаха градъ Неврокопъ, за да
изловятъ приятелите на Паница, които тероризираха околията. Въ чис
лото на тия организирани македонци имаше мнозина граждани, които
тогавашната администрация отдавна 61* подгонила, подпомогната отъ
Паница. Т ак ъ в ъ беше и Атанасъ Вълчевъ, единъ интелигентенъ и
всеобщо уваж аванъ гражданинъ, когото Паница е убилъ тогава изъ
засада за общо възмущение на града и околията. Че въ Неврокопско
на Паница се гледа като на разбойникъ, кървопиецъ и продажникъ,
който за пари е готовъ на всичко и че населението — и турци и бъл
гари — което ж ивее съ мисъльта за свободна и целокупна Македония,
вижда въ негово лице една голяма спънка и единъ гол^м ъ позоръ.
Т укъ тр еб в а да се прибавятъ и дум ите на Менча Кърничева за
онова, което е видела въ Виена отъ продажната дейность на Паница
и което с ж д ъ т ъ отклони да чуе. Въ изложението си, печатано въ ма
кедонските вестници подъ заглавие „ Защо убихъ Паница ”, тя казва :
„ Виденото съ собствените ми очи илюстрира по най-поразитиленъ начинъ на първо место предателството на Паница ; но наблюдавахъ и неща, които до тогава не предполагахъ. Невъзможно
ми е да изредя всичко, що видЪхъ ; ще спомена само некой найхарактерни факти, безъ особена класификация, тъй като дея
нията, о т ъ които се гнуся и сега, излишно е да класифицирамъ.
Семейството разполагаше съ много пари. Тодоръ Паница поч
ти презъ цЪлото време отсжтствуваше отъ Виена, обикаляйки ту
въ Солунъ, ту въ Белградъ, ту въ Нишъ. Той беше въ непосредна вр ъзка съ ш ефовете на сръбските контрачети въ Маке
дония. Т е редовно му пишеха и въ Виена. Никола Ивановъ Дерменджиевъ, войвода на 50-членна такава чета въ Берово, изла
гаше въ едно писмо какъвъ съставъ имала четата му, какви пуш
ки притежавала, какво уговарялъ съ сръбския околийски началникъ по работата си. Когато дойде въ Виена, Паница донесе ф о
тограф ията на тази чета. Магдалена (неговата балдъза) има ку
р а ж а да признае, че това е чисто сръбска чета ; предъ мене и
Магдалена сжщото призна и Василъ Манолевъ, агентъ на Паница
въ Солунъ, който бёше заболЪлъ и настаненъ въ една виенска
болница. На Дерменджиевъ редовно се изпращаха по сто броя
о тъ в. „ Македонско съзнание ” ; експедираше вестника М агда
лена отъ стаята, въ която живееше. П ратките стигаха на м есто ;
спомнямъ си, че съ едно писмо Дерменджиевъ съобщаваше за
получаването на бр. 4 и че околийскиятъ началникъ го извикалъ,
за да му бжде нещо прочетено отъ вестника. На Великдень 1924 г.,
въ квартирата ни на ул. Зайденгасе, въ присжтствието на г-ж а
Паница и студентите Миладиновъ и Тренчевъ — Тодоръ Паница
запита, кжде се продаватъ телефонни слушалки, за да купи една
и я изпрати на Никола Дерменджиевъ въ Берово. Съ тази слу
шалка Дерменджиевъ щ е л ъ да подслушва разговорите на б ъ л гар 
ск и те погранични войски ; — само по себе си е ясно, че това щ еш е
да става съ помощьта на сръбските военни постове.
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Д ругъ приятель на Паница, Георги ВЪневъ, беше войвода на
сръбска контрачета съ седалище Радовишъ. Нему пишеха писма
на следния адресъ : „Г еорги Венев, войвода — Радовиш С.Х.С. ” .
ВЪневъ е награденъ о тъ сръбския краль съ медалъ за заслуга.
Илия Пандурски, известенъ ренегатъ и сръбски потераджия
(наскоро наказанъ съ смърть отъ ВМРО въ Малешевско), бе
убилъ въ с. Джбочица — българска погранична територия — нЪкой си селянинъ Димитрачко. Новината е била съобщена отъ са
мия Пандурски на намиращия се тогава въ БЪлградъ Паница и
на Кочо хаджи Риндовъ, редакторъ на в. „ Македонско Съзнание ”
въ Виена. С ъ особена гордость биде пом^стенно въ тоя вестникъ
известието и окачествено убийството като ,, подвигъ на федера
тивна чета ” *.
Въ Нишъ се намираше другарьтъ на Паница — Д им итъръ
Арнаудовъ, когото назоваваха „ членъ на централния комитетъ ” .
Презъ лотото на 1924 г., въ едно сражение съ съ р би те македонскиятъ войвода Панчо Михайловъ си изгубилъ чантата съ
книжа. Едно писмо измежду тия книжа, писано отъ Тодоръ Алек
сандровъ, се пазеше въ дома на Паница въ Виена. С ърбите пре
дали писмото на Паница, а той го даде после на българските еми
гранти земеделци. Излизащиятъ въ Прага т^ х ен ъ органъ „ З е
меделско знаме ” помести това писмо.
П аспортътъ на Паница беше сръбски **, веднаж ъ съ име
Николичъ, (бащ ата на Паница се е казвалъ Никола), а другъ пжть
подъ името Арнаудовичъ. А още при срещ ата ми съ Паница въ
Царибродъ вид^хъ у него специаленъ откритъ листъ за свободно
движение изъ Ю жна Сърбия, т.е. Македония. Тогава той дори се
заканваше на нЪкакъвъ сръбски полицай, който в л ^ зъ л ъ въ пре
рекание съ него по поводъ на този откритъ листъ, издаденъ отъ
жупана въ Нишъ.
Въ сръбскитЪ вестници беше се появило съобщение, че видниятъ македонски войвода Тодоръ Паница се намиралъ вече на
сръбска земя и почвалъ сериозно борба противъ македонския ко
митетъ.
О тъ писмата на Паницови приятели зная, че сж били въ непрекжснати връзки съ офицерите на Солунския гръцки гарнизонъ.
Самиятъ Паница е правилъ посещения на губернатора въ Солунъ.
Заедно съ Неделко Атанасовъ е ходилъ въ Атина, за да уговарятъ
противъ македонския комитетъ и противъ България. Г-ж а Пани
ца сжщо ходи съ м ж ж а си въ Атина и там ъ се беха ф отограф и
рали : тя, Т. Паница, телохранительтъ му Яне Богатиновъ, ж ивёещ иятъ въ хотелъ „ Ермисъ ” въ Атина емигрантъ К антардж иевъ и
неговата жена. Тази фотографическа снимка биде намерена отъ
австрийската полиция въ дома на Паница, както и другите спо
*
«Свобода или Смърть », въ броя си отъ 6 Декемврий 1926 г., изнесе доку
менти, установяващи, че за издръжката на този виенски вестникъ парично сж
помагали сръбскитЬ власти.
** Не се касае до фалпГифициранъ отъ него сръбски паспортъ. Много пжти
се използуватъ фалшиви чужди паспорти отъ разни лица, често и з а освобо
дителни каузи. На Паница самата сръбска власть му набавя всякакви доку
менти ; тъй като той при нея е като у дома си. Това е именно важното, предателското c'j неговия случай.
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менати фотографии. Въ постоянна връзка съ Паница бех а и
братя Калайджиеви, които сигурно и до днесъ ст о я ть на гр ъ ц к и те
погранични постове при с. Ловча, преоблечени съ гръцки войнишки
дрехи и мислятъ за нападения въ българска Македония надъ не
винни селяни. Много често братя Калайджиеви пишеха писма до
Магдалена, за да ги препраща на Паница. На Василъ Манолевъ,
докато се лекуваше въ Виена, сътрудниците му о тъ Солунъ
съобщаваха, че изпратили презъ гръцката граница лице, което да
убие Филиповъ въ Неврокопъ. Предлагани сж били на Паница
гръцки анадолски бежанци, съ които да нападне българска Ма
кедония. Ако бЪше живъ, наверно щеше да се възползува отъ
тая помощь *.
Земеделско-комунистическата чета на известния въ България
нелегаленъ Георги Янчевъ е била подпомагана отъ хората на Па
ница въ Гърция, за свободно минаване презъ гръцко-българската
граница. Не м ож ахъ да разбера, защо и тази чета Паница нари
чаше „ федеративна ”. Понятието „ федератизъмъ ” го разпъваха
по тактически съображения на македонска земя, но каква македон
ска фадеративна акция имаше да прави Георги Янчевъ нек.^де въ
източна България — близо до Черно море ? . . . З а тази чета Па
ница разправяше предъ цела компания въ хотелъ Мариахилфъ
въ Виена.
Преди заминаването на Паница въ Сърбия и Атина презъ
януарий 1925 г. въ хотела Херцогхофъ, въ Баденъ, при него беха
Д им итъръ Влаховъ, видниятъ болшевикъ Черски съ свитата си
и ,, ф едер ати стътъ ” д -р ъ Атанасовъ. Това поне не може да е
тайна за Виенската полиция.
Около 20 м артъ с.г. въ Б ел гр ад ъ е станала конференция на
българските емигранти въ присжтствието на Паница. Водачите
на емигрантите, Обовъ и Коста Тодоровъ, съ своите привърж е
ници се изказали за по-широка акция противъ правителството на
Ал. Цанковъ въ България, като изтъквали, че Сърбия е обещала
въорж ж ена помощь за тази цель, срещу отстжпването на мината
Перникъ и унищожението на македонските организации. Друго
крило, обаче, начело съ бившите министри Н. Атанасовъ и Хр.
Стояновъ, искало да се подърж а въ България четничество и да
се предприематъ повече терористични акции. Паница лавиралъ
между едните и другите, но близките му го представяха повече
като сътрудникъ на комунистите.
Годеникътъ на Магдалена, Бумбаровъ, по едно време замина
за Прага, за да купува или приема картечници. По р азкази те на
Магдалена, разчитали много и на едно възстание въ България,
подкрепено съ навлизане на въорж жени емигранти. Сметало се
за възможно заемането на важ енъ ж елезопж тенъ ц ен тъ р ъ въ
западна България, наверно Вратца, откж дето щели да п ратятъ
телеграми изъ ц ел ата страна, че правителството на Цанковъ е
свалено.
*
Можемъ да си представимъ на колко десетки или стотици хора би костувало живота едно подобно нападение, и колко материални разруш ения би дока
рало за селянитЬ въ Неврокопско.
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Отправяха се постоянно закани към ъ видни лица въ България
и македонци ; не оставаше съмнение, че т е сж въ течение за
всички терористични замисли. Останали сж въ паметьта ми зака
ните към ъ м акедонците: И. Михайловъ, Йорданъ Бадевъ, Наумъ
Томалевски, Ал. Протогеровъ, Баж даровъ, Пърличевъ, Моневъ :
сжщо помня имената Гр. Василевъ и Пане Бичевъ. Въ хотелъ
М ариахилфъ предъ мене и семейството си Паница каза : ,, Когато
веднаж ъ се установи селско-работническо правителство въ Бъл
гария, такава сечь ще падне надъ македонците, че и ония, които
биха останали живи, не ще посмеятъ да се наричатъ македонци ” .
С ъ болшевишките големци въ Виена, главно съ Черски и
Влаховъ, Паница беше сжщо въ голема дружба. Влаховъ и Черски
знаеха винаги и най-подробно за ц елата дейность на Паница и
съ потерадж иите въ Македония. Семействата Влаховъ и Паница
беха неразделни. Болшевиките даваха пари за вестникъ ,, Маке
донско съзнание ”. Магдалена, която беше назначена касиерка на
„ федеративната организация ” въ Виена, получаваше парите за
вестника и подписваше разписки. Месечно се отпущаха 22,000,000
австрийски крони. На 13.2.1925 г. въ гостилницата, дето се хра
нехме, въ мое присжтствие й донесе 22 милиона крони Кълевъ,
анархо-комунистъ, роднина на Влаховъ и неговъ човекъ. Втори
пжть такава сума предъ мене й беше донесена въ квартирата на
Зайденгасе 32. Магдалена о тъ своя страна предаваше сумите на
Кочо х. Риндовъ, редакторъ на вестника. Магдалена получаваше
като заплата 2 милиона крони месечно, Хаджи Риндовъ — 4 милио
на, студентътъ Атанасъ Миладиновъ — 3 милиона, Григоръ Костовъ — 3 милиона. Споредъ Магдалена още неколко души сту
денти се и зд ъ р ж атъ съ болшевишки пари; т е сж наверно сж щ ите,
за които у семейството на Паница се хвалеха, че успели да ги
отцепятъ отъ общото македонско студентско дружество въ Виена,
главно анархо-комунисти. Вънъ отъ заплатата си Магдалена взи
маше и други суми. Димитъръ Влаховъ веднажъ лично й даде 150
долара, въ квартирата на Антониегасе 32, м акаръ че по това време
тя имаше въ сандъка си около 500-600 долара. Д ругъ пжть Кълевъ
й донесе 50 долара. Споредъ думите на Магдалена, Влаховъ получавалъ по 60,000 лева на месецъ. Тя и г-ж а Паница се възму
щаваха, задето Влаховъ разполагалъ съ много средства. „ Знаешъ
ли защо Влаховъ се отдели отъ Тодоръ Алекандровъ ? — ме за
пита единъ пжть Магдалена — защото болшевиките иматъ повече
пари отъ македонската организация — за плячка ”.
И останалите ,, федератисти ” въ Виена пилееха много пари.
Недоразумения сжществуваха между Влаховъ-Щ ница отъ една
страна и д -р ъ Атанасовъ-Славе Ивановъ, отъ друга зарадъ пари.
Обвиняваха Атанасовъ, че не е далъ см етка за една сума о тъ два
милиона и четиристотинъ хиляди лева. Славе Ивановъ намираха
неполезенъ и немало защо да го хранятъ. Влаховъ и Паница
казваха, че го държ али още, защото имъ билъ разкрилъ нещ а,
които т е използували противъ Тодоръ Алесандровъ. И д -р ъ А та
насовъ и Славе Ивановъ беха сметани за безнравственици. Самъ
Черски е казалъ на Магдалена, че д -р ъ Атанасовъ е немораленъ
и не желае дори да се рж кува съ него. Атанасовъ обвиняваха и въ
шпионажъ — издалъ билъ на Пашичъ срещата, която е станала
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въ Баденъ между Черски, Влаховъ, д -р ъ Атанасовъ, Т. Паница и
Кръстьо Раковски преди близо една година. Въ квартирата си на
Антониегасе 32 Д им итъръ Влаховъ потвърди, че такава среща е
имало. Паница се срещаше съ Черски чрезъ Влаховъ.
О тъ Паница чухъ, а отпосле и Магдалена го потвърди, че
когато Тодоръ Александровъ е билъ въ хотелъ Бристолъ въ Виена,
Черски и Влаховъ наредили да отидатъ при него съ фалшиви по
лицейски значки двама комунисти хървати, и поканвайки го да се
яви въ полицията, да го отвлЪкатъ некж де съ автомобилъ и да
го убиятъ. Подиръ атентата въ софийската катедрала Магдалена
ми каза, че Паница се заканвалъ да устрои на Цанковъ нещо сто
пжти по-страшно отъ този атен татъ. Няколко дена преди атентата
г-ж а Влахова каза, че известниятъ нелегаленъ комунистъ въ Б ъ л 
гария Коста Янковъ е пристигналъ тайно въ Виена. Изглежда, че
не се е бавилъ много тамъ, защото скоро следъ атен тата стана
известно убийството му въ София.
Много се радваха за убийството на проф. Никола Милевъ и
казваха, че това е ударъ за македонците, по-теж ъ къ о тъ този съ
убийството на Т. Александровъ. Съж аляваха като чуха, че убиецътъ
на Милевъ — Миланъ Манолевъ, е билъ наказанъ отъ ВМРО. Маг
далена ми каза, че отъ Влахова чула за идването на Миланъ Мано
левъ въ Виена и че между Влаховъ, д-ръ Атанасовъ и Манолевъ
е било уговорено убийството на Милевъ — Влаховъ и Манолевъ
били отдавнашни познати и съграждани, и двамата отъ гр. Кукушъ.
Презъ априлъ т.г. Паница получи последователно две телеграми
отъ Б^лградъ, съ които Н. Атанасовъ и Хр. Стояновъ го викаха
тамъ, за да направили преоценка на положението. Паница, обаче,
не отиде, а изпрати приятеля си Яне Богатиновъ.
Паница беше много недоволенъ отъ некой бивши министри
въ кабинета на Стамболийски, заради недостатъчния имъ кураж ъ
въ борбата срещу македонците. Съ Ал. Стамболийски Паница е
ималъ уговорена среща на 12 юний 1923 г., но п р е в р а тъ тъ стана
на 9 юний и срещата не могла да се състои. Двамата щЪли да
приказватъ за необходимите решителни мерки противъ македон
ците. Паница признаваше, че по едно време успелъ да постави
окрж ж енъ управителъ въ Петричъ своя другарь. Ал. Буйновъ, за
да създаде силни земеделски ядра и съ т е х ъ да дава отпоръ на
македонците, но Буйновъ не мож алъ да направи нищо.
Казаното по-горе е достатъчно, за да се види какво предста
вляваше и вън ъ отъ България политическата и морална физиономия
на Паница.
Едни о тъ ф акторите, на които Паница скжпо се продаваше,
не сж имали и никога не ще иматъ нещо общо съ Македония ;
други сж преко заинтересовани въ нейното окончателно поробване.
С м етката на Паница беше да получава пари. А съображ енията на
казаните фактори, за да му плащатъ, сж твърде ясни. С ъ рбите
иматъ охота да възстановятъ въ България на власть свои орждия
и подпомагатъ ем игрантите ; а особено за денационализаторските
имъ планове въ Македония т е иматъ нужда отъ хора като Паница.
Г ъ р ц и те отъ своя страна им атъ еднакви съ с ъ р б и т е см етки про
ти въ македонските борци и съ радость приемаха при себе си Паница,
когото използуваха и срещу омразната имъ България. Болшевиките
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пъкъ се надаваха Паница да допринесе много за болшевизирането
на БалканитЬ чрезъ тер ор ъ и смутове.
Т ака лесно се продаваше Паница. А презъ това време Маке
дония ,земята за см етка на чието робство той бе придобилъ некога
известность, продължаваше да се превива отъ болки и да се кжпе
въ сълзи.
Този Тодоръ Паница застреляхъ въ Б у р гтеатъ р ъ и см етам ъ,
че съ това изпълнихъ само д ъ лгъ към ъ Македония ”.

Ако не б е премного органичаванъ отъ сжда въ излагане на маке
донската трагедия подъ властьта на Гърция и Сърбия (Ю гославия),
защ итникътъ на Кърничева би м огълъ да посочи поне още некой
деяния на бандите, съ които Паница бе не само станалъ съдружникъ,
но които създаваше въ услуга на сръбската власть. Ако не би имало
нищо друго на лице о тъ терора и садизма на тези банди, срещу които
— както каза г. Пресбургеръ — една жена отиде въ Виена, за да
премахне едного измежду вдъхновителите имъ и съюзниците имъ,
достатъчно биха оправдали нейното възвишено дело, напримеръ само
следните случаи :
Дилберта Димитрова отъ с. Полаки, Кочанско, презъ януарий
1923 г. е бита, обесвана съ главата надолу, а сетне изнасилена.
Петь жени въ с. Крушица, Скопско, беха полети съ бензинъ и
запалени : Ленка Тенева, Софка Данева, Магда Насева, Вида Миланова,
Лефтера Панова. Това стана презъ пролетьта на 1922 г.
На ж ените Стоя Лазова Станишкова и Коцана Янева Алексова отъ
с. Нежилово, Кратовско, бе резано месо отъ пръ сти те — на 15 юлий
1921 г.
Въ махалата Мало-горе, Кратовско, бандити и страж ари п о сегатъ
да изнасилятъ снахата на баба Елена. Бегайки, настигната е и бодена
съ ножове. А бабата бе намерена полумъртва и облена въ кръвь.
Въ с. Калнище, Кратовско, бандити изтезаватъ и изнасилватъ с ъ 
пругата на Санде Калнишки м акаръ да е била бременна. Абортирала и
умрела.
Презъ декемврий 1923 г. ц ела нощь е била изнасилвана о т ъ банди
ти и страж ари ж ената на Миленко Костадиновъ отъ с. Истибаня, Кочан
ско ; тя е била бременна. Следъ неколко дни умира.
Въ село Емирица, Кратовско, презъ май 1924 г. Ангелина Митанова е бита безмилостно. Следъ туй е обесена съ главата на долу на ед
но дърво и така оставена да издъхне въ ужасни мжки. Това върши
бандата на Мино Станковъ, сътрудникъ на съ р б и те съ контра-чети,
каквито и Паница бе предоставилъ на разположение на сръбската
власть.
Бебетата Стоянка Ефтимова и Йорданка Димитрова въ с. Полаки,
Кочанско, сж намушени с ъ ножове и сетне оставени на кучетата да ги
ядатъ.
Мара Андова, 50 годишна, о тъ с. Полаки, Кочанско, на 7 януарий
1923 г. е жестоко бита. Интернирана е въ Куманово. Сетне на неколко
пжти изнасилена, защото м ж ж ъ т ъ й билъ и збегалъ въ България.
Д ъ щ ер и те й обезчестени — Кина на 20 години, а по-малката на 16 го
дини. Деянието е извършено отъ сръбски страж ари, неразделните
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сътрудници на контра-четитЪ на Пандурски, Стоянъ Мишевъ, Паница,
които общо разоряваха всичко по-събудено и здраво българско въ
БрЪгалнишката область.
Ангелина Митева, 60 годишна, о тъ с. Емирица, Кратовско, на 13
февруарий 1924 г. бита до смърть. Кжсани сж части отъ тялото й.
Когато по Македония се вършеха такива и много други ужаси,
тъкм о тогава Паница си пиеше кафето въ кабинетите на Ж ика Лазичъ
и гр ъ ц к и те полицейски шефове. А за прилагането на безчовечните
насилия надъ народа ни Паница направо, конкретно съдействуваше на
поробителските власти.
Повтаряме ,ако само заради тези свои нещастни сестри требваш е
да се ж ертвува Менча Кърничева, тя би го сторила съ радость. А
виенскиятъ сж д ъ ,ако пожелаеше, можеше съ пренебрежение да отмине
и такива факти.

Историческите прилики съ случая на Менча
Защ итни кътъ на Менча, г. Пресбургеръ, спомена въ своята защ и
та имената на немския народенъ герой Херманъ, който използува д о в е 
рието на римския военачалникъ Варъ, за да го разбие въ прочутия
бой при Тевтобургската гора ; на френската героиня Ш арлота Корде,
която отива при Мара, за да му разкрие у ж ъ тайни планове на про
тивниците му, скроени срещу него, а заби нож ъ въ сърдцето му ;
спомена за швейцарския легендаренъ борецъ Вилхелмъ Телъ, който
ритна лодката на Геслера и отъ бр ега му отправи стрелата си, макаръ
малко преди това отъ сжщия Геслеръ да бе оставенъ свободенъ да
спасява всички при бурята, като опитенъ лодкарь. И изтъкна, че всички
сж си послужили съ преструвки, съ измама срещу тиоаните. Това
<' споменато отъ защ итникътъ поради туй, че въ сжда некой сж при
писвали като минусъ на Менча Кърничева факта, че си послужила съ
измама, живеейки въ квартирата на Паницовата балдъза и поканвайки
семейството на Паница на т еат ъ р ъ . За всички споменати случаи азъ
бихъ употребилъ думата конспирация.
Ако е въпросъ за измама, страхотна е тъкмо измамата, която
Паница употребляваше, за да заблуждава некой българи, че работи
за освобождението на Македония, когато въ сжщность съдействуваше
на поробителя ни. И кой не знае, че Паница уби Гарванова и Сарафова
въ кж щ ата на последния, следъ като беха привършили ,, приятелската
вечеря ” ?
Но уместно е да се сп рем ъ и на другъ единъ случай, знаменитъ
особено поради това, че ни е предаденъ отъ Свещеното Писание, —
случая съ Ю дитъ. Нейната история е описана въ ц ела книга, с ъ с т а 
вляваща часть отъ Стария З а в е т ъ и призната отъ католическата и
православна църкви за свещена книга. На кратко историята е след
ната.
Холофернъ, генералъ на царь Навуходоносоръ, наближава да прев
земе еврейския градъ Бетулия. Всички сж въ паника. П релестната
вдовица Ю дитъ решава да спаси съ гр аж д ан и те си, като напуска града
и се представя въ лагера на Холоферна. Заявява още на п ъ рвите
срещнати асирийски стражи, че ще издаде тайните на еврейската за
щита ; и т е й повервали и я завеж д атъ при Холофернъ. Виждайки
го, тя се простира предъ краката му верноподанно. Но той заповедва
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на слугитЪ си бързо да я подигнатъ. Разказва му тя какъ — по нейно
убеждение — израилтяните сж прегрешили предъ Бога и ги очаква
наказание ; и обещава, че ще заведе Холофернъ въ Иерусалимъ безъ
мжчнотии, и че н ем а да бжде срЪщнатъ никакъвъ еврейски отпоръ.
Холофернъ разпорежда щото тя и прислужницата й свободно да
излизатъ изъ лагера на войските, когато пожелаятъ. На четвъртия
день я поканва на пиршество въ своя ш атъръ. Следъ като останалите
поканени напускатъ ш атъра, всички достатъчно пийнали, тя — по не
гово нареждане — остава въ шатъра. Но виното почва да затваря
клепачите му. Тогава именно тя откачва сабята, която е висела на
една колона до леглото му, и отрезва главата му. Прислужиницата поста
вя главата въ торбата, която т е си носятъ, и пакъ така спокойно, понеже
стр аж ари те не ги безпокоятъ споредъ даденото вече отъ по-рано наре
ждане, д в ете жени стигатъ до Бетулия.
Когато асирийската войска вижда на сутриньта главата на Холоферна окачена върху стената на еврейския градъ, уплашена се оттегля.
*

П рокурорътъ въ виенския сж дъ се пита, и се старае да узнае дали
Менча не е имала некакви връзки съ дадена среда, дали не принад
лежи на некоя отъ ,, партиите ” въ македонското движение. Тя е имала
съображения да не му казва нищо върху това.
Престоявайки неколко месеци въ Виена, тя е могла да прецени
колко на лево, почти филоболшевишки, е настроена голема часть отъ
австрийския печатъ и сама е могла да си направи сметка, че върху
Австрия ще има силенъ натискъ отъ страна на Югославия и на Русия,
ако тя спомене за познанството си съ македонски борци, противници
на комунизма. Това би попречило да се развие по-пълно единъ процесъ,
въ който да се изрисуватъ злочинствата на сръбския реж имъ и зло
качествената роля на болшевиките спремо нашето освободително дви
жение. Но и да е принадлежала на некоя отъ ,, партиите ” (на тая,
която е била срещу поробителите, а не въ т ех н а услуга) подвигътъ
й си остава все сжщ иятъ.
Както казахъ, и Ш арлота Корде е съ ц ел ата си душа при жирондистите, и въпреки това Ламартинъ я нарече ,, А нгелътъ на убийст
вото ”. Ш арлота не губи нищо и о тъ факта, че — както се изнася отъ
некой писатели — тя е хранела симпатии къ м ъ едного отъ водачите на
жирондистите ; възхищавала се отъ характера му, отъ красноречието
му. Ако бихме приели за моментъ, че тя е била и влюбена въ него,
ж ертвата й става още по-възвишена. Хиляди пжти е цитиранъ стих ъ т ъ на големия унгарски поетъ Петьофи, въ който каза, че за любовьта живота си ще даде, а за свободата — дава и любовьта си.
Тя е слушала речите на и збегалите въ Caen жирондинци, посе
щавала т е х н и т е митинги въ Нормандия. Колко се чувствувала близка
на т е х ъ показватъ и думите, произнесени о тъ техния водачъ P ierre
V ergniaud следъ като тя уби съ ножа си Мара : « Elle nous perd, m ais
eile nous ap p ren d ä m ourir. » (Тя ни погубва, но ни учи какъ да се
умира).
Петионъ, виденъ жирондистъ, е виделъ Ш арлота на 7 юлий 1793 г.,
когато на ливадата при Caen тръгвали доброволци за П ариж ъ — „ за
войната на Мара ” .
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По-рано той я е виждалъ няколко пжти ; но сега предположилъ,
че тя може да има нЯкой свой любимъ, който тръгва, и затова е
опечалена, така млада и хубава. Била е двадесеть и петь годишна.
При разпита й, тя подържала, че въпросните доброволци сж били
много хиляди на брой, когато въ сжщность сж били малка група. И
въ това й твърдение се чувствува какъ тя е взЯла страна.
Избрала е да накаже Мара, вмЯсто Робеспиеръ, следъ като про
чела въ неговия — на Мара — вестникъ „ Л ’ами дю пьопълъ ” , че
требвало да паднатъ още двестЯ хиляди глави въ Франция, за да се
затвърдЯла републиката. *
Когато Ш арлота е приета за разговоръ отъ Мара, тя му дава
имена на жирондиститЯ, за да му се представи искрена негова подръж ница. Той бърза да си записва тия имена, заканвайки се наистина, че
щЯлъ да ги изпрати на гилотината. Това досущъ ми напомня зака
ната на Паница предъ Менча, че ,, автономиститЯ ” (т.е. хората на
македонското освободително движение) добре щЯли да си изпатятъ отъ
мЯркитЯ, които Ж ика Лазичъ взима, съ помощьта на ренегата Стоянъ
Мишевъ, а сега вече и съ тая на самия Паница. А когато тЯ — тоестъ
приятелите на Паница, и лично той, ще съборятъ властьта въ Б ъ л 
гария и ще я поематъ въ свои ржце, такава сЯчь щЯла да настжпи
там ъ срещу македонцитЯ, щото нЯмало и да посмЯятъ да се нарекатъ
вече македонци.
ВидЯла 6Я, че се адресиратъ до сръбската полиция вестници и
писма, насочени да заблуж даватъ поробения народъ, въ пълна вреда
на него.
Споменатите отъ адвоката г. Пресбургеръ прославени герои като
Херманъ, Вилхелмъ Телъ и пр. не бЯха хора, чиито мисъль, чувство
и дЯла стояха изолирани отъ тЯхното общество. ТЯ нЯмаха частни
въпроси да ур еж д атъ съ тия, които сразиха. ТЯ бЯха часть отъ народа
си, изразители на стремежитЯ му, чувствуващи съ неговото сърдце.
Херманъ предвожда цЯла армия отъ тоя свой народъ. А Вилхелмъ
Телъ е правилъ съзаклятия съ своитЯ съселяни и сънародници про
тивъ общия имъ врагъ. П редъ ничия съвесть неговиятъ ореолъ не
става по-тъменъ заради това. Обратно — всЯки би се питалъ — ако
вършеше нЯщо лично — защо го е вършилъ ? Или по-точно, никой
не би се интересувалъ за неговата акция, ако тя би била лично дЯло,
извършено поради лични нЯкакви смЯтки или настроения.
Като тия герои оставиха въ историята имената си и множество
други, които бЯха винаги въ редоветЯ на организации, обществени
течения или конспиративни кржжоци, каквито и сами сж създавали.
И Полша основателно слави Емилия Платеръ.
Полковникъ Лауренсъ, който подигна арабитЯ на бунтъ презъ
първата свЯтовна война, работЯше съ пълното знание, подкрЯпа и
указание на английската политика. Това не попрЯчи всички да го счи
т а т ь герой и да стане приживЯ легендаренъ.
*
Посочваните тукъ факти за идейната принадлежность на Ш арлота къмъ
жирондистигЬ и за избора й д а накаже Мара се намиратъ въ авторитетни
европейски енциклопедии, като наприм-Ьръ : италианската « Трекани »„ томъ IX
отъ 1934 г. ; британската енциклопедия, томъ V I отъ 1960 г. ; M eyers conver
sation s—Lexicon, томъ IV отъ 1904 г. и други.
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Отто Скорцени * вършеше всичко по заповедь на своето военно на
чалство, или лично на Адолфъ Хитлеръ. Но — въ очите на общест
вото — подвизите му не губятъ нищо поради това обстоятелство.
Виждаме даж е военниятъ сж д ъ на победителите, следъ втората с в е 
товна война, да го оправдава и задето е употреблявалъ т е х н а т а военна
униформа, знаци и оржжие, при изпълнение на см елите си начинания
противъ т е х ъ .
И Ю дитъ извърши предумишлено убийство. Старейшините на гра
да знаятъ, че тя т р ъ г в а да спасява Бетулия, м акаръ да не имъ е обяс
нила плана си. Настояла да се молятъ за нея, както и тя самата горещо
се моли на Бога да й помогне въ намеренията й. Това е въ сжщность
нейната сюблимна клетва, че ще извърши замисленото, но търси под
крепа на Провидението.
А старейшините, както й отвориха врати те на града, за да излезне вънъ о тъ стените му, така я причакватъ сетне при в р ати те — кога
то се връщ а следъ убийството на Холофернъ.
Нейното дело, което е донесло добро на народа й, е хвалено и отъ
Свети Тома Аквински. Героизма й е изтъкнатъ — казахме — въ самото
Свето Писание **.
Излиза, че ако Кърничева е тръгнала срещу Паница даж е съ пъл
ното знание на хора отъ македонското освободително движение, д ел о 
то й не губи нищо отъ своето спасително и героично значение за на::шя народъ.
Това нейно деяние не виси и не може да виси въ въздуха ; не е
изолирано отъ настроението на родолюбивите македонци, особено отъ
това на поробените между т е х ъ — които сж мнозинство. Менча нема
никакви частни спорове съ Паницовци, никакви частни интереси да
брани, или частни обиди да отмъщава, нито действува поради не^аква
моментна екзалтация. Но като членъ на това обезправено, потиснато и
унижено общество, т.е. нейния народъ, тя е засегната отъ върш енить
надъ него неправди.
Въ историята на македонското освободително движение имаме
единъ голем ъ прцм еръ на „ самостоятелно ” революционно действие —
примера на солунските ,, гемиджии ”, които извършиха знаменитите
атентати въ Солунъ, въ надвечерието на Илинденското възстание. Но
нито единъ о тъ мотивите за акцията имъ не е отделенъ отъ страданията
на целия ни народъ. П ъкъ и всички тия десетина младежи имаха лични
' ознанства с ъ хора на революционното движение, което бе всенародно,
добре организирано. Т е даж е и пари, и динамитъ, и редица услуги сж
получили Все отъ ВМРО. Непослушни се оказаха само относно д а т а га
на акцията имъ. Не би било и мислимо да в ъ р ш атъ нещо, което ще
*
Сдорцени е австрийски нЪмецъ. Като германски войникъ отъ специалните
части на « Есъ-Есъ ». Назначенъ е билъ за шефъ на специални групи, пред
назначени за смЪли акции. Той успЪва да задигне Бенито Мусолини отъ ареста
му на най-високия връхъ въ Италия « Гранъ Сассо ». Съ рЪдйа умЪлость зад и г
на отъ Будапещ а унгарския регентъ Никола Хорти. Съ преоблечени въ амери
кански униформи нЪмски войници се опита да задигне генералъ Айзенхауеръ,
намиращъ се начело на западнигЬ войски далече зад ъ бойната линия, внасяйки
голяма бъркотия въ редица американски военни части.
** Въ честь на тая библейска героиня, която отрязва главата на заспалия
Холофернъ, гениалниятъ Волфгангъ А. Моцартъ е написалъ музикалното произ
ведение « Освободената Бетулия ». ■
—
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е отдалечено отъ освободителната мисълъ и надежда, обхванала целия
народъ.
И ако, по съображенията, за които говоримъ другаде, Менча не биде
напълно оправдана отъ виенския с у д ъ , припомняме си тукъ съ още
по-голямо убеждение думите, които Ш арлота е писала на баща си пре
ди да ум рё на гилотината : ,, Преступление™ е, което носи срамъ, а
не гилотината ” . Преступление вършеха тия, които тероризираха Фран
ция, а не Ш арлота.
*

Защ и тата на Паница го изкарва привърженикъ на ,, партия ” въ
македонското движение. Това, значи, че никаква часть отъ нашия на
родъ е имало, която е съгласна щото сръбската власть да изкоренява
народностьта ни въ Македония, да избива стотици и хиляди, невинни
даж е предъ сръбския законъ, българи. Такава партия не е имало и
нЪма да има всрЪдъ българската нация. Имало е отделни такива про
дажници.
И понеже се споменаватъ имената на Мара и Ш арлота Корде, у м е с т 
но е да се запитаме: „ Би ли се намЪрилъ въ Франция ч овекъ и в средъ
партията на убития Мара, да го защити м акаръ съ една дума — ако той
бй въ услуга на заклетите френски външни врагове, по подобие на
Паница ? Ш арлота нито за мигъ не е виждала въ лицето на М ара подобенъ френски предатель.
Паница бе въ услуга на сръбската и гръцка полиция *. Но „ при
върж ениците ” му — всички въ сущ ность чужди ор у ди я по идеология,
а мнозина и плащани отъ чужбина — пишатъ, че билъ голем ъ борецъ.
Нека вземемъ за прим еръ наистина единъ голем ъ борецъ — като Лев
ски или Мацини. И представете си, че Левски разпраща позиви до
българите за бунтъ чрезъ султановите стражари. Очевидно е, че цельта
ще е само да се узнае кои с у готови да възстанатъ, та турската
власть по-лесно д а ги хване за врата. Или ако Мацини би прибёгвалъ
до услугите на австрийските полицаи съ намерение да „ освобождава ”
италиянския народъ отъ австрийското господство ; — какъ ще б у д е
наречена подобна акция, освенъ провокаторско и предателско дело ?
Съ други думи — това би било нещо като делото на Паница.
З аслуж ава съ дебела черта да наблегнемъ върху факта, че презъ
изминалите четиридесеть години до сега комунистите нито единъ п у т ь
не се спреха, м акаръ съ една дума, да ни обяснятъ каква работа в ъ р 
*
Сръбскиятъ вестникъ « Търговински Г ласникъ» отъ 17 май взимайки поводъ отъ убиването на Паница и симпатиите. на софийския печать къмъ изпълни
телката на наказанието, обвинява България въ съучастие въ тази афера и иска
нейното наказание. Подканва и Ромъния и малката антанта д а взематъ мЪрки
срещу България.
Вестникътъ пише между другото и това : « Очевидна е нуж дата да се води
борба срещу болшевизма, но сжщо така необходимо е да се сложи край на зл о
деянията на македонствующигЬ, извършени съ удобрението на правителството
на г. Цанковъ, не само въ България, но и д р у г а д е ».
Но споредъ този сръбски вестникъ трЪбва да се обвини въ съучастие и Евро
па, задцото огромекъ брой европейски вестници вземаха страната на изпълнител
ката на наказани это.
Сръбскиятъ вестникъ не се ли страхува, че съ изказаната болка за загубата
на Паница предава връзкит-Ь на белградските, тирани съ конспираторитЪ отъ
Москва, обединени въ една чудовищна дружба ?
(И зъ « Нувелъ М аседониенъ » отъ 5 гоний 1925 г.)
—
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шеше съ поробителскитЪ — сръбски и гръцки власти — въ Македония
и вънъ отъ нея Паница, когато цЪлиятъ ни народъ б е пропищЪлъ отъ
насилията имъ, насочени къ м ъ неговото пълно денационализиране ?
Т е избЪгватъ да проговорятъ по това, както въ дома на обесения избЪгватъ да споменаватъ за вжже. Не см ^ятъ да се спратъ на тази
тема, защото безчестието и падението сж толкова големи, щото даже
т-Ьхната формула, че м оралътъ билъ буржуазенъ предразсж дъкъ, не
имъ дава кураж ъ да попаднатъ на нея.
Д руж бата си съ младотурскитЪ власти подиръ Хуриета той все
още може да прикрива — предъ неосведомените — съ факта, че т1.
обявиха Хуриета, че свалиха отъ престола Абдулъ Хам-ида, че се д а 
доха — поне на книга — никакви обещания въ полза на народа. А сега,
какво тъ р се ш е той въ канцелариите на чудовищните тирани въ Ма
кедония ; защо б е х а т е х н и т е изобилни внимания къ м ъ него ? Т е имен
но, и комунистите — слепите орждия на далечна централа — беха не
говата македонска „ партия ”, за каквато защ итниците му говорятъ въ
виенския сж дъ.
А ако приятелите му иматъ предвидъ само слугуването му на ко
мунистите, нека имъ е честитъ ! Ф актъ е, че ако българския народъ —
кждето и да ж ивее той — свободно би гласувалъ, въ подавляющето си
мнозинство, поне въ 95 °/о, би гласувалъ съ две ржце противъ кому
низма. Т ак а че, Паница и деянията му н е м ат ъ нищо общо съ българ
ския народъ ; той и ситната му компания сж една самоизолирала се
групичка, врагъ на българската и всека друга свобода, врагъ — както
наскоро следъ туй се доказа — на самата българска националность въ
Македония, а не само на самостоятелното македонско освободително
дело.
Презъ турския режимъ той бе проповедвалъ — доколкото и съ
това се е занимавалъ презъ краткото му четникуване — , че земята
требва д а принадлежи на селянина, който я обработва. А сега бе станалъ агентъ на една централа, която въобще немаше намерение да
дава на потиснатия селянинъ земя. Въпросите, които Ленинъ искаше
ца решава въ Русия, у насъ ВМРО започна да ги решава още при
турския режимъ, но безъ всекаква измама спремо селяните.
А и кой би повервалъ даж е въ „ комунизма ” на тоя забогателъ
вчерашенъ голтакъ ? И презъ време на войната той се б е решилъ да
трупа капитали, когато народа му проливаше кръвьта си и понасяше
големи лишения.
Когато комунистическата преса въ Виена, и другаде по света, ве
личаеше Паница, всичките нейни писания беха публична лъж а.
Въ приложение 34 е дадена преценката на Пею К. Яворовъ и Хр.
Силяновъ за Паница, въ връзка съ убийството на Гарвановъ и Сарафовъ, съ което се турна начало на убийства въ ср е д ат а на ВМРО —
като изключимъ върховизма, който се явяваше като отделна, външна
организация.

Възраженията на противната страна
Но нека ту к ъ бегло да посочимъ съ какъвъ сортъ аргументи за
щитниците на Паница сж искали да го бранятъ.
А двокатътъ му г. Марилъ, заявява, че Паница билъ пож ертвувалъ
целия си ж ивотъ и състояние за освобождението на Македония. Ако до
—
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такава степень е билъ заблуденъ този адвокатъ, излишно би било да
се следятъ другите му аргументи. Паница стана богаташъ, безъ да се
отказва о тъ качеството си на н^когашенъ македонски деятель ; обратно
— използувалъ е главно него, за да обира хората и да се продава на
чужди фактори.
Паница не билъ миналъ на сръбска служба, а работилъ за бал
канска федерация, подърж а г. Марилъ. На това толко може да се вЪрва, колкото на приказките на Григоръ Циклевъ и Стоянъ Мишевъ, че
сж работили за никаква федерация, изпълнявайки ролята на най-обикновенни сръбски пандури и палачи.
Паница отиде точно съ враговете на балканската федерация, за
почвайки отъ младотурците. Има ли некой да поверва, че султанското
правителство, даж е съ министъръ-председатель младотурския първенецъ Енверъ-бей, е било за балканска федерация ? Или правителствата
на сръбския и гръцки крале бех а за тая комбинация на Балканите ?
Нийде не сж се нито появявали доказателства за такива абсурдни ком
бинации съ кралете и съ най-отровените шовинисти на Балкана. Кой
въ Б елград ъ би слушалъ декламациите на единъ Паница за балканска
федерация, ако въобще би му дошло на ума да приказва нещо подоб
но ? Т ам ъ се интересуваха само отъ неговия приносъ за омаломощаване
на българщ ината въ Македония. Затова, и само за това, му даваха и
паспорти, и всевъзможни други помощи и улеснения.
З а балканска федерация е била ВМРО. Паница, изневерявайки на
нея, изневерилъ е и на всички идеи, въобще на всека идейность. За
да замаскиратъ падението му, подобните нему, или т ех н и т е общи по
кровители, му прикачваха какви ли не качества. А нищо по-лесно отъ
това — да се драскатъ думи, праздни фрази, противни на действителностьта. М огатъ да го нарекатъ и привърженикъ на световна фе
дерация. Но съ това нищо не ще бжде изличено о тъ престжпните му
дела. С ам ите му работодавци, болшевиките, отлично показаха до колко
сж за федерация на Балканите, и въ света, и какъ я разбиратъ.
Паница б е единъ авантюристъ и чуждъ наемникъ, и нищо повече.
Кратковременната идейность, показана отъ него при турския режимъ
въ Македония, биде затрупана с ъ дебела, непроницаема мъгла о тъ с ъ 
заклятия съ врагове на Македония и отъ редица неопровержими престжпления.
Не било верно и твърдението, че Паница е на болшевишка служба.
З а да установи истиностьта на тия си твърдения, ад во к атъ тъ г. Марилъ
настоява да се призоватъ като свидетели лицата .. . Коста Павловъ,
Василъ Христодоровъ и Кръсто Делипапазовъ, приятели на Паница.
В ториятъ граждански ищецъ, тоестъ защитникъ на Паница и паницовци е казалъ предъ сж да тия думи, всека отъ които е флагрантна
л ъ ж а и глупость :
„ Ако днесъ се говори за автономисти и федератисти, нека ка
жа, че меж ду т е х ъ има разлика. Ф едератистите сж автономисти,
но автономистите сж предатели на народа си ; т е искатъ той да
бжде потиснатъ о т ъ господствуващ ите класи, докато федератис
т и т е искатъ освобождението на македонския народъ. Това е р аз
ликата, и не бива д а се объркваме, когато чуваме о тъ една страна
за автономисти, а отъ друга за федератисти. Т р еб в а да ни бжде
ясно, че автономистите сж наемници на българското правител
ство, че сж наемници на сръбското правителство, че сж наемници
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на гръцкото правителство, че сж наемници на ромънското пра
вителство, за което напоследъкъ чуваме толкова злочинства, и
требваш е да чуемъ, за толкова нещастия ” ! . .
Виенските предатели до такава степень сж натъпкали главата на
този нещастенъ адвокатъ съ безмислици, че човекъ би го взелъ за
ненормаленъ. Всичките деяния на Паница — като сръбско, гръцко
орждие и пр., този адвокатъ ги е преписалъ на македонското движение,
на македонската емиграция, на ВМРО . .. Прочитайки тия редове, не
бихме имали нужда въобще да споменаваме за „ защ итата ” на паницовци въ тоя процесъ. Но като хроникиране на тая случка, спряхме се
на кратко и върху казаната прословута ,, защита ” .
Свидетельтъ Борисъ Бумбаровъ пъкъ твърди, че презъ цялото
време на земеделското управление 'Паница билъ преследванъ така, както
билъ преследванъ Т. Александровъ и Протогеровъ. Значи, този свиде
тель идва въ сжда, за да л ъж е най-флагрантно. З а него не сжществува
ф а к т ъ т ъ , че Паница водеше даж е въорж жени отреди, поверени му
о тъ земеделското правителство за борба срещу ВМРО.
Сетне Бумбаровъ твърди, че не само Паница, но и никой отъ еми
грантите не билъ влезналъ въ връзка съ сръбското правителство. А
за никого не б е тайна, че въпросните емигранти пращаха и в ъ о р ж 
жени чети въ България съ всестранната сръбска помощь ; че избиваха
сждии и други държ авни органи въ България ; че даж е некой отъ т е х ъ
беха насочени о тъ сръбските власти въ помощь на Ахмедъ Зогу за
извършване превратъ въ Албания, отъ който Б е л гр ад ъ очакваше по
литически облаги.
Въ книгата на Коста Тодоровъ * сж дадени доста подробности за
в р ъзки те на българските емигранти отъ земеделската партия съ сръб
ски отговорни лица ; за организирането и и здр ъ ж ката на емигрантски
лагери ; за въорж жавания на т ези емигранти съ пушки, картечници и
пр. ; за планирани възстания въ България, чрезъ нахлуване отъ сръб
ска територия и пр. Той не осж ж да и атентата въ софийската катедрала
„ Света Неделя ”, а само см ета, че такава акция е требвало да се ком
бинира съ по-широкъ въор ж ж ен ъ бунтъ въ България. Черквата била
бомбардирана о т ъ комунистите — твърди той. Бумбаровъ, който бе
сжщо емигрантъ по това време, отъ крилото на Обовъ, сигурно би
казалъ, че нищо не знае за тия сръбски помощи въ пари, оржжие, въ
всевъзможни други съдействия.
Но не само Коста Тодоровъ е признавалъ тези нещ а. Впоследствие
ги признаваха мнозина отъ зем еделската партия. О ткрито бех а обви
нени т е зи някогашни емигранти въ Сърбия и отстрана на Никола
Петковъ, който б е осж денъ на смърть о тъ комунистическата власть въ
България следъ втората голема война. Въ вестникъ „ Народно Зем е
делско Знаме ” отъ 13 ноемврий 1946 г. е даденъ отчетъ за разисква
нията, станали день по-рано въ софийското Народно Събрание. О тгова
ряйки на депутата Сл. Пушкаровъ, Петковъ му казва :
— Н ай-важ енъ въпросъ е сега въ п р о съ тъ за даж бата. Кажи ти
колко пари получава о тъ Сърбия ? Каква беш е даж б ата ти отъ сръб
ския краль ?
— П редседательтъ В. Коларовъ (звъни).
* Книгата е издадена въ Америка, подъ заглавие « Балканъ Ф аербряндъ».
—

240

—

—
Н. Петковъ : И друго. Питайте секретаря си, шефа си Обовъ,
колко години краль Александъръ му е плащалъ пари.
Последовательтъ на Обовъ, свидетельтъ предъ виенския сж д ъ Бумбаровъ, сигурно и за Петковъ може да каже, че не говори истината. Щ е
каже, понеже е взелъ страна срещу истината. Но ние — за всЪки слу
чай — даваме фотография отъ този брой на „ Народно Земеделско
Знаме *.
Запитанъ о тъ адвоката Пресбургеръ, дали знае, че сръбскитЬ
вестници сж известили официално за идването на Паница въ Сърбия,
свидетельтъ заявява, че не билъ челъ подобно нЪщо. Т укъ г. Пресбур
геръ би м огълъ да отправи и този въпросъ : защо сръбската власть
лооърза да арестува стария баща на Менча Кърничева въ Царибродъ,
кждето той се е намиралъ въ деня, когато Паница е билъ убитъ ?
Тамъ стар ец ъ тъ имаше кжща. Безъ и да знае какво е възнамерявала
дъщеря му, той б'Ь д ъ р ж а н ъ съ месеци въ сръбски затворъ ; пуснатъ
6Ь следъ като околийските началници и други полицейски органи сж
му взели стотици хиляди динари подкупъ. Излишно е да се питаме : на
какво основание Сърбия арестува този човЪкъ — при това чуж дъ поданикъ — заради деяние, което е станало въ Виена и о тъ което той
и понятие не е ималъ ? Основанието е само едно : Сърбия се е почув
ствувала много уязвена съ премахването на т а к ъ в ъ свой сътрудникъ,
какъвто бЪше Паница.
Г. Марилъ каза и следнитЬ думи : „ Голяма смелость е да се т в ъ р 
ди, че Менча Кърничева могла да се сравни съ една Ш арлота Корде,
ВЪра Фигнеръ и ВЪра Засуличъ, онЪзи хероини, които играятъ го
лям а роля въ историята на свободата. Защ ото всички тЬ сж убивали
силнитЪ на деня ; всички сж отнели несправедливата сила на подтисника,
на господствуващия, съ сила. А Менча Кърничева б'Ьше изпратена о тъ
силнитЬ и уби единъ безсиленъ ”.
Точно обратна е истината : Паница б'Ь с ъ силнитЪ и затягаш е ве
ригите на безсилния, потъпкания свой народъ. О тъ сръбската власть
и отъ гръ ц к ата народа ни б'Ьше сведенъ до положение на египетски
робъ, а Паница взимаше оржжие и паспорти отъ противниците ; д а ва
ше имъ на разположение и свои хора, за да зат в ъ р д я тъ господството
на тираните върху Македония. Въ България Паница се продаде и
тръгна сж щ о съ властьта, която преследваше македонските българи
и т е х н и т е организации. 'По Неврокопско една банда на Паница всяваше
у ж асъ в ср е д ъ българи и помаци, както вече посочихме въ по-първа
книга обстойно. Силни беха Югославия, болшевишка Русия, Гърция ; а
Македония б^ слабата, простряната на земята робиня. Кърничева ид
ваше отъ името на слабата и нещастна земя срещу силните, чиито
агентъ б е Паница. А двокатътъ Марилъ съвсемъ б е объркалъ поня
тията.
Сръбската преса — ако изобщо има смисъль да се спираме и на
нея — се д ъ р ж а най-безочливо докато се гледаше процеса. Тя си поз
воли да подхвърля срещу личната честь на Кърничева и такива измис
лици, каквито никой даж е о тъ близките на Паница не си позволи. По
този поводъ г. Пресбургеръ излезе въ виенските вестници съ писмо,
въ което отхвърли безусловно всичките бръщолевания на белградския
печатъ. Всевъзможните клевети не сж смущавали нито за моментъ К ър* Тая фотография може да се види въ книга втора съ мои спомени.
—
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ничева. Само еднаж ъ тя заплакала предъ сждебния cлeдoвäteль Хецлъ.
И признала, че причината за разплакването й е въ слуха, пуснатъ отъ
врагове, че тя била извършила убийството на Паница за пари.
Тя ще се поддаде на нЯкакво подкупване ! . . Когато при това
имаше и добро състояние, отъ което сетне премного прахоса въ връзка
съ нашето освободително дЯло.

Менча виждана съ моигЯ очи
СмЯтнахъ, че би била не само излишна, но донЯйде и смЯшна
скромность отъ моя страна, ако не кажехъ нЯщо за (Менча. Тя е нашъ
ратникъ ; при това четиридесеть години е край мене. И читательтъ оча
ква сигурно да чуе тъкмо отъ мене нЯкоя дума.
Относно самия процесъ въ Виена нищо не ми е казала повече отъ
това, което публично се изнесе.
Комунистите решиха да я изкарватъ подкупена (защ ото на тЯхъ
никаква истина въ свЯта не имъ прЯчи, за да л ъ ж а т ъ ). Издадоха
книга, на чиято външна корица 6Я поставенъ ликътъ на Менча, а
иззадъ нея се подава профила на професоръ Александъръ Цанковъ,
който съ дЯсната си ржка й поднася купъ банкноти. А Цанковъ тол
кова е знаялъ за намеренията на Кърничева, колкото и самия Паница.
По това време Цанковъ 6Я министъръ-председатель въ България.
Когато се прибра, следъ затвора, въ нашата срЯда, особено при
първата ми среща, видЯ ми се като сЯнка отъ човЯкъ ; толкова 6Ъ
отслабнала. Но очитЯ й бЯха още по-изразителни, съ прекрасната си
нева около тъмните зеници. Постепенно се съвземаше. Така че, подиръ нЯколко месеци пешкомъ се бе изкачила съ приятели до Черни
връхъ на Витоша. А година-две следъ туй, заедно съ мене и трима
другари, пакъ пешкомъ тръгна отъ долината на Рилския манастиръ,
искачи се на връхъ Мусала, а отъ тамъ слезнахме до Чамъ-Кория.
Въ течение на тридесеть часа при тази екскурзия тя вървЯ двадесеть и
четири часа пешкомъ. Двамата другари, които бЯха опитни четници, ми
признаваха, че такова пжтуване тЯ не сж имали случай да правятъ
дори когато е тоЯбвало да изгубватъ дирите си предъ сръбските по
тери.
Отъ начало, т.е. отъ като се върна отъ Виена, я виждахъ не така
често. Но малко по-късно тя б е вече постоянно до мене. Венчахме
се на втория день на Коледа въ 1926 година.
НЯма да се впускамъ тукъ да разказвамъ по-подробно какъ минаха
за мене и нея четридесетьтЯ години, презъ които бЯхме заедно. Ако
се случи да отпечатамъ и четвъртата ми книга съ спомени, тамъ си
гурно ще влезнатъ описания и за преживелици, които сж били общи
за двама ни съ нея.
Тя се помина въ чужбина, на 10 септемврий 1964 година. В ъ броя
на вестникъ „М акедонска Т р и бун а”, органъ на македонската орга
низирана емиграция въ свободния свЯтъ, отъ 29 октомврий с.г. азъ
дадохъ на кореспондентъ на вестника отговори на некой въпроси,
поставени ми въ връзка съ Менча.
Предавамъ части отъ разговора, а къмъ туй прибавямъ и други
некой моменти. И все пакъ бегло.
„ В ъпросъ : Мнозина биха искали да чуятъ нЯщо повече за
Менча. Всеки, който е знаелъ името й, представлявалъ си е нейния
—
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образъ по своему, както става съ всички имена, обкржжени съ голяма
известность, но за които не сж били изнасяни много подробности. Дали
можемъ да чуемъ отъ Васъ некой данни, които да ни рисуватъ Менча
като живъ чов'Ъкъ м еж ду хората ? Тя е била неразделно съ Васъ.
Отговоръ : Азъ съмъ нейнъ съпругъ. Ако Ви кажа нещ о, което
би изглеждало субективно, надЪвамъ се други, които сж я познавали,
по съвЪсть да допълнятъ моята преценка. Подчертавамъ, че ако си
позволявамъ да говоря за нея, то е само заради това, че тя б е и до
смъртьта си борецъ въ редовете на македонското освободително дви
жение. Не само куражъ, но и дългъ имамъ да говоря и за този нашъ
борецъ. Щ е се старая да Ви я обрисувамъ такава, каквато съмъ я
виждалъ, оставяйки на край какъ съмъ я чувствувалъ. Питайте ме,
какво Ви интересува по-точно. Но се боя да не би обясненията ми да
станатъ предълги.
Въпросъ : Колкото сж по-дълги, толкова по-добре. Щ е Ви питамъ
първо : много лица въ македонското движение, съ които сте били
близъкъ, сж покойници. За загубата на кои отъ т е х ъ най-много сте
скърбили ?
Отговоръ : Този въпросъ ми идва н^какъ теж ъкъ. Всички
загинали борци ми сж скжпи. Сетне, и размера на човешката тж га
често е обусловенъ отъ редица околни обстоятелства : некой отъ т е х ъ
могатъ д а я облегчаватъ, а други могатъ да я задълбочаватъ. Имайки
на умъ всичко това, ще се задоволя все пакъ да спомена само едно
име, въ кржга на м оите познанства, — то е името на Т одоръ Алек
сандровъ, чиято загуба силно съмъ почувствувалъ. Разбираемо е защо
тукъ не мога д а изреждамъ други.
Въпросъ : Напълно Ви разбрахъ.
Казвали сте понякога, че покрай всички качества или недостатъци
на всеки чов^къ, винаги изплува надъ всичко дадена негова особепость, която е именно главната черта на личностьта му. Кое у Менч;беш е първенствующата й черта ?
Отговоръ : Безъ никакво колебание отговарямъ : нейниятъ на
пълно уравновесенъ характеръ.
Въпросъ : Не бихте ли искали малко повече да ми кажете имен
но по този пунктъ. Х арактерътъ обхваща много нещ о.
Отговоръ: Така е. Въ характера на Менча веднага падаше въ
очи нейната скромность, която приятели съ право наричаха пословична. У нея нямаше ни помень отъ суета и високомерие. Бягаше отъ всЪки блЪсъкъ, отъ всЪко себепоказване и себеизтъкване. Знаете, че и
споредъ Светото Писание високомерието е извора на много човешки
пороци.
Менча изпитваше притаена мжка, когато въ дум ите и щенията
на нейни познати долавяше загнездени споменатите недостатъци. Ч у
деш е се какъ да пристжпи съ съветъ или подсказване, че требва да се
излекуватъ отъ подобно зло.
Б ех ъ вмъкналъ въ предговора на моята втора книга съ спомени,
половинъ фраза, за да изтъкна колко съмъ благодаренъ и за нейната
настойчивость и за работата й по приготовяването на тия спомени. Едвамъ се съгласи. Измжчвала се, обаче, задето е дала това съгласие,
докато най-сетне изрично ме помоли да махна писаното. Така и сторихъ. Но сега като е покойница, т.е. когато никой нем а да мисли, че
възхвалявамъ живата ми съпруга, наново вмъкнахъ въ предговора
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казаната фраза. Срамуваше се да се изтъква нейна заслуга въ книга
съ толко изброени подвизи, герои и мжченици.
Д ребнавостите, които тъй много изобилствуватъ меж ду хората,
обикновенно дразнятъ. Но тя не се дразнеш е, а скърбеш е. Не бихъ
могълъ да си спомня некоя друга жена измежду тези , които по-отблизо
съмъ познавалъ, която да б е така недосегаема, защитена отъ дреб
нави пориви.
Тя беш е искренъ човекъ. Усмивката и очите й б ех а най-верни
изразители на широкото й, беззаветно сърдце. Едва ли има човекъ, ко
гото тя да е нагрубила и най-малко. М оже на четири очи да е казала
некому дадена истина, тикана отъ желание да му стори добро.
Къмъ хората пристжпваше съ доверие, считайки по начало, че
всички сж добри; че лошите прояви у некого не означаватъ непремен
но, че той е лошъ човекъ. Стремеше се за всеко лошо деяние да
намери причините. В иделъ съмъ я да се възмущава — и то повече
мълчаливо — срещу извършени пакости къмъ народа ни — билъ виновникътъ царь или пждарь.
Големо състрадание я изпълваше за чуж дите неволи. Не можеше
да отмине просякъ, безъ да му подари нещ о. А особено се трогваше,
изпитваше мжка като видеш е възрастенъ човекъ да върши некаква
трудна работа.
Признателна беш е за всека направена й услуга ; и винаги сме~
таше, че не се е достатъчно отблагодарила.
Не си допускаше да търси възмездие за зло, което е сторено лич 
но на нея или на най-близките отъ фамилията й. Нека спомена тукъ
единъ най-пресенъ примеръ. Около единъ месецъ преди смъртьта й
крадци б е х а ограбили отъ кжщата ни некой предмети, м еж ду които
и единствените спомени на Менча отъ майка й — низица отъ стари
жълтици, които иначе нем аха особена стойность. Стопанинътъ на кж
щата хвърли подозрение върху две жени, които познаваха обстанов
ката въ нашия домъ, и изказа намерение да подхване деликатно раз
следване.
—
„ Не закачайте ж ените ! Д еца иматъ ! ” — отсече Менча кротко.
Но погледътъ й, иначе така н еж енъ , изразяваше решителность, която
правеше излишни всекакви намерения за разследване.
Самъ по себе си достатъчно говори и факта, че тя е отлагала на
казването на Паница поради нежелание да се осуети евентуално свад
бата на Магдалена Измирлиева.
Въпросъ : Не знамъ дали е подходяще да Ви питамъ : кое беш е
убеждението на Менча по уреж дането на македонския въпросъ ?
Отговоръ : Най-естествено е такова запитване за единъ човекъ,
който се е отдалъ презъ целия си животъ на Македония. Напълно убе
дена б е Менча, че требва да се работи за независима Македония —
въ интереса на всичките живущи тамъ народности.
,, Не мога да се начудя на ума на онези българи — казваше тя
често, — които не разбирать тая формула. Независима Македония е
максимализъмъ отъ гледище на българската народность ; защ ото само
тогава тя ще се яви открито съ езика и творчеството си и въ Солунъ,
и въ Костуръ, и въ Драма, и въ Тетово. Опитите отстрана на България
да прави съединение свършватъ обикновенно съ д е л еж ъ на М акедо
ния . . . и катастрофи за България ”.
Тукъ е м естото да прибавя, че Менча е преценявала хора и с ъ 
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бития съ прозорливость. Нека спомена единъ-два случая. Единиятъ е
вече разказанъ отъ нея въ по-първитЪ страници тукъ ; думата е за
преценката й, че Мара Бунева е годна за голямо дЪло. Познала 6Ъ това
безъ да проговорятъ почти нито дума помежду си.
Другъ случай. Къмъ края на 1927 г. едва-едва започваха споро
вете ми съ Протогеровъ относно свикването на общия конгресъ на
ВМРО. Тя узна отъ мене въ какво се състои въпроса и спокойно каза :
— На вратата ви чука борба съ вампирясалия върховизъмъ. Не си
правете никакви илюзии .. . !
Съ силно развитъ инстинктъ тя схвана, че щомъ като виновникътъ
по убийството на Т одоръ Александровъ си позволява и сега да упорствува около свикването на конгреса, той очевидно има задъ гърба
си нЪкои външни сили. Така се и оказа фактически ; установиха го раз
вилите се наскоро подиръ това събития.
Кжде бихъ могълъ да изброя стотицитЪ моменти въ течение на
четиридесеть години, когато тя съ проникновение е просжждала по
разни въпроси ? . . Тя 6Ъ съ реалистиченъ погледъ. Имаше и изобилие
отъ идеи. Много отъ т-Ьхъ оставаха нереализирвани по липса на подхо
дящи хора и средства, но не защото сж били лишени отъ здравъ пог
ледъ. Безброй пжти е казвала — ,, Ахъ, защо не съмъ м ж ж ъ ? . . ” ; и е
внушавала, че въ полза на Македония требва да се опитватъ всички
почтени средства ; непростена смиташе вейка срамежливость и осо
бено мързелъ.
В ъпросъ : Какъ понасяше тя прикрития животъ, какъвто 6Ъ
оеждена да води съ Васъ толкова години наредъ ?
Отговоръ : Най-спокойно и съ любовь. Но чувствуваше, че здра
вето й се руши постепенно, до голяма степень поради тоя нередовенъ
животъ. Смиташе се щастлива като е около мене. Естествено, мал
цина приематъ такъвъ животъ, и отъ нея самата наричанъ чергарски.
Имало е периоди когато въ течение на единъ месецъ е требвало да
сменява петнадесеть лЪгла. Спомнямъ си думитЪ на една кристална
патриотка, Олга Караджова, сестра на знаменития тракийски войвода
Лазаръ М аджаровъ. Тая жена знаеше, че отъ собствения й домъ заги
наха неколцина м ж ж е въ борбата за Македония. Но казваше :
— ,, Менча, ако дори освобождението на Македония зависеш е отъ
мене, не бихъ могла да понасямъ животъ, какъвто ти водишъ . . . ”.
А Менча само приятелски й се усмихваше. Тя намираше н£що интерес
но въ живота си ; занимаваше я вжтрешното негово съдърж ание.
Разбира се, най-честиятъ й събеседникъ бЪхъ азъ. Известни теми
може би сме повторили съ нея десетки пжти. Но тя твърдеш е искрено
— не ум ееш е и не желаеше да прави никому комплименти — , че темитЪ били развивани всякога по различенъ начинъ, та й се явявали
дори като нови. Радостенъ бЪхъ когато виждахъ, че тя е доволна.
Въпросъ : Значи, тя не е бивала при родителитЪ си следъ като
се е венчала съ Васъ ?
Отговоръ : Не. Отиваше често въ София. Но и докато бЪха
живи Tfe, най-често б^ше близо до мене. Майка н се помина презъ
1928 г., а баща й презъ 1939 г.; за смъртьта му научихме петь месеци
по-късно. Тогава бЪхме вече въ Полша.
В ъ просъ : Мога ли да запитамъ : каква б^ше вашата свадба,
имаше ли поканени гости ?
Отговоръ : На самата вЪнчавка бЪше само лицето, което куму—
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ваше и още единъ мой другарь. ВЪнчавката стана тайно въ единъ
домъ. А вечерьта дойдоха още четири-петь души приятели.
Въпросъ : Какъ минаваше времето й както е била около Васъ ?
Отговоръ : Никога не каза, че е скучаела. Като се случваше да
бж демъ въ село, удоволствие й беш е да разговаря съ селянките. На
блюдавайки още примитивната обстановка въ нашите селски домове,
застарелите домакински познания на ж ените, слабата хигиена и пр.,
духъ тъ й б е понекога потиснатъ задето така бавно навлиза напре
дъка въ селата ни. Мечтаеше да види въведенъ задължителенъ курсъ
за всички селски жени по хигиена, домакинство, браченъ животъ. Д о
бротата, скромностьта и мжката на нашата селянка й б ех а много мили.
Ако разполагаше съ милиарди свои долари — веднага би ги дала всич
ки за повдигането на нашето село.
Много ми е помагала въ м оите работи. Години подъ редъ съмъ й
днктувалъ писма и други работи. Тя си служеше съ стенография и пи
шеше добре на машина. Това е вършила и въ емиграция, до 1959 г.
— когато за пръвъ пжть сърдцето й подсказа, че требва да избегва
умора.
Много полезна работа е свършила — и то съ много грижа и лю
бовь — при прегледа на м оите спомени ; направила ми е маса подсе
щания. Т ёзи спомени, които сега издавамъ въ отделни книги, сж рож 
ба на онези кратки записвания, които тя ми е правила често и по свои
починъ, въ тефтерче, което всекога носеш е въ ржчната си чанта. З а 
писвала е въ трамваи, въ автобуси, въ влакове ; въ ресторанти, въ
чакални на хотели, на улицата, при разходки изъ поля и гори,
посредъ четене на книга или вестникъ, посредъ хранене; запис
вала е кжде ли не — въ Турция, въ Полша, Италия, въ Унгария, Хър
ватско, Германия, Австрия, Швейцария и прочее — до самия день на
смъртьта й.
И немаше нашъ проблемъ, отъ който тя да не се интересуваше.
Ежедневно следеш е и вестниците.
Обичаше да чете. На младини повече сж й харесвали романи съ
психологически богатства ; но сетне се увличаше повече въ историчес
ки и обществени въпроси.
Въ последно време по два-три часа дневно се забавляваше съ те
левизията. Големо добро й направиха група приятели отъ Америка, по
инициатива на Райна и Кръсто Кизови, като й подариха телевизионенъ
апаратъ. Преди това ние се съмнявахме — да не би телевизията да я
уморява.
Но уместно е да допълня : много често, ако не всеки день ,тя се
връщаше заедно съ мене къмъ миналото въ родния край. Н ем атъ брой
случките и хората, за които си спомняхме. С кърбеш е, че и досега не
се реализираха обещанията, които съмъ й правелъ. М ежду т е х ъ две
заемаха важно м есто. Едното б е — да види Щ ипъ и родното ми НовоСело, които тя вече основно познаваше по мои разкази. Д ругото обещ а
ние, което б е се обърнало на нейнъ интименъ идеалъ, б е еднакво просто
и сюблимно : съ конь или магаре да обиколи дом овете на всички чет
ници поне отъ Осоговията, О гражденъ и Овче-поле, които е имала
случай лично да познава. Копнееше да зърне долините и горите, кж 
дето сж отраснали тия левенти на ВМРО, чиято скромность б е зали
чила дори имената имъ и надъ всички стърчеш е само едно название :
четници.
—
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Спомняше си много пжти за посещенията й въ Пиринска Маке
дония ; и за кратките й гостувания при помашкитЪ села, кждето има
ше случай да чуе стародревни български изрази и думи. Еднажъ край
село Плетена, въ Родопите, всредъ млади жени чула, че една отъ т е х ъ
е годеница и наскоро ще се задомява. Показали й кой е момъкътъ.
—
Подражила му се лани на жетва, пояснила една нейна другарка.
„ Подражила му се ” — значи харесала му се. Чудно хубава дума ;
жалко, че българските писатели не я използуватъ въ книгите си. Ние
съ Менча не я забравихме, покрай други прекрасни думи, чути отъ помакините.
Въпросъ : Както мнозина сж говорили за нея, ж ивотътъ на
Менча въ много отношения е билъ спартански.
Отговоръ : М оже да го наречемъ отшелнически, наистина, въ
много отношения. Казахъ, че тя не обичаше луксовете. Последните
три години, съ доста накърнено здраве, тя се сметаш е щастлива въ
нейната стая съ единъ обикновенъ креватъ и четири голи стени. Отъ
тамъ се наслаждаваше на една малка съседна градина, кж дето и зиме
не липсваше зеленина, а понекога прелитаха гължби. Върху прилепе
ния до кревата й платъ на стената винаги б е закачена некаква бележ ка
съ поржчки или подсещания за мене ; и сжщ о едно миниатюрно портретче на Мара Бунева, обкржжено съ сребърна рамчица. На отсрещ 
ната стена висеше една малка картина отъ Пиринъ планина, нарисува
на отъ съпругата на нашъ старъ другарь. Но тази прескромна стая б е
изпълнена съ трепетите на нейното големо сърдце ; винаги оживена
съ разисквания около редица въпроси.
Общо взето, Менча може да мине въ редицата на мълчаливците.
Но водила е и много разговори.
Тя не се оплакваше и като боледуваше. Понасяше стоически. Съ
възхищение това на два пжти сж ми подчертавали милосердии сестри
— еднажъ като б е оперирана, а други пжть, въ друга държ ава, когато
лекуваше сърдцето си.
Съ съпругътъ си често и ,, спорове ” водеш е, все около македон
ските и български сждбини. И по-горе казахъ, че отъ нея мож еха да
се чуятъ здрави сжждения, каквито редко излизаха отъ устата и на
м ж ж ете.
Въпросъ : Поне въ чужбина не отиваше ли понекога на театъ р ъ ?
Отговоръ : Въ течение на двадесеть години може да е била петь
пжти на театъръ. И то — само за да придружи гости. Едва ли се пада
по еднаж ъ годишно посещаване на кино. Не пушеше, не пиеше, не тан
цуваше. Не употребяваш е белила и червила. Не обичаше тия нещ а.
Вьпросъ : Ако не бе се срещнала съ Васъ, на каква професия би
се отдала ?
Отговоръ: Говореше, че обичала да стане лекарка. Но азъ й
казвахъ, че би било по-подходяще да стане сестра-мисионерка. Не мож ехъ да си представя отъ колко души пациенти Менча би взела пари . . .
Съгласяваше се.
Въпросъ : Отъ това, което до сега ми разказахте, оставамъ съ
впечатление, че тя е била повече замислена, задълбочена въ себе си.
О тговоръ : Това е верно, но само наполовина. Защ ото Менча
знаеше да се см ее отъ сърдце, заразително. Смееше се и надъ явления,
които съ дъ р ж атъ тжга. Напримеръ, като узна подробностите относно
арестуването на баща й отъ съ рби те въ Царибродъ, тъкмо въ момента
—
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когато за Паница е казвалъ : ,, Добре му направиха на това куче . .. ” ;
безъ да знае, че дъщеря му е била действующ ето лице *.
Азъ изпитвамъ облекчение като си спомнямъ колко пжти ми е
изразявала признателность задето сполучливо съмъ я разсмивалъ. В с е 
киму бЯ благодарна когато каже нещ о весело. Измежду тЪзи й познайни
ци на първо м^сто ще поставя семейство Сарафови, които не мож еха да
забравятъ, че Паница б е убилъ некога прославения имъ братъ и синъ
Борисъ.
При некой срещ и съ Кръсто Сарафовъ, знаменития български артистъ, той разказваше дребни преживелици и случки, които предизвик
ваха неудърж имъ см ехъ . Менча можеше и да припадне като го слушаше.
А Кръсто разказва — безъ да се помръдне нито единъ мускулъ на ли
цето му. Сетне на неколко пжти тя е приповтаряла на приятели ве
селите историйки, чути отъ него. Азъ го б е х ъ чулъ да разсмива съ
една отъ т е х ъ целото прилепско братство, на една вечеринка въ со
фийския воененъ клубъ преди много години.
Нека тукъ въ скоба спомена, че когато тя се завърна отъ виенския
затворъ, Сарафови настояха да й подарятъ петдесеть хиляди лева,
които баща имъ оставилъ презъ 1907 година — за да бж датъ дадени въ
даръ на оногова, който некой день би се случило да накаже Паница,
убиецътъ на Борисъ Сарафовъ. Менча, обаче, б е отказала да приеме
тая сума. Като научихъ, и азъ удобрихъ постжпката й. Но семейството
не е желало въ никой случай да остави съвсемъ потъпкана волята на
баща имъ ; и затова Менча се съгласи най-сетне да приеме въ знакъ на
споменъ единъ не много скжпъ пръстенъ.
*
Впрочемъ сърбите. сж се почувствували наистина много уязвени съ за гу 
бата на Паница. За гЬхъ той е минавалъ даж е и като водачъ на ВМРО. Ето
какво пише бившиятъ министъръ-председатель на Ю гославия г. Миланъ Стоядиновичъ въ своит’Ь спомени, въ връзка съ посещението му въ Турция:
« Единъ день направихме излетъ на островъ Принкипо. Д о тогава азъ го
познавахъ само отъ официалните известия, че известно време въ него е живЪлъ
шефа на ВМРО Иванъ (Ванча) Михайловъ съ своята жена Мелпомена (Менча)
Кърничева. Тя влезна въ международната хроника презъ 1925 г., когато поср'Ьдъ
представление въ виенския Бургтеатъръ, стреляйки отъ непосрЪдна близость,
уби Тодоръ Паница, нЪкогашенъ водачъ на ВМРО, когото организацията е осждила на смърть още въ 1907 година, задето тогава той въ София е убилъ двама
познати първенци на ВМРО (Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ). Тя е родена
въ Крушево (югославска М а к е д о н и я )...»
Следъ туй, споменавайки за влизането на Михайловъ и жена му въ Турция,
Стоядиновичъ к азва: « Правителството на Ататюркъ не е искало да го предаде
на югославските, власти да го сждятъ ».
И г. Стоядиновичъ отминава истината, че Паница бЪ наказанъ главно като
сръбски човЪкъ, а не заради злодеянието му срещу Сарафовъ и Гарвановъ, което
6Ъ отдавнашно. Ако не бе. се поставилъ въ пълна услуга на сръбската и гръцка
полиция, може би все още нЪмаше да мине въ очите. на нашето общество като
предатель. Съвсемъ погрЪшно Стоядиновичъ го нарича « водачъ » на ВМРО.
Ако се касаеше д о наказание заради Сарафовъ и Гарвановъ, сръбскитЬ
власти сигурно нЪмаше да арестуватъ стария баща на Менча. Това сториха
само поради ядъ, че изгубиха едно незаменимо т-Ьхно антибългарско орждие.
Между скоба казано, Турция е постжпила твърде правилно като не е з а 
доволила искането на Ю гославия да й предаде Михайловъ. Но чудновато е, че
БЪлградъ си е позволявалъ д а иска предаването на политически емигранти. И
за Стоядиновичъ, като-чели, това изглеж да като въ реда на н'Ьщата. . .
Цитираните, тукъ думи се намиратъ на страница 418-419 въ книгата ч Ни
ратъ, ни пактъ », отъ д-ръ М. Стоядиновичъ, печатана въ Буеносъ-Айресъ презъ
1963 година.
—
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Длъж енъ съмъ да спомена и за нЪкои „ слабости ” на моята др у
гарка. Поставямъ думата въ кавички, защото въ моитЪ очи и тия й сла
бости изглеждаха добродетели.
Тя не умееш е да прави „ди плом ация”. Не 6Ъ родена за хитрувания, за фалшиви разговори, за разузнавателни подземвания при отно
шенията съ хората ; не й се удаваше дори да изведе безупречно дадена
етикеция — чувствувайки въ това нЪщо нагласено, не съвсемъ искре
но. Акцията й срещу Паница нито на косъмъ не противоречи на тая й
черта ; защото тамъ се касаеше до едно предателство, което флагрантно се е развивало предъ очитЪ й ; и до едно решение, въ което преди
всичко своята глава е поставила въ торба.
Другъ нейнъ ,, недостатъкъ ”, който понякога правеше впечатле
ние на отделни наши приятели, б1> готовностьта й да признава и изтъква
качествата на противника, когато той ги притежава. Мнозина наши
борци сж склонни да сж дятъ за враговете ни само споредъ тЪхното
отношение къмъ нашата народна кауза. Тя, обаче, бЪше измежду OH-feзи, които намираха за полезно да се взима бележка отъ всичко, което
даж е у поробителя ни е поучително ; да осж ж дам е шовинизма му, но
да водимъ добра сметка за силата на патриотизма му, та да не гр-Ьшимъ въ нашит-Ь сметки.
Една нейна обективна слабость 6Ъ неж ното й здраве. Но чини ми
се, че малко сж на брой женитЪ, които — и ако сж надарени съ ж е
лезно здраве — биха издържали тъй храбро нейния четиридесеть-годишенъ животъ, много нередовенъ и така изпълненъ съ напрежения.
В ъпросъ : Такава н^жна и любвеобилна, каквато я описватъ
всички нейни познати, предположилъ би човЪкъ, че тя ще е привързана
доста къмъ живота, т.е., че не би се излагала на рискове. Запази ли
всякога куражътъ, чрезъ който въ 1925 година ни удиви ?
О тговоръ : Спокойствието и куража си запази непокътнати до
последния часъ. Помня няколко моменти, когато смъртьта е била близо
до нея и мене на милиметъръ. Тъкмо тогава тя биваше най-спокойна
и засмяна.
Имаше нЪща, които тя безмерно обичаше въ живота си. Заради
тЪхъ се стараеше да жив-fee, да бж де здраеа. Но — безъ никакво коле
бание казвамъ и това — рЪдко съмъ срещалъ човЪкъ така готовъ да
умре всЬки мигъ, каквато б-fe тя. Подчертавамъ, че подобно явление не
се срЪща често и всрЪдъ мжжетЪ.
Когато требваш е да се покаже куражъ, тя го показваше по твърде
естественъ начинъ, защ ото той б^> въ природата й. Казахъ, имамъ пред
видь много случаи ; ако азъ бЪхъ умр^лъ преди нея, никой не би чулъ
нищо за тЬхъ. Но за честь на нашата македонска жена ще си позволя
да спомена два-три случая, може би не най-добре подбрани.
а)
Азъ бЪхъ възхитенъ отъ характера й още при първата ми ср е
ща съ нея. На раздала й казахъ приблизително тия думи :
„ Госпожице, виждамъ, че би требвало малко по-обстойно да се
изяснятъ нЪкои сегашни факти около Паница. Азъ не крия, че идвамъ
при Васъ като лице отъ ВМРО, и че Паница е единъ опасенъ за нашия
народъ предатель. Не знамъ дали за Васъ нЪма да е преголЪмъ трудъ
ако бихте се срещнали поне още единъ пжть съ мене, за изяснение на
онова, което Вие случайно може да знаете за този човЪкъ. Но не ми
се вижда твърде сгодно да безпокоимъ наново този домъ. Дали бихте
се съгласили на друго мЪсто да разговаряме ?
—

249

—

— Щ е дойда кждето и когато ми кажете.
— За да не прави впечатление никому — Вашъ познатъ или мой
—, който случайно би Ви забелЪзалъ съ мене, дали сте готови вечерно
време да се срещнемъ, когато е вече тъмно ?
— Както казахъ, ще дойда по всЪко време и кждето и да било —
повтори тя тихо, спокойно. И голем ите й, прекрасни очи, говореха
много по-убедително, отколкото дум ите, които изговаряше.
— Тогава, елате утре въ осемь и половина часътъ на жгъла между
улицитЯ . . . Оттамъ ще отидемъ другаде на разговоръ.
— Значи, до виждане утре вечерь, каза тя и се сбогувахъ ”.
Но я помолихъ да не говори нищо на семейството, кждето въ тоя
моментъ разговаряхме, за подигнатия отъ мене въпросъ, а да измисли
— ако я питатъ — нещ о друго.
Никакво впечатление не б ех а й направили тримата души мои дру
гари, които тя виде, че ме чакаха въ коридора.
На другата вечерь тя дойде на уреченото м есто, съ рицарска в ер 
ность на думата си. И цела нощь се дъ рж а достойно, искрено, спо
койно — безъ да знае въ сжщность дали не възнамеряваме да й сторимъ некакво зло.
б)
Беха' изминали около три години следъ женидбата ни и четири
откакъ б е х ъ вече въ Централния Комитетъ на ВМРО. Следъ като се
б е х ъ прибралъ отъ едно кратко пжтуване къмъ средна Европа, нало
жи се да тръгна въ друга посока. В м есто да взимамъ съ мене другъ
другарь, взехъ нея. Пъкъ и най-подходяща б е тя отъ всеко гледище ;
меж ду другото, по-незабелезано минава на всекж де една съпружеска
двойка. Документите ни, разбира се, не б ех а на нашите имена.
Пресичайки България, минахме съ влака презъ гръцка територия
къмъ Одринъ, а въ Цариградъ се качихме на единъ чуждестраненъ
полутърговски параходъ. Поради лошото време, види се, немаше други
пжтници. Планътъ ни б е да слезнемъ въ Бриндизи, а отъ тамъ съ влака
да продължимъ къмъ западъ.
На другата утрина седехм е двамата въ малкото салонче на ко
раба, дето надничаше тъмносивото небе. Обръщайки се случайно, съгледахъ единъ господинъ, на четири-петь метра далече отъ насъ, облегнатъ спокойно въ канапето и загледанъ въ вестникъ. Мигнахъ на Мен
ча веднага да тръгне съ мене къмъ изхода на салончето. Въ нашата
каюта й обяснихъ, че лицето, което чете вестникъ, е турчинъ ; бившъ
членъ на некогашната позната и на нея вече ,, Временна комисия ”,
която се стараеше подиръ свършека на световната война да завладева македонската емиграция въ България и да я насочва противъ Тодоръ Александровъ и ВМРО. Както другаде съмъ разказалъ, въ тая
комисия влизаха разни елементи, но двигателите й б ех а вжтрешното
министерство въ София и клуба на комунистическата партия. Съ мно
зина отъ тоя фронтъ ВМРО б е принудена да се разправи ефикасно,
защ ото т е насочиха и въорж ж ена група срещу нея, убили б е х а и добри
наши родолюбци изъ България.
— Е добре, каза Менча, дали те позна лицето сега ?
— Не мога да кажа нищо, защ ото азъ го съгледахъ едва въ пос
ледния моментъ. М оже и да ме е видело. А може и то д а е чакало удобенъ моментъ да се измъкне отъ салона.
— Каква опасность мож е да има, ако те е забелезало ? Сега сме
вече до гръцките брегове. Ние ще сме ,, добре дошли ” за гръцката
—

250

—

власть. Тя и на мене сигурно е още сърдита, че попрЪчихъ на Паница
да превземе Неврокопъ съ помощьта на анадолскитЪ черкези. Каза
това тя и се подсмиваше.
— Лицето, й пояснявамъ, сигурно отива въ Солунъ. Знамъ, че то
има големи имоти въ СЪрския окржгъ ; знамъ сжщо, че отъ дълго
време работи, за да ликвидира съ тия имоти при по-износни условия.
Изключвамъ, че то ще съобщи на гръцкитЪ власти за моето присутствие
въ тоя корабъ, който ще стои повече отъ денонощие на солунското
пристанище. Ако направи такава услуга на гръцката власть, могълъ би
да получи възнаграждение чрезъ бързо и изнозно уреждане на имот
ния си въпросъ. Но това, повторихъ, е изключено ; фамилията му е
съ мораленъ кредитъ още отъ миналото. Друга гаранция нЪмамъ. Но
ако ме е позналъ добре, тоя човЪкъ по-скоро може да е сега въ страхъ
— да не би насъ да разкрие никаква друга случайность ; и когато гръц
ките власти биха видели, че той е пжтувалъ заедно съ мене въ кораба
— могатъ да му устройватъ редица неприятности, дори и въ връзка
съ имотит-fe.
Не остава друго освенъ да чакаме въ каютата ни. И безъ туй б!>
рано и за закуска.
Скрихме два револвера съ няколко пачки подъ дюшецитЪ на лег
лата ни. ТЪхъ требваш е да оставимъ на едно м^сто въ чужбина, за
да бж датъ прехвърлени въ поробена Македония. А и по единъ револверъ носеш е всЬки отъ двама ни. Притегнахме ги още по-добре, върху
себе си, за да не личи нищо отвънъ.
Но наскоро се почука на вратата ни.
— Какво има ? — запита Менча на френски, доколкото можеше да
изговори по-правилно фразата.
Мжжки гласъ отвънъ ни обясни, че требвало да излизаме за кон
трола и че властит-Ь били вече на кораба . . .
— Азъ излизамъ първо да видя за какво става дума, отсече тя ; а
ти не отваряй докато не чуешъ моето обаждане. Ако ли пъкъ чуешъ
гърмежи, знай, че н^що неизбеж но ги е наложило и постжпвай както
се налага.
Помислихъ да я задърж а, но съобразихъ, че все пакъ е най-це
лесъобразно тя, като жена, да надзърне вънъ. А едва ли и съ сила
бихъ могълъ да я спра. Не бЪха минали две минути и тя се върна, каз
вайки ми, че къмъ спуснатата отъ кораба стълба, въ една площадка
на палубата сж събрани няколко души цивилни ; и че тамъ се мЪркатъ
и двама-трима отъ персонала на парахода. Но видела и едно лице въ
по-особена униформа, вероятно гръцки полицейски началникъ. Преди
да мож емъ да поразсждимъ по всичко туй, чухме край каютитё да
минава нЪкой, повтаряйки: „Господа, по-бързо за санитарна контро
ла!..”
Вече 61} съвсемъ ясно, че гръцка власть е дошла на палубата и
че неминуемо тр ебв а да минемъ и ние презъ тази контрола, безъ да
знаемъ какъ ще бж де тя извършвана. Въ това 6Ъ именно и трудния
въпросъ. Безъ револверите не желаехме да тръгнемъ. Решихме, че на
палубата сигурно нЪма да събличатъ пжтнициттв ; и че се касае поскоро до проверка дали нЪма болни хора изъ каютитЪ.
Отиваме. Виждаме въ полукржгъ наредени десетина пжтници. Не
ги бЪхме видЪли презъ изминалите часове. Пъкъ и нарочно се хранихме
предната вечерь въ каютата ни, подъ претекстъ, че Менча не се чув
—
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ствува добре поради морското клатушкане. Но тукъ неочаквано се
нам-Ьрихме лице ср-Ьщу лице съ въпросния турчинъ. Гледамъ го поясно, отколкото себе си бихъ вид'Ьлъ въ огледало. НЪма съмнение, че
и той ме гледа. Но и двамата се стараемъ да насочваме погледа си
въ други посоки, да излиза, като-чели предъ свидетели — , че не сме
се забелязали.
Двама-трима цивилни, безъ съмнение агенти отъ полицията, единъ
униформенъ полицай и единъ л^карь — това б'Ьха гърцитЪ. ЛЪкарьтъ
почна съвсемъ немарливо да попипва по шията пжтницит-fe, за да
схване дали нЪкой отъ гЬхъ нЪма температура. Така по редъ мина
покрай насъ, както преди туй провери температурата и на турчина. И
веднага всички б^ха свободни да се разотидатъ. Н еусетно изчезна
предъ очитЬ ми и турчина, когото вече изобщо незърнахъ ; слезналъ 6Ъ
въ Солунъ.
Ами ако правеха обискъ надъ всички ни, какъ мислишъ, че би се
свършила цялата история ? — я запитахъ, като се върнахме въ каюта
та ни.
— Знаехъ какво би последвало за насъ ако откриеха револверите.
Но кой би ги допусналъ да дойдатъ до тамъ ? . . Азъ знаехъ кое бЪше
най-важното въ случая, каза Менча най-спокойно и добави :
— Сега можемъ да отидемъ въ салончето и, ако искашъ, да поставимъ н-Ькоя плоча на грамофона.
Като да не б1ь се случило нищо. Но тя — въ това б^хъ дълбоко
ув^ренъ — въ т1>зи моменти бЪше приготвила сърдцето си за всич
ко, и за най-важното, при което човешкия животъ престава.
Ако би изглеждало, че ще се дойде до разкриване на револверите,
при каквато и да е комбинация, така заградени въ кораба както бёхм е,
въ гръцки води, до самия солунски кей, не би имало нищо друго да се
прави, освенъ да се стреля срещу полицаитЪ. Защ ото при заловени ре
волвери, не 6Ъ изключено да поискать да ни закаратъ въ нЪкой солун
ски полицейски участъкъ.
ДумигЬ на Менча (,, Азъ знаехъ кое бЪше най-важното въ слу
чая ”) не криеха за мене никаква мистерия. Тя би се чувствувала много
щастлива ако ме видеш е мъртавъ ; и безкрайно нещастна ако бихъ
падналъ живъ въ ржцет'Ь на врага, даж е и ако съмъ раненъ или въ
предсмъртна агония. Ето, защо, познавайки я добре, знаехъ, че ако
не първия, то сигурно втория куршумъ тя би насочила къмъ мене, за
да не се случи именно туй, което най-трудно би понесла, ако изобщо
би могла да го понесе.
Следъ туй влезохме въ салончето, свирихме и на грамофона. Но
главно — тя тъ рсеш е съ бинокъла да види отъ кораба гимназията, въ
която никога бЪхъ училъ. Не се виждаше. Но вид-fc зловещитЪ и славни
Беязъ-куле *, и Йеди-куле, малкия Кара-бурунъ и града. Азъ й давахъ
обяснения.
Пленително 6Ъ нейното спокойствие презъ оня часъ въ солунското
пристанище.
*
Беязъ-куле е стара венецианска крепость въ форма на цилиндъръ. А Иедикуле е сжщо здрава крепость върху височината надъ Солунъ. Въ тия две мЪста
сж. минали стотици, ако не хиляди наши затворници при турския режимъ, а
по-сетне при гръцкия. Кара-бурунъ (черния носъ) е крайчеца на сушата, която
прегражда солунския заливъ.
—

252

—

в)
Предъ очите ми е тя и въ редица моменти следъ военния превратъ
въ България, станалъ на 19 май 1934 година, докато минахме турска
та граница. Два дни преди преврата б е х ъ стигналъ въ София, меж ду
другото за да видя и нея ; беш е влезнала въ една клиника поради сил
но възпаление на синузита. Писала ми б е , че имало вероятность да се
дойде до операция. Когато въ София почнаха многобройни преследва
ния на македонци, обиски по кжщи, арести и прочее, решихме да се
отдалечимъ. На пладне отидохме на гарата, взехме влака и пжтувахме
около три-четири часа въ северо-източна посока отъ столицата. Менча
б е спокойна като всички останали пжтници, седнала на два-три метра
задъ мене.
Тукъ съ неколко думи требва наново да спомена за нейната проницателность, която често ме е фрапирала слушайки я да дава преценки
за хора и събития.
— Много хора въ България допускаха, че управлението, което д о 
караха чрезъ току-що споменатия превратъ Д. Велчевъ и другарите
му, ще запази непроменена физиономията си дълги години, както това
б ё станало следъ преврата отъ 9 юний 1923 година.
Като попаднахме съ Менча на тая тема, още при първата ни среща
следъ станалото събитие, тя спокойно, като да ги четеше написани въ
книга, изказа следните сжждения : „ Презъ 1923 година офицерството
изцело е участвувало въ преврата ; изключенията сж били крайно не
значителни. Сега, обаче, огромното мнозинство отъ оф ицерите не сж
имали понятие, че ще се прави превратъ ; т е сж може би и най-изненаданите въ България отъ него. Нема да минатъ нито шесть месеци и
останалото офицерство ще почне да казва своята дума. Щ е се появатъ
амбиции и търкания, и това правителство ще бж де сменено. Следъ то
ва вече наново ще се преценява положението ”.
— И азъ вервамъ доста въ това. 'Но ми се чини, че така бързо
нема да си отиде диктатурата въ България, казахъ й отъ своя страна.
— Това вече е другъ въпросъ, ми отвърна тя. Но че тая малка
група, авторката на преврата, ще бж де изместена, — това мож емъ да
сметаме сигурно.
Работите се развиха напълно както Менча разсжждаваш е. Следъ
около шесть месеци излезнаха на лице и амбициите и търканията м еж 
ду офицерите. И зместена б е напълно отъ кормилото на управлението
групата на Д. Велчевъ, а той се озова и въ затвора.
На 12 септемврий 1934 година тя и азъ наближихме надвечерь
турската граница задъ село Факия, въ самото подножие на гористи
височини отъ Странджа планина. Никога не бехм е отивали нататъкъ
преди това. Цельта ни б е д а се възкачимъ къмъ върха презъ гората,
за да прехвърлимъ на турска територия. Забелезалъ ни единъ овчарь,
който билъ закритъ нейде въ пръснатите около насъ купчини храста
лаци. И извика силно : „ Стойте, ей ! ” И веднага тръгна къмъ насъ,
съ насочена пушка. Гледа втренчено ; нейната ржка б е върху малката
й ржчна чанта, допрена до гърдите; а моята десн а ржка б е въ дж оба
на панталона ми. Като наближи до около петдесеть метра, изведнажъ
Менча извика заповеднически :
— Долу пушката !
Поколеба се некакъ овчарьтъ ; но съ още повече впитъ у насъ
погледъ пристжпваше бавно. И той едвамъ повдигаше стжпалата си
поради налепилата се каль върху цървулите и навущата му. Предишна—
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та нощь б е вал^лъ силенъ д ъ ж д ъ ; и по нашите обуща кальта ни те
жеше като олово ; минавахме презъ нива, наскоро изорана.
Въ тоя моментъ Менча — като на себе си — гласно проговори :
— Като да виждамъ д^до Вълйо . . .
Не беш е миналъ единъ месецъ откакъ тя наново прочете въ едно
село на Врачанския окржгъ спомените на Захари Стояновъ, кждето
се говори за д^ до Вълйо, предателя на Бенковски.
Тоя човекъ като да очакваше съ очите си да улови некой куршумъ, който би полетЪлъ къмъ него — така ни гледаше напрегнато.
Стигналъ на двадесетина метра, Менча наново му извика :
— Сваляй пушката, ти казвамъ !
И моментално пушката му увисна въ доената ржка съ дулото къмъ
земята.
— Кжде ходите, б е хора ? — Вие сте сбъркали пжтя .. . Какви
хора сте ? — проговори селянинътъ съ тонъ на подчинение и примирителность, или може би на извинение.
— Ела насамъ ! — за трети пжть му заповяда тя. Наблюдавахъ го
добре. Беш е около петдесеть годишенъ, изпеченъ отъ слънцето ; съ
живи очи и пъргавъ. Дойде до насъ, все още вгледанъ у Менча. Пока
нихме го да седне край нивата, на още мократа трева. Завързахме разкжсанъ разговоръ. Казахме му, че сме отъ зем еделската партия въ
България и желаемъ да заминемъ за чужбина нелегално, понеже поли
цията не желае да ни даде паспортъ.
Оказа се, че нашиятъ събеседникъ е билъ членъ на Вжтрешната
Македоно-Одринска организация презъ турския режимъ въ Лозенградско, откж дето е избегалъ следъ балканските войни. Споменаваше по
именно войводите, чиито имена ни б ех а добре познати. Билъ е тогава
куриеръ на революционната организация и е минавалъ границата тайно
десетки пжти. Падаше вече мракъ. Той ни посочи на кжде по-точно да
се опжтимъ. Но ни каза, че няколко часа преди това по тревога би
ла изпратена селската милиция отъ съседни три села, а била засилена
и граничната войска. Камбаните въ селата биели за тревога ; пръска
ли се слухове, че Турция по никаква причина мобилизирала.
— Много внимавайте ; нататъкъ сега сж залегнали, на граничната
линия, най-малко триста души — предупреди ни тоя старъ членъ на
нашата борческа организация. Сетне ние узнахме, че въ Бургасъ бъл
гарската власть имала сведение за предстояще минаване къмъ Турция
на голяма македонска чета ; но не сж подозирали за насъ. Въ сждебния
процесъ срещу наши приятели въ Бургасъ, подозрени че сж ни услуж вали, е билъ повиканъ като свидетель и споменатия овчарь. Тамъ той
разказалъ, че се уплашилъ отъ силните очи на жената.
г)
Избухването на втората световна война ни завари въ Варшава.
При опита ни да търсимъ връзка съ приятели въ България или Америка,
за да не умремъ отъ гладъ, Гестапо ни арестува. Стигайки въ поли
цията, не мож ахъ да схвана накжде откараха Менча. Сетне разбрахъ,
че била въ сж щ ото здание, въ отдалечена стая за разпитъ.
— Отъ кого получавате пари, за да се борите противъ политиката
на царь Борисъ и правителството ? Ние сме въ добри отношения съ
България ; и какви български емигранти сте вие тукъ ? — я запитва
следовательтъ, военно лице.
— Споредъ целата вражеска намъ пропаганда, парите си маке—
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донското движение получава отъ Германия и Италия — му отговаря тя
отсечено.
— Защо се борите противъ България ?
— Отъ кжде знаете вие, че се боримъ противъ България ? — на
свой редъ го запитва Менча.
— Защо сте тогава емигранти ?
— Господине, за мене е ясно, че Вие нищо не познавате отъ ма
кедонското движение. Излишно е да ме питате.
— Съпругътъ Ви въ Полша е работилъ противъ Германия, заедно
съ поляците. Утре зарань ще бж де застрелянъ.
— Това е Ваша работа и Вие отговаряте за работите ви. Противъ
^ н и к а к в а Германия не сме работили. Застреляйте го. Нема по-добъръ
& поводъ отъ това да ви се см ее целиятъ Балканъ.
— Защо сте въ Варшава ?
— Казахъ Ви, че не познавате македонското движение. Информи
райте се за него и за насъ въ Берлинъ или въ легацията ви въ София.
Излишно е да отговарямъ на въпросите Ви.
Закараха ни въ затвора „ Джелна ”. Не видехъ и тукъ тя накжде
изчезна презъ очите ми. Следъ една седмица ни освободиха, но пред
варително ни закараха въ другъ кварталъ на града, въ специално не~
какво отделение за фотографиране. Взеха ни снимки отъ всички по
соки на лицето; ту въ зимни палта, ту безъ т е х ъ ; ту съ шапка, ту
безъ шапка, и прочее. Тогава азъ не знаехъ никакъ немски ; казахъ
на Менча да преведе на лицето, че такива многобройни снимки считаме
като оскърбително действие спремо насъ. Заведе се следния кратъкъ,
но напрегнатъ разговоръ меж ду нея и военното лице, което ни ф отографирваше :
— Бихме искали да знаемъ дали ни считате за разбойници, та ни
взимате толкова снимки ? — запитва тя.
— Какъ т а к а ? — възразвява той. Азъ съмъ въ Гестапо и въ п р е
ки това сж ми взели такива снимки въ канцеларията.
— Напълно право, Вие сте въ Гестапо и началството Ви требва да
има всички Ваши знаци. Но ние не сме членове на Гестапо, а полити
чески беж анци. Съвсемъ лошо впечатление ни правятъ вашите постжпки.
Почервенелъ отъ ядъ, ф отограф ътъ побърза да ни каже :
— Вървете си, свободни сте ! М оже би имаше намерение да ни
отведе съ колата си до некое м есто въ града, по-близо до дома ни.
Това впечатление имахме. Но спора съ Менча сигурно го разколеба.
Подиръ около два часа пеша, прибрахме се. По такъвъ начинъ Менча
отговаряше на властите, когато б ех а на лице всички рискове.
Въ прилож ение35 давамъ снимка отъ разписката, която й е била
дадена отъ канцеларията на затвора ,, Джелна ”. Написана е отъ чи
новниците на полски езикъ. Всички т е б ех а задържани на служ ба отъ
нем ските власти. Въ разписката се говори, че сж взети на съхранение
отъ нея тридесеть и петь злоти и единъ часовникъ съ черно кайшче.
Това бех а , впрочемъ, всичките пари, съ които тя разполагаше. Не б ех а
повече и м оите. Тая разписка тя пазеше винаги като споменъ. Въ
Варшава рискувахме да умремъ отъ гладъ. Само щастлива случайность
ни спаси. Но по това ще говоря въ следваща книга съ мои спомени.
д)
Пролетьта на 1959 г. Поради болестьта въ бж бреците й настаня
ваме се въ единъ почивенъ домъ подъ лекарски контролъ, за неколко
седмици. Въ околностите мож е да се правятъ хубави разходки. На 29
—
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априлъ следъ обЪдъ много се смихме поради изявленията на английския
Маршалъ Монтгомери, че копнЪелъ да застреля единъ американецъ.
Той се бЪше запжтилъ на визита въ Москва, а познати бЪха на об
ществото недоволствата му срещу американския генералъ Айзенхауеръ.
Менча се преумори отъ см^хъ. При мръкване се почувствува зле. Въ
почивния домъ имаше двама лекари — единиятъ професоръ, а по-стариятъ му братъ сжщ о лЪкарь съ дългогодишна практика. Бързо се яви
стариятъ и схвана, че се касае до сърдеченъ ударъ.
Дойде му въ помощь и една лекарка съ две сестри. Почнаха да
взиматъ кръвь отъ дветЪ й ржце. В зеха мЪрки за дишането й. Всичко
се развиваше съ разбираемата тревога и бързина.
Азъ се б'Ьхъ изправилъ срещу нея до кревата и след^хъ помощната акция. А тя не откжсваше погледа си отъ мене и се усмихваше.
Прескочихме благополучно опасностьта.
На другия день, като го изпращахъ вънъ отъ стаята ни, стариятъ
л'Ькарь, чийто очи започнаха да ставатъ влажни, ми каза развълнуванъ :
—
” Пов'Ьрихъ това и на жена ми. П резъ цялата ми дълга практи
ка не съмъ ималъ подобенъ случай. Азъ най-добре знаехъ какво бЪше
състоянието на Вашата съпруга въ ония минути. Следехъ пулса й, но
и очит'Ь й. Тя нито за мигъ не ги отдали отъ Васъ ; съ умивки и пог
леди се стараеше да Ви внушава, че н'Ьма никаква опасность, да бж дете
спокоенъ. За мене стана ясно, че тя не мислеше за себе си, а само
за своя близъкъ. НЪма да забравя тази пациентка. Богъ да Ви я по
живи . . . ”.
ВЪрно свидетелство за характера й дава едно писм о3(i, което открихъ четири месеци следъ смъртьта й въ малкото й куфарче, кждето
пазеш е свои бележки, снимки, стари тетрадки съ стенографирани мои
диктовки по споменитЪ и прочее. С ърдцето не ми даваше по-рано да го
отворя. В ж тре нам'Ьрихъ въ пликъ, надписанъ „ за Радко ” (псевдони
ма ми) писмото, което има следното съдърж ание :
„ Душке моя,

26.IX.1961 г.

И другъ пжть съмъ ти казвала, че никога не е късно да се
мре. Ж ивота е толкова кратъкъ, та нЪма нуж да да се бърза.
Не съмъ добре и виждамъ, че и ти го чувствувашъ и страдаш ъ. Не е необходимо да пжтуваме заедно, още повече, че ти
имашъ още нЪкои задачи тука. Започналъ си споменитЪ, които
требва да завършишъ. Имай търпение ! Знаеш ъ, че съ това ще
ми направишъ удоволствие. Куражъ !
Много дълго живЪхъ и нищо особено не направихъ. Непре
къснато мечтаехъ да направя нЪщо добро и полезно за другитЪ,
а на края нищо не успЪвахъ. Много фантазия, а малки възм ож 
ности. Постоянно те безпокоехъ и тебе съ тия мои фантастични
идеи, прощавай. ИдеитЪ въ връзка съ далото не м ож еха да се
осжщ ествятъ, защ ото бЪхме вързани отъ всЪкжде.
Знамъ, че докато си живъ ще продължавашъ да работишъ
споредъ силитЪ си за освобождението на нашия народъ.
Ц елува те
твоята : Карменъ
—
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Написала е писмото три години преди да почине. Спомнямъ си,
че тогава настояваше да заминемъ въ една друга държ ава, за да се
прегледа при специалисти. Но азъ се противопоставихъ, страхувайки
се, че ще се преумори по влакове, гари, автомобили. Забранено й 6Я
тогава да прави движения.
Но като се е чувствувала зле, безъ да ми каже истината (угова
ряйки сигурно и съ лекаря да скриватъ това отъ м ене), написала ми
е писмото и го оставила въ заключеното свое куфарче.
Знаеше, че за дълго време бЯхъ прекжсналъ пишенето на споме
ните ми поради мое боледуване, сетне поради нейното заболяване. Боя
ла се е, че съвсемъ ще ги изоставя, ако се случи нЯкое нещастие съ нея.
„ Никога не е късно да се мре ” — тия кратки думи посочватъ кол
ко ясно е гледала на смъртьта и на живота. ТЯ изясняватъ и желанието
й, ако може, да потърси срЯдство, за да поживЯе още малко, та да
не остана самичъкъ.
Непобедимата й скромность я кара и тукъ да каже, че не била
успЯла нищо особено да направи въ живота си.
,, Постоянно те безпокоехъ и тебе съ моитЯ фантастични идеи . .. ”
Обратното 6Я вЯрно — азъ винаги се радвахъ ,особено я ценЯхъ за
ради това й качество, — че тя имаше изобилие отъ идеи ; но — както
и сама констатира — нЯмахме възможности да реализираме освенъ
малко отъ тЯхъ. Колкото 6Я на видъ спокойна, толкова у нея кипЯше
творчески, активенъ духъ . БЯгло споменавамъ, че въ разговоръ съ
нея дойдохме и до идеята да препоржчаме на нашитЯ жени всрЯдъ
емиграцията ни въ България да съ здадатъ — както и го създадоха —
познатиятъ Македонски Женски Съюзъ. Създадена 6Я и Задруга на девицитЯ, пакъ по нейнъ починъ.
Въпросъ : М оже би нЯкои читатели, особено меж ду по-младитЯ,
биха искали да чуятъ нЯщо около станалото въ виенския ,, Бург
театъръ ”. Бихте ли ми казали нЯкои подробности ?
Отговоръ : Нашето общество добре знае защо тази жена съ
изключително добро сърдце трЯбваше да стреля върху човЯкъ.
За ефекта отъ нейната акция всрЯдъ родолюбивитЯ българи по
всички краища на свЯта е излишно тукъ да говоримъ. Азъ не мога да
забравя особено впечатлението всрЯдъ нелегалнитЯ наши борци — чет
ници и войводи. Като да бЯха се сговорили тия хора, та почти всички
съ удивление и признателность изговаряха тая кратка фраза :
—
„ Посрами ни, посрами ни Ме н ч а . . . ” Съ това искаха да каж атъ, че тя ги е надминала въ борческата имъ самоотверженость и въ
постигнатия за Македония мораленъ резултатъ.
Въпросъ : Въ вашата срЯда често я именуваха Мария. Дали по
кръщение е имала и това име ?
О тговоръ : Не. Това име е било като прикритие предъ непоз
нати хора. И така си остана. Но минавала е понЯкога и като Павлина ;
напримЯръ, по селата въ северна България, накждето нарочно оти
дохме подиръ преврата отъ 19 май 1934 година. Тамъ прекарахме бли
зо четири месеци, съвсемъ необезпокоявани. Тъй като сърбофилската
власть тичаше да търси македонски борци само въ югозападна България.
Вьпросъ : Ако мога да Ви питамъ, при македонски емигранти
ли се прикривахте или какъ ?
Отговоръ : Спокойно мога да Ви кажа : укривахме се повече при
селяни отъ земедЯлската партия, но безъ тЯ да знаятъ кои сме точно.
—
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Чрезъ наши приятели влизахме въ връзка съ селяните. А т е лесно услужваха на хора, за които смЪтатъ, че сж гонени или неприятни на
властьта.
Обаче, днесъ мога да призная и друго : че по околни пжтища по
лучихме покани отъ земеделски първенци, предлагащи ни услуга. НапримЪръ, покойниятъ младъ земеделски общественикъ Стефанъ Цановъ, който имаше голямо влияние въ околии като БЪлослатинската
и други, ми прати известие чрезъ мои приятели — да се прехвърлимъ
именно м еж ду т ех н и т е привърженици селяни изъ България, ако не
желаемъ д а бж дем ъ другаде.
Изпратихъ му благодарность пакъ чрезъ приятелите, заявявайки
му, че ще се възползувамъ отъ предложението, ако стане нужда. Съ
години бихме могли да се укриваме м еж ду селяните изъ България,
наистина.
Въпросъ : Откжде Ви познаваше Цановъ ?
Отговоръ : Срешалъ съмъ и него, както Стоянъ Омарчевски и
други земеделски водачи. Цановъ идва при мене за разговоръ и оста
на целъ день и цела нощь. Ако хора като него биха видели сръбския
режимъ, биха били измежду най-добрите войводи ; така, както при
турския режимъ сж идвали доброволци войводи откъмъ България. Ца
новъ беш е, споредъ мене, отличенъ патриотъ.
В ъпросъ : Позволете ми пакъ да се върнемъ къмъ името на
Менча. Вие лично съ кое име я наричахте, помежду васъ интимно ?
Отговоръ : Когато съмъ се обръщалъ на име къмъ нея ,често
и азъ я наричахъ Мария, но повече „ Душке ”. Но и тя най-често къмъ
мене се обръщаше съ това название. *
В ъпросъ : Каква друго Вие, по Вашъ починъ, бихте искали да
добавите за нашите читатели, Г-нъ Михайловъ ?
Отговоръ : Специално нашата емиграция въ Щ атите и Канада
нека знае, че Менча имаше горещо желание да бж де, макаръ за кратко,
меж ду нея. Искаше да види какъ ж ивеятъ, какъ работятъ нашите
братя, които цели десетилетия не забравиха Македония. Ние двама съ
Менча дължимъ голема признателность къмъ тази емиграция — неза
висимо, че не сме били заети съ лични работи въ живота ни.
Всички въ емиграцията, които тя можа да види, сж оставяли у нея
великолепно впечатление. И презъ този септемврий ни посетиха от
лични приятели, неколко дни преди тя да се помине.
Нека спомена, че презъ м. септемврий сж се случвали важни съби
тия въ моя личенъ животъ. Това знаеше и Менча. Ето некой факти.
Презъ месецъ септемврий 1923 г. азъ се намирахъ въ Върш ецъ.
Поради случайность не останахъ още една вечерь тамъ. Сжщата нощь
избухна комунистическото възстание въ България. Върш ецъ биде
заетъ отъ комунистите. Едвали бихъ останалъ живъ.
На 12 септемврий 1924 година биде спасено македонското освобо
дително движение отъ болшевишката напасть и отъ сл еп и те върховистски домогвания. Тогава се разиграха така наричаните „ Горно-Дж умайски събития ”, т.е. наказването на Алеко Василевъ и полковникъ
Георги Атанасовъ, главните виновници — заедно съ Протогеровъ —
за убийството на Т. Александровъ.
*
Така 64 за предъ хората. Но интимно тя въ писма се е обръщала до мене
съ името « Карцисъ ». Това цвете много й харесваше.
-
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На 12 септемврий 1934 г. минахме съ Менча турската граница, както по-горе споменахъ. Но преди това, все презъ сжиция месецъ, имахме
много премеждия, пжтувайки къмъ югъ.
Презъ септемврий 1938 г. пжтувахме вече за Полша, напустнали
Турция следъ четиригодишно политическо пленничество тамъ.
Презъ м. септемврий 1939 г. избухна граната въ спалнята ни стая
въ Варшава, нЪколко часа следъ като бЪхме решили да спимъ вече въ
долния етаж ъ на кжщата.
Презъ септемврий 1944 г. съ много премеждия пжтувахме отъ Виена
до София и Скопйе; загинаха хора предъ насъ; минахме край сражения;
и прочее.
Къмъ края на септемврий 1948 г. се запжтихме да минаваме неле
гално граница въ сродна Европа, и минахме благополучно.
На 12 септемврий 1964 г. стана погребението на Менча.
Приповтарямъ сбито краткото ми описание за нея : тя б'Ьше крот
ка, скромна и човЪчна; умна, волева и юначна; възвишена по духъ и по
сърдце. Ако любовьта значи жертва — тя цЪлъ животъ жертвуваше за
Македония * ”.

*
Части отъ тая характеристика за нея, които бЪха отпечатани въ « Маке
донска Т ри бун а», въ връзка съ кончината на Менча, б-Ьха изц-Ьло взети въ
« Хърватски годиш някъ», преведени отъ писателя д-ръ Анте Бонифачичъ. А
нЪкои д'Ьлове отъ нея се явиха въ турската преса.
—
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XIII.
ВЪОРЛуЖЕНИЯТЪ п р о т е с т ъ с р е щ у
ЮГОСЛАВСКАТА ТИРАНИЯ ПРОДЪЛЖАВА
По-правилно би било да говоримъ за сръбска тирания, защ ото фак
тически само сръбските шовинисти разпореждаха въ Македония като
въ свой имотъ. Д ърж авата се наричаше отначало ,, Кралство на сърби,
хървати и словенци ”, а по-сетне „ Югославия ”, но никога хърватите
немаха участие въ тираничния режимъ, който б е въведенъ въ нашата
родина. Т е немаха даж е морална отговорность за него, тъй като сами
б ех а потискани, негодуваха и водеха борба за отхвърлянето му. А и
словенския народъ не може да се счита изцело съучастникъ на варвар
ските белградски методи ; отговорни сж до известна степень само н е 
кой словенски политици като попъ Корошецъ. Доколкото некой сло
венски среди следваха въ много моменти велико-сръбската политика
на Белградъ, не водеща сметка за др угите народности въ държ авата,
или даж е насочена направо къмъ техн ото посърбяване, изминалите до
днесъ години сж добра поука за истинските привърженици на словен
ската народна самобитность и държ авна независимость. Т е най-добре
ще си дадатъ сметка до каква степень се „ услужва ” на братските
народи чрезъ м етодите на белградската агресия и тирания. Който под
крепва нея, очевидно е, че ще губи симпатията на онези, които Б ел
градъ потиска. И нищо чудно, че и въ Македония, въ периода меж ду
д в ет е големи войни, симпатиите къмъ хърватския народъ б ех а много
по-големи, нежели къмъ словенската тогавашна общественость.
Д о смъртьта на Т одоръ Александровъ повече отъ три години б е 
ха минали въ упорита работа отстрана на ВМРО. Както върху моти
вите за нейното появяване, така и върху схватките й съ поробителя
общественото мнение доста б е осведомено. Още повече знаеха вече от
говорните правителства. ВМРО б е известила публично и кои сж еле
ментарните условия, при които тя е готова да мине къмъ легална бор 
ба. Впрочемъ, преди още да се заловятъ за орж ж ие, нейните ржководители опитаха почвата дали не може да се почне въ Македония ле
гална политическа дейность. Изпратила б е и мемоаръ до Общ еството
на Народите съ стотици потресающи факти противъ режима на Сър
бия и Гърция, които следваха политика въ целостно противоречие съ
мисията на самото О. Н.
Казали сме вече, че нито великите сили, нито О бщ еството на На
родите не се заеха да защитятъ поробените въ Македония. Некой отъ
великите сили се задоволиха съ внушения отвреме-навреме за обузда
ване на ВМРО, т.е. за улесняване на тираните и потисниците. Нищо
повече отъ това.
Но ВМРО, решителниятъ врагъ на тиранията, изразителката на
свободолюбивия македонски духъ, не можеше д а спре своя отпоръ про
тивъ робството и лъж ата, които характеризираха политическата физи
ономия на некой държ ави въ Европа и на Балканите. ВМРО б е на
деж дата на всички македонци. Предъ нейното д ел о се прекланяха чест—
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нитЪ хора съ свЪта, които истински разбираха какво значи робство,
що е правда и каква цена има самопожертвуването въ нейна защита.
Съобразно начертаната своя линия, ВМРО възприе една по-гъвка
ва тактика. Тя въ сжщность допускаше вече революционни акции не
„ по лъжичка на день ”, споредъ народния изразъ, а по лъжичка на
месецъ. Но и всички т%зи акции не сж посочени тукъ — по сжщигЬ
причини, които отбелЪзахъ въ книга втора на моитЪ спомени. Въ чуж 
бина, като емигрантъ, не мож ехъ да разполагамъ и съ всички данни.
Минавамъ сега къмъ прегледъ на революционните акции, като
продължение на казаното въ предидущата глава.
По-надоле следватъ проявит-! , около които се вдигаше повече шумъ
въ печата или по другъ начинъ.

—
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1924 г.

XIV.

ЧЕТНИЧЕСКИ АКЦИИ. СКОПСКИЯТЪ ВОЙВОДА
ЛАЗАРЪ ДИВЛЯНСКИ ЗАГИВА ВЪ СРАЖЕНИЕ

На 1 ноемврий 1924 г. въ Кратово хвърлятъ бомби четирма маке
донски революционери. Прекжснали телеграфните и телефонни съ об
щения и се започнала оживена престрелка съ сръбските стражари.
Настжпила паника въ града, потъналъ въ мракъ. Сръбскиятъ околий
ски началникъ е избегалъ отъ страхъ въ Куманово.
*
На 22 септемврий 1924 г. загина войводата Лазаръ Велковъ Дивлянски. Той б е отъ типа на старите борци като д е д о Илия Малешевски. Но всичко у него б е съобразено съ изискванията и дисциплината
на ВМРО. Напълно скроменъ народенъ човекъ. Смелъ. Съ отлични
връзки изъ селата. Сполучливо беш е зам естилъ Василъ Аджаларски,
знаменития скопски войвода, когото младотурската власть уби следъ
Хуриета — когато б е се вече легализиралъ съ вера въ прогласеното
конституционно управление.
Дивлянски б е се прочулъ чрезъ сраженията, които б е водилъ сре
щу турските войски, а подиръ 1912 г. срещу сръбски. Привързалъ б е
къмъ себе си верни и юначни четници, които продължиха борбата и
следъ него. Но беш е обичанъ и поради неговата доброта, равна на
строгостьта му спремо всеко зло.
Роденъ е презъ 1880 г. въ с. Дивле, Скопско, въ близость до Гюришкия манастиръ, кждето презъ турския режимъ геройски загина въ з
петия отъ народа войвода Боби Стойчевъ (Б обе). Отъ млади години
е скиталъ отъ село на село, като работникъ зидарь. Лично го познаваха
всички села налево отъ р. Пчиня. Влезналъ е въ връзка съ четите на
16-год. възрасть и е станалъ организационенъ куриеръ. Сетне е избранъ
за ржководитель въ родното му село. Революционната работа го увлича
и той захвърля теслата и триона. Презъ 1906 г. е убилъ, по заповедь на
ВМРО, едно военно турско лице ; осж денъ е билъ на 15 год. затворъ.
При младотурската революция е освободенъ. Къмъ 1910 г. като четникъ обикаля изъ разни околии. Става войвода преди балканската война.
При идването на съ рбите въ Македония, арестуванъ е само защ ото е
български борецъ ; затворенъ е билъ въ Бёлградъ, но избегалъ презъ
1914 г.
Презъ всичките десеть години на войводството му Лазаръ е любимецъ въ Скопско. За сръбската власть става страшилище. Тя обе
щава петдесеть хиляди динари за главата му. Много пжти е наблюдавалъ съвсемъ отблизо движенията на сръбските потери, тръгнали да
го гонятъ. Четниците му съ удивление сж разправяли какъ спокойно
се е държ алъ предъ опасностите. Еднажъ при с. Катланово е денувалъ
—
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въ съседство съ сръбско конно отделение. На четниците си Л азаръ
казвалъ :
—
T t се чудятъ сега кжде ли сме далече ; на умъ не имъ минава
тукъ да ни търсятъ.
Маневрит^ му често смайватъ сръбските потераджии. Пазенъ
старателно отъ вар н и те селяни, Л азаръ е неуловимъ.
Следъ първата световна война е нелегаленъ борецъ противъ но
вото робство.

Скопена чета на Л азаръ Дивлянски

Ето какъ П етъръ Станчевъ (съ псевдонимъ АсЪновъ) секретарь
на скопската чета и личенъ свидетель при загиването на Дивлянски,
описва развилото се сражение :
,, На 21 септемврий спряхме вечерьта източно отъ село Колицко, Кумановско, близо до шосето Щипъ-Куманово, въ една мно
го р^дка низка горичка, подъ една височина. Ц ял ата група, 18 чо
века, безъ трима наблюдатели, които останаха на височината-влЪзохме въ горичката. До ранни зори скърбуцаха по шосето, нато
варени коли съ хора и багаж ъ, връщайки се о т ъ Гюришкия манастиръ, кждето много селяни отъ околните села бех а отишли по
случай св. Богородица. Слънцето скоро се издигна и стопли зам р ъ з
налите ни стави. До обЪдъ на 22 септемврий не забелязахме нищо,
което да ни разтревожи.
К ъм ъ 2 часа, обаче, часовоя хвърли едно камъче. Това беше
тревож енъ сигналъ. Всеки тихо се подигаше и питаше : ,, Щ о е ”
— Потера ” Следъ малко следихме на о тсрещ н ата страна да се
д в и ж атъ право къ м ъ насъ десетки войници и жандари съ пушка въ
ржка. Войводата внимателно разгледа положението и ни каза :
Хайка е, дано не ни сгази. За всеки случай, пригответе се — с ъ 
берете си всичко и пазете голяма тишина ” .
—
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Съ бързина, безъ ни най-малъкъ шумъ, раницитЪ се сложиха
на гърба, пелеринит-fe се сгънаха и пушкитЪ здраво се стиснаха
въ доената ржка. Погледа зорко следеш е и най-малкото движение
на приближаващите се сърби. Когато веригата отъ хора дойде
много близо до насъ, когато свиркит-fe на началниците се разне
соха отъ всички страни, ние разбрахме, че бЪхме забелязани, но
продължавахме да мълчимъ и да не мърдаме.
Поставените отъ насъ трима души другари да наблюдаватъ
наоколо мЪсностьта, забелязаха отъ всЪкжде движущи се сърби
къмъ насъ. Отделни единици даж е се приближили много.
Нямаше какво да се чака. Единъ залпъ даденъ отъ тримата
наши наблюдатели повали двама сърби, другитЪ принудени да се
върнатъ назадъ. Следъ малко отъ всички страни се изсипаха кур
шуми къмъ насъ, които като силенъ вЪтъръ размърдаха листата
на гората и тжпо се забиха въ земята. Стрелбата продължаваше.
Обаче, въпреки честиятъ огънъ, ранени нямаше. Всички поехме на
горе къмъ височината ,, Китка ”, най-низката отъ всички околни
височини. Съ рискъ на живота требваш е да пробиемъ пжть и
да се изкачимъ на високата чука ,, Стр-Ълица ”, или близо до нея,
откж дето можехме да имаме доминиращо положение. Опжтихме се
подъ дъ ж д ъ отъ куршуми къмъ чуката.
СърбитЪ разбраха намерението ни и една маса отъ 500-600 д у 
ши, която бЪше разпръсната наоколо, се събра и зае преди насъ
чуката. Намъ не оставаше нищо друго, освенъ да заемемъ една помалка височина, покрита съ храсти.
— Напредъ къмъ височината — изкомандува войводата Лазаръ Дивлянецъ. Пръвъ прибягна натамъ Стоянъ отъ Агино-село.
Подиръ него всички единъ по единъ се изпокатерихме. Въ прибЪжкитЪ ранени 6ikxa : Петъръ Доктора, Серафимъ Ивановъ и Митю
Д ж уздановъ, но въпреки това, ние скоро завзехме височината
оковръсть и открихме поразяващъ огънъ срещу противника. В ед
нага свиркитЪ на сърбитЪ спряха, сжщо и командите имъ. Чуваха
се наоколо гласоветЪ на неколцина ранени, които молеха каплариrfc и псуваха. СърбитЪ се обезкуражиха. Никой отъ тЪхъ вече не
се надигаше, защото стореш е ли това, нЪкой куршумъ го скова
ваше на м’Ь сто. Това окуражи насъ още повече. СърбитЪ викаха
къмъ своигЬ началници, че цивилнитЪ наместо да стрелятъ по ко
митите, стреляли по т%хъ. Тогава войводата Лазаръ се надигна на
колене, за да види що става и да стреля по единъ сърбинъ :
— Чакай да му метна една бързометка (той носеше къса бързометка) и следъ като се прицели сгръмоляса на височината единъ
широкоплещестъ сърбинъ. — Падна мръсника — викаше войвода
та и съвсемъ се изправи, въпреки предупрежденията отъ всички
ни да легне.
Часътъ бЪше петь. Слънцето огряваше цялата височина. Отъ
десния флангъ бЪха ренегатите начело съ Гр. Циклевъ. ТЪ щомъ
вид-fexa Лазо, дадоха залпъ, който го повали. Далечните другари
не мож аха да видятъ, че войводата е раненъ, обаче ония, които
бЪха близо до него, го разпасаха и откриха подъ сърдцето му една
рана съ по-голЪмъ изходъ (ударенъ 6Ъ съ куршумъ дум ъ -дум ъ ).
Д адоха се нареждания да му се вземе чантата и да се продължи
стрелбата. Стоянъ отъ Агино село, единъ отъ най-вЪрнитЪ другари
-
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на Лазаръ Дивлянецъ, не можа, обаче, да се стърпи и отиде при
войводата да го превръзва и разпита какъ е. Лазаръ му отговори
спокойно, че е раненъ и даде нови нареждания да се държ им ъ
всички здраво.
Стоянъ тогава стремително се насочва напредъ, и цЪлъ изправенъ, изпразва цела пачка патрони по съ рбите съ викове и закани.
Но отъ сжщ ото м есто, откждето дойде залпа срещу войводата, по
следва другъ залпъ, който пресече гръкляна на този смЪлъ маке
донски борецъ.
Часовете бавно минаваха и нощьта настжпи. Прибрахме се
всички около Лазаръ. До последния моментъ той дава команди, из
бира м есто, за да атакуваме. Приготовлява се да тръгне съ насъ.
Изправи се и потеглихме.
Приближихме тихо и незабелязано до обсадата. Откриха ни
силенъ пушеченъ гръм еж ъ отъ всички страни, обаче безъ резултатъ. Спуснахме се къмъ долчинката, кждето куршумите не мо
ж еха да ни достигнатъ. Тамъ Лазо ни заповяда да вървимъ на
предъ, а него да оставимъ. Беш е изнемощЪлъ отъ изтеклата кръвь.
— Азъ ще се спася, или ще се самоубия — каза ни той. Цельта
ми беш е васъ да изведа читави и здрави, за да продължите народната работа . . .
Никой отъ насъ не мръдна. Войводата мълчаливо се изправи
съ намерение да тръгне. Когато всички се изнизватъ, той казалъ
на последните другари :
— Вървете смело напредъ ! за мене не се грижете — азъ
ще му намеря чарето . . .
Не много далече отъ м естото на раздалата съ любимия ни
войвода, ние всички спряхме, като мислехме за него и варния му
другарь Стоянъ. Но време за губене нямаше. Бавно, носейки ране
ните съ себе си, ние се отдалечихме доста отъ м естото, кждето
гърм еж ите на стотици пушки и няколко картечници не спираха.
Горките сърби мислеха, че ние сме още тамъ и продължаваха да
сипятъ олово по височината чакъ до сутриньта.
Изнемощели спрехме при зори на една недалечна височина,
отъ която съ бинокълъ се виждаше полесражението и рано сут
риньта, когато навсекж де цареш е грозна тишина, видехм е много,
много сърби да търш уватъ изъ драките, а следъ малко, преди
още слънцето да се покаже на хоризонта, единъ револверенъ изстрелъ се чу, който прободе сърдцата ни. Отъ страна на против
ника последва залповъ гърмежъ. С ърбите се спуснаха къмъ дол
чинката. Тамъ лежеше обичниятъ ни войвода Лазаръ Дивлянецъ,
който се б е самозастрелялъ . . . ”
Въ в. „М акедонска Т р и бун а” отъ 16 февруарий 1933 г., излизащ ъ въ Индианаполисъ, Гена Велева отъ Скопйе, която избега отъ
Югославия и отправи апелъ до цивилизования св ет ъ съ редица данни
за тиранията подъ сръбското управление въ Македония, помества след
ната кратка статия :
„ Когато се съобщи на престарелата майка на легендарния вой
вода Лазаръ Дивлянски, че синъ й геройски загиналъ и че тел ото
му вече е пренесено въ скопската болница „ Полумесецъ ”, тя по
—
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жела да го види за последенъ пжть и тръгна къмъ Скопие, превита
подъ кръста на страданията си. Когато видЯ мъртвото тЯло на
своя синъ-юнакъ, тя се наслони надъ тояжката си и отново го за
гледа. Но сълза не капна отъ очитЯ й. Зачуденъ началникътъ на
болницата генералътъ Стаичъ запитва :
— ГолЯмъ юнакъ си родила, бабо ! Ж алъ ли ти е, че така си
го изгубила ?
— Не ми е жалъ ! Той загина както искаше, отъ куршумъ !
Богъ да го прости !
— Ж елала ли би да имашъ още такива синове ? — попита
сърбинътъ емаянъ.
— Желала бихъ ! отвръща старата македонска майка.
— И всички така да загинатъ ?
— И всички така да загинатъ ! . . отговаря тя твърдо и безъ
сълзи тръгва назадъ съ безкрайна скръбь въ душата ”.
*
Особено се проявиха четницитЯ отъ Струмишко и Кочанско. ТЯхнитЯ войводи — Георги Въндевъ въ Струмишко и Ефтимъ Ташовъ Полски
въ Кочанско — се отличаваха съ рЯдка инициатива, похватъ и смЯлость.
Въндевъ — отбелязано е вече — е синъ на познатия отъ миналото Стари
Въндо въ Солунско. ВлЯзналъ въ четата на баща си още като дете.
БЯ тихъ човЯкъ ; задържаш е около себе си другари. Съобразителенъ
и пъргавъ 6Я. Стихията му 6Я главно въ водене на сражения.
За кочанския войвода Ефтимъ Полски и другаритЯ му ще стане
дума по-натакъкъ.
Струмишката група притежаваше сжщо избрани борци. Особено
впечатление сж ми направили Йосифъ Кировъ отъ Кукушко, Панделия
Стояновъ отъ Барбарево и младия Тимчо Коцевъ отъ Костурино. Но
тукъ се спрЯхъ върху тЯзи две групи само въ връзка съ акциитЯ, пред
приети скоро подиръ 31 августъ 1924 г. Иначе, всЯка чета имаше отлич
ни бойци, и редица подвизи. Допирътъ съ такива хора ви дава упование
и куражъ. Безъ да го опредЯлятъ съ термини, тЯ проявяваха на дЯло и
чрезъ постоянни рискове, краенъ идеализъмъ ; и бЯха вЯрни изразители
на настроението, което нашето село имаше срещу завоевателя на Маке
дония.
Сръбската тирания ги 6Я откжснала отъ нивитЯ и домашнитЯ имъ
огнища.
Въ четитЯ се числЯха хора и отъ градоветЯ. Общо взето, за ин
дивидуални акции бЯха по-годни гражданитЯ, а за четници — селянитЯ.
Но това не 6Я правило.
*
На 15 октомврий кочанскиятъ войвода Ефтимъ Полски се приближилъ до гр. Кочани. Четници хвърлятъ бомби върху околийското упра
вление, стрелятъ въ прозорцитЯ му и се оттеглятъ сполучливо, въпрЯкп
че сърбитЯ сж почнали да стрелятъ и съ картечници. БЯлградскиятъ
в-къ „ Време ” по следния начинъ предава извЯстията за тази акция :
« Снощи на 19 октомврий, къмъ 7 и половина ч. въ Щ ипъ се пръсна
слухъ, че български комити нападнали Кочани. Известието причини голЪма
—

266

—

паника средъ функционерите. На следващия день нашия кореспондентъ
ни изпрати следното :
Наш ите власти арестуваха, преди няколко дена, няколко селяни отъ
Паланка, обвинени, че приютили комити.
Въ знакъ на протестъ българските комити, снощи, къмъ 7 ч. атаку
вали жандармерийския постъ при Кочани, въ периферията на града. Ко
митите хвърлили нЪколко бомби и следъ това избегали по неизвестна
посока. На местото е билъ намеренъ каскетъ. Смета се, че нападателите
сж. били четирма. И зстрелите сж дали аларма и две компани се дигнали
къмъ местото, отъ кждето се чули изстрелите. В л езл а е въ акция и ар
тилерията, хвърляйки десетина гранати . . . »
*

Сжициятъ вестникъ отъ 2 ноемврий пише :
« Следъ дръзката атака на комитите съ бомби и пушки срещу подпрефектурата на Кочани и убийството на войводата Ефтима, командуващъ
контрареволюционната организация въ Пантелей, македонската акция ста
ва все по-сггЬла. Ш ефовете на преследващите групи почватъ вече да
изоставатъ селата и да се установятъ по градовете ».

Споменатиятъ наказанъ ренегатъ е Ефтимъ Дамяновъ. Подиръ не
го е получилъ заслужено наказание и Величко Каревъ отъ с. Пантелей,
сжщ о тръгналъ съ сръбската власть. Наказанъ е сжщ о Кольо отъ с.
Припечани и Кръсто въ с. Полаки. С ръбските вестници дигаха голЪмъ
шумъ, понеже въ няколко дни Сърбия изгубила въ лицето на тия пре
датели ,, четирма войводи ”.
*
Съ участието на самия Полски е намЪренъ при село Траканя и
сръбския държ авенъ войвода Яне Стефановичъ, проявенъ съ редица
насилия надъ населението. И той е получилъ каквото е заслужилъ.

1925 г.

XV.

УПОРИТИ СРАЖЕНИЯ ВЪ ВЕЛЕШКО, КОЧАНСКО,
ЦАРЕВО-СЕЛСКО. — ЗАГИВАТЪ П. СТАНЧЕВЪ,
ПЕТЪРЪ ПАШАТА, В. ИХЧИЕВЪ, ШАРЕНЪ АМПО

Презъ м. януарий въ Велешко е наказанъ единъ отъ виновниците
за подлото убийство на войводата Илия Кушевъ, който около две го
дини по-рано загина съ двама свои другари.
Нападателите сж влезнали въ дома на предателя, Хюсеинъ Капетанъ, благодарение на услугите на една жена, и сж го повалили съ
три куршума *.
*

Презъ май загина въ Малешевско младия идеалистъ Трайчо Пацковъ, роденъ отъ Щипъ. Той пада отъ куршумите на една сръбска
засада, нощно време. Билъ е въ една малешевска група.
*

На 2 юний се завърза упорито сражение меж ду царевоселската че
та и сръбски потери, при върха Голакъ въ царевоселска околия. Начело
на четниците е войводата Дончо Христовъ отъ с. Драгобраща, скроменъ и непретенциозенъ човекъ, но решителенъ и храбъръ, на около
40-годишна възрасть.
П отераджиите сж били много, а четата едва наброява десетина
души. Сражението продължило осемь часа. Когато пада мракъ, при
пъленъ рискъ — както обикновенно става съ обсадените чети — благо
дарение на бомбите, и тая група си пробива пжть. Но оставя единъ
убитъ другарь.
Въ време на боя четниците добре сж наблюдавали какъ съ рбите
сж заставяли да върватъ напредъ селяни, за да имъ служ атъ като
щитъ. Познатите съ самохвалството си сръбски ,, юнаци ” издаваха
въ такива случаи и страха си и подлостьта си ; защото разчитаха така
по-лесно да се доближ атъ до четата, която мжчно ще се реши да из
бива своите събратя селяни. Ако ги избива — отъ това ще произлиза
все пакъ некаква ненависть — разсж ж даватъ съ рбите — вср едъ народа
противъ борците за неговата свобода.
Ако тоя народъ беш е сръбски, ясно е, че властьта немаше да си
служи съ такива средства. Йорданъ Гюрковъ, който като простъ четникъ участвуваше въ това сражение, ми разказваше какъ лично е на*
Другите, трима виновници сж. наказани следъ 1941 г. ВъпрЪки възприета
та тогава отъ правителството въ София политика на покровителство къмъ разлитЪ ренегати и народоубийци въ Македония — познати на цялото общество
тамъ съ злодеянията имъ при сръбския режимъ — нам ериха се патриоти^
които платиха на подлитЬ убийци на Илия Кушевъ.
—
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блюдавалъ съ бинокъла селяни, колебаещи се да тръгватъ напредъ и
какъ задъ т^хъ сж залегнали сърби съ насочени пушки.
Гюрковъ б е запасенъ капитанъ и б е участвувалъ три години подъ
редъ въ първата световна война на фронта. В иделъ б е и теж к и те
боеве при Криволакъ презъ зимата на 1915 година. Не намираше думи
да изкаже възторга си отъ държ анието на четниците и особено на
войводата Дончо. Макаръ да е било напълно рисковано да се раздвижва

Отд-Ьсно Трайчо Пацковъ. ОтлЪво другаря му щипянецъ
Нанчо Витларовъ, сжщо см-Ьлъ борецъ, загиналъ отъ
ржката на изменници.

некой презъ деня, докато сж се изсипвали множество куршуми около
четата, Дончо често се явявалъ пълзешкомъ при всеки отделенъ четникъ, за да види дали не е раненъ, да даде нареждане или насърдчение.
Три пжти така се приближавалъ и при Гюркова и бащински го питалъ:
„ Йорданчо, добре ли си ? . . ”
—
Никога не бихъ повервалъ, че толкова спокойствие и смелость
ще покаже този скроменъ, мълчаливъ, като момиче свенливъ човекъ.
Сега разбирамъ величието на комитския рискъ и ж ертвата на тези
доброволци за народната свобода — говорёш е Йорданъ.
Спомнямъ си, м еж ду другото, Йорданъ правеше и сравнение съ
положението на войника при сериозенъ бой на фронта, когато знае
колко много други съратници подърж атъ боевата линия, а тилътъ е
сигуренъ, и обстановката на една чета заградена отъ всички страни отъ
противникъ десетки пжти, ако не и стотици пжти по-многоброенъ отъ
нея. И заключаваше съ безкрайно преклонение предъ доброволческия
рискъ на четника.
Съ вълнение ми описваше какъ следъ отстжплението сж намерили
раненъ селянинъ, който се оказалъ братъ на едного отъ сраж аващ ите
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се четници. Той простичко имъ обяснилъ, че насила е билъ взетъ отъ
потерата, за да бж де използуванъ заедно съ други като закритие на
д ж андаритЪ.
Гюрковъ доблестно служи на Македония и като деецъ въ бойния
кадъръ на ВМРО, и като нейнъ пратеникъ за разни мисии въ чужбина,
и като запасенъ членъ въ Централния й Комитетъ. Загина отъ ржката
на изменници на 8 февруарий 1931 г. въ София. И по това ще стане
дума по-късно.
Роденъ е на 13 октомврий 1891 г. въ Щипъ. Баща му, Христо

Мите Церени
(За него е казано въ книгата « Спомени- I l »)

Гюрковъ, е учитель съ голЪмъ авторитетъ въ града по времето когато
Груевъ и Дёлчевъ поставятъ истинските народни основи на ВМРО въ
Щипско. Прогимназията Йорданъ свършва въ родния си градъ и отива
сетне да учи въ българското педагогическо училище въ Скопие. Свър
шва го съ гол^мъ усп ёхъ и става една година учитель въ Скопйе. Посветенъ е въ далото твърде младъ отъ Мише Развигоровъ.
Презъ балканската война е доброволецъ въ македоно-одринското
опълчение и получава кръстъ за храбрость. Презъ 1913 г. постжпва
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въ софийското военно училище. Като подпоручикъ го сварва първата
световна война, въ течение на която е на фронта, командиръ на рота
въ шести македонски полкъ. При Криволакъ е раненъ въ боевете сре
щу френските войски. И като офицеръ получава отличие за храбрость.
Напуска военната кариера въ 1921 г. съ чинъ капитанъ и заминава за
Виена като студентъ по социални науки. Тамъ се проявява въ маке
донското студентско дружество, м еж ду членовете на което има отлич
ни родолюбци и просветени хора ; но опитватъ се да смущаватъ това
друж ество неколцина съ съмнителни идеи, тайно влезнали въ връзки
съ чуждестранни среди.
Преди да замине за чужбина Гюрковъ б е направилъ добри услуги
при укриването на Тод. Александровъ, който б е избегалъ отъ рж цет-fc
на българската полиция, зле насочвана отъ антимакедонските настрое
ния по върховете на зем еделската власть. Въ България наново се при
бира презъ 1927 година, и се поставя всецяло въ услуга на ВМРО. Подиръ смъртьта на Тодоръ Александровъ е избранъ за запасенъ членъ
въ Централния Комитетъ на революционната организация. Три години
по-късно наново е преизбранъ на това м есто.
Гюркови всякога сж. били издигнато и родолюбиво семейство. Единъ
тЪхенъ членъ, Атанасъ, б е убитъ отъ турците ; а другъ, Илия, падна
въ сражение като четникъ при знаменития Апостолъ войвода, пакъ презъ
турския режимъ.
Йорданъ б е наследилъ много отъ качествата на баща си. Само въ з
хищение можеше да се изпита ако беседвахте макаръ половинъ часъ
съ бай Христо Гюрковъ, бащата. Душевно и физически привлекателенъ,
тактиченъ, широкосърдеченъ, сладкодуменъ, интелигентенъ — такъвъ
б е Йорданъ. Къмъ това се прибавяше една добра култура, знание на
чужди езици и маниерите на много възпитанъ човекъ. Той не се с т е с 
няваше отъ никаква работа, която е отъ полза за освободителната
кауза. Беш е трудолюбивъ, съ инициатива и воля. М оже да се каже, че
колкото беш е нуженъ за македонското дел о, толкова б е и симпатиченъ за всекиго. Безъ преувеличение требва да изтъкнемъ, че следъ
загубата на съграж даните му Т. Александровъ и Ефремъ Чучковъ, той
е третия по значение покойникъ отъ редовете на ВМРО, въ епохата на
новото й възстановяване, подиръ 1919 г. Защ ото Гюрковъ въ сжщ ность
тепърва имаше да даде отъ себе си дел а за Македония.
При погребението му въ София се е стекла огромна маса отъ ма
кедонски българи. Нека дадем ъ тукъ поне две извадки отъ онова, което
българскиятъ печатъ б е казалъ по този случай :
Вестникъ ,, Независимость ” отъ 11 февруарий 1931 г. пиш е:
« Е дна небивала, невиждана и необикновена почить 6t> отдадена на
Иорд. Гюрковъ. Повече отъ 120 венци бЪха сложени надъ гроба му. М а
кедонската емиграция отъ София се яви ц'Ьлокупна д а отдаде почить къмъ
чов’Ька, който 6t. обрекълъ живота си въ служба на борбата з а освобож
дението на Македония подъ девиза на революцията « Свобода или Смърть ».
Ц ’Ьлия площадъ около « Св. С оф и я» и градината бЪха почернели отъ
народъ дълбоко наскърбенъ и силно възмутенъ. Тукъ бЪха и хилядитЪ
представители на емиграцията отъ другитЪ краища на България и на
населението отъ Петрички окржгъ. Това бЪ една огромна маса народъ, отъ
професора до последния окжсанъ и окаянъ бЪжанецъ македонецъ ; присж,ствуваха почитатели на македонското движение и отъ всички обществени
срЪди на столицата.
И всичко това бЪ наточели една внушителна, стихийна, наелектризи271

рана отъ едва удържимъ борчески духъ манифестация на вЪра и преданость къмъ д ’Ьлото, на което така ценно, самоотвержено и съ високъ
идеализъмъ служи Иорд. Гюрковъ. Е дна високоговоряща манифестация
на националния свободолюбивъ български духъ, що крепи и движи напредъ
всички македонци. Е дна манифестация на единството и единодушието на
македонската емиграция ».

Вестникъ „ К а м б а н а ” отъ 16 февруарий писа:
« Убийството на Гюрковъ предизвиква всеобщо осжждане. Всички,
които го познаваха лично, плакаха, съ горещи и горчиви сълзи. Защото
Гюрковъ бЪше преди всичко единъ отличенъ чов’Ькъ. Гюрковъ бЪше чов'Ькъ на дълга. Ш ироката публичность не познаваше този човЪкъ, за
когото сег?, се съобщи, че е игралъ видна роля въ македонското движение,
натоварванъ билъ съ мисии въ чужбина и ги изпълвалъ съ голЪмъ тактъ
и умЪние. Ето едно голЪмо достойнство на човека. Той не е търсилъ
слава, нито признание на заслуги, нито изгоди отъ високото положение,
до което билъ стигналъ. Той бЪше, значи, единъ отъ рЪдкигЬ човЪци
на дЪлото и дълга, беззаветно преданъ на една велика идея, самоотверженъ до крайность.. . Убийството е д-Ьло на съзаклятието срещу бъл
гарщината, а убития е единъ отъ апостолите на народното единство. Това
съзаклятие създадено преди десетилетия, ще същ ествува до тогава, до
като имя българи, които волно или неволно, подавать ржка на исконнитЬ
враговз на нашата народность и ставатъ тЬхни о р ж д и я ».

Въ приложение37 давамъ единъ откъслекъ отъ разказъ на самия
Гюрковъ въ връзка съ сражението при Калиманци на царевоселската
чета, въ която той се числеше. То 6Я публикувано въ софийския вест
никъ „М ак едон и я” на б февруарий 1932 г. Разказътъ е предаденъ съ
инициалите К.Ц. отъ студентъ, който съ двама свои другари е ималъ
случай да се срещне въ чужбина съ Гюркова и да разговарятъ.
*

По случай три години отъ смъртьта на Гюркова — както е съ об
щено въ софийския вестникъ „ Македония ” отъ 5 февруарий 1934 г., редакторътъ на сжщия вестникъ Д. Талевъ е произнесълъ при устроената
панихида следната речь :
„ — До края на живота си Йорданъ Гюрковъ живЯ само за
Македония — завърши речьта си г. Талевъ — жив-fe за нея и
ум ре за нея. Така неостжпно следваше Йорданъ пжтя на своето
велико сърдце и неговите повеления, дори и когато требваш е не
веднъж ъ да се срещ а лице срещу лице съ смъртьта ; дори и
когато требваш е години наредъ да ж ивее подъ страхотния размахъ
на безмилостното й косило, въ смразяващата тръпка на нейното
ледено дихание. Но нима великата любовь не значи самож ертва ?
И за туй въ тоя скръбенъ часъ споменътъ за Йорданъ Гюрковъ
за насъ, за всички насъ, за цЪла Македония, е споменъ за една
велика, всеотдайна, беззаветна любовь и за една свята саможертва.
Такъвъ б е той — човЪкътъ, братъ и другарь, саможертвения
борецъ за свободата на Македония, за нейната свята правда. На
шата скръбь по него е безкрайна и дълбока, каквато бе и него
вата обичь къмъ всички насъ — безбреж н а и дълбока, като чис
т и те води на македонските езера, като безбр еж н ата ширь на Овчеполе и Пелагония, дето изкласилитЪ ниви се вълнуватъ, сякашъ
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Йорданъ Гюрковъ

Петъръ Станчевъ

море подъ тихия полъхъ на родния вЪтъръ. Любовь и скръбь, жи
вотъ и смърть, страдания и възторгъ ; люти рани и радостна ус
мивка на леден'Ьещи устни, усмивка въ гаснещия погледъ, който
гледа къмъ светлото бъ дещ е, който вижда блясъка на жадно
очакваното търж ество ; любовь и смърть, страдания и надежди,
борба и подвизи — съ дбата на Македония, съ дбата на нейнитЪ
най-в-Ьрни синове, всички ония, които намериха въ своята мъчени
ческа смърть за родната земя своето безсмъртие. Блажени с ъ
белЪзанит-Ь съ огнения знакъ на тая съ дба. М ежду т^хъ, меж ду
най-първитЪ отъ т^хъ бЪ и Йорданъ Гюрковъ : безсмъртенъ въ
народната признателность — днесъ прим^ръ въ борбата, утре гор
дость на свободния народъ, Йорданъ Гюрковъ — дивенъ цвЪтъ,
който в^чно ще блести въ неувяхващия вЪнецъ на Македония ”.
*

Презъ лотото на съ щ ата година радовишката група попада въ
засада въ Малешевско. Единъ четникъ е раненъ.
*
На б августъ става сражението на велешката чета, водена отъ
Петъръ Станчевъ. Загинаха дванадесеть души ентусиазирани борци,
между които имаше и стари деятели още отъ турския режимъ. Но
повечето бЪха млади. Групата е открита въ Тиквешко. Тамъ падна и
самия Станчевъ.
Командантътъ на сръбската джандармерия генералъ Томичъ по
бърза да се похвали публично, че тия две чети били последните ос
танки на македонския революционенъ отпоръ. Предложено му 6Ъ отъ
печатнитЪ издания на македонското движение да приеме м еж дународ
на анкета, която да установи вср^дъ народа същ ествува ли отпоръ
противъ сръбската тирания или не.
За Станчевъ съмъ казалъ няколко думи по-рано *. Никоя пох
вала за тоя борецъ не би била пресилена. В-къ „ Свобода или Смърть ”
отъ 15 априлъ 1926 г. писа м еж ду другото за него :
„ Ние го почитахме, ние го обичахме докато б-fe меж ду насъ.
Но той бЪ отъ он^зи, които не понасятъ ни похвали, ни признание
за заслугите му, нито „ морални отличия ” ; и никои не му каза
никога какво представляваше той за голямата кауза на Македония,
кое б'Ьше м естото, което той заема въ редовет-fe на пионеритЪ на
тая кауза. Сега той не е вече на тоя свКьтъ и ние, коленичили предъ
неговата света паметь, признаваме : ние сме много, но хора като
П етъръ ние познаваме и виждаме само въ фалангата на голЪмигЬ отминали македоници. Тъй като Станчевъ ни припомняше нашигЪ предшественици отъ златната епоха на нашата борба, които
героически гледаха направо и не виждаха въ далечината друго
освенъ зората на македонската свобода ; припомняше ни онЪзи,
чиято вЪра въ щастливата звезда на Македония не познаваше съм 
нение, нито колебанията на парализиращи разсъж дения ; онЪзи,
*

Въ втората книга съ мои спомени.
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за които борбата оставаше винаги една и сжща при всички ,, нови ”
или „ стари ” условия ; онези, които въ преданостьта виждаха
единъ дългъ и въ акцията намираха най-сладкото опиянение ; о н е
зи, за които почестите, ласкателствата, лаврите б ех а само ,, праз
ни суети ” и даж е „ жалки грахове ”. Станчевъ ни припомняше тия
борци съ своя начинъ на мислене, съ своя темпераментъ, съ своите
чувства, съ цялото свое сжщество.
Въ времето когато цялата область на Брегалница беш е подъ
терора на бандите, организирани отъ сръбската държ ава, Петъръ
прекоси надлъжъ и на ширъ страната и, бидейки на пжть, написа
до свой приятель : „ Македонскиятъ селянинъ и особено селянинътъ на тази область (Брегалница) е привързанъ трогателно
къмъ освободителното дел о. Въпреки ж естоките преследвания, на
които — като въ чума — е изложенъ, той намира начинъ да ни
види и да ни придружава. Азъ уважавамъ неговия куражъ ; билъ
той овчарь или орачъ — той е сто пжти повече герой отъ насъ.
Виждашъ, азъ минавамъ посредъ чумата и не съмъ засегнатъ.
Надевамъ се да мога да ти пиша оттатъкъ Вардара . . . ”.
.. . Когато требваш е по разумъ да се предвижда и неуспехъ,
неговиятъ духъ отхвърляше всеко обезкуражаване, съмнение или
скептицизъмъ. Шегувайки се и смеейки се отъ сърдце Станчевъ
приемаше и разказваше за неуспехите, които сме имали до момен
та и които предвиждаше. Съ искрена усмивка, безгрижна и зара
зителна, той се сботува съ насъ когато тръгна за своята тежка
задача. Той беш е „повече отъ убеденъ ”, че ще реши блестящ е
задачата си, за да ни разкаже сетне всичко съ сжщ ата усмивка, съ
която ни напустна ”.
Станчевъ е единъ измежду най-възторж ените доброволци, които
отъ стара България дойдоха въ македонското движение, за да му служ атъ беззаветно до края на живота си.
М ежду загиналите съ Станчева лично познавахъ добре следните :
Каменъ Андреевъ, къмъ 50-годишенъ, отъ с. Дворище-Велешко.
Той беш е хрисимъ, добъ ръ човекъ, см елъ по духъ . Нелегаленъ е билъ
и при първия сръбски режимъ. Отличенъ сътрудникъ на войводата
Владимиръ Сланковъ ; а преди него на Петъръ Л есевъ въ турския р е 
жимъ.
Христо Петровъ отъ с. Долно Чичево, Велешко, 32-годиш енъ ;
здравенякъ и много преданъ. Проявилъ се е още въ първия сръбски
режимъ. Умелъ ятакъ на Сланковъ при извършване на акции презъ
1913-1914 год. Както другаде съм ъ споменалъ, Христо е правилъ услуги
на ВМРО при борбата й срещу прибраните отъ зем еделската власть
въ България провинени неколцина бивши четници, и използувани отъ
нея въ вреда на македонското дел о; предупредилъ е и мене, че се крои
убийството ми.
Асенъ Рупчинъ отъ Банско, 25-годишенъ. Юначага съ бликаща
енергия ; стеснителенъ, но и винаги засм енъ. Съ прогимназиално обра
зование.
Димитъръ Лазаровъ отъ Радомиръ, 27-годишенъ. По убеждение
анархистъ. Много дружелюбенъ, учтивъ човекъ. Свършилъ гимназия,
веднага започва да прави услуги на македонската кауза.
Тодоръ Б. Кушевъ, братъ на Илия Кушевъ. Училъ б е по право
въ софийския университетъ. Много добъ ръ членъ на студентското др у
—

274

—

жество „ Вардаръ ”. Буденъ, винаги въ добро настроение ; преданъ на
идеалит-fc, за които тЪхната фамилия даде няколко жертви.
Помня имената и на следващите другари на Станчева, загинали съ
него :

Христо Петровъ
(отъ с. Чичево, В елеш ко)

Иванъ Кърпаровъ отъ гр. Панагюрище, 28-годишенъ, училъ въ
софийския университетъ.
Сандо Димитровъ отъ софийското село Княжево, 26-годиш енъ, съ
третокласно образование.
Славчо П. Матовъ, отъ Велесъ, 25 годишенъ, съ прогимназиално
образование.
Арсо Илиевъ отъ с. Сълпъ, Велешко, 28 годишенъ.
Други отъ четата не си спомнямъ.
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*

Наскоро подиръ велешката чета се случи нещастие съ прилепската
група начело съ войводата П етъръ Костовъ Пашата. Вследствие на пре
дателство загинаха и там ъ осемь души самоотвержени македонски
българи, идеалисти-борци.

*

Презъ есеньта въ Кочанско става сражение между сръбски потери
и четата на Евтимъ Полски. То продължило няколко часа, за щастие
— безъ жертви, макаръ четницитё да сж попаднали два-три пжти на

Тодоръ В. Кушевъ

засади. Между тЪхъ се намира и Владимиръ Куртевъ. Той е борецъ
още отъ турския режимъ. Въ момента беше учитель по история въ
кюстендилската гимназия. Напусна занятията си и замина съ кочанската чета. Разказваше ми, че по-леко понасялъ комитлъка въ турско
време, бидейки по-младъ. Но д у х ъ тъ му бе и сега младежки. П резъ
1932 година Куртевъ б е избранъ за членъ въ Централния Комитетъ на
ВМРО. Въ негово лице македонската освободителна борба има единъ
р едъкъ по скромность и самоотверженость доброволецъ, съ висше
образование. П о-нататъкъ въ тая книга, кждето става дума за конгре
сите на ВМРО и за некой отъ членовете въ Централния й Комитетъ
следъ първата световна война, повече данни съ м ъ посочилъ за Кур
тева. Но и това, което там ъ е казано, е малка часть отъ неговите
борчески премеждия и героична последователность.
—
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Димитъръ Лазаровъ

*

Презъ м. септемврий въ Малешевско загина отъ случайно залутанъ куршумъ въ мрака Василъ Ихчиевъ Диамандиевъ, велешанинъ
по родители. Свършилъ бЯ софийския университетъ. Милъ, идеалистич
но настроенъ и буденъ младъ деятель б-feme Василъ. Т ръгналъ 6Ъ съ
тиквешки четници, за да стигне о т т а т ъ к ъ Вардара. Начело на група-

НрилЪпска чрта на Н?търъ Костовъ « П а ш а т а »
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та имъ 6Ъ Мишо Ш картовъ, единъ винаги мълчаливъ човЪкъ, доста
залюбенъ въ ракията. Той не вдъхваше доверие и отъ мнозина наши
борци на него 6Ъ гледано като на никаква нечиста загадка. НЪкои на
мираха, че убийството на Ихчиевъ е обвито съ мистерия и не се дължи
на сръбски куршумъ. Не е имало засада, изглежда. Защ ото биха се
чули и други изстрели, а не само единъ единственъ, който въ тъмни
ната погажда само Ихчиева. При засада доста вероятно е — , че противникътъ би требвало да продължи стрелбата срещу пжтуващитЪ
единъ следъ другъ четници въ дълга редица. Или поне би имало залпъ,
за да б ж д атъ улучени и други, щомъ като се знаело или видело, че т -fe
минаватъ на местото.
Нищо повече, обаче, не можа никой да разкрие освенъ факта, че
Ихчиевъ е падналъ неочаквано.

Ваеилъ Ихчиевъ Диамандиевъ

*
На 16 октомврий недалече отъ с. Дулица, Царевоселско, въ мЪстностьта „ Т ърличката ”, е открита групата, въ която влизатъ Харалампи Стопчевъ (Ш аренъ Ампо) и Д им итъръ М едаровъ — и двамата
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родомъ отъ казаното село, и Димитъръ Ивановъ и Ефтимъ Клепката
отъ Пехчево.
Започва се сражение, което трае отъ б часа сутриньта до седемь
часа вечерьта. Сръбските потери и войска, които се притекли да обсаж датъ четирмата борци, сж били къмъ хиляда души. Явило се даж е
едно конно войнишко отделение. Поради непристжпностьта на м естото
конниците не сж могли да се проявятъ. Действували сж въ боя и кар
течници. О бсадените сж се държали повече отъ юнашки. Т е сж дали
такъвъ отпоръ, че макаръ полесражението да е било въ сръбски ржце
победата е била на страната на четирмата.
Димитъръ Ивановъ бива убитъ на м есто. Ефтимъ Клепковъ е
билъ заловенъ тежко раненъ. Подиръ дванадесеть дни умира, безъ да
изкаже нищо. Ш аренъ Ампо е билъ пронизанъ отъ два куршума и е
виждалъ, че наближава края му. Дига се правъ, хвърля пушката и из
виква на сърбите, че иска да се предаде. Когато единъ сърбинъ на
ближава да го хване, Ампо изважда револвера си и го застрелва. Не е
ималъ вече никакъвъ патронъ за пушката си. Веднага следъ туй за
палва бомба и лега върху нея. Така завърши живота си тоя неукротимъ
борецъ.
Презъ 1920 г. той бива повиканъ отъ съ рбите да служи войникъ,
но побегва. Властьта арестува семейството му. Тогава той пише до
старшията на полицейската група да пусне на свобода жена му, защ о
то е срамота да се измжчватъ невинни и беззащитни жени ; иначе —
ще отговаря съ главата си. Разгневенъ, сърбинътъ връзва жената за
опашката на коня си и така я влачи до Царево-село, тридесеть кило
метра, кждето я поставятъ въ затвора. На връщане, обаче, бива посрещнатъ отъ Ампо, който го убива и ранява двама негови другари.
Презъ 1921 г. е изненаданъ у дома си отъ двадесеть души стра
жари, начело съ околийския началникъ. Почва сражение, въ което Ампо
избива четирма сърби. Едва надвечерь спира борбата и той успева да
се спаси. Присъединява се къмъ една отъ четите. Отъ този моментъ
той е непрестанно въ движение. Участвува въ рисковани акции по на
реждане на организацията. Билъ е и въ сражението при с. Калиманци,
станало презъ летото на 1924 г.
Единственъ живъ, но зле раненъ, излиза отъ обсадата на сръбската
потера сега Медаровъ. За него б е х ъ пратилъ неколко реда до в. „ Ма
кедонска Т р и бун а”, които тукъ почти изцело предавамъ, считайки че
е заслужено да бж датъ по-изчерпателно обрисувани образите на такива
народни борци, поне когато сж на лице повече сведения за т е х ъ .
Храбрость, твърдость, борчество, национална верность — само съ
тези думи би могло накратко да се характеризира образътъ на Д и
митъръ М едаровъ.
Той беш е по произходъ, навици, и по липса на образование, типиченъ нашъ селянинъ, каквито беха, пъкъ и още сж повечето наши
селяни. Но по духъ б е нещ о изключително.
Измежду нелегалните чети на ВМРО следъ 1918 г. забележително
м есто заемаха царевоселската и кочанската. А ср ед ъ четниците на
тези чети завидно м есто заемаха хора като Георги Спанчевски, Кръсто
Припорски, Дончо Христовъ. Равенъ на т е х ъ б е М едаровъ.
Той става нелегаленъ твърде младъ, още когато Ефремъ Чучковъ
и Тодоръ Александровъ забродиха съ групи изъ областите на Б регал
ница. Участвувалъ е въ много сражения и престрелки срещу сръбски
—
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стражари и войска. Взелъ участие и въ кървопролитния бой, който при
Калиманци се води между кочанската чета и сръбски потери презъ юлий
1924 г. Тогава паднаха шестима другари на Медаровъ.
Голямо впечатление направи въ цЪлия БрЪгалнишки край ср а ж е 
нието, което Медаровъ и трима негови другари водиха въ Царевоселско

Харалашпи Златановъ

(Ш аренъ Ампо)

— трима души срещу хиляда. О тъ сръбска страна паднаха десетина
убити и ранени. Двама другари на Медарова паднаха въ самия бой. Другиятъ — известниятъ Шаренъ Ампо, рЪдъкъ юнакъ, 6Ъ раненъ и не
можейки да се измъкне отъ обръча на сърбит-fc, легна върху собстве
ната си бомба и се разнесе на парчета. А Д им итъръ Медаровъ усп«
да се измъкне, но 6ik раненъ въ устата. Съ свръхчовЪшки усилия той се
6Ъ добралъ до селски колиби, кждето се е наложило да престои три
дни. Устата си, обаче, не е можалъ да отвори ; тя е била скована и
пълна съ съсирена кръвь. Следъ като 6Ъ съ бралъ малко сили, Медаровъ
—
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поема пжтя къмъ България и едва тамъ, следъ неколко дни, по чудо,
б е спасенъ, безъ да настжпятъ усложнения поради раната му.
Енергията и волята на Медаровъ съперничеха съ неговата сти
хийна омраза срещу поробителя. Ако този човекъ б е получилъ наука,
билъ би рЪдъкъ водачъ на селяни и на граждани. Никаква умора, фи
зически страдания, теж ъкъ пжть или гладъ не мож еха да го възпратъ

Ш аренъ

Ампо

съ група български войници,
превежда презъ границата.
(Той е съ револвера въ ржка.)

които

отъ изпълнение на дълга. За рисковете, опасностите за живота той
изобщо не водеш е сметка ; считаше ги нещ о елементарно, обикновено
условие, безъ което е невъзможно да се води борба срещу съ р би те и
за освобождението на Македония.
Медаровъ б е народенъ синъ, за когото преданостьта и верата въ
народния идеалъ немаха граници. Ж елезото можеше да се прегъне, но
верностьта къмъ народната идея мжчно може да се прегъне у хора
като Медарова. Когато човекъ поиска да си представи коравостьта на
единъ Муций Сцевола, пламъка на единъ Василъ Левски, верата на
единъ Гоце Делчевъ, волята на единъ Тодоръ Александровъ, непремен
но би требвало да се срещне и да има работа преди всичко съ народни
синове отъ средата на селяните, съ хора отъ типа на Димитъръ Ме
даровъ. Тогава едва разбира, че тези качества не се добиватъ въ
училище, не се присаждатъ чрезъ проповеди ; самата природа требва
да ги е внедрила въ човека. А следъ това вече решениятъ на борба
човекъ мож е да придобива опитность, знание, да разширява умствения
си хоризонтъ, за да влияе и евентуално да води.
—
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Медаровъ, по липса на образование, не би могълъ да води. Но той
и подобни нему силно влияятъ въ своята среда и всекжде, кждето се
появятъ. Техното държание и примЪръ поучава и заразява ; и особено
симпатични сж такива борци чрезъ своята скромность. И Медаровъ
нямаше други претенции освенъ желанието да се бори за Македония.
Той бе измежду он^зи четници, които дълго беха боравили около Т о
доръ Александровъ и беха много добре ценени отъ него. Нито единъ
отъ т е х ъ не изневери на паметьта на Тодора, или на неговото дело.

(правия,

Ш а р е н ъ Ампо съ брата си Илия
з а ги н а л ъ при с. К алиманци въ сражението,
описано в ъ кн игата « Спомени-Il »)

И Медаровъ бе измежду македонските деятели, които не само въ
Югославия беха гонени, но и въ България страдаха.
Презъ време на последната война той се прибра въ родната си Кочанска околия и се отдаде на частна работа. Презъ това време и той,
както и други бивши македонски дейци, самъ е определялъ своя общественъ пжть. Но при всеки позивъ на освободителното дело би
билъ готовъ да постави на разположение и живота си за каузата на
Македония.
Както всички наши селяни, Медаровъ бе антпкомунистъ. З а подоб
но умозрение нашите селяни не м ат ъ нужда отъ никаква агитация.
Следъ идването на комунистическата власть въ Македония, Меда
ровъ се е обявилъ нелегаленъ и е обикалялъ като т а к ъ в ъ изъ Кочанско
и Царевоселско. При сражение съ титовата полиция бива раненъ. Пж—
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тувайки така раненъ, силите сж го напустнали и поробителите на Ма
кедония сж могли да го заловятъ живъ.
Въ затвора е изтърп^лъ страшни изтезания. Предъ комунистичес
кия „ с ж д ъ ” се е д ъ р ж а л ъ достойно, точно както винаги се е д ъ р ж а л ъ
въ сраженията. Осжденъ е билъ на смърть. Но не е искалъ да позволи
на народните врагове да го екзекутиратъ, а самъ се е опиталъ да турне
край на живота си, разбивайки главата си въ стената на затвора.
По този начинъ Медаровъ и при смъртьта си показа на родолюб
ците, но заедно съ туй и на тираните, своето презрение къмъ робство
то, показа за последенъ пжть и героичния си духъ.
А ето какъ самиятъ Медаровъ е описалъ спасението си подиръ
сражението, за което говоримъ. Тоя разказъ е часть отъ неговото из-

Кочаиека група на Ш абанъ огь с. Облешево.

ложение за дейностьта му, дадено вече на друго место. И т укъ отбелезвамъ, че то е двояко интересно — и като живописенъ разказъ на
неукъ човекъ отъ народа, и като картина за напорите и теглата, които
понекога нашите четници е требвало да издържатъ.
„ Презъ септемврий 1925 г. — разказва Медаровъ — Ш аренъ
Ампо, Ефремъ Клепковъ, Д им итъръ Ивановъ и азъ сме въ Царевоселско . .. Прекарахме около месецъ и нещо въ околията, като се
видехме съ организационните хора. Опжтихме се после к ъ м ъ Калиманци. Преденувахме единъ день въ Калиманско Осое. Почна
д ъ ж д ъ . Бехме измокрени до кости. Требваше тукъ да вземемъ
некой сведения от ъ Кочани. Попаднахме на доста в еренъ на ор
ганизацията, а и сродникъ на Ампо — Христакия Златановъ и Доне
Атанасовъ. Тази връзка беше най-сигурна. Обаждаме имъ се и
—
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rfc идватъ при насъ съ голема радость. Безъ да знаемъ, обаче,
Христакия вече е станалъ сръбски шпионинъ. Даваме му пари
да иде да купи отъ Кочани храна и да научи некой работи. Той
замина. Утре вечерь ще дойде. Но предчувствието почна да рабо
ти. Усъмнихме се съ Ампо да не ни предадатъ тия двамата. Найдобре ще направимъ ние да не седимъ на това место. Тоя день

Мишо Н ед’Ьлковъ
( За него е казано въ « Спомени- I l »)

— на сутриньта сме все още тукъ. Азъ съ м ъ часовой. Здрачи. НЪщо
се чува, никакви гласове, но не може да се определи съ положителность дали сж. гласове или пъкъ ш ум ътъ на Брегалница. Като
се вслушахъ, чухъ, че се говори на сръбски. Милиция ! Веднага
събуж дам ъ другарите си. Бехме предадени. Почна да се вижда.
Погледнахме отъ другата страна — вериги една следъ друга настж пватъ. Ние напуснахме м естото, кждето бехме, спуснахме се
по една долинка и право при Брегалница. Тя б е доста голема, при—
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дошла отъ дъ ж да, но знаехъ кжде да я газя ; но беш е опасно
да я минемъ, защото беш е голо. Требваш е да се върви. Загазихъ
пръвъ въ реката, после другите. Още не съмъ на другия край,
изединъ пжть залпове загърмяха. Почнаха да настжпватъ и гърмятъ презъ храсталаци и камъняци. А ние пъкъ се качваме точно
къмъ т^хъ. Като ни видеха, уплашиха се и избегаха. Но стрелятъ
отвсекж де. Вървимъ къмъ една височина. Идваме до върха. А той
се държ и отъ т е х ъ . Сипятъ огънь. На всека цена требва да се
качимъ на върха, защ ото иначе сме загубени. Азъ се влеча, пръвъ
излизамъ до т ех ъ , хвърлямъ една, още една бомба на самия връхъ.
Оставиха раници и шинели. Но т е дъ р ж атъ още една височинка,
която господствува надъ насъ. Нема кжде, приемаме сражението.
То трая отъ сутриньта до къмъ о б ед ъ . Мене ме раниха отъ л евата страна презъ десната ябълчна кость на главата. Останалъ
съмъ тукъ известно време въ несъзнание. Като се свестихъ, с р а 
жението продължаваше. Около четири часа подиръ о б ед ъ видехъ,
че е убитъ Димитъръ Ивановъ Тушката. Беш е облено въ кръвь
лицето му. Сражението продължаваше.
Малко по-късно Ампо ми каза, че е раненъ и се виждаше
кръвь около кръста му. Дума не можеше да става азъ да водя
подвижна борба. За мене беш е свършено, може да живея наймного до вечерьта. Ампо, като беш е раненъ, се завлече и се закри
задъ едни камънаци. Азъ сжщ о требваш е да се примъкна, защ ото
б ех ъ съвсемъ на ачикъ. Помъкнахъ се надоле и се долепихъ до
една скала, а предъ нея некакъвъ храсталакъ. Намерихъ се м еж 
ду храсталака и скалата. Презъ това време идва единъ контраджия.
Иде и точно гледа моята кръвь. Върви по кръвьта. Азъ съмъ на
неколко крачки отъ него. Той не повдига глава. Безъ повече да му
мисля, едва повдигнахъ пушка, гръмнахъ и селянинътъ се повали
мъртавъ на земята. Мракъ е вече. Чува се вече какъ сръбските
офицери командуватъ ,, напредъ ”. Изведнажъ нахлътватъ като
глутница много хора къмъ насъ. Чухъ силенъ бомбенъ гърм еж ъ.
И стихна всичко изведнажъ. Азъ съмъ вече заедно съ съ рбите
измешанъ. Д ъ рж а пистолета въ десн ата ржка, приготвенъ само
за мене. Отивамъ къмъ храсталаците. Всеки моментъ чакамъ да
ме пита некой : „ Кой си ? ” и да се застрелямъ. Наближихъ храс
талака ; пъленъ е съ сърби. Постепенно, постепенно се отдалечавамъ и се изгубвамъ. Не виждамъ никого около мене. Н емамъ
сили. С лезохъ до Брегалница. Натъкнахъ се на конете. О тдръпнахъ се пакъ назадъ, не много далечъ отъ нихъ, на петдесеть
крачки отъ реката и селския пжть. Водата ме просто викаше.
Ж аж да неописуема. Пия вода. Почивамъ си и пакъ пия. С едам ъ
до реката. Сърби край мене минаватъ безъ да ме забелезватъ.
По едно време почнахъ да бълвамъ кръвь. Като съмъ билъ въ
несъзнание, гълталъ съмъ кръвь. Изповърнахъ всичко. И пакъ
почнахъ да пия вода. М оже би единъ часъ прекарахъ тукъ. Т р е б 
ва да се мине Брегалница.
В ъпросътъ беш е дали да ме занесе реката или да умра. Викамъ си, ако остана тукъ, азъ съмъ сигурна жертва ; ако загазя
въ реката, може би ще се удавя, а мож е би ще се отърва некакъ.
Решихъ да ме занесе реката. Не съмъ сигуренъ дали ще я мина.
Бре тукъ, бре тамъ, излезохъ, за едно чудо и злезохъ . На другия
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край пакъ седнахъ. Пихъ вода. Тръгнахъ презъ едни ниви. Хопъ !
СърбитЯ сж тамъ ! Легнати въ едно трапче. Минахъ. Пакъ се
натъкнахъ и на други. Вървятъ на колони. Добрахъ се до една
пещера, която никой не знае. Тамъ се установявамъ. Моментално
заспивамъ. Спалъ съмъ цялата нощь. БЯхъ дош елъ поср^дъ
нощь въ пещерата. Като се събуж дам ъ, чувамъ н^какъвъ гласъ.
Гледамъ, о-хо, станало деветь-десеть часа презъ деня. Говорятъ
сърби. Чуя ги около мене близу. НЯщо се подвикватъ, но не мога
да ги разбера. Свирятъ съ полицейски свирки. Направихъ си см ет 
ка, че сж ме намерили и искатъ да ме унищ ожатъ. Не щешъ ли,
ето ти едно полицейско куче, наднича въ дупката. Замахва съ
опашката като на приятель. БЯхъ облеченъ въ сръбски дрехи.
Стихна постепенно всичко.
Презъ ц^лия день усещ ахъ най-голяма ж аж да. Брегалница
бЪше само на няколко крачки отъ мене. Но да излеза отъ пеще
рата, значеше да рискувамъ живота си. Останахъ въ пещерата
до тъмно. Тогава първата ми мисъль б^ше да се нагълтамъ вода.
БЪше много мътна, буйна. Като пиехъ, ми миришеше на торъ.
Но пихъ като най-хубава балканска вода. Вториятъ въпросъ 6Ъше да я мина обратно. А бЪше доста буйна. Нямаше накжде. Преминахъ я съ гол'Ьмъ зоръ. Требваш е да вървя по много стръмни
м^ста, защото потерата б^ше силна. Голяма тъмнина бЪше. Изто
щението и умората бЪха стигнали своя връхъ. А и съмъ безъ
храна. За превръзка и дума не може да става или да се търси
каквато и да било помощь отъ нЬкжде.
Оставаше да потърся храна. Това б^ше първата задача. Сжщата нощь бЪхъ се измъкналъ съвсемъ малко източно отъ пеще
рата. Ц'Ьла нощь не б^хъ изходилъ повече отъ два-три километра.
Осъмнахъ и ц-Ьлия день прекарахъ безъ тревоги, даж е безъ да видя
нЪкакъвъ чов'Ькъ. Спахъ въ търне, защото горитЯ бЯха претър
свани нощемъ. Цялото време се криехъ по голи мЪста. Като настжпи нощьта, азъ пакъ поехъ. >Не изпускахъ задачата си да търся
храна. Или храна или ще загина. В ъпросътъ бЪше при кого да
отида, дека сега. Приятели на организацията, приятели на мене
имаше достатъчно. Д оста бЪше рисковано и за тЪхъ. При едно
малко подозрение отнемаха живота на никого си. Решихъ, отивамъ при майка ми. Приближихъ най-внимателно до кжщи. Но
какво намирамъ ? Кжщата опожарена, н^ма кжща, нЪма хлЪбъ,
нЪма човеци, само стърчатъ дуваритЪ. СърбитЪ опожарили кж
щата. ЗапрЪхъ се до дуварит^, па се чудя сега кой пжть да
хвана, какво да направя. ВидЪхъ, плувната е здрава, така наре
чената кошара, дето не само добитъкътъ спЪше, но дето си при
бираме цялото зимовище. Помислихъ си, че мога тамъ да намеря
никаква млечна храна, сирене, масло или каквото и да било. Това
става нощемъ. Вървя най-внимателно. Събулъ съмъ се, да не тропамъ. Най-опасно б^ше, че имаме ние лоши кучета, които сигурно не ме познаватъ. Ако ме усЪтятъ, просто ще ме изедатъ,
защото нЪмамъ никакви сили. 'При най-голяма тишина м ож ахъ да
се добера до вратата на кошарата. Тя б-Ьше заключена съ катинаръ. Полека, полека съ нож ъ извихъ малкото катинарче. Когато
се отвори вратата, издаде нЪкакъвъ трЪсъкъ. Кучетата наскачаха,
азъ веднага затварямъ отвжтре. Кучетата усетиха, че съмъ вжтре.
—
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Ужасенъ вой, и стоятъ на вратата. Азъ пъкъ вжтре търся храна.
ВЯрно, нам'Ьрихъ сирене, масло, урда, много н^що. Сега пъкъ нЪма въ що да си туря. НамЯрихъ и доста хубави круши. Откачи
се една кожа, пълна съ сухи ор^хи, та като гръмна; но нейсе.
Поутолихъ глада си съ круши. Искахъ да взема сирене и масло,
но нямаше у що. Требваш е да напускамъ кошарата. Требваш е да
се успокоятъ кучетата, да забравятъ за присжствието ми. ТЪ се
успокоиха. Азъ напускамъ кошарата, безъ да я затворя, защото
при затварянето скърцаше. Сега, обаче, не знамъ кжде да търся
майка ми, семейството. Зная, че сж н^кжде въ нЪкоя колиба. Тукъ,
тамъ, видЪхъ едно м^сто издава светлина. Това е вече преди
зори. Отивамъ по посока на светлината, надзърнахъ презъ вра
тата, познахъ майка ми. Не б1>ше само тя, имаше и жена непозната
за мене. Това бЪше още по-опасно. Дали смЪя да се обадя при
нея. Нямаше време за мислене. Съмнуваше се. Тропнахъ на врата
та единъ пжть. Tib съвсемъ не чуха. Още по-силно. Майка ми се
обади, почна да говори н^що. Казваше :
— Ангелъ не е прибралъ снощи коня, той е. Отвънъ цЪла
нощь на това студено време . . .
Веднага излЪзна навънъ. Безъ всякакви думи, съ първото из
лизане я посрещамъ на вратата и й казвамъ :
— ХлЪбъ ми дай. Коя е тая жена вжтре ? Гостинка ?
А майка ми :
— Това не е гостинка, това е снаха ти.
Тя се върна обратно, изгаси газеничето, загаси и огнището. На
бърза ржка у една овчарска торба ми донесе хл'Ьбъ и сирене. И
урда. И каза :
— Чакай, ще ти дамъ и млЪко.
Отговорихъ :
— Не съмъ гладенъ.
Не искахъ азъ да седя повече при нея, защото скоро щЪше
да съмне. Майка ми щ'Ьше да види, че съмъ раненъ. Д аж е не
искахъ и да й говоря, за да не познае. Тя ме запита откж де идвамъ. Казахъ й нЪщо погрешно.
— Какъ можа да дойдеш ъ ? Досега сърбитЪ бЪха тукъ.
Стояха убититЪ досега.
— Кои убити ?
— Четницит-fe и сърбитЪ. Тукъ идваха и доктори.
— Защо доктори ?
— Не знамъ защо, нЪщо ги сякоха.
— Колко б'Ъха убитигЪ четници ?
— Трима четници.
— А сърбитй ?
— Имаше и сърби, не зная колко.
— Кжде ще бж деш ъ утре да ти донесем ъ храна ?
— Въ Котовата чука.
Обаче всЪки моментъ гледахъ да се измъкна отъ нея. Излъгахъ, че отивамъ въ Котовата чука. Посоката ми бЪше съвсемъ
на друго мЪсто. Всичко това става съ най-голяма бързина и съ
шепотъ.
Напустнахъ. Отправихъ се точно къмъ изтокъ. Зората се за
дава вече. В ъпросътъ е сега кжде ще се подслоня цЪлия день.
—
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Предчувствувамъ опасность. Отивамъ до една кжща, на около
триста крачки отъ нея. Кжщата е на единъ добъръ организационенъ човекъ. Обаче по възможность да не знае, че азъ се намирамъ тамъ. Избрахъ м есто, както казахъ, на около триста крач
ки отъ кжщата. Страхъ ме беш е отъ потерадж иите. В зехъ си
,, ложа ”, дето ще денувамъ. Беш е голо, каменисто и малки тръне
изъ камъните. Представяха нещ о като естествена крепость. За
борба, разбира се, и дума не ставаше отъ моя страна. Гърмяха
неговите кучета. Не можаха да разбератъ кжде точно се намирамъ азъ. Лаеха около кжщи. Съмна вече. Изл'Ьзна той. Той си
мисли, никакви вълци сж, даж е виде дали не сж нападнали сто
ката му. Излезна и жена му.
— Какво ли пъкъ сега кучетата лаятъ ! — дума жената.
А м ж ж ъ тъ й Д еспотъ :
— Какво е, гадь е, вълците !
Съмна. Разшаваха се хората. Отъ моето м есто се виждаше
целото движение на домакините. За голяма моя изненада, почнаха
да гърмятъ пушки. Какво ли може да бж де това, чудя се азъ.
Имало сватба, дошли потерадж иите, едно пиенье, цЪлъ день пиенье
и викане. Презъ нощьта не спахъ. Презъ деня, разбира се, още помалко. П отераджиите мож еха да си направятъ една малка разход
ка, да ме нам^рятъ. Целия день умирахъ отъ ж аж да. Потераджии
не дойдоха, само пиеха, пЪха, гърмяха. Азъ прекарахъ до мракъ
съ най-голямо внимание, защото опасностьта беш е близу. При пър
вия мракъ първата задача беш е да намеря вода. О тидохъ до
единъ кладенецъ, напихъ се, починахъ си, па продължихъ къмъ
Брегалница. Умората и безсънието бЪха големи. До Брегалница,
както съмъ почивалъ ,съмъ заспалъ. Спалъ съмъ мож е-би дватри часа. Времето беш е доста студено. Треваш е да мина пакъ
Брегалница. Но тя беш е вече намалела, спаднала. Минахъ я, безъ
да събувамъ обувките и др ехи те. С тудътъ ме скова. Не мож ахъ
вече да вървя. Беш е още тъмно. Б ехъ напълно изтощенъ. Т р е б 
ваше да остана, пакъ до бр ега на реката. Този день почти съмъ
прекаралъ въ сънь. Около четири часътъ събудиха ме нови гъ р
межи. В и дехъ на другия б р егъ около сто, сто-петдесеть души. По
всичко личеше, че не знаеха за моето присжствие на кжсо разстоя
ние отъ т ех ъ . Движеха се въ друга посока. Останахъ на сж щ ото
м есто до мракъ безъ всекакво движение. Требваш е да продължа.
Ц елата нощь вървехъ спокойно, но малко. Отъ день на день губ е х ъ силите си. Домъкнахъ се на около десеть-дванадесетъ кило
метра отъ границата.
Сега е и най-опасното. Или ще мина границата или съмъ явна
жертва. Ц ела нощь вървехъ, границата не м ож ахъ да мина. Оставамъ да денувамъ на около двесте-триста крачки отъ гранична
та линия. Денувамъ въ една папрать, доста добро прикритие, но
все пакъ не смея да заспя целия день, защ ото тукъ е гранична зо
на. Безъ да видя каквото и да е животно, безъ да чуя некакъвъ
шумъ дочакахъ вечерьта. Сега мечка страхъ, мене не. Щ е минавамъ границата меж ду двата поста Рилецъ и Сива кобила ; срещу
т е х ъ сж сръбските постове. Избралъ съмъ това м есто защ ото "е
голо и може да се вижда. Просто пълзя. Ц ървулите сж отдавна
вързани за патрондаша. Но и чорапи немамъ. Наближавамъ линия—
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та. Студено е много. Има и ледъ. Силенъ вЪтъръ. На няколко
крачки предъ менъ се движи сръбска патрулна двойка. Отминаватъ ме. Нещ о ми се струва, като-чели чувамъ човешки гласъ.
Стоя като закованъ, не мърдамъ. Идва друга двойка. Точно предъ
мене се спиратъ и почнаха да си палятъ цигари. Малко постояха и
заминаха. Недалече спиратъ пакъ и си пушатъ цигарите. Връшамъ
се обратно. Доближавамъ се по-плътно до сръбския постъ. Минавамъ неусетно границата. Умората сега ме хвана по-силно, защото
съмъ на българска територия. На около половинъ километъръ запалихъ огънь въ гората. Още повече се изплашихъ, защ ото имамъ
сръбски дрехи — българите биха ме подгонили като сърбинъ !
В лезохъ по-навжтре, запалихъ другъ огънь. Гледамъ — часътъ е
два или три презъ нощьта. Останахъ тамъ докато съмна. Тогава
продължихъ, докато не наближихъ една кжща на село Раково
Тукъ сж пръснати кжщите. Отивамъ при веренъ човекъ на ор
ганизацията. Посрещна ме най-сърдечно.
— Какво ще ядешъ сега ? — пита ме. — М ожешъ ли да
ядешъ ?
— Гладенъ съмъ, но не мога да ямъ. Х лебъ имамъ отъ
Македония. Азъ не знаехъ, че не мога да ямъ. М оже ли да ми направишъ качамакъ ? . . . ”

—
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1926 г.

XVI.
БОМБИ ВЪ СТРУМИЦА. — НАКАЗАНЪ СПАСОЙ ХАДЖИ
ПОПОВИЧЪ. — ГОЛЪМО СРАЖЕНИЕ ПРИ „ ЦЪРВЕНИО КАМЕНЪ ”.
— ОБЩА НОТА НА ТРИТЪ БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ
ПРОТИВЪ БЪЛГАРИЯ
Както и за другитЪ години, така и за тази, отбел'Ьзвамъ само фактитЪ, които съмъ запомнилъ или за които ми е било възможно да намЪря
запазени сведения.
*
**
На 1 май билъ извършенъ атентатъ въ едно кафене на гр. С тру
мица, за да бж датъ заплашени сръбскитЪ чиновници.
Цялата сръбска преса гръмна противъ македонските борци и противъ . . .България. Въ много градове властьта нареди да се устроятъ
митинги, кждето сж ,, взимани ” резолюции съ искане да бждела нака
зана българската държ ава ,да се вземели мЪрки за запазване на „ сръ б
ското ” население отъ нападенията на комитит-fe и пр. безсмислици.
Органит^ на властьта сж отивали отъ кжща на кжща, отъ дюкянъ на
дюкянъ, за да предупреждаватъ, че всЪки требва да се яви на митинга.
В-къ „ Време ” отъ БЪлградъ извести, че шЛ>ли да бж датъ напра
вени постжпки отъ сръбска страна предъ Общ еството на Народит-Ь.
Никой не е билъ заловенъ, нито подозренъ, като авторъ на тоя
атентатъ .
*

На Света Богородица, въ края на лотото, при Гюрешкия манастиръ
меж ду Скопско и Щипско, става сражение м еж ду сърбит-fe и четата
на скопския войвода Величко Веляновъ. То е траяло 12 часа, отъ
сутриньта до надвечерь. Загинали сж тамъ двама четници — Траянъ
Витановски и Тодоръ.
Отъ сръбска страна сж паднали няколко души. Четата се е състояла
отъ четиринадесеть души.
Следъ сражението сж последвали обиски и тормози надъ нЪкои
селяни. Но селянитЪ не сж имали никакво участие въ сражението, макаръ да сж сжществували местни чети въ редица околни села, като
напримеръ Сушица, Крушица, Малино, Неманици, Тръстеникъ, П реодъ,
Сопотъ, Бунарджикъ, Катланово, Аджалари, Черешово, Градманци,
Винци, Станйевци и прочее.
*
Презъ м. юлий 6Ъ застрЪлянъ въ Битоля Спасъ хадж и Поповичъ,
редакторъ на сръбския правителственъ вестникъ „ Южна Звезда ”. Този
вестникъ най-често развиваше тезата, че и народътъ въ южна Македония,
подъ гръцка власть — както и подъ сръбска — е чисто сръбски. Затова
—
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Сърбия има право да заеме и областите до морето, заедно съ Солунъ.
Ренегатътъ хаджи Поповичъ е родомъ отъ с. Буфъ, Леринско.
Убийството е станало въ една отъ главните улици на Битоля. Въ
вестникъ ,, Нувелъ Маседониенъ ” отъ 25 юлий 1926 г. е казано след
ното по това нападение :
*
„ Въпреки ранния часъ и големото движение по улицата,
кждето е станало убийството, авторите сж могли да избегатъ ,
така да се каже, подъ носа на сръбските полицаи. Това б е приз
нато отъ сръбската преса, когато съобщи за убийството.
Властите въ Битолско беха, разбира се, разтревожени. И въ
Белградъ бех а разтревожени и б ех а направени, най-противоречиви
хипотези, за да се обясни нападението надъ този сръбски агентъ.
Отъ начало се каза, че то било дел о на организацията ,, Гъркомакедонски юмрукъ ” ; следъ това, че било дел о на българските
комити и други повече или по-малко вероятни предположения.
Извършени б ёха масови арести. М ежду задърж аните се намираше
и Лйондевъ, единъ инструментъ отъ антуража на виенската ,, Бал
канска Федерация ”, който беш е станалъ довереникъ на сръбския
битолски жупанъ. Въ случая има една мистерия, която сръбските
власти се преструватъ, че не могатъ да разкриятъ.
С ърбите твърдятъ, че т е въ Македония се намирали като у
дома си, сигурни както и въ Шумадия. Сжщо тъй казватъ, че бъл
гарските комити нападали само граничните градове и сетне за б ег вали обратно въ България. Но градъ Битоля се намира на стотици
километри далече отъ българската граница, на десния б р егъ на
Вардара. Какъ може да се обясни тогава сръбското твърдение,
че български четници извършили нападението и следъ това преми
нали въ България ? Убийството е извършено въ единъ градъ съ
големо население, пазенъ отъ войскови и полицейски части ”.
В-къ „ Свобода или Смърть ”, органъ на ВМРО, отъ 2 юлий
1928 г. писа по сжщ ото събитие :
,, На 21 юний 1928 г. въ ранни зори надъ село Оризари, Би
толско, паднаха, пронизани отъ дружния залпъ на сръбските
джандари, още петь скжпи синове на Македония : Василъ Николовъ-Липитка, Никола Атанасовъ-Абдурамановъ, Димитъръ Д. Т одоровъ, Фиданъ Мойсовъ и Павле Стояновъ.
Отъ близо две години ж ивотътъ на тия жертви на сръбската
тирания б е непрекжснато мжченичество. Обвинени като участни
ци въ атентата на известния ренегатъ отъ с. Буфъ, Леринско, Спасой х. Поповичъ, който беш е застрелянъ ср ед ъ Битоля презъ м.
юлий 1926 г., т е бидоха хвърлени, заедно съ още шестима други
селяни и граждани отъ Битолско, въ подземията на битолската
полиция, отъ гдето едва следъ 16 месеци бидоха изведени предъ
първостепенния сж дъ да отговарятъ за приписаните имъ обви
нения. Процесътъ почна на 17 октомврий миналата година и трая
три дни, следенъ съ извънредно големъ интересъ и съ живо въл
нение отъ целото гражданство. Въ сж да шпионите на властьта
не мож аха да докаж атъ своите обвинения. С ж дените се дъ р ж аха
отлично и дързновенно изобличиха полицията за изнудените отъ
т е х ъ съ всевъзможни морални и физически мжчения ,, признания ” .
—
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Особено дръзновенъ б е 65-годишния Липитка, чиято ирония не
прекъснато жигосваше гузната съвЪсть на сж диите. Най-сетне
сръбскиятъ сж дъ се виде принуденъ да отстжпи предъ истината,
но не освободи ж ертвите си, а отложи дел ото за ново разглеж
дане, за събиране на нови лъже-свидетели.
Едва следъ три месеци нови изтезания, на 12 декемврий 1927 г.,
ж ертвите бидоха изведени отково предъ сж да. И при второто раз
глеждане, на сръбската полиция не се удаде да докаже своите
обвинения. Но все пакъ сж д ъ т ъ , за общо възмущение на масово
стеклото се гражданство, издаде жестока присжда надъ обви
няемите, като осжди Василъ Николовъ-Липитка на смърть, Нико
ла Атанасовъ-Абдурамановъ на 20 години строгъ тъмниченъ зат
воръ, а Димитъръ Д. Тодоровъ, Фиданъ Мойсовъ и Павле Стояновъ по на 14 години окови. Двама други получиха по петь години
строгъ тъмниченъ затворъ.
Присждата б е обжалвана предъ Апелативния сж дъ въ Скопйе.
Но вместо да я намали, този сж дъ намери присждата много мека
и наложи на всички петима смъртно наказание.
Белградскиятъ касационенъ сж дъ потвърди присждата и из
прати петимата да платятъ своята невинность и изобличителна
дързость съ напразна смърть отъ залпа на сръбските джандари.
Но и тамъ — увиснали на коловете, изправени надъ зеещ и т е подъ
т е х ъ пресни гробове, и срещу пушкитё на особено храбрите въ
такива случаи служители на сръбската тирания — синовете на
Македония се държ аха все така доблестно и посрещнаха смъртьта
съ отворени очи. И ум реха горди и дързновени, съ името на Ма
кедония въ уста, както гордо и дързновено й служиха.
Ето неколко бележки за живота на петимата :
1. Василъ Николовъ-Липитката е отъ с. Любетино, Леринско,
65-годишенъ. Презъ турския режимъ б е единъ отъ най-смелите
борци въ селото, а и въ целото Леринско. Изпълняваше куриерска
длъжность на ВМРО. Той б е началникъ на оная група, която по
онова време съ големи рискове набавяше орж ж ие на населението.
Презъ възстанието б е назначенъ за селски войвода и взе живо
участие презъ целото време. На неколко пжти е попадалъ въ зат
вори при турския режимъ, а и презъ първия гръцки режимъ. До
последния моментъ той се дъ рж а въ борбата срещу врага съ редка
твърдость и самоотверженость.
2. Никола Атанасовъ-Абдурамановъ родомъ отъ с. Пжтеле,
Леринско, на 33 годишна възрасть. Той е братовъ внукъ на из
вестния Дине Абдурамановъ, другарьтъ на прочутия войвода Мар
ко Лерински ; той — чичото на Никола — падна геройски въ соб
ствената му кжща следъ четиридневно кърваво сражение съ тур
ския аскеръ. Никола е избегалъ отъ гръцката армия и е живелъ
неколко години въ Битоля. По убийството на Поповичъ е заловенъ въ Гърция и е предаденъ на сърбите. Битъ е до смърть са
мо за да могатъ сръбските полицаи да издърпатъ некакво приз
нание.
3. Димитъръ Д. Тодоровъ отъ Битоля, на 45 години, баща на
три-четири деца, обущарь. Той б е единъ отъ най-добрите борци
още въ турско време. Типъ на характеръ твърдъ и непоколебимъ
въ верата, че Македония ще бж де освободена само съ жертви.
—
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4. Фиданъ Мойсовъ е родомъ отъ с. Кукуречани, Битолско,
на 46 годишна възрасть, баща на няколко деца. Единъ отъ найсъбуденигЪ селяни. Подозренъ отъ властьта и битъ за една пушка
до смърть, билъ е хвърленъ въ затвора. По аферата на Поповичъ,
както се каза, първо е осж денъ на затворъ, а сетне на смърть.
5. Павле Стояновъ е отъ Костурско, 35-годишенъ. Въ минало
то е вършилъ куриерска служба на ВМРО. ”
Арестувани бЪха и мнозина други въ връзка съ тази афера, бити
въ затвора, кждето прекараха дълги месеци. М ежду арестуваните б'Ь
и Кръсто Лйондевъ, който отдавна преди това се 6Ъ отдалъ на сръбска
служба, но властите го заподозрили ; уж ъ при опитъ за бягство отъ
негова страна, сж го застреляли. Така населението се спаси отъ единъ
презренъ ренегатъ.
М ежду лицата, които сж се изложили на рискове въ връзка съ тая
случка, заслужава да бж датъ споменати нЪкогашнитЪ дейци Кръсто
Бичиновъ и Лазаръ Милевъ ; тЪ сж били потърсени отъ властитЪ, но
своевременно успали да избЪгатъ.
*
Презъ октомврий става сражение въ Осоговската планина, въ Кочанска околия, което дигна голяма политическа буря. По покана на
БЪлградъ тритЪ балкански държави — Гърция, Ромъния и Югославия
— подадоха енергична нота до България, като-че ли тя имаше никаква
вина за сражението, въ което сърбитЬ дадоха къмъ четиридесеть души
убити и ранени.
Боятъ е продължилъ отъ рано сутриньта до мракъ, въ мЪстностьта
„ Цървенио Каменъ ”. Благодарение на отличната позиция, която сж
заели и на грамадните камъни около тЪхъ, дванадесетьтЪ души чет
ници не е могло да бж датъ лесно засегнати нито отъ бомбитЪ, нито отъ
картечниците на многобройните тЪхни обсадители, които на мЪста сж
се приближавали на петь-шесть метра до закрититЪ борци. Много пжти
сж се чули пЪсни отъ страна на четницитЪ, а още повече сж разменяни
ругатни.
Ядосани заради даденит-fc жертви, изложени предъ населението
чрезъ нанесеното имъ голямо поражение, безъ да бж де убитъ нито
единъ четникъ, сръбските управници рекоха да потърсятъ облекче
ние на мжката си съ заплашване и този пжть на България съ
обща нота. Отъ тогава до 1934 г. — цЪли осемь години —
въ Пиринска Македония и въ н^кои други крайгранични мЪста
на България 6Ü въ сила военно положение. Въ сжщность тая
мЪрка нямаше нищо общо съ зулумитЪ на сръбския режимъ въ
Македония, който единственъ бЪ извора на недоволството и на борбата.
Въ това забележително сражение взЪха участие щипски четници,
м еж ду които Герасимъ отъ с. Муставино, Щипско; Цанко Нушевъ и
Ванчо Дачевъ отъ с. Неманици, Щипско; Андрей Димитровъ Мановъ
отъ с. Ранчанци, Щипско и Давко Данаиловъ отъ с. Горно Трогерци,
Щипско; и кочански четници, м еж ду които Георги Йосифовъ отъ с.
Спанчево, Кочанско, Кръсто Припорски отъ с. Припоръ, Кочанско, Йор
данъ Сарафски отъ с. Саса, Кочанско и други.
—
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1927 г.

XVII.

АФЕРАТА ВЪ РЪСЕНЪ

Презъ м. май се разви голема афера въ Русенско. Споредъ твър
денията на сръбскитё вестници дневникъ на нелегалния Пецо Трайковъ попадналъ въ рж ц ете на сръбската полиция. Отбелязани били въ
дневника редица лица, при които Трайковъ билъ отивалъ, или съ които
влизалъ въ писмена връзка, докато се е движилъ въ ПрЯспанско. На
приумица полицията е приписала каквото е пожелала въ вина на аресту
ваните хора.
Така, за д-ръ АсЯнъ Татарчевъ, по това време лекарь въ Р есенъ,
е казано, че билъ получилъ отъ нейде долари, които препратилъ на не
легалните. Това било писано уж ъ въ дневника. И още — че лекувалъ
нелегални лица.
Заедно съ д-ръ Татарчевъ сж арестувани мнозина, меж ду които и
следните лица : Наумъ Начевъ, зем еделецъ отъ с. Златари ; Вангелъ
Гърбевъ, бившъ кметъ на с. Гявато ; Софроний Андреевъ, свещеникъ
отъ с. Перово ; Никола Андреевъ, свещеникъ отъ сжщ ото села ; Василъ
Паренткиевъ, шофьоръ отъ Р есенъ; Христо Граматиковъ, зем еделецъ
отъ с. Смилево; Илия Ламевъ, зем еделецъ отъ с. Избище; Христо Ризовъ,
търговецъ отъ Битоля ; Тале Цветковъ, зем еделецъ отъ с. Сжботско ;
Димитъръ М. Гочевъ, зем еделецъ отъ с. Златари ; Христо ЛазаровъПопето, зем еделецъ отъ с. Сжботско ; Кръсто Ангеловъ отъ с. Златари;
Иванъ Н. Гоцевъ отъ Р есенъ; Христо Ангеловъ.
На 27 февруарий 1928 г. започва разглеждането не дел ото въ Бито
ля. Интересътъ всредъ гражданството е билъ много големъ; залата
на сж да се оказала малка, така че големо множество се тълпело предъ
вратата на сж да и на улицата, за да чуе нещ о отъ разискванията.
Споредъ белградския в. ,, Политика ” въ залата била допустната
съпругата на д-ръ Татарчевъ, която е швейцарка (французойка) а сжщ о
единъ чиновникъ отъ италианското консулство въ Битоля. Други чуж 
денци, нито чуждестранни журналисти, не сж присжстували.
Защитниците на обвиняемите сж били седемь души адвокати,
меж ду които Ранко Трифуновичъ — бившъ сръбски народенъ пред
ставитель, и Борисавлевичъ — бившъ великъ жупанъ въ Битоля.
Споредъ обвинителния актъ подсж димите основали въ 1926 г. рево
люционна организация и сж превели въ преспанска околия войводата
Трайковъ; организирали сж се за извършване атентати и други неле
гални действия срещу държавния строй на кралството ; набавяли орж жия за тия цели. Виновностьта се установявала отъ единъ поверителенъ документъ на казания войвода. Следъ това е прочетенъ поверителенъ докладъ отъ сръбския консулъ въ градъ Корча, въ който се
разправяло за некакви подготовки на комитски акции.
Прочетени сж били и извадки отъ дневникътъ на Трайковъ, следъ
което започва разпита на обвиняемите.
Д -р ъ А сенъ Татарчевъ отговаря отсечено и категорично. На зада—
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денитУ му въпроси по организирането на революционни акции въ Р усен 
ско той отговаря, че н^ма никакво участие въ такива деяния и подробно
описва какъ е билъ принуденъ да даде признания срещу себе си. Страш
но е билъ изтезаванъ отъ полицията ; насочвани сж му и револвери
съ заплаха, че ще бж де убитъ, ако не признае това, въ което властьта го
обвинява.
Д -ръ Татарчевъ подържа предъ сж да първоначалните си показа
ния — отъ май 1927 г., а не по-къснитЪ предъ полицията, изтръгнати
отъ нея насила.
— Да, Господинъ Председателю, — казва Татарчевъ — азъ б^хъ
толкова битъ, че не м ож ехъ вече да се браня и казахъ това, което
искаха отъ менъ. Думит-fe ми въ протокола сж диктувани отъ самия
следователь и азъ само потвърждавахъ това, което той казваше.
По искане на защитата се изтъква, че при разследването му не
сж присжствували поемни лица и че обвиняемиятъ е билъ оглушелъ
отъ бой.
Въ следобедното заседание продължава разпита на д-р ъ Т атар
чевъ, отъ два часа и половина, съ сжщ о така напрегнатъ интересъ,
както и преди об^дъ. Обвиняемиятъ пакъ настоява на първоначалните
си показания, съ които твърди, че не е ималъ никакво участие въ
революционната организация въ Битолско.
Разпитътъ на Христо Ангеловъ, бившъ полицейски секретарь въ
РЪсенъ, е сжщо тъй продължителенъ. Обвиняемиятъ отказва да е
имало революционна организация въ Русенско презъ времето, когато
той е билъ полицейски чиновникъ и заявилъ, че не е ималъ връзки съ
подобна организация. Споредъ в. ,, Политика ” презъ цялото време
на разпита въ сж да обвиняемиятъ е давалъ несвързани отговори и
правелъ впечатление на ненормаленъ чов^къ. Защитникътъ Борисавлевичъ заявява, че обвиняемиятъ е още подъ натиска на следствието,
водено срещ у него и на мЪркитУ, които сж били взети ; той не може
да дава обяснения като нормаленъ и здравъ човЪкъ, затова защитни
кътъ иска лекарски прегледъ. Предъ сж да се прочитатъ даденитЪ отъ
него въ разно време противоречиви показания, които той сега отрича.
Самъ Ангеловъ иска медицински прегледъ.
Наумъ Начевъ Шишковъ сжщ о отрича да е билъ въ връзка съ
революционния комитетъ.
Известно ли ти е било — пита председательтъ — че се е водила
пропаганда въ полза на комитета ?
— Ако останеше за македонския комитетъ азъ да водя пропаганда,
много би спечелилъ — отговаря обвиняемиятъ при общ ъ смЪхъ.
Наумъ Начевъ заявява, че показанията му предъ полицията сж
изтръгнати насила — началникътъ писалъ каквото искалъ, а обвиня
емиятъ следъ това требвало да подпише.
Накрай, въ следобедното заседание били разпитани Вангелъ Гърбевъ, свещеникъ Софроний АндрЪевъ и свещеникъ Никола АндрЪевъ,
които отричатъ обвинението и насила даденитЪ по-рано показания предъ
полицията.
Второто сж дебно заседание почва пакъ при претъпкана отъ народъ
зала. Изслушанъ е Леонъ Поповичъ, при когото у ж ъ е ходила съпру
гата на обвиняемия свещеникъ Софроний отъ с. Перово, за да го моли
да оттегли показанията си като поемно лице, написани въ вреда на
—
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свещеника. Поповичъ уведомилъ полицията за тая молба на съпругата.
Очевидно, това поемно лице е агентъ на полицията.
— Кой другъ беш е въ работилницата ти, когато дойде неговата
жена ? — пита председательтъ.
— Беш е пазаренъ день и тя ме извика вънъ и ми каза това . . .
Никой другъ не е присжствувалъ.
Четатъ се показанията на обвиняемите предъ следствените власти.
,, Поемното лице ” заявява, че е присжствувалъ при разпита и че обвиняемиятъ е казалъ всичко онова, което е написано отъ полицията.
— Виждашъ, Софроние, що казва човЪкътъ, — че напълно сво
бодно си давалъ показанията, — забелязва председательтъ.
— Отъ где знае той, господине, когато това ставаше нощно време ?
— отговаря свещеникъ Софроний.
— А защо твоята жена да ходи при него, да го поздравява отъ
тебе, за да каже, че не е присжствувалъ на разпита ти ?
— Не знамъ . . . не знамъ, — сигурно е била накарана . . . азъ нищо
не знамъ за това.
Отъ разпита на свидетелите на властьта става явно следното :
че повечето отъ ,, поемнитЪ лица ” сж приподписвали готови поли
цейски протоколи, безъ да сж присжствували на разпита — т.е. тъкмо
така, както сж ги подписвали и обвиняемите, а други, като Поповичъ
изглежда да сж агенти на самата полиция.
Почва разпитътъ на свидетелите, които е представила защитата.
Славко Погачинъ, капларъ отъ жандармерията, който е билъ на
служба въ околийския затворъ въ Р есенъ презъ времето, когато тамъ
сж били затворени обвиняемите. Признава, че когато д-ръ Татарчевъ
е билъ доведенъ въ затвора, краката му били отекли и че го е лекувалъ д-р ъ Наумовичъ.
Свидетельтъ Кочо Лабаковъ, отъ Р есенъ, 85 годишенъ старецъ,
който е лежалъ целъ месецъ въ сжщия затворъ, въ една килия съ
обвиняемите, е слушалъ отъ обвиняемите Мицо, Кръсто, Ноне и Толе
да се оплакватъ, че сж били бити.
— Щ е вземешъ ли клетва за това ? — пита председателя.
— И две и три вземамъ — отговаря стареца.
Свидетельтъ Димитъръ Илиевъ, отъ Битоля, се е срещалъ съ
д-ръ Татарчевъ въ Битоля, дето обвиняемиятъ идвалъ да си вади
паспортъ, за да замине за Франция.
Паце Чоловъ (Чачоревъ ?) отъ Р есен ъ дава извънредно важно
показание, което утвърждава, че д-ръ Татарчевъ е отсжствувалъ отъ
Македония презъ времето, за което се обвинява, че е създавалъ въ
преспанска околия и организация на ВМРО. Свидетельтъ заявява, че
презъ августъ 1926 г. е билъ въ Парижъ заедно съ обвиняемиятъ д-ръ
Татарчевъ. Въ края на сжщия месецъ свидетельтъ се върналъ въ Р е 
сенъ, а обвиняемиятъ Татарчевъ останалъ въ Парижъ и му казалъ, че
ще се бави тамъ още десетина или двадесетина дни. Свидетельтъ знае,
че Татарчевъ се върналъ презъ септемврий сжщ ата година, не помни
кой день.
Неговото свидетелство се потвърждава и отъ Коста Миловски, отъ
Ресенъ. Миловски сжщ о е виждалъ д-р ъ Татарчевъ въ Парижъ, дето
е престоялъ до б или 7 септемврий 1926 г. докато е стоялъ тамъ и
самия Миловски. Кога се върналъ Татарчевъ въ Р есен ъ , не знае.
Свидетельтъ Георги Групчевъ, бившъ пощенски началникъ въ
—
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А ндрей Дидштровъ Маневъ, отъ с. Ранчанци, Щ ипско.
(Участникъ въ сражението при « Цървенио К ам ен ъ »,
Кочанско, описано въ «Спомени- I l» )

Д-ръ АсЬнъ Татарчевъ

Ресенъ, отсжствува, но се четатъ неговите показания предъ властите
въ Кралево. Групчевъ заявява, че като началникъ на пощата въ РЯсенъ.
е живЯлъ въ нейното здание. Подъ станцията билъ полицейския затворъ. Една вечерь чулъ подъ стаята си охканията и вайканията на
д-ръ Татарчевъ, който билъ затворенъ доле.
При очна ставка свидетельтъ и обвиняемите подърж атъ дадените
предъ сж да показания.
Защитникътъ на д-ръ Татарчевъ, Р. Трифуновичъ, се спира наймного на обстоятелството, че не е установено дали документътъ (пис
м о), възъ основа на който главно почива обвинението, е наистина отъ
Еойводата П. Трайковъ. Този защитникъ, както и другите, изтъква, че
полицията си е служила съ насилия.
Адвокатите Алтипармаковъ, Милушъ Дяничъ, Войславъ Протичъ,
Е. Поповичъ подърж атъ, че обвинението на прокурора е поставено на
погрешна основа ; и че въпросното писмо отъ войводата Трайковъ не
е било видено отъ защитниците.
Обвиняемите Тале ЦвЯтковъ, Христо Лазаровъ (наричанъ Ицо
П опето), Димитъръ Гочевъ (М ицо), Пано Наумовъ казватъ, че сж
малтретирани отъ следствените власти. На Мицо околийскиятъ начал
никъ обещалъ 4.000 динари, ако се съгласи да даде лъжливи пока
зания.
Христо Ризовъ отрича да е ималъ каквото и да е общо съ ВМРО
и заявява, че насила е заставенъ да подпише изнесените предъ сжда
показания. Защитникътъ му Иванъ Алтипармаковъ запитва дали обвинениятъ е билъ виканъ меж ду двата негови разпита отъ околийския
началникъ и дали самиятъ началникъ е ходилъ при него въ затвора.
Ризовъ отговаря, че много пжти билъ виканъ отъ началника, който
искалъ щото да бж де признато отъ самия Ризовъ, че д-ръ Татарчевъ
му е донесълъ писмо отъ войводата Петъръ Трайковъ. Следъ това
Ризовъ подробно разказва какъ е билъ руганъ и заплашванъ отъ при
става Акимовичъ. Твърди, че е получавалъ плесници.
Защитникътъ Миленко Дивацъ подърж а, че арестуваните не може
да бж датъ сждени по закона за защита на държ авата, който се отнасялъ само до нелегални комунистически и анархистически акции. Той
цитира пасажи отъ споменатия документъ (писмото на Трайковъ), д о 
казващи, че въ Преспанско не е създадена никаква революционна орга
низация. Споредъ властьта това писмо било заловено въ Корча (А лба
ния) на 21 декемврий 1926 г., и че цЯли 5 месеци подиръ туй поли
цейските власти следили усъмнените като членове на революционната
организация лица — но нищо не е показало, че тия лица работятъ за
развитието на некаква организация.
Обвиняемите и т ех н и т е защитници очакватъ лекарски прегледъ,
който има големо значение за изхода на дел ото. Започва третото засе
дание. Съставена е лекарска комисия отъ лекари въ битолската дъ р жавна болница. Въ една съседна на сж да стая се извършва прегледа.
Подиръ съвещанието имъ, лекарите сж въведени въ сж дебната зала.
У Татарчева намерили стари следи отъ рани, една отъ които е на
темето, но даватъ мнение, че раните били по-стари отъ две години.
Наумъ Наумовъ сжщ о има следи отъ рани. На попъ Софроний сжщ о
на левия кракъ три рани, а на десния една. Илия Ламбевъ, Павелъ
Ц ветковъ сжщ о иматъ белези отъ рани. Христо Лазаровъ има отокъ
—
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на левия кракъ. Димитъръ Гочевъ — белегъ отъ тжпо орж ж ие отъ
преди два до три месеци.
Защитникътъ Трифуновичъ заявява, че лекарите не сж посочили,
кой белегъ е отъ бой и кой отъ случайна повреда. Л екарите казватъ,
че това тр ебва да се посочи на всеки поотделно и председательтъ на
сжда заявява, че въ залата подсждимитЪ не могатъ да се събличатъ.
Защитниците задаватъ въпроси по белезите на обвиняемит-fe и д а
тата на ранит-fe. На края председательтъ заявява, че експертизата била
правилно извършена, но за да не добие публиката впечатление, че обви
няемите не се преглеждатъ, както е могло да се заключи отъ заявле
нието на Трифуновичъ, заявява, че е съгласенъ прегледа да се извърши
въ залата. Заседанието се прекратява за следъ о б ед ъ .
Презъ всичкото време публиката следела съ напрегнато внимание,
дали ще стане прегледа.
Следъ о б ед ъ започва прегледа на д-ръ Татарчевъ. Той заявява,
че петь дена следъ като е билъ битъ, започнало да му тече ухото въ
продължение на двадесеть дни и следъ това престанало известно време.
После почва да тече наново презъ месецъ ноемврий и това продължило
15 дни. Татарчевъ настоява да бж де прегледанъ отъ лекарь по ушните
болести.
Следъ това е прегледанъ Наумъ Шишковъ, който следъ известно
колебание се съблича и показва на краката си синини получени отъ
побой. Прегледани сж били наредъ и другите обвиняеми, м еж ду които
и попъ Никола, на плещите на когото имало белези отъ насилие. Съблича
се Павле Цветковъ и др.
Следъ това продължаватъ въпросите на защитниците къмъ експер
тите, които се мжчатъ да отговарятъ съ общи фрази.
Прегледътъ продължава до 4 часа следъ обедъ . Следъ това про
дължава разпита на свидетелите.
Четатъ се документи относно подсждностьта на обвиняемите. Съ
това е било завършено сждебното дирене и взелъ думата прокурорътъ,
който твърди, че били изпратени презъ Ресенско комитски войводи,
които щели да разпространяватъ тамъ ,, българизъмъ ” и въ даденъ
моментъ щели да присъединятъ тоя край къмъ България . . . Т е полу
чавали пари отъ Централния Комитетъ въ София. Твърди, че не се
отнася само до едно писмо отъ войводата Трайковъ, а че обвиняемите
наистина били участници въ една революционна организация въ Ресенско.
Оплакванията, че били бити, не могли да послужатъ като оправдание . . .
На край иска най-строго наказание за обвиняемите, което да служело
за примеръ на всички, които прибегватъ до нелегални средства за
разклащане устоите на държ авата.
Кой б е прокурорътъ ? Той е ренегатътъ Антонъ Главинчевъ отъ
Охридъ. Четири-петь години преди това той б е въ групицата на ,, ф едератистите ” въ София, които изпращаха чета въ Македония, за да
убива Тод. Александровъ, а извършиха и редица други изменнически
акции. Както и други некой отъ сжщ ата тайфа, Антонъ Главинчевъ
се върна въ Македония и продаде душ ата си на сръбската власть.
Сжщиятъ този „ борецъ за федеративна Македония ” взе участие като
държ авенъ обвинитель и въ процеса по атентата срещу родоотстжпника
Спасъ хаджи Поповичъ. Въ скоба нека кажемъ, че братъ на сжщиятъ
Главинчевъ е другъ единъ извергъ — Левъ Главинчевъ — за когото цела
България узна — макаръ до тогава никой да не е подозиралъ сж щ ест—
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вуването му — поради страхотните му преступления следъ 9 септемврий 1944 г. ГолЪмъ брой родолюбци сж загинали отъ ржката на този
садистъ, окървавенъ джелатинъ на комунистическата власть.
Установи се, че повечето отъ поемнитЪ лица сж присжствували
само въ началото на разследванията ; н1жой дори сж подписали про
токолите за разпита безъ да знаятъ какво е писано въ тЪхъ. 'ПоемнитЪ
лица сж видели какъ разпитваните сж били обвързани въ бинтове, за
да скриятъ ранитЪ, които били на открити м^ста.
Защитата е отрекла, че ,, дневникътъ ” на Пецо Трайковъ има
никакво особено значение. Отъ цитираните негови пасажи не могло
да се формулира такова обвинение, каквото прокурорътъ изнася.
Публиката, която въ сж да видЪ ранитЪ на подсждимитЪ, е очак
вала да чуе оправдателна присжда. В м есто това, далото е отложено.
Властьта е имала нужда отъ нови „ доказателства ” и свидетели, пла
тени и заплашени, за да подкрепи обвиненията си.
Преди да започне второто разглеждане на процеса яви се въ вест
ниците следното събщение на албанското Бюро за печата :
« Тирана, 10 априлъ 1928 г. — Отъ сведенията, обнародвани въ разни
югославски вестници, става ясно, че въ обвинителния актъ по делото,
което се води понастоящемъ предъ битолския еждъ противъ нЬколко ма
кедонци, обвинени въ преступления и атентати отъ политически характеръ, сэ споменава за известни документи, депозирани въ сжда, които
били намерени у нЬкои македонци отъ албанските власти.
Албанското бюро на печата е упълномощено да заяви по този поводъ, съ единствената цель да служи на истината, че на албанските
власти не е било даже известно за съществуването на поменатите до
кументи ».

Това комюнике, появило се въ редица европейски вестници, не биде
публикувано въ сръбската преса.
На 23 априлъ 1928 г. битолскиятъ окржженъ еж дъ издаде след
ната присжда :
Д -ръ АсЪнъ Татарчевъ се оеж ж да на б години строгъ тъмниченъ
затворъ.
Наумъ Начевъ, Христо Ангелковъ и Димитъръ Гочевъ — по 6 го
дини тъмниченъ затворъ.
Илия Ламевъ, Тале ЦвЪтковъ, Христо Лазаровъ Попето, Кръсто
Ангеловъ и Иванъ Н. Гоцевъ — на по 5 години строгъ тъмниченъ
затворъ.
Свещеникъ Никола АндрЪевъ, свещеникъ Софроний АндрЪевъ и
Христо Ризовъ — по на три години строгъ тъмниченъ затворъ.
Оправдани бидоха задърж анит-fc до тогава :
Иванъ Наумовъ, шофьоръ отъ РЪсенъ; Наумъ Ефтимовъ отъ с.
Златари ; Димитъръ Башевъ отъ сжщ ото село ; Коце Ангелковъ отъ
сжщ ото село ; Илия Лйондевъ отъ с. Избища ; Христо Ризовъ отъ
Битоля, търговецъ; Христо Граматиковъ отъ с. Смилево; Вангелъ Гърбевъ; Василъ Паренткиевъ отъ РЪсенъ, шофьоръ. Разбира се, и тия
освободени понесоха доста бой въ затвора.
Освободенъ 6Ъ, подиръ едномесечно задърж ане и 85-годишния Кочо
Лабаковъ отъ РЪсенъ. И мнозина други, задържани за кратко, сж били
подложени на мораленъ натискъ чрезъ заплашвания.
Касациониятъ еж дъ въ БЪлградъ потвърди издадената въ Битоля
присжда. И „ Крисчансъ Сайънсъ Мониторъ ” отъ 30 августъ 1928 г.
—
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писа, че изнесениятъ въ сж да документъ отъ Трайковъ е съ недока
зана автентичность.
Главниятъ обвиняемъ въ тоя процесъ д -р ъ А сенъ Т атарчевъ е
роденъ на 12 ноемврий 1893 г. Той е братовъ синъ на д -р ъ Христо
Татарчевъ, първиятъ председатель на ВМРО въ Солунъ и единъ отъ
нейните главни основатели. При учението си въ Ж енева се е запозналъ
съ бж дащ ата му съпруга, М арта Михайлъ Аугустенъ Тибо.
Следъ като б^ излежалъ целото наказание въ затвора Ас. Т а т ар 
чевъ е останалъ само една година въ Ресенъ. Интерниранъ е билъ
съ семейството си въ Ужице (Ш умадия). А отъ там ъ въ Белградъ.
За да турне край на тия разкарвания и тормозъ, той нарежда тайно
бегството си въ България, кждето по-късно пристига и делото му
семейство.
При идване на комунистическата власть въ Македония, д-р ъ Асенъ
Татарчевъ е арестуванъ, безъ да има абсолютно никакви причини.
Стоялъ е въ затворъ неколко години. Следъ това е разкарванъ като
полуинтерниранъ въ разни градчета като Гостиваръ, Куманово и пр.
М акаръ да е упражнявалъ занаятието си, непрекъснато е билъ подъ
полицейски надзоръ. И при д в ет е му сждения — отъ кралска и кому
нистическа Югославия — държ анието на д -р ъ Ас. Т атарчевъ е било
мжжествено, достойно.
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XVIII. СТУДЕНТСКАТА АФЕРА
Тя е една измежду най-широките, може да се каже и най-важната
аф ера въ Македония при кралския режимъ на Югославия.
До тази афера сжщо нямаше да се стигне, ако сръбската власть
по най-бруталенъ начинъ не забраняваше образуването на легални дру
жества отъ страна на македонските студенти. Въ приложението 38 мо
же да се види какъ сж пропадали опитите за подобно легално органи
зиране.
На 29 май 1927 година е арестуванъ въ Скопйе Д им итъръ Гюзелевъ родомъ отъ Струмица, току-що свършилъ философия въ скоп
ския историко-филологически факултетъ. Намерени били въ жили
щето му български вестници и други съмнителни за полицията книжа.
Съ него е арестуванъ и Д им итъръ Нецевъ отъ Струмица.
Въ втората половина на месецъ май сж извършени арести на маке
донски студенти въ Загребъ, Любляна, Скопйе, Велесъ, Щ ипъ. — Общо
надъ петдесеть души.
Споредъ сръбската и х ърватската преса зад ъ р ж ан и те били запо
дозрени, че сж въ сътрудничество съ ВМРО и че разпространявали
българска литература.
Белградските вестници „ Политика ” и „ Време ” , както и загребскиятъ „ Обзоръ ” отъ 6 декемврий 1927 година, а и „ Хърватско Пра
во ” отъ 10 с.м. изнесоха, че председательтъ на сж да посочилъ устава.
Той билъ написанъ на платно въ канцеларски форматъ, съ пишуща
машина на български езикъ ; най-долу носилъ кр ж гъ л ъ печатъ съ надписъ Централенъ Комитетъ на ВМРО ; въ ср е д ат а на печата стоели
и дум ите „С вобода или С м ъ р т ь ” ; а до печата стоело собственоржчно
написано името на Иванъ Михайловъ.
Освенъ този уставъ, въ дома на Д им итъръ Гюзелевъ билъ намеренъ
броя о тъ 26 май 1926 година на софийския вестникъ „М акедония ” . На
мерена била там ъ сжщо една кама, единъ дневникъ, двадесеть и петь
грама железенъ витриолъ и разни други химикали.
Споредъ белградския вестникъ „ П р а в д а ” о тъ 11 ноемврий 1927 г.
цельта на тая организация, споредъ устава й, била да подкрепва ВМРО
въ борбата за освобождение на Македония подъ сръбска и гръц ка
власть и за съединението на т р и т е части (т.е. и на тая, която е подъ
България) въ една автономна и политическа единица.
Освенъ това ММТРО * требвало да рекрутира интелигентни бойни
сили. З а членове се приемали само студенти и ученици о т ъ горните кла
сове, родомъ отъ Македония.
В естникътъ посочва клетвата, която членовете полагали.
Споредъ правилника, организацията требвало да се състои отъ
петорки, разпръснати изъ ц ё л а та страна; т е щели да се снош аватъ по
особенъ начинъ чрезъ рж ководителите на петорките.
* Македонска М ладежка Тайна Революционна Организация.
—
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Белградски ятъ вестникъ посочва редица задължения, които ржководительтъ на петорката поемалъ върху себе си. Между другото, той
ималъ д ъ л гъ да се грижи за духовното и физическо развитие на хо
рата отъ петорката ; да устройва реферати, излети ; да доставя рево
люционни четива ; да бди за коректното държ ание на членовете ; да
събира групата поне единъ пжть въ две седмици ; да дава доклади на
началството за дейностьта на групата и прочее.
Членовете, между другото, имали д ъ л гъ да съобщ аватъ по-нагоре
всичко, което сж чули да се говори за организацията ; предпазливо да
пропагандиратъ идеите на организацията ; да изпълняватъ нареж да
нията на началника си ; идеалътъ имъ да бжде щото всеки о тъ т е х ъ да
направи отъ себе си борецъ за освобождението и обединението на поро
бена и разкж сана Македония.
Веднага се узна, че сж подложени на страховити изтезания, за
да б ж д а тъ изтръгнати отъ т е х ъ признания. Борисъ А ндреевъ отъ Велесъ, студентъ по ветеринарна медицина, 24 годишенъ, е горенъ съ
нажежени ж ел еза по гъ р д и те и р ж ц ет е ; нощно време е извежданъ
вънъ отъ града и изправянъ предъ изкопанъ гробъ, съ заплаха, че ще
бжде заритъ въ него. Христо х. Кимовъ, 25 годишенъ, търговецъ и Ки
рилъ Вангеловъ, 26 годишенъ, м агистъръ по аптекарство, свършилъ
въ Загребъ — и двамата отъ Щ ипъ, сж бити до изгубване на съзнание.
П етъръ х. Панзовъ, 26 годишенъ, отъ Велесъ, свършилъ философия и
учитель въ Ипекъ, е билъ съ изпокапани отъ бой меса. Тома Петровъ
отъ Скопйе сжщо жестоко битъ. Тюзелевъ, 24 годишенъ и Нецевъ, 25
годишенъ, пощенски чиновникъ, много изтезавани.
С тудентътъ по философия Емануилъ Чучковъ отъ Щ ипъ, 25 го
дишенъ, е ст еган ъ съ менгеме по главата. Битолчанинътъ Борисъ Светиевъ, 24 годишенъ, студентъ по медицина въ Загребъ, е оставенъ че
тири дни безъ хлебъ. На некой сж поставяни спици подъ ноктите. Не
цевъ е поставянъ въ изкопанъ гробъ при Гази-Баба въ Скопйе ; с т е 
ганъ е билъ въ обржчи. Не всички варварски и цинични постжпки на
сръбската полиция спремо студентите може да се опишатъ.
Най-много изтезания сж извършени въ известния о т ъ миналото
затворъ Куршумли-ханъ въ Скопйе. Измежду следователите и мжчителите тр еб в а д а се споменатъ сърби те Преличъ, Будимировичъ, Обрадовичъ. Разпитите т е сж вършили въ самия затворъ, а всека вечерь сж
излизали отъ там ъ съ полицейски автомобилъ, който минавалъ бързо
изъ скопските улици и тревожно свирелъ съ сирената си.
Въ връзка съ горните насилници е съ рбинъ тъ Милославъ Йеличъ,
който и съобщ ава доста новини на граж даните, смеейки се ехидно.
Името Преличъ с ъ презрение започватъ да произнасятъ въ Скопйе.
Като поемни лица, които следва и предъ сжда да установятъ, че
обвиняемите сж признали каквото полицията имъ е поднесла за под
писване, сж били призовани само пришелци-сърби, и то повечето д ъ р 
жавни чиновници, а некой и материално много зависими отъ тъ р го вски те
си доставки на държ авни учреждения. Ето имената на тия „ поемни
лица ”, които при много моменти сж предизвиквали см ех ъ въ сждебната
зала, при забъркан ите имъ отговори, давани на председателя или на
защитниците : Йово Вугделичъ, финансовъ инспекторъ и началникъ на
финансовото управление въ Скопйе, 52-годишенъ. Когато адвоката Грубишичъ запитва защо е билъ повиканъ Вугделичъ за свидетель, щомъ
като е д ъ р ж авен ъ чиновникъ, — което противоречи на закона — предсе—
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дательтъ отговорилъ : „ Т о в а не е в а ж н о ” ; Йованъ Мандичъ, финансовъ инспекторъ, председатель на службата по м ер к и т е и теглилките.
Той признава, че когато билъ повиканъ отъ следствените лица, при
тЯхъ присжтствувалъ само единъ отъ обвиняемите ; но подписалъ мно
го обвинителни протоколи. Започнали да се смЯятъ на този му отго
воръ и самите обвиняеми въ сждебната зала. Сетне започналъ отъ едно
листче да чете имената и на други отъ обвиняемите, които у ж ъ е
видЯлъ при следствието. Но понеже едва м огълъ да прочита и това
листче, защ итникътъ Янковичъ извикалъ предъ сжда : „ Не може да
чете собствения си почеркъ ! Некой му е далъ л и с т ч е т о ” ; Раде Вугделичъ, пенсиониранъ данъченъ чиновникъ. И той заявява, че не е присж ствувалъ при разпита на обвиняемите, но заедно съ Йово Вугделичъ
присжствувалъ при подписване на протоколите отъ обвиняемите. Загштанъ колко обвиняеми сж били въ момента, изпадналъ предъ сжда
въ противоречие съ казаното отъ брата му Йово.
Михайло Тодоровичъ, книжарь отъ Скопйе. И той признава, че
при разпита не е билъ, но че е подписалъ протоколите въ присжтствието на обвиняемите, когато били вече приготвени. Запитанъ може
ли да познае некого отъ обвиняемите, отговорилъ, че не може, понеже
били млади хора, и сж се изменили .. . Защ итникътъ д -р ъ Анте Павеличъ му отправя въпросъ : „ Какъ изглеждаха обвиняемите ? Б е х а ли
бледи, съ изпити лица, или изглеждаха бодри ? ” Свидетельтъ отго в ар я:
„ Т р е б в а да ги познавамъ, за да отговоря на този в ъ п р о с ъ ” . И това
предизвиква смЯхъ въ аудиторията, защото е очевидно доказателство,
че той въобще не е видЯлъ обвиняемите, а е подписалъ като поемно
лице приготвените обвинения.
Влада Ристичъ, Данило Тохолъ, столарь, и Никифоръ Преличъ,
книжарь, сжщо сж поемни лица, но и т е сърби. Нито единъ мЯстенъ
гражданинъ отъ български произходъ не е билъ повиканъ въ полиция
та като поемно лице, за да чуе и види по кой начинъ сж разпитвани
задърж анитЬ студенти.
С тудентътъ Тодоръ попъ Йордановъ отъ Кочани, който е ималъ
кралска стипендия, е виканъ лично отъ главния директоръ на поли
цията Ж ика Лазичъ ; предложено му било да съобщи имена на с ъ у 
частниците въ студентската тайна организация. Пуснатъ е билъ да
поразмисли. А той, знаейки какви мжки го очакватъ, предпочита да
ум ре ; хвърли се подъ влака при Земунъ и загина, на 27 юний с.г.
Въ македонските печатни издания се дадоха на времето повече
сведения за тоя мжченикъ-герой.
Роденъ презъ 1904 година въ Кочани отъ бедно семейство, Тодоръ
завърши основното си образование въ Кочани, а прогимназията въ гр.
Щипъ. Чрезъ много трудъ и жертви, той постжпи да учи въ Б е л гр ад ъ
по медицина. С ърбите знаеха много добре неговите способности, зато
ва му дадоха стипендия отъ краль Александъръ, като мислеха, че по
т а к ъ в ъ начинъ ще го убедятъ да се откаж е о тъ родъ и родина.
Строенъ, здравъ, съ черни очи и гъсти вежди, Тодоръ б е единъ отъ
ония македонски студенти, който се ползуваше съ много добро име
и силно влияние между македонските студентски среди въ Б е л гр ад ъ .
Фигурата му респектираше съ своята прямота и искреность.
Тодоръ е знаялъ всичко, обаче е билъ спокоенъ и безъ да го усети
никой тъ р сел ъ пжтища, за да се научи за сж дбата на своите другари.

зоз

Цялото македонско студенство въ Загребъ и Любляна е било хвърлено
въ тревога. Най-спокоенъ между всички си оставалъ Тодоръ.
Ж ика Лазичъ му е далъ само няколко часа „ да си помисли ”.
Точно въ тЪзи няколко часа предъ съзнанието на този доблестенъ бо-

ОеляденитЬ презъ 1927 г. студенти

рецъ се е изнизала трагедията на неговит-fc другари, едни заловени,
а други — на свобода.
Йордановъ решава да тури край на живота си. По-добре смърть,
отколкото предателство на другаритЪ и далото.
Арестуванъ е и много изтезаванъ скопския граж данинъ Борисъ
Петровъ.
*
БЪлградскиятъ вестникъ „ Политика ” отъ 4 ноемврий с.г. даде
следнитУ сведения за подсждимитЪ. П ръвъ билъ заловенъ Д им итъръ
Нецевъ, отъ богато семейство ; служилъ въ най-важното отделение на
скопската поща ; на него били подчинени 13 разносвачи и 150 други
служащи. Той ималъ намерение да се ожени за д ъ щ ер ята на н4кой
виденъ сърбинъ съ цель да върши по-незабелЪзано възлож ената му
отъ комитета работа. Билъ преди това артилерийски офицеръ на ср ъ б
ска служба.
ДругитЪ заловени били : споменатите Д им итъръ Гюзелевъ, Бор.
Светиевъ, Кирилъ Вангеловъ, П. х. Панзовъ, Христо х. Кимовъ, Ем.
—
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Чучковъ ; Иванъ Шоповъ отъ Гевгели, 23 годишенъ, завърш илъ занаятчиско училище ; Йорданъ Сапунджиевъ, 21 годишенъ, завърш илъ
драматическа школа; Д им итъръ Чкатровъ о тъ ПрилЪпъ, 25 годишенъ,
студентъ въ белградската техника; Харалампи Фукаровъ отъ ПрилЪпъ, 27 годишенъ, инжинеръ въ електрическата централа въ Б ел гр ад ъ ;
Тодоръ Гичевъ отъ Щ ипъ, 23 годишенъ, студентъ по медицина въ
Б елград ъ; споменатия Борисъ АндрЪевъ; Стерйо Боздовъ отъ Кру
шево, 24 г., студентъ по медицина въ Б е л гр ад ъ ; Кирилъ Кузмановъ,
27 годишенъ, отъ ПрилЪпъ, студентъ по агрономия въ Загребъ; Бла
гой Моневъ, отъ Щ ипъ, 23 годишенъ, студентъ въ белградската т ех 
ника; Тодоръ Христовъ отъ Щ ипъ, студентъ по медицина въ БЪлградъ, 23 годишенъ; Страхилъ Ивановъ отъ Щ ипъ, студентъ по л ес о 
въдство въ Белградъ, 23 годишенъ ; Кирилъ К арадж овъ отъ Щ ипъ,
27 годишенъ, студентъ по художество въ Загребъ; Георги х. Маневъ
отъ Велесъ, 20 годишенъ, студентъ по право въ Белградъ.
Разглеждането на далото започна на 15 ноемврий. Присжтствуватъ и чуждестранни журналисти. Между гЬ х ъ и Р.Х. М аркъмъ, кореспондентъ на „ Крисчанъ Сайънсъ Мониторъ ” . На 18 с.м. тоя вест
никъ извести отъ Скопйе, че :
„ Ц ела Югославия съ голямо внимание следи сждебния процесъ,
който започна на 15 т.м. за 19 македонски студенти, обвинени въ рево
люционна дейность за освобождението на Македония . . . Арестуваните
иматъ съзнанието, че сж мжченици на каузата за свобода на отечест
вото си Македония . . . ”.
Защитниците сж седемь души : Джукичъ, Боривой Янковичъ, Й ефта
Николичъ, Йованъ Грубичъ, Антонъ Грубишичъ, Д рагутинъ Тасичъ —
адвокати отъ Скопйе, и Д им итъръ Иличъ о тъ Велесъ. Не могли да пристигнатъ адвокатите о т ъ Б ел гр ад ъ : Трумбичъ, Секула Д ърлевичъ и
Райко Йовановичъ. Обвиняемите не сж искали да се отлага делото по
ради липса на некой адвокати. Издадени сж 80 позволителни на близки
на подсждимите, за да присжтствуватъ въ залата.
Между публиката се намиралъ Пуниша Рачичъ, народенъ предста
витель, който малко по-късно застреля въ Скупщината хърватския на
роденъ водачъ Стйепанъ Радичъ и негови другари депутати. Присжтствувалъ сжщо Дракаловичъ, бившъ народенъ представитель и проф,
Д ж еричъ о тъ скопския университетъ.
Въ началото на заседанието адвокатите Тасичъ, Грубишичъ, Иличъ
и явилия се другъ защитникъ Янакиевичъ сж поискали делото да се
гледа въ по-широка зала ; оплаквали се, че не имъ било позволено да
разгледатъ всички документи по процеса ; заявили, че сж били пре
дупредени да не говорятъ много и да внимаватъ какво приказватъ, за
щото ще попаднатъ подъ удар и те на закона за защита на д ъ р ж ав ата.
Т е поискали да бжде смененъ председателя на сжда. Но протестите
имъ сж отхвърлени, като с ж д ъ т ъ се възползувалъ отъ т ези протести
и отложилъ делото. На другия день студентите се отказали отъ защ ит
ниците си, които станали причина за отлагане на делото.
*
Второто разглеждане почва на 5 декемврий и завърш ва на 8 с.м.
Сега сж допустнати немски, английски, италиянски кореспонденти. При
сж тству в атъ и сръбски политически личности, народни представители,

граждани. Въ съ става на сж да сж : Ник. Ванковичъ, д -р ъ Мило Мариновичъ, Шуменковичъ.
Защитници сж : Грубичъ, Тасичъ (по искане на Гюзелевъ), Миланъ
Кременацъ, Силвио Барухъ, Милошъ Пияничъ, Бора Янковичъ.
Но явява се като защитникъ и загребскиятъ адвокатъ д -р ъ Анте
Павеличъ, водачъ на хър ватската „ Странка Права ” (партия на дъ ржавното хърватско право). З а да не би да бжде спрЯнъ по влака, той
е предпочелъ отъ Загребъ да тръгне, придруженъ съ единъ свой прия
тель, съ мотоциклетъ и така е стигналъ. Въ онова време идването
му за такава защита дори въ Скопйе е представлявало значителенъ
личенъ рискъ за него.
П рокурорътъ Бож идаръ Петровичъ е поискалъ обвинените да б ж 
д а т ъ сждени по закона за защита на дъ р ж авата, а некой измежду
т ^ х ъ — направо като предатели.
Обвиняемите сж отхвърлили първите показания, които сж имъ
изтръгнати отъ следствените власти, защото това е станало при стра
ховити физически и морални изтезания. О тричатъ да сж членували
въ революционна организация, но сж се стремели да съ зд ад атъ кул
турни друж ества за икономическо и духовно сближаване между юж
ните славяни. Некой отъ адвокатите сж обрисували какви сж били
изтезанията. А други сж обяснили, че организацията, въ която сж
членували подсждимите, не иска откжсването на Македония отъ Юго
славия, а желае автономия и балканска федерация.
На края, следъ другите защитници, е говорилъ д -р ъ Анте Павелпчъ. Следъ като е изтъкналъ, че е имало духовни и физически изте
зания надъ обвиняемите, той е д ъ р ж а л ъ една блестяща речь, тенден
цията на която е била да се подчертае, че Македония има своя национална
физиономия, свои искания, свой езикъ — обратно на сръбското с т а 
новище, че т у к ъ се касае единствено за сръбска земя, народъ и езикъ.
Между другото Павеличъ е казалъ :
„ Славни сжде ! Обвинението казва, че въ интереса на д ъ р ж а в ната сигурность е да бжде най-строго осждена младежьта, която
седи на подсждимата скамейка. Азъ напомнювамъ, обаче, че въ
времето, когато Хърватско още влизаше въ съ става на Австроунгарската държ ава, тая голема дунавска д ъ р ж а в а получи силенъ
ударъ съ процеса отъ 1908 година за дъ рж авн а измена въ Х ър
ватско . . .
Славни сжде ! Нецевъ е билъ битъ съ юмруци въ корема. Из
ровили му единъ гробъ и съ смърть сж го заплашвали. И тъкмо
затова е той призналъ.
Хаджи Кимовъ е обезумелъ отъ изтезанията въ единичния затворъ; но, славни сжде, това „ д о к а з а т е л с т в о ” не може да бжде
меродавно за решението на сжда.
Има още едно „ доказателство ”.
Идва единъ свидетель, който се разпитва предъ сж да ,а тр еб в а
да се попитаме — защо този свидетель не седи на подсждимата
скамейка ? Тоя свидетель играе ролята, която хората академично
наричатъ — „ агентъ-провокаторска ”. Въ всички политически про
цеси изпъква това лице и играе своята роля. Особено бие това на
очи въ настоящия процесъ. Особено е важна ролята му тукъ. То
създава и углавното деяние и му дава квалификацията. Въ слу-
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чая Гавриловичъ се вмъква между младитЬ люде и е агентъ-пров о к а т о р ъ . . . И въ самия мигъ, въ който работата получава
известна форма, отъ каквато той има нужда, формата на нака
зуемото деяние, той се отделя, отива въ полицията и донася . . .
При това положение на н ещ ата и при тая грижа на поли
цията, се води процесътъ. Не ще говоря за личностьта на обвиня
емите, защото самъ с ж д ъ т ъ ще съобрази за всекиго по отделно,
доколкото има нЪщо на лице и какво. Азъ отричамъ автентичностьта на устава, който играе толкова голяма роля въ тоя про
цесъ. Кой гарантира, че наистина този е подписътъ на Иванъ
Михайловъ ? Кой гарантира, че печатъ тъ е истински ? Кой гаран
тира, че всичко това не е измислено ? Кой гарантира, че всичко
това не е направено съ никаква твърде прозрачна цель ? Какъ
може отъ министерството да дойде доказателството за идентичностьта ? Министерството не е доказателство за сжда, господа !
Азъ отхвърлям ъ устава, отричамъ устава ! Отричамъ връзката на
т%зи млади люде съ он'Ьзи, които водятъ революционната орга
низация !
Но организацията на студентите е едно народно д1ьло, една
народна робота. Мисля, че всички млади люде тукъ душевно сж
организирани и повече или по-малко мислятъ еднакво. На тая
организация се приписватъ три страшни качества : била револю
ционна, била тайна, била македонска.
Като се каже „ революционна организация ”, човЪку настръхватъ косит^. Не всЬка революция бива кървава. Революцията не
е всякога онова, което й подхвърлятъ. Революцията е като еволю
цията, само че тя има по-бързъ ходъ. Тя има по-голЪмъ размахъ
и по-бързо развитие. Революция не значи всякога да се постигне
цельта по насилственъ начинъ.
Но да се каже „ тайна организация ” е сжщо така страшна
работа. Питамъ : где е зарегистрирана партията, на която азъ
принадлежа ? Где е зарегистрирана радикалната партия ? Где сж
другитЪ зарегистрирани ? Такова нЪщо нЪма. Партията, която бо
рави съ политика, е точно така тайна и по сжщия начинъ обра
зувана ,както и тоя студентски съюзъ.
Третото качество, което се инкриминира, е Македония. Д а се
каже „ македонска организация ” се смЪта опасно за д ъ р ж ав ата,
когато туй не е никаква страшна работа. Македония сжщ ествуваше. Македония написа история. Македония сжществува. Тя не е не
известна страна. Тя е средището, житницата на Балканите. 500 го
дини стоя подъ турско владичество. При това владичество сж падна
ли хиляди жертви за нейното освобождение, цялото македонско на
селение се е борило въ нЪкогашната турска империя, за да освободи
Македония отъ турско иго и ц-Ьлъ с в ё т ъ следеше тая теж ка борба
съ симпатия. Напомнямъ за атентата о тъ 1903 г. въ Солунъ, за
Илинденското възстание, което избухна и въ мЪста, дето цинцаритЪ надвишаваха по брой, които народностно не сж опреде
лени; и тЪ се дигнаха срещу турското господство. Всички се
бореха и падаха. Десетки хиляди люде бидоха избити, села пре
върнати въ пепелища, жени опозорени. Виждате, ц^л и ятъ свЪтъ
сега слуша съ внимание. Въ 1912 г. балканските държ ави обявиха
войната, за да освободятъ Македония. И когато дойде до миръ,
—
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Македония б е поделена на 3 части между три държ ави. Ако раз
гледаме всичко това психологически, стигаме до заключение, че
нема нужда да се очудваме на онова, що става въ тая страна, тъй
като единъ народъ, който се бореше, за да смъкне турското иго,
следъ своето освобождение се вижда разкж санъ на три части
между три държ ави . . .
За оправдание на обвиняемите тр еб в а да кажа, че отъ 1918 г.
до днешния день лю дете по тия м е с т а не м огатъ да водятъ своята
политика ясно и искрено ; че съ сила сж ги карали да се присъединяватъ къ м ъ една политическа организация и не сж имъ поз
волявали да им атъ собствени политически убеждения. Поради това
досега повече отъ 50 хиляди македонци сж били подъ обвинение
и сж минали презъ тъм ниците . . .
. . . Азъ см етам ъ, че всеки е свободенъ да признава оная народ
ность, която иска. Обстоятелството, че некой се чувствува българинъ ,не може да бжде причина да се представи организацията
тъй, както прави обвинението, и още п ъ къ да ги осжди за това.
Т у къ ж и в е я т ъ и българи, тогава т е т р еб в а да п ритеж аватъ всички
права. Щ ом ъ сж ту къ ,тр еб в а да ж и в е я т ъ ” .
А двокатътъ Силвио Барухъ, защитникъ на Борисъ Андреевъ,
П етъръ х. Панзовъ и Георги х. Маневъ, е казалъ въ своята речь : ” . ..
нека се простимъ съ мисъльта, че всека организация, която стои на
македонска почва, т р е б в а да се схваща като враждебна на д ъ р ж авата.
Както ш умадиецътъ може да обича своята Шумадия, както хърватин ъ т ъ своето Хърватско, както черногорецътъ съ гордость поглежда
на своята Черна-Гора, точно т ъ й и македонците своята Македония.
Щ омъ, господа, може да сжществува хърватска политическа органи
зация съ републикански тенденции, словенска съ папскоклерикални, повервайте ми, напоследъкъ започна да се говори и за прездунавски
фронтъ, като политическа организация. И никому не е идвало на умъ
да обвини лю дете на тези фронтове по закона за защ ита на д ъ р ж а 
вата ” .
А двокатътъ Драгутинъ Тасичъ, защитникъ на студенти те Гюзелевъ, Шоповъ, Моневъ, Чучковъ и Нецевъ, е казалъ меж ду другото :
,, Лично азъ ж ивея вече дълго по тия м еста, които ние, сърбите,
наричаме южна Сърбия, а бъ лгарите — Македония. Македонскиятъ
въпросъ не е новъ. Той е прастаръ въпросъ. М акаръ че съ три войни
е доведенъ до днешното си разрешение, и м акаръ ние д а почитаме
това решение, принудени сме все пакъ да говоримъ днесъ за него.
Логично е съ р б и те да б ж д а тъ доволни о т ъ разрешението, но б ъ лга
р и те не. Н ай-важ ниятъ въпросъ въ тоя случай е все пакъ ВМРО.
Достатъчно се знае, каква е тази организация, съ която обвинението
свързва т ези млади люде. З а ц е л ъ с в е т ъ тя е една отъ най-силните
национални организации, срещу която се борятъ всички съседни д ъ р 
жави — С.Х.С., Гърция и напоследъкъ България. З а мене сж щ ественото лежи въ това, доколко ние, съзнателно или несъзнателно, засил
ваме тая организация ” .
При последната имъ дума, подсждимите сж изтъкнали, че имали
добри намерения къ м ъ южното славянство и подчертали адското поло
жение въ Македония.
Въ деня, когато е прочетена присждата — на 10 декемврий 1927 г.
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— градъ Скопйе е билъ обграденъ отъ стражи. Ц ялата полиция е на
кракъ. Студентите сж докарани подъ силенъ кордонъ о т ъ детективи
и стражари въ сжда. Присжтствували маса граждани. Сждебната зала
е била препълнена ; нёмало м ест а нито за журналистите. Чете се
пписждата, въ която специално се изтъква, че тия студенти сж с ъ з 
дали организация в ъ зъ основа на уставъ, който билъ изработенъ отъ
ЦК на ВМРО, подписанъ отъ неговия членъ Ив. Михайловъ, и заверенъ съ печата на ВМРО. Въ присждата се казва, че у ст ав ъ тъ билъ
намеренъ при подсждимия Гюзелевъ, въ чието жилище полицията била
открила сжщо химикали за пишене на тайни писма — калиумъ фероцинатумъ и кристали отъ ж елезенъ витриолъ.
Студентите сж обвинени че доставили, по специаленъ въпросникъ,
сведения до свои другари въ Виена върху разни факти, които се
отнасяли специално до войската на Югославия.
Казва се въ присждата, че Д им итъръ Нецевъ, като пощенски
чиновникъ въ Скопйе, получавалъ разни забранени вестници, въ които
се пишело противъ държ авата.
Колкото да е смешно, с ж д ъ т ъ е отхвърлилъ твърдението на адво
катите и на самите подсждими, че върху последните сж упражнявани
насилия при следствието.
Въ своята отбранителна речь подсждимиятъ Гюзелевъ ясно е ка
залъ, че ,, Властниците начертаха единъ планъ на политика, която народ ъ т ъ тукъ не може да приеме. П ланътъ е погрешенъ, защото не се
опира на традицията на тези м еста. Правителството почна да про
карва своята политика въ Македония съ насилствени средства. Силата
с у сърбите, и отъ македонците се иска само да изпълняватъ своите
задължения ”. Той изтъква какъ властьта е забранила и на студентите
всички опити за легално организиране — било въ Б елградъ, Загребъ,
Шипъ (презъ 1925 г.) и прочее.
Подсждимиятъ Д им итъръ Нецевъ изнася предъ сжда, че капитанъ
Посичъ, въ джандармерийската казарма, го заплашилъ съ убийство,
•^ко не признае каквото провокаторътъ Гавриловичъ твърди. И описва
какъ е била стеган а главата му съ н е к ак ъ в ъ ж елезен ъ инструментъ;
какъ въ м естностьта ,, Гази Б а б а ” го хвърлили въ единъ гробъ и поч
нали да го затрупватъ съ земя и прочее.
Д им итъръ Чкатровъ изнася предъ сжда, че за депутати въ Маке
дония се поставятъ хора, които народътъ не може да търпи. Споменалъ, че властьта въ Македония ж ивее въ страхъ. Ако ни осждите
— прибавилъ той — осж ж дате цела Македония.
Харалампи Фукаровъ сжщо подчерталъ, че на м естн ата младежь
не е позволено да се организирва по никой начинъ, м акаръ въ д ъ р ж а 
вата да има организации на „ Ужичани ” , ,, Тимочани ” , ,, Херцеговинци ”
и пр. И той описва какви тегла сж претърпели въ предварителния
затворъ.
Т одоръ Гичевъ и Борисъ А ндреевъ се оплакватъ, че сж нечовешки
третирани отъ страна на полицията и следствените власти; и зтъ кв атъ
ст^жалението си, зад ето т е х н и т е адвокати сж отбегнали да говорятъ
по-подробно върху тая тема .
Серьйо 1Боздовъ е казалъ че на народа т р еб в а да се даде възможность да се развива тъй, както иска, и да не му се правятъ пречки
въ това отношение. Посочилъ е и той факта, че на македонците не
сж позволени на местна почва нито спортни клубове.
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Мане Чучковъ отхвърля полицейските съобщения; протестира
срещу долните клевети на белградския печатъ.
Борисъ Светиевъ см етналъ за излишно да прибавя нещ о друго
към ъ онова, което неговите другари сж казали вече предъ сжда.
Обвиняемите Благой Моневъ, Т одоръ Христовъ, Кирилъ Кузмановъ, Кирилъ К арадж овъ и Страхилъ Ивановъ сж заявили, че сж
съгласни съ своите другари и адвокати, и сжщо изказватъ възму
щение срещу белградската преса .
Като предатель въ тази афера се очертава Иванъ Гавриловичъ,
началникъ на пощата въ Качаникъ, 26 годишенъ, преди това пощенски
чиновникъ въ Гевгели.
Въ обвинението бе изтъкнато, че Гюзелевъ подърж алъ връзки
съ Иванъ Боядж иевъ въ Виена, родомъ отъ Велесъ, установенъ въ
австрийската столица като представитель на македонския комитетъ.
Б елградскиятъ в-къ „ П о л и т и к а ” отъ 16 ноемврий 1927 година
потвърди, че защитниците Грубишичъ и Стефанъ Янакиевичъ били
предупредени отъ председателя на сж да да б ж д атъ предпазливи, да
не говорятъ много изчерпателно, защото може да попаднатъ подъ уда
р и те на закона за защита на държ авата.
С ж д ъ тъ отрежда следните наказания :
Д им итъръ Гюзелевъ — осжденъ на 20 год. затворъ; Иванъ Шоповъ
— 20 год.; Д им итъръ Нецевъ — 15 години; Д им итъръ Чкатровъ — 10 го
дини; Харалампи Фукаровъ, Тодоръ Гичевъ, Борисъ Андреевъ, Стерю
Боздовъ, Борисъ Светиевъ — по на 5 години.
Оправдани сж : Вангеловъ, Б. Моневъ, Хаджи Кимовъ, Хаджи
Панзовъ, Страхилъ Ивановъ, К. Караджовъ, Чучковъ, Кузмановъ. При
сж дата може д а се обжалва въ тридневенъ срокъ и е била обжалвана.
О тъ апелативния сж дъ тя отива въ касационния и бива потвърдена.

Следъ като се е завърналъ въ Загребъ д -р ъ Анте Павеличъ е
далъ следните изявления предъ в. ,, Хърватски листъ ” :
,, Страшни нещ а ставатъ въ Македония. Всички обвиняеми
сж били заставени да се о т к аж ат ъ отъ пълните права, които сж
били дали на своите защитници отъ Македония и сж били при
нудени да взематъ за свои адвокати лица, които удобрява сръ б
ския режимъ.
С ръбската партия прилага въ Македония политика на сърбизация. Всички там ъ тр еб в а да прибавятъ къ м ъ българските си
имена сръбското окончание ,, ичъ ” . Т реб ва да подчертая ,че маке
донците не отслабватъ въ борбата, понеже сж убедени в ъ своето
право ” .
А своите впечатления д -р ъ Павеличъ лично е разказвалъ по след
ния начинъ :
„ В ъ р х ъ т ъ на сръбската ярость се навдигна противъ менъ, ко
гато отидохъ въ Скопйе.
Н аказателниятъ законъ още не бе уеднаквенъ въ ц елата
д ъ рж ава. Въ Хърватско б е още въ сила модерния наказателенъ и
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процесуаленъ законъ, но въ Македония 6Я въведенъ сръбския законъ, който имахъ честьта и щастието да упозная въ този случай
за пръвъ пжть. БЯше так ъ в ъ законъ, който, вЯрвамъ, и въ нанотдалечениятъ и изоставенъ ж гъ л ъ на свЯта не можеше да сж ществува вече. С ж дътъ, който требваш е да сжди обвиненитЯ
и да произнесе присждата, нЯмаше споредъ този законъ, никаква
друга функция, освенъ да установи, дали полицията, която мина
ваше за изследователна власть, е спазила предписанията, щото
презъ време на разпита на обвиненитЯ да сж присжствували
двама „ честни граждани ” .
Полицията изтезаваше обвиненитЯ, изтръгваше съ изтезания
изповЯдьта за политическото престжпление, съставяше обвине
нието, поставяше вжтре каквото искаше, после повикваше двама
,, граждани ”, въ присжствието на които жертвитЯ подписваха об
винението, безъ да б ж датъ повече разпитвани дали знаятъ това,
което подписватъ.
Двамата „ граждани ” прибавяха подписитЯ си, и ,, процесътъ ”
бЯше фактически свършенъ. Следствието отиваше въ сжда, предъ
който се разискваше само дали тази формалность е била спазена,
и бесилото или доживотния затворъ не липсваха.
Въ този конкретенъ случай „ двамата честни граждани ” бЯха
двама доносчици на полицията, отъ които единиятъ бЯше толкозъ
честенъ, че предъ сжда, повиканъ като свидетель, заяви, че не
е присжствувалъ при разпита на обвиненитЯ. Другиятъ чисто и
просто не можеше да се намЯри, и не се яви предъ сжда. ВъпрЯки
това, обвиненитЬ бЯха осждени. Но нЯма защо да се очудваме.
Председателя на сжда, който лично ржководЯше разискванията
при процеса, бЯше единъ бившъ полицейски подофицеръ.
Този пжть, въ Скопйе, имахъ случай да живЯя три дни при
истинска средновековна обстановка. Тая обстановка царуваше
въ сж да и въ града. Прокуроръ (кралски обвинитель) въ процеса
нЯмаше, понеже наказателниятъ законъ не познаваше такава ин
ституция, нито обвинителния принципъ. Обвинительтъ бЯше поли
цията, тоестъ като основа на процеса служеше полицейското обви
нение, направено на базата на нейнитЯ изследвания. Решението на
сжда се базираше на доказателствата на полицията и на показанията
на подсждимитЯ, направени предъ полицията и записани въ нейнитЯ
актове. Понеже следствена часть не сжществуваше при сжденето,
предъ председателя се намираше само досието на полицията.
Една специална каша бЯха речитЯ на адвокатит-fe защитници.
Да, имаше дори защитници, обаче всички сърби, внесени въ Ско
пйе отъ Сърбия, и всички хора на режима. С ъдърж анието на
тЯхнитЯ речи бЯше изключително възхваление на режима. Специаленъ ш еф ъ -д ’йовръ 6Я защ итата на единъ адвокатъ, който не
спомена нито съ една дума своитЯ клиенти, но само взема думата,
за да изброи своитЯ заслуги за режима и завърши речьта си съ
търж ествен ата декларация : ,, Азъ винаги съ м ъ билъ скроменъ
служитель на нашето правителство, и ще бж да и занапредъ, и
съ м ъ приелъ тази защита на тЬзи престжпници, само за да на
правя една услуга на Сърбия и на нашето правителство ! ”
Последенъ говорихъ азъ. За голЯма изненада на председате
ля и на сждиитЯ, започнахъ речьта си съ думитЯ
Славни сжде! ”
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Смитаха, че искамъ да се подигравамъ съ т е х ъ , незнаейки, че при
насъ се дава тази титла на сжда, и познавайки самите т е иначе
свята „ знаменитость ” , съвсемъ не като тази въ културните стр а
ни. Но публиката, — да, имаше и публика — беднитё родители,
братя и сестри на обвиняемите, съ още толкова полицейски агенти,
които ги наблюдаваха, беше развълнувана като чу тЪзи две думи.
Бащ ата на единъ отъ обвиняемите, стариятъ гражданинъ Андр еевъ, благодарейки ми за речьта, ми каза съ сълзи на очите:
,, Ее, благодаря Ви много. Т ези две думи веднага ме развълнуваха.
Не сме ги чули откато тукъ нс е повече турската им перия” . Т р а
гично наистина. Бедните хора оплакваха турското средновековно
правосудие.
Презъ време на речьта, изведнажъ ме прекжсна единъ гласъ,
който идваше о тъ единъ ж гъ л ъ на залата (зала, ако може така
да се нарече) : ,, Стига, доста е съ тези лъжи и обиди, не искаме
повече да слушаме. Председателю, отнеми му думата ! ” . Погледнахъ въ посоката, о тъ кждето идваше гласа — беше ключаря
на затвора.
Въ града царуваше тероръ. В сека частна кжща, кждето
живееше некой функционеръ на режима, беше охранявана отъ
жандари — и войници, ако се касаеше за военни лица. Пазачите
стояха предъ кж щ ата и всеки минувачъ требваш е да мине отъ
другата страна на улицата, защото бе забранено да се минава
близо до страж ата. Въ петь часа следъ обедъ, движението на
граж дан ите требваш е да бжде прекжснато ; само сърбите, чинов
ници и хора на режима, можеха да се движ атъ. Въ този часъ
по улицитё се появяваха сръбските милиционери, военните за
граж даха града и блокираха всички изходи към ъ него. Г радътъ
ставаше м ъртавъ.
Българските вестници — разбира се въ България — съ задо
волство публикуваха като единъ изключителенъ случай моето поя
вяване на процеса въ Скопйе. Фактически беш е пръвъ пжть, некой
да се осмели да защити македонски революционери, нещ о по
вече, да дойде само за това въ Македония, и то точно единъ
хърватски депутатъ, който бе за отцепване. Публикуваха ц ело ст
но моята речь. Публикуваха сжщо единъ епизодъ, единъ разговоръ, който разказахъ на български езикъ при защ итната си
речь, и който стана между две дечица въ Скопйе : ,, Въ една
тесн а уличка, отъ прозореца на една кж щ а едно петгодишно дете
вика своята другарка, която е на прозореца на отстрещ ната кжща,
и й казва да дойде доле на вратата, защото иска да и каже нещо.
Последната отговаря, че може да й го каже и о тъ прозореца ;
но първата казва: Не смея, ще ме чуе сръбскиятъ жандарь ” .
Ето, р еж и м ъ тъ е у сп елъ да направи конспиратори и бебетата на
5 години ”.
Въ пресата се яви едно събщение, гласеще както следва :
,, Берлинъ, 12 декемврий 1927 година : Тукаш ната телеграф на аген
ция „ Т е л е г р а ф ъ Юнионъ ” , получи о тъ своя софийски кореспондентъ
г. Брелъ, който присжствуваше въ Скопйе на процеса, следната теле
грама :
—
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' Отъ дипломатически източникъ узнахъ, че моитЪ телеграми отъ
Скопйе сж забавени тамъ около 6 часа, докато бждатъ разпространени
въ чужбина съответнит-Ь сръбски съобщения. Горното обстоятелство, което
е прим’Ьръ на мжчнотиигЬ правени на работата ми въ Скопйе задъ гърба
ми, показва, че не е е ъ югославски интересъ, щото неутралните известия
д а проникнатъ въ чужбина преди официалните, сръбски.
ПодсждимптЪ и защитниците единодушно твърдятъ, че признанията
на подсждимитЪ несъмнено почиватъ отчасти върху мораленъ и физически
натискъ, който никога не би требвало да бжде основа на единъ процесъ.
Въ Скопйе се чувствуватъ безсилни предъ македонското движение и
само съ това може да се обясни присждата, макаръ че председательтъ
характеризира младежката организация като ново срЪдство, къмъ което
Вжтрешната Македонска Революционна Организация прибягнала, следъ
като досегашните. й средства се оказали негодни.
Споредъ моите. наблюдения, на страха на македонското население отъ
югославския полицейски тероръ отговаря безсилния страхъ на сръбските,
власти предъ комитета, който не знае пречка. ВсЬкидневнитЪ атентати,
дори и презъ време на процеса и при засиления полицейски режимъ доказватъ, чс и тал присжда не ще спре борбата на македонското малцин
ство за неговото право ».

Г-нъ Валтеръ Брелъ, който посети Скопйе, за да следи процеса
на скопските студенти писа въ софийския в. ,, Слово ” , че неговите
препоръчани писма изпратени отъ Скопйе въ София сж пристигнали
следъ 20 дни, когато пжтя Скопйе-Нишъ-София е само 13 часа. „ Т р е б 
вало да се предполага — казва той — че писмата сж били пратени
не презъ Нишъ, а презъ Рио де Жанейро. Но не ! т е носятъ печати
о тъ Скопйе отъ 6 и 24 декемврий 1927 г. Задърж ан и сж били значи
въ Скопйе 17 дни ! ” .
По поводъ протеста на българските журналисти, че не сж допустнати да отидатъ на процеса на студентите въ Скопйе, белградските
вестници пишатъ, че това не е станало, понеже била „ затворена ”
границата и никой български гражданинъ не се допускалъ да отива въ
Македония, така както никой сръбски журналистъ не може да отива
въ Петричкия окрж гъ. Българските журналисти сж проверили и уста
новили, че на сръбските журналисти не е забранено да посещ аватъ
въпросния окрж гъ, но че никой не е поискалъ да отива тамъ.
Протеста на българските журналисти е отправенъ и до м еж дуна
родния журналистически съюзъ, а за информация и до съответната
секция при Обществото на Н ародите .
Българската Лига за правата на човека и гражданина е протести
рала предъ френската Лига въ връзка съ отказа на Б е л гр ад ъ да допустне българските журналисти на процеса. До сръбския министъръпредседатель (нека го наречемъ и ние „ югославски ” ) френската Лига
за правата на човека и гражданина е отправила отворено писмо противъ режима въ сръбските затвори.
Македонския женски съю зъ е изпратилъ до председателката на
международната женска лига за миръ и свобода следния апелъ :
« Въжделениятъ миръ на окървавената наша татковина — Македония,
е миражъ, който все повече се отдалечава отъ нейния образъ, макаръ тя
отчаяно да простира ржце къмъ него, тъй нуженъ, за да лЪкува своите,
телеки рани. Уви ! отново жестоките, поробители замахватъ кървавия мечъ
надъ нейнитЬ чада, на които единствения гръхъ е, че сж съ крЪпко национално съзнание и високо родолюбиво чувство.
Отново ние сме поразени отъ ужасната весть за новите, жестокости
извършени въ Б’Ь лградъ, Щ ипъ и Скопйе надъ македонската академическа
младежь — надъ нашите, родни синове и братя. те. сж бити до разкапване
—
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на месата имъ, т е сж изтезавани съ най-варварските средства — стягане
на главата и пръстите на рж цете и краката, бодене съ игли подъ ноктите,
поставяне горещи варени яйца подъ мишниците имъ и съ жестоки и ци
нични изкълчвания и издевателства, които не могатъ да се изнесатъ.
Македония, нашата злочеста родина, е подхвърлена на нечуванъ тероръ,
за да се удуш и въ нейното кораво българско население, националното му
българско чувство, векове неугаснало и съ вековни борби срещу духовни
и политически поробители закалено ; Македония е обречена отъ новите
си поробители на физическа смърть, за да се отрече отъ своята история
и отъ своята култура, които векове съхрани, не за да ги забрави и изостави,
а за. да ги осветли и обогати съ нови мирни придобивки. Въ тая посока
македонскиятъ народъ даде доказателства и отъ най-пресното минало съ
борбите си срещу гръцката патриаршия въ Цариградъ и срещу турското
потисничество отъ половината на 19-тия векъ насамъ. Безъ отчаяние и
съ дълбока скръбь за скжпите жертви продължава и днесъ да дава тия
доказателства за национална издържливость. И той предъ нищо не ще
се спре и ще продължи да се бори за своята националность и независимость.
Македонскиятъ женски съюзъ, въ редовете на който сж майките и
сестрите на тъй жестоко измъчената македонска академическа младежь,
се обръщатъ къмъ васъ, ратниците за миръ, правда и свобода, и ви молятъ
съ сълзи на очи да изнесете предъ меродавните фактори кървавите съби
тия, които християнска Сърбия върши надъ беззащ итните македонски
младежи, единствениятъ грехъ на които е този, че сж българи и че не
могатъ да убиятъ у себе това национално чувство, а го проявяватъ по
единъ или другъ начинъ, който вбесява органите на денационализаторската политика на Белградъ.
Уверени, че Вие имате близко до сърдцето си надеж дата на всички
озлочестени и че ще се загрижете най-снергично за спасението и на маке
донската академическа младежь стъ терора на сърбите, ние Ви молимъ,
драга Госпожо, да приемете уверение въ отличните ни почитания и се
стрински поздрави.
Председатель : Ол. Радева
Секретарь М. Антонова
(Взето отъ «М акедонска Трибуна», отъ 11 авг. 1928 г.).

БЪлградскиятъ в. ” Политика ” помести отъ своя кореспондентъ
Бора Античъ, присжтствувалъ на скопския процесъ, нападка противъ
германския журналистъ В. Брелъ, противъ американския кореспондентъ
г. М аркъмъ и г. Чарлсъ Грей, като ги нарече подкупени. Този Античъ
по-рано е билъ комунистъ и е нападалъ сръбскитЪ власти, удобрявайки даж е македонската теза за независимость.
Множество вестници въ свЪта даваха подробности по процеса.
Съвършенно невъзможно е ту къ да се изброятъ даж е само имената
на вестниците. Задоволяваме се само съ няколко цитати.
Лондонскиятъ в. „ Т а й м с ъ ” писа още на 15 октомврий с.г. :
« Динамитните атентати, които сж извършени напоследъкъ въ Гевгели
и по ж елезницата Скопйе-Гевгели, отново изтъкватъ на видно место маке
донските революционери, т е з и атентати изглеж да да сж предназначени да
послужатъ като предисловие на редица подобни актове, представени за
репресалии срещу затварянето и лошото отнасяне съ 48 македонски сту
денти отъ унивзрситетите въ Белградъ, Любляна и Загребъ. т е з и младежи
сж арсстувани въ кжщите имъ презъ време на летната ваканция.
Белградските власти нс сж обяснили добре защ о сж ги арестували ;
веднажъ т е казаха, че арестуваните били агенти на известната Вжтрешна
македонска революционна организация, която е национална и противокомунистичес::а организация ; други пжть т е твърдеха, че т ези студенти
били заети съ образуване на нова революционна организация, съ федералистка програма, направо свързана съ болшевишкия « балкански » центъръ
въ Виена, който е клонъ отъ московския интернационалъ ».
—
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А списанието „ Нийръ Истъ ” отъ 6 октомврий писа — взимайки
поводъ отъ конгреса на македонската младежь въ България :
« Конгресътъ на тия младежи представляваше чудесна демонстрация
на фанатичната привързаность на младите, македонци къмъ техната роди
на, макаръ тя да е подъ владичеството на сърби и гърци. Той още единъ
пжть доказа, че македонскиятъ духъ не само е далечъ отъ упадъка, на
който се надеватъ сърбите., но е и по-високъ отъ всекога и повече отъ
всекога увЪренъ въ своето бждеще. СърбитЬ неотдавна сж арестували въ
самата Македония (въ Скопйе, Велесъ и Битоля) млади македонци, които
следъ като сж се учили въ югославянските училища, продължили науките,
си въ университетите, въ Белградъ, Загребъ и Любляна. Но те. се съпро
тивлявали на, посърбяването. Конгресътъ енергично протестира срещу тези
арести и протестътъ е подетъ отъ самата революционна организация. Въ
една публична декларация адресирана до софийските вестници, органи
зацията обявява абсолютната невъзможность да се води борбата въ Маке
дония съ легални средства и подчертава необходимостьта, наложена отъ
сърбите, да се прибегне до оржжие.
Това е едно сериозно събитие и то е засилено отъ народните мани
фестации, организирани въ паметъ на Тодоръ Александровъ, по случай
годишнината отъ трагичната му смърть, която б е причинена отъ македон
ските федералиста, плащани отъ Московския комунистически интернационалъ, съ или безъ съчувствието на известни среди въ Ю гославия».

Като се спира на събитията въ Македония, в. „ Форверцъ ” , органъ
на германската социалистическа партия, казва :
« Почвата на, Вжтрешната Македонска Революционна Организация е
подготвена отъ насилието на властите, безправието на населението, стопан
ските нужди, социалния натискъ. Че организацията сега си служи съ по
остри мерки, това би требвало да се счита за отговоръ срещу малтрети
рането на македонските студенти.
Бомбите и атентатите отъ тази седмица сж визитната картичка, която
казва на македонското население и на югославянските власти : Ние сме
още тука ! Отъ друга страна тези терористически актове, както въ турско
време така и сега, требва да спомнятъ на Европа за македонския въпросъ
и затова тЬ започнаха съ заседанията на Обществото на Н а р о д и т е ».

Германската „ Независима национална кореспонденция ” писа :
« Обвиняемите, които принадлежатъ къмъ младата генерация следъ
войната, които въ болшинството си сж студенти, следователно посещавали
сж сръбски гимназии и университети, се обвиняватъ главно въ това, че
сж получавали и чели български книги. Вследствие на това обвинението
подържа, че тукъ има държавна изм ена и деяние срещу държавната
сигурность. Четенето на българска литература въ македонската часть на
Югославия сега се см ета за престжпление срещу С.Х.С. държава и бива
най-строго преследвано. Както и да бжде воденъ този процесъ, тука въ
проса не се отнася само до сждбата на 35-те студенти, а че целия маке
донски въпросъ ще бжде предметъ на разглеждане. Македония е изправена
предъ югославянски сждъ.
Основата на процеса ще бжде югославянското изнасяне на македон
ския въпросъ. Югославия изобщо отрича сжществуването на единъ маке
донски въпросъ и нарича македонското население чисто сръбско или въ
най-благоприятенъ случай изкарва го като аморфна маса, въ етнически
смисъль, която еднакво може да принадлежи на българската, така и на
сръбската държавна общность. Доколко това схващане отговаря на исти
ната и на чувствата на македонското население, се вижда отъ последните
събития, конто се разиграха въ тази нещастна страна и които заплаш иха
мира на. Балканите. И ако този пжть настжпи сравнително скоро спокой
ствие — между другото и за това, че македонската организация сама не
пожела да развие до максимумъ сЕоята дейность, — все пакъ никой не
може да предвиди, какво може въ бждащ е да п роизлезе отъ една нова
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компликация. « П обеди тели те» отъ 1918 г. създадоха мира на Балкана и
въ средна Европа върху една така противоречаща на фактите основа,
че техната сграда може да се крепи още само чрезъ тероръ и непрестанно
насилничество.
Каквато и да бжде присждата въ Скопйе, съ нея ще се подчертае
нестабилностьта на сегашното положение на Б ал к ан и те».
(В зето отъ «С вобода или Смърть», органъ на ВМРО, 5 дек. 1927 г.).

О рган ътъ на хърватската народна селска партия „ Народни Валъ ”
подъ заглавие ,, По поводъ на скопския процесъ ” , пише следното :
« Македония е изобщо земя на политическите афери. Само въ сръб
ския дел ъ на Македония следъ световната война презъ тъмниците минаха
повече отъ хиляда души, обвинени въ политически престжпления. Въ тоя
моментъ съ техъ сж пълни скопския, щипския, битолския затвори и целата
хубава, но тжжна родина на славянските апостоли Кирила и Методия.
А кем а нищо по-леко отъ това, да се съ здаде политическа афера.
Достатъченъ е най-малкия дребосъкъ. Напримеръ, тетовския сж дъ осжди
неколко граждани на 12 години затворъ, задето пеели песни . .. Наскоро
следъ това въ градеца Кавадарци едного осждили по чл. 1 отъ закона за
защита на държавата (20 години затворъ или смърть), следъ като лежа
петь месеци въ предварителенъ затворъ при страхотни условия, само за
това, чэ на една случайна среща въ общественъ локалъ говорилъ върху
значението за всички югославяни, и за целия Балканъ, на дейностьта
на най-големия македонски революционеръ дел ч ев ъ , починалъ въ борба
съ турската войска и за когото дори г. Венделъ, известниятъ сръбски
приятель, говори съ симпатия.
Едно интересно явление. Въ ц ел а Ю гославия Македония има наймалъкъ процентъ криминални случаи, много по-малко отъ другите краища.
Прочее, по природа македонците не сж престжпници. Не имъ е въ
кръвьта да вършатъ престжпления отъ користолюбие. Фактътъ, че зат
ворите сж пълни, може да се обясни само съ политическите условия,
които царуватъ въ този к р а й ».
(И зъ в. « Свобода или Смърть», органъ на ВМРО, 5 дек. 1927 г.).

Холандския в. „ Нюве Ротердамне Курантъ ” о тъ 4 октомврий
1927 г. пише :
« Неотдавнашните нападения сж били сигурно извършени отъ комити.
Комитетътъ на Македонската революционна организация, още миналата
седмица, съобщи така : организацията отговаря на терора съ тероръ ! Тя
е заставена да действува така, защото, въ борбата си за извоюване нацио
нални правдини и автономия, тя не разполага съ никакви средства. Въ
Македония нем а нито свобода на печата, нито сж позволени публични
събрания, нито пъкъ има некакви изборни права. Срамното третиране на
македонските студенти въ Скопския затворъ даде поводъ за днешните
нападения ».
(И зъ в. «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 3 ноемв. 1927 г.).

Турския в. „ Акшамъ ” отъ 1 октомврий с.г. пише :
« Не за пръвъ пжть Обществото на Н ародите има случай да се занимава
съ мира Балканите. Така б е при нашествието въ Петричко, както и съ
Търлиската афера. Но следъ като мине бурята, нищо не се прави за р а з
решението на. македонския въпросъ, който е първоначалната причина на
балканското зло, чакащо окончателното си разрешение. Ч уж дестранните
офицери не могатъ да предотвратятъ инцидентите при Струмица и Вардаръ *.

*
Авторътъ на статията има предвидъ нашествието на гръцките войски
въ Петрички окржгъ (Пиринска Македония) заповедано презъ 1925 г. отъ
генералъ Пангалосъ, но възпрено отъ Обществото на Н ародите. А като загатва
за чуждестранни офицери, има предвидъ пратениците на О. Н. въ връзка съ
избитите отъ гръцката власть двадесетина български селяни при с. Търлисъ.
—
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За да се осигури спокойствието на Балканите, требва да се приступи
къмъ пълната, безпристрастна и неуморима ревизия на целия политически
статутъ на полуострова. Но за тази цель, покрай практическите трудности,
требва да се приступи къмъ ревизия и на Ньойския договоръ. А това не
се желае стъ Великите сили. Трагичното е, че на договорить за миръ се
гледа като на едно цело, чиито части сж тесно свързани.
Както въ миналото, македонците, иматъ само една цель съ вършените
атентати : да привлекать вниманието на запада върху иечалнитЬ условия
на животъ, въ които сж изпаднали. Днешниятъ западъ е Обществото на
Народите. Тактиката на комитите, прочее, y c n t. Но победата не е пълна,
защото върховните арбитри, отъ които се очаква вердиктъ, не сж и не
могатъ на бждатъ безпристрастни.
За сега може да се постигне само свикване на анкетна комисия,
събирането на конференция, а презъ това време задърж аните несправед
ливо македонски студенти ще тлЪятъ бавно въ югославските затвори.
Македония страна на м ж чениците... ».

Въ събрание на 31 октомврий 1927 г. Лондонския Балкански коми
т ет ъ е гласувалъ следната резолюция :
« Балканскиятъ Комитетъ следи съ безпокойство развитието на съби
тията въ Македония. Споредъ известията отъ тамъ, властите сж. започнали
да измжчватъ българското население въ разните области. Арестуваните
студенти въ Скопйе се злепоставятъ по най-тежъкъ начинъ. Комитите непрекжснато вършатъ атентати и всичко това доказва, че причините за
недоволството и безпокойствата се увеличаватъ все п о в еч е. . . Балкан
скиятъ Комитетъ смета, че Британското правителство требва да отнесе този
въпросъ до СъЕета на Обществото на Н ародите въ смисъла на чл. 11, параграфъ 2 отъ Пакта за О. H., за да се постигне по тоя начинъ споразу
мение между Белградъ и София. Само една щателна анкета, подъ покро
вителството и престижа на Обществото на Народите, може да доведе до
едно приемливо разрешение на този въпросъ ».

Парижкиятъ вестникъ ,, Ла Румьоръ ” въ единъ о тъ последните
си броеве помества статия, въ която между другото казва :
« Известно е, че Ньойскиятъ договоръ вместо да остави Македония
свободна и да й даде една пълна политическа автономия — съгласно законното желание на нейните жители, я раздели между Сърбия и Гърция.
Договорътъ за миръ прокламира единъ много важенъ принципъ : з а 
щитата на правата на малцинствата. Но т ези права не сж гарантирани на
българите отъ Македония. На местото на българските училища, които б ех а
затворени, беха открити сръбски училища съ цель д а бж де постигната
асимилацията на населението.
Но понеже постигнатите въ това отношение резултати б е х а равни на
нула, прибегла се до единъ режимъ на насилие, за д а бжде задуш ено
народното чувство на населението.
Този режимъ, споредъ хърватския водачъ Стйепанъ Радичъ, е пожестокъ отъ този, който цареш е въ епохата на Султанъ Хамида. Този
режимъ на потисничество е причина за смутовете на Балканите.
Следъ толкова убийства и издевателства, ето че известенъ брой ма
кедонски студенти, които извършиха преступление — съ желанието да
си останатъ македонци, беха жестоко осждени въ Скопйе.
Скопската присжда направи угнетително впечатление, не само поради
своята жестокость, но още съ факта, че тя за сег а националната съвесть
на истинските македонци. Фактите които б е х а истъкнати при сждебното
дирене въ Скопйе показватъ, че този процесъ е пристрастенъ, че той ци
нично тъпчи договорните права на малцинствата, а сжщо и най-елементарните човешки права.
Д а наказвашъ младежьта на единъ потиснатъ народъ, който има право
да ж ивее и да задуш ваш ъ гласътъ на нейната душ а — това е най-опасното
отъ всички престжпления ».
( с Свобода или Смърть», органъ на ВМРО, 20 януарий 1928 година).
—
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Белградския в. „ П о л и т и к а ” о тъ б юний 1927 г. коментирайки
атентата по линията Скопйе-Велесъ о тъ 3 юний (1 ч. и 40 минути
следъ полунощь между станциите 'Пчиня и Влашчани) казва между
другото :
« Арестувания пощенски чиновникъ Нецевъ направи много интересни
признания. У студента Рюзелевичъ и неговата хазайка билъ намЪренъ
много компрометиращъ материалъ. У другите, арестувани сжщо. Въ кварти
рата на единъ студентъ били укрити много документа, отъ които се от
крило, чо арестуванит-Ь били въ връзка съ Грацъ, Виена, Римъ, Тирана,
Солунъ, Парижъ, Вари въ Италия. Всевъзможна кореспонденция и вестници,
чийто вносъ е забраненъ отъ държавата, отивали въ Скопйе, Велесъ, Щипъ,
Кавадарци, Струмица, Битоля, РЪсенъ и т.н. и безпрепятствено се разнасяли.
Което с най-печално, заключава дописника на « П олитика» — цялата тая
поща въпреки всички забрани, все пакъ е предавана тамъ гдето трЪбва.
Писмата и вестниците не сж. били въ голЪмъ брой, но всички сж. предавани
отъ ржка на ржка, и на всички кжщи, които сж разположени за акцията
противъ нашата държава. И тая подземна работа, специално край Вардара,
е вършена въ голямата си часть безпрепятствено».

И следъ присждата студентите, като затворници, не бидоха оста
вени на мира. Покрай всевъзмож ните дребни неприятности и поводи
за ядосване, отбелёзва се и единъ опитъ за убийство. Въ писмо до
софийския в. „ Македония ”, органъ на емиграцията, публикувано презъ
месецъ септемврий 1928 г., случката е разказана така накратко :
« Преди няколко дни Димитъръ Чкатровъ, както си е челъ въ затвора
книга, усетилъ изведнажъ, че нЪкой се приближава тихо къмъ него. Докато
се обърне, единъ арнаутинъ съ ножъ се нахвърлилъ, за да го прободе.
Чкатровъ успЪлъ да отскочи настрана и благодарение на това ножътъ го
е засЪгналъ по-слабо. Така се е спасилъ отъ явна смърть. Н адалъ викъ,
притекли се негови другари и други затворници ; а арнаутинътъ изчезналъ
въ една отъ килиите. Ясно е, че сърбите сж искали да го убиятъ чрезъ
този подкупенъ нещастникъ ».

Въ началото на м. януарий 1929 г. затворниците сж дигнати отъ
Скопйе и изпратени въ затвора въ гр. Нишъ. За преместването се е
узнало едва когато сж били поведени към ъ гарата, презъ обсадени
отъ жандарми улици и съ многочисленъ конвой. Разбира се, всичко е
ставало нощно време, за да не разбере никой. Вестьта, обаче, се е раз
несла изъ града и мнозина отъ близките на арестантите сж полетели
към ъ гарата, безъ да б ж д а тъ допустнати да се приближатъ до сту
дентите. С тр аж ар и те сж удряли съ приклади напиращите домашни и
приятели. Тежко е пострадалъ о тъ у дарите бащ ата на Борисъ
Андреевъ.
Заедно съ студентите е дигнатъ и затворника д -р ъ А сенъ Т а т а р 
чевъ.
Периодическото списание ,, Рингъ ”, органъ на университетската
младежь въ Белгия, печати единъ трогателенъ позивъ въ полза на маке
донските студенти, които чезнатъ въ сръбските затвори.
Следъ като отбелезва различните фази, презъ които мина скопскиятъ процесъ, и следъ като изброява мжченията, презъ които минаха
студентите, ав т о р ъ т ъ на статията — г. С.С. Клеръ-Бери пише:
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,, Но това не бе още най-жестокото. Осждените изтърпяватъ ето
две дълги години вече наложените имъ наказания въ затвори те на
Югославия. Ехото на хуманитарните протести, които беха предизви
кани отъ инквизицията надъ македонските студенти, заглъхваше бавно.
СвЪтътъ забравяше македонските студенти . . .
Но, за нещастие, тиранинътъ не ги забравяше. Мнозина отъ т е х ъ
беха ж ертва на опити за убийство. С тудентътъ Д им итъръ Чкатровъ
бе нападнатъ отъ единъ продаденъ на съ р би те индивидъ, който се е
преструвалъ на лудъ, и беззащитния Чкатровъ бе тежко раненъ съ
ж елезна пржчка съ изостренъ край.
Много пжти сж щ иятъ опитъ е билъ направенъ и по отношение на
другите студенти, но е пропадналъ. Но нека не се забравя, че ако
досегашните опити сж пропаднали, бж дащ и те м огатъ да усп еятъ . З а
да ги отстранятъ о тъ погледите на т ех н и т е бащи и майки, които отъ
време на време сж ги посещавали въ затвора, потисниците взеха подло
решение и ги преместиха въ келиите на Нишкия затворъ, далечъ отъ
т ех н и т е близки.
Т ребва да се работи за подобрение участьта на македонските сту
денти. Ако гласовете на протесть се налож атъ и ако хората съ добра
воля решително осж дятъ варварските способи въ сръбските затвори,
възможно е Обществото на Народите да се заеме съ тази работа и
да се намеси въ полза на затворниците отъ Скопйе и Нишъ. Но за
това е необходимо да бжде организирана една силна акция на общест
веното мнение, което да поиска бъ рзата намеса на международниятъ
институтъ, за да спаси отъ смърть преследваните македонци ” .
(Изъ соф. вестникъ „ М а к е д о н и я ”, 3 февр. 1930 г.).

Съ процеса, обаче, не се приключи гонидбата противъ македон
ската интелигенция. Много пжти, въ разни градове, полицията повик
ваше едни или други младежи, за да ги разпитва, да заплашва, а глав
но — да прави опити за вербуване на провокатори и шпиони въ тех н а та
среда, предимно в ср е д ъ студентите.
Това сжщо не б е достатъчно за органите на Ж ика Лазичъ. Тъкмо
презъ тези месеци се започна избиването на добри граждани посредъ
улиците на македонските градове, и посредъ б е л ъ день. Мноизина пад
наха, пребивани като кучета. Излишно е да подчертаваме, че тези хора
съ нищо не беха се провинили предъ закона.
Прибегна се къ м ъ убийства и на студенти. Кирилъ Христовъ Ципушевъ отъ Радовишъ, следващъ право въ белградския университетъ,
биде убитъ презъ м. октоврий 1928 г. край австрийската граница. Поли
цията се е постарала да извърши злодеянието по начинъ да изглежда,
че Ципушевъ е искалъ да избёга отъ Югославия. Въ сжщность работа
та се е развила както следва.
Тоя студентъ е отишелъ о тъ Б е л гр ад ъ въ Любляна за разходка.
Въ сжщ ото купе е пж тувалъ съ него и сръбския студентъ Бошковичъ,
съ когото не се е познавалъ по-рано. Въ Любляна Ципушевъ см ет н ал ъ
за удобно да се запише членъ на словенското туристическо друж ество,
тъй като неговите членове имали по-особени права при използуване на
туристическите хижи. О тъ Любляна той отишелъ въ Йесенице, кждето
полицейския комисарь издавалъ краткосрочни открити листове за ми
—
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наване на границата. Т укъ студентътъ пожелалъ, съ такова р азр е
шение, да направи една разходка и до Австрия. Получилъ откритъ
листъ. Край границата, и о т ъ дветЪ страни, има доста красиви м ёста,
които се посещ аватъ о тъ туристи почти презъ цялата година. Особено
отъ високия връ хъ Голица се открива великолепна гледка въ разни
посоки и главно къ м ъ езерата на Каринтия. И у Ципушева се появило
желание да разгледа този край ; затова вместо съ влака, тр ъ гн ал ъ
пеша. Но не е знаелъ, че още отъ БЪлградъ го е следилъ единъ дедективъ. ЗабелЪзалъ го едва въ г о р и т к Следванъ билъ известно време
отъ този непознатъ човекъ, който не следъ много стрелялъ върху него
и го улучилъ съ три изстрела. Следъ като е падналъ д етек ти в ъ тъ го
е доубилъ съ ножъ. А о тъ БЪлградъ побързаха да известятъ, че „ македонствующитЪ ” убили студента Кирилъ Ципушевъ.
Загиналиятъ студентъ е роденъ презъ 1907 година. Той е членъ
отъ познатото и родолюбиво семейство Ципушеви, което о тъ дълго
време се ползува с ъ авторитетъ въ Радовишъ и околията. Т р у п ъ т ъ на
убития е дигнатъ на 20 октомврий въ гората при Йесенице. СмЪта се,
че въ тая гора е билъ донесенъ отъ друго м1>сто, следъ като е билъ
убитъ.
О тнетъ бЪ живота и на другъ студентъ — Благой Моневъ Кратовалиевъ о тъ Щ ипъ, 25-годишенъ, който следваше архитектура въ БЪлградъ. Оставало е малко, за да завърши университета. Задигнатъ е
билъ нощно време о тъ органи на сръбската полиция и е закланъ на
13 септемврий 1929 г. въ подземията на щипската жупания, очевидно
по нареждане на по-горното началство.
С ъграж дани те му сж разправяли, че въ деня на убийството е
билъ повиканъ първо въ общината отъ познатия ренегатъ Каламатиевичъ. Въ града сж смитали, че физическите убийци сж двама с ъ р 
би — джандармерийскиятъ офицеръ Миле и полицейскиятъ агентъ Милутинъ. По настояване на нЪкои граждани сръбскиятъ епископъ въ
Щ ипъ е помолилъ жупана да му съобщи — ако е узналъ нЪщо — за
сж дбата на студента. Владиката е получилъ този отговоръ : ,, У име
држ авнихъ интереса морао йе бити убиенъ ” .
СрЪдъ македонската емиграция въ България и Америка публично
се подигнаха гласове на протестъ срещу т^зи зверства. Студентското
дружество ,, В ардаръ ” въ София с ъ протестъ извести до председа
теля на международната студентска организация, искайки застжпничеството на цивилизования свЪтъ. Протестираха и македонските сту
денти, които учеха въ чужбина.
*
З а честь на нашата тогавашна младежь Ж ика Лазичъ не успЪ да
хване въ шпионските си вждици повече отъ двама-трима лекомислени
и слабодушии момчета. Единъ о тъ тЪхъ е Кирилъ К арадж овъ отъ
Щ ипъ. Неговиятъ братъ, инжинеръ Д и м и търъ К арадж овъ, б-fe по едно
време кметъ на щипската община при кралския режимъ, и винаги добре
се д ъ р ж а като българинъ.
Кирилъ е билъ пращанъ о тъ Ж ика Лазичъ като провокаторъ дори
въ България, да търси среща съ македонски общественици, да разуз
нава и докладва въ БЪлградъ. Наскоро ролята му 6Ъ узната о т ъ почти
всички студенти.
Когато Югославия загина, презъ пролЪтьта на 1941 г., този про320
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вокаторъ се озовава — съвсемъ неочаквано за него — въ границите
на възкръсналата хърватска държ ава. И понеже е останалъ безъ за
нятие, ималъ е дързостьта да се обади съ писмо-молба до д -р ъ Анте
Павеличъ, по това време вече държ авенъ глава на Хърватско, и да го

Тодоръ п. Пордановъ

моли да му даде нЯкаква работа. Припомнялъ е въ писмото си, че е
билъ единъ отъ арестуваните студенти презъ 1927 г., които Павеличъ
защищаваше предъ сж да въ Скопйе ; пишелъ, че лично е виж далъ т о 
гава Павелича. И подписалъ писмото си съ името ,, Кирилъ Караджичъ ”. На тая молба Анте Павеличъ е отговорилъ съвсемъ кратко, но
красноречиво : „ Азъ си спомнямъ за единъ студентъ К арадж овъ, но
Караджичъ не познавамъ ” . Разбира се, никой не е сторилъ никакво
зло на някогашния сръбски агентъ. И други единъ-двама о т ъ този
сортъ хора, македонци, сж се намирали тогава на х ърватска територия.
И тЯ не сж били обезпокоени, независимо о т ъ черната имъ служба въ
миналото, еднакво пакостна и за хър ватската национална идея.

На 1 декемврий 1931 г. краль Александъръ Карагеоргевичъ издаде
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указъ, съ който бидоха помилвани седемь души отъ зад ъ р ж а н и т е сту
денти. Между т е х ъ беха и онези, които имаха присъди по 15 и по 20
години. Изключени беха само двама души — Димитъръ Чкатровъ и
Харалампи Фукаровъ, осждени на по-малки наказания.

К. Ципушевъ

Очевидно бе за всички, че кральтъ искаше да манифестира некакво великодушие спремо младите. Тъкмо този ф а к т ъ идеше още
повече да потвърди, че властьта беше най-много изненадана и уязвена
поради тази студентска афера. Тя си бе въобразявала дълго време, че
ще спечели младежите чрезъ стипендии, чрезъ раздаваните безплатно
шовинистически книги, чрезъ всевъзможни други ласкателства. Но се
излъга горчиво. Забравила бе, че и въ миналото се случваше млади
хора отъ Македония да попадатъ въ Бе лг р ад ъ за учение. Но почти
всички — съ крайно редки изключения — оставаха верни на своя
български родъ. Между следвалите некога тамъ, макаръ за кратко
време бе и Дамянъ Груевъ, основателя на ВМРО. Нему беха станали
напълно ясни намеренията на сръбската наука, вървяща р ъ к а за р ъ к а
съ сръбската политика спремо Македония и нашия народъ. С ъ щ а т а
поука почерпи и пишущия настоящите редове, който следъ 1913 г. по
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необходимость требваше да следва две години въ скопската сръбска
гимназия *.
*
**
Подходяще е да спомена какво писа вестникъ ,, Македония ” , органъ на нашата емиграция въ България (и което 6У цитирано въ ,, Ма
кедонска Трибуна ” отъ 25 септемврий 1930 година) по случай смъртьта
на Иванъ Н. Бояджиевъ отъ Велесъ. Помина се следъ продължително
боледуване отъ туберкулоза. БЪше студентъ въ Виена. Ето думит-fc
на в-къ „ Македония ” :

Студентътъ Благой Моневъ

,, Покойниятъ Иванъ Бояджиевъ стана много известенъ въ
Македония подъ сръбска власть, и на цялата македонска еми
грация.
*
Въ книгата « Спомени I — М ладини» съмъ далъ нЪкои подробности за
тия две години отъ моето ученичество.
—
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Когато беха съдени македонските студенти въ Скопйе,
името на Иванъ Бояджиевъ най-много се срещаше изъ обвинител
ния материалъ на прокурора и изъ станалите пледоарии по раз
глеждане делото.
Сръбската власть сочеше него като главенъ организаторъ на
македонската академическа младежь.

Иорданъ Цицонковъ
(За него се говори въ « Спомени-И »)

Иванъ Бояджиевъ е завършилъ първата софийска гимназия
презъ 1921-1922 г., следъ което се е завърналъ въ родния си
градъ Велесъ. Следвалъ е въ Загребския университетъ инжинерство.
Преследванъ отъ сръбските власти презъ 1927 година,
той е избегалъ въ Виена. Там ъ се е записалъ въ университета,
за да продължи висшото си образование. Взималъ е живо участие
въ живота на македонския студентски съюзъ. Билъ е на два п ъ т и
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председатель на македонското студентско дружество въ Виена и
членъ на съюзната контролна комисия.
З аболелъ отъ т е ж к а болесть, той не се вслушваше въ съ ве
т и т е на другарите си да се лекува, а продължаваше, въпреки
съвършенно разклатеното си здраве, усилено да работи за поро
беното си отечество. Въ грижи и работа по него го завари и
смъртьта. Миръ на праха му ! ”.
Бояджиевъ беше високоинтелигентенъ, волеви. Но при личната ми
среща съ него останахъ — за съжаление — съ малко потиснато чув
ство ; защото той ми се стори премного неподатливъ на доводи, донейде
сприхавъ. Имаше голема любовь към ъ родината и решително стано
вище противъ нейните заробители .
Азъ го срещнахъ тайно, заедно съ трима други негови другари.
Настояхъ много предъ т е х ъ да не се прибегва към ъ по-широко орга
низиране на младите хора съ образование, а да се съ зд ав атъ тройки
по една система, която абсолютно би ги изолирвала помежду имъ;
изобщо не би требвало нито да подозиратъ кой кжде принадлежи
и че въобще се числи въ некаква ядка. По този начинъ тройките мо
жеха да нанесятъ сериозни удари върху тиранията, като за дълго време
я д ъ р ж а т ъ въ неведение относно акциите, а заедно съ това да се
постигатъ и по-целесъобразни ефекти предъ чуждестранното общест
вено мнение.
Една мрежа, създадена в ъ зъ основа на писанъ и познатъ на
всички членове уставъ, винаги може да бжде разплетена, стига поли
цията да се докосне до една брънка, — и то безъ дори хората отъ
тази широка м р еж а да сж извършили никаква акция.
Случи се, наистина, тъкмо това. Заловенъ е билъ устава и така
разнищена безъ време ц елата ММТРО (македонска младежка тайна
революционна организация).
Бояджиевъ и двама отъ другарите му, които срещнахъ, и които
влизаха въ главната петорка, настояваха да иматъ уставъ, съ печата
на ВМРО; съ подписъ и прочее. Верваха, че това ще има по-големо
въздействие върху духа на организирваните млади хора. В ерваха сж 
що, че тайната щ ела да се запази. Казваха сжщо, че така сж вече и
започнали, въпреки моето мнение, което бе изразявано чрезъ с ъ о т 
ветните лица за връзка.
Разкритието на тази младежка организация имаше и своята добра
страна. То — както отъ много страни се изтъкна — направи впечат
ление въ широкото общество. Виде се, че Б е л гр ад ъ и неговата поли
тика сж подравяни тъкмо отъ оная младежь, която т е см етаха, че
се вече посърбява. О т ъ друга страна се даде ку раж ъ на целото наше
поробено население, което разбра, че м ладите негови синове не сж
заспали, а още по-малко сж се продали на потисническата власть.
Получи се охрабрение и за духа на нашата емиграция.
Но всичко това можеше пакъ да се получи и да продълж ава подълго време, като към ъ това се прибавеха и тежки загуби за сръ б
ската тирания, ако се избегнеше верижното организиране съ уставъ.
Въ всеки случай, т р еб в а да отдадемъ признание на патриотизма и на
българското чувство на всички тия образовани наши млади хора, които
по единъ или другъ начинъ се показаха готови на рискове. Предъ ср ъ б 
ската полиция и сждилища, за да м огатъ евентуално да и збегнатъ
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затвора, мнозина отъ тЯхъ се постараха да се представятъ като югославяни. Но това не имъ помогна много. По-добре бЯше ако и по този
пунктъ послушаха внушенията, които по подходящи пжтища бЯха от
правяни до тЯхъ : твърдо да п одъ р ж атъ предъ сжда, че сж българи.
Това щЬше да бжде най-важния, и фактически по-убийственъ, ударъ
срещу сърбитЯ. И дори единственъ ударъ, вънъ отъ споменатитЯ погоре ефекти, които дойдоха отъ самото разкритие на мрежата.

Както при всички по-голЯми афери, така и при студентската, цЯлата
преса въ Югославия писа много подробности. Споменавамъ тукъ нЯкои
отъ вестниците :
„ П р а в д а ” ; „ П о л и т и к а ” ; „ В р е м е ” ; „Х ъ р ватск о П р а в о ” ; „ 0 6 з о р ъ ” ; „ Б а л к а н ъ ” ; „ Ютарнйи Листъ ” .
ТЯзи бЯха по-известнитЯ вестници. Но писаха често и всички други
вестници въ държ авата.

—

326

—

XIX.

ПРИБЪГВА СЕ ДО ДИНАМИТНИ АТЕНТАТИ

На 3 юний 1927 г. презъ нощьта е станалъ атен татъ по желЪзопж тната линия Скопйе-Велесъ. Той направи голямо впечатление на
сърбите, както и на населението въ Македония. Излизаше на яве единъ
новъ начинъ на действие, съ употреба на динамита. Повече отъ дванадесеть години беха минали откакъ въ Македония не се чуваха т р я 
съ ците на адските машини. Въ надвечерието на балканската война т е
беха направили силно впечатление на широкото общество, дори въ д а
лечни държави. При първия сръбски режимъ, отъ 1913 до 1915 г., с/ящо
се беха случили неколко атентати по ж елезниците. А преди Илинден
ското възстание лично Гоце Д елчевъ участвува въ извършването на
атентатъ по влака въ източна Македония. Той е билъ — впрочемъ —
привърженикъ на тоя родъ акции. И жалко е — общо взето — че при
турския режимъ съвсемъ слабо cä застжпени т е.
Сега белградските вестници дигнаха голема врева. Побързаха да
имъ пригласятъ и некой комунистически печатни издания, като напр,
тия отъ Виена, въ които пишеха емигрантите Д им итъръ Влаховъ, Георги
Занковъ и др. Т е даж е издадоха свое комюнике, споредъ което атент а т ъ т ъ билъ дело на ВМРО, или пъкъ на самия Ж ика Лазичъ.
Даваха се описания за ефекта в ср ед ъ пжтниците, които прекарали
изплашени въ вагоните си, безъ осветление, до зори. Избухването бе
станало между станциите Пчиня и Влашчани, при приближаването на
влака отъ Скопйе, подъ колелетата на локомотива. Машинистътъ успелъ да върне влака назадъ. Писа се, че се целило вдигането въ въздуха
на Ориентъ-Експреса, но поради закъснение това се избегнало.
Арестувани били много хора отъ околностите. Тъкмо по това време
сръбските вестници пишеха и за арестите на пощенския чиновникъ въ
Скопйе Дим. Нецевъ, на студента Гюзелевъ, на Вангеловъ и Христо
х. Кимовъ въ Щ ипъ — което бе началото на описаната по-горе сту
дентска афера.
А тен татъ тъ е извършенъ отъ двама отлични борци. Единиятъ бе
еснафинътъ Пано Николовъ отъ Велесъ. Издръжливъ, мълчаливъ, ловъкъ и юначенъ — Пано бе роденъ борецъ. Неколко пжти той е участвувалъ въ смели и рисковани предприятия. Не обичаше да ходи съ
голема чета, а предпочиташе да е самъ или най-много съ единъ другарь. Отлично се разбираше и се бе привързалъ съ Трайчо Чундевъ,
другъ единъ незаменимъ ратникъ отъ Велешко.
Чундевъ бе роденъ въ с. Кожле *, което се намира до клисурата,
презъ която лъкатуши влака между Скопйе и Велесъ. Щ е приповторя
ту къ неколкото думи, които писахъ за него по поводъ убийството му
отъ комунистическата власть въ Скопйе **.
О тъ него немаме никаква снимка, защото той не остави такава.
Безкрайно скроменъ човекъ. Черномуренъ, съ аскетически изразъ. Ни* Отъ с. Кожле е по пронзходъ познатия български поетъ Теодоръ Траяновъ.
Писани въ в. «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ.
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кому не би направилъ впечатление съ външностьта си. Но изненадваше
съ духа си, пленяваше съ д а л а т а си, за които никога нищо не споме
наваше.
Чундевъ е израсълъ въ околията Велесъ, намираща се днесъ подъ
югославско робство. Чрезъ неустрашимите си прояви срещу това роб
ство си бе спечелилъ широка популярность всрЪдъ народа въ родния
му край и почитьта на всички негови другари въ ВМРО. Пребродявалъ
е Македония отъ албанските граници до Родопите на изтокъ. Лично,
или придруженъ само отъ единъ вЪренъ другарь, е извършилъ редица

Панчо Тодоровъ
(главенъ вдъхновитель на бунта на македонскит-Ь ново
бранци въ Крагуевацъ. По-късно стана четникъ въ ВМРО.
Въ « Спомени-Il » е описанъ този бунтъ.)

смели акции срещу военни обекти на поробителя, срещу железопжтни
линии и се е справялъ съ устройвани му полицейски засади.
Започналъ бе образованието си като самоукъ беднякъ. Работеше,
за да изкара прехраната си и намираше време и сили да учи частно,
да се явява на изпити и се отличава съ познанията си. Така, от ъ обикновенъ работникъ стигна до завършване на философски факултетъ.
Надъ всички интереси, обаче, поставяше македонската освободителна
борба, приемайки най-тежките рискове като първо задължение предъ
собствената му съвесть. И, за чудо, оцеле следъ толкова скокове въ
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бездна отъ опасности, при извършване на революционни дЯла достойни
за възхвала.
Презъ есеньта на 1944 г. остава въ градъ Скопйе, безъ да се скри
ва, когато там ъ биде наложена отъ победителите комунистическа
власть. Борилъ се бе доблестно противъ кралската диктатура на БЯлградъ — нЯмаше защо да се бои и укрива, разсъж даваш е Чундевъ.
Но не е допускалъ, че сж щ ата диктатура и политика се установява въ
Македония подъ червена мантия.
Новите потисници на нашата родина го арестуваха и следъ това
разстреляха. Кжде биха могли да т ъ р п я тъ т е единъ подобенъ рицаръ
да остане живъ, когато т е сж на власть ? Кжде биха допустнали да
ж ивее единъ т а к ъ в ъ борецъ срещу белградската хегемония въ Маке
дония и на Балкана, и — особено — т а к ъ в ъ любимецъ на народа въ
Велешко ?
*
**
Всички борци беха доволни, че се започва съ атентати върху д ъ р 
жавни обекти, като се избЯгватъ човешки жертви. Единъ отъ члено
вете въ Централния Комитетъ на ВМРО, обаче, се противопостави.
Това бе Александъръ Протогеровъ. Аргументите му беха малко, и при
това слаби. Най-сериозния му доводъ бё тоя :
— С ърбите постоянно обвиняватъ България за всичко, което стане
въ Македония. Ако сега се бомбардира некой влакъ, да знаете, че въ
България ще навлезатъ сръбски войски.
— Ние пъкъ твърдимъ — възразяваше му се —, че съ р би те нема
да стж пятъ въ България заради една бомба предъ колелата на нЯкой
локомотивъ или подъ него, щомъ като не сж се решавали на такава аван
тюра следъ като въ дадено сражение сж падали по десеть и по два
десеть души техни стражари и войници. О тъ друга страна, психологическиятъ и политически еф ектъ отъ атентата е много по-големъ,
отколкото тоя отъ едно сражение. А покрай това, атен тата може да
бжде извършенъ и отъ единъ човекъ, и отъ единъ м естенъ селянинъ,
докато за четата сж нуждни мнозина, и то нелегални хора. О тъ всеко
гледише по-изгодна е тактиката съ атентати. Колкото се отнася до
грижата за братска България, не може на аптекарски везни да се
измерва кой повече и кой по-искрено има предвидъ тази грижа. Сръбскитё обвинения противъ България ги отхвърлятъ даж е чужденци.
З а Протогерова, като-чели, споменаването за атентати звучеше ка
то некаква ересь въ нашата революционна дейность. А въ сжщность
тоя начинъ на борба бе практикуванъ отъ ВМРО при турския режимъ
между 1910 и 1912 г. Сетне противъ сръбското управление презъ
1913-1915 г.
Гоце Д ел чевъ още преди Илинденското възстание — когато це~
лото българско население въ Македония бе още по родните си м еста
— препоржчваше икономия на сили и средства, т.е. щадене и на на
родните жертви. Като подходяще средство за борба е посочвалъ атен
тати по ж ел езо п ж тн и те линии и срещу учреждения на властите. Ималъ
е сжщо предвидъ, че не тр еб в а да се напакостява на България *.
*
По всичко това известява П.К. Яворовъ, който се е движилъ съ Гоце
като нелегаленъ и е записалъ изказаните отъ него мисли въ книгата си « Гоце
Д е л ч е в ъ ». За справка « Освободителните борби на М акедония» отъ Христо
Силяновъ, томъ първи, стр. 204.
—
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А и основательтъ на ВМРО, Дамянъ Груевъ, е билъ за единични
удари върху по-важни провинени лица, както и за динамитни атен
тати. Въ историята на Христо Силяновъ * е съобщена часть отъ спо
мените на българския солунски учитель Божинъ Д. Продановъ за с р е 
щата му съ Груевъ презъ есеньта на 1906 г., когато легендарниятъ
апостолъ като овчарь се е промъкналъ въ Солунъ, за да стегне и
напжти тамошната м естна организация следъ злополучната Мацанова
афера. Въ книгата на Силяновъ е казано между другото :
„ Оставаше да се взематъ мерки противъ външ ните неприятели.
Груевъ дойде въ Солунъ съ предварително взети решения по тоя
въпросъ. Неговиятъ методъ, обаче, изискваше тЯзи решения да бж датъ
усвоени като логическо умозаключение отъ ония, които требваш е да
се натоварятъ съ изпълнението имъ. Той поиска отъ Проданова да му
заведе двама-трима отъ най-преданитЯ работници, способни на найрисковани акции. На другия день Продановъ се яви въ квартирата му,
придруженъ отъ Ване Яневъ и Владо Поповъ. Заговори се за андартската напасть.
— Кои сж най-главнитЯ виновници за безразборното изтребление
на българитЯ ?
— Това сж Аскитисъ **, който ржководи действията на гръцките
чети и Хилми паша, който имъ съдействува, — отговориха тримата солунчани.
— О тъ т е х ъ тр еб в а и да почнемъ — подзе Груевъ. Безчовечно и
безумно е да убиваме безобидни орачи, косачи и тухлари, както пра
вятъ нашите неприятели. Ние ще убиваме консули, секретари, драгомани, турски паши, — ония, по чиято вина се проле толкова много
кръвь. Само така ние ще можемъ да разчитаме на добри резултати,
понеже зам естниците на наказаните ще знаятъ и ще помнятъ, че за
лошите тръне има и лоши търнокопи .
М етодътъ му предизвика желания ефектъ. П ръвъ се обади Георги
Мончевъ :
— Блазни ме такава една смърть. Азъ съ м ъ готовъ да премахна
най-големия трънъ, Хилми паша.
— Азъ съ м ъ пъкъ готовъ още сега да убия Аскитиса, ако ми по
зволите, — отсече твърдо Ване Яневъ.
— Наложително е най-напредъ да се премахне Аскитисъ. Това
тр ебва да стане, за да се сплашатъ гъ р ц и те и да се повдигне д у х ъ тъ
на нашите хора — каза Груевъ и следъ кратко мълчание продължи:
— Ако гър ц и те отговорятъ съ убийство, не се двоумете да пре
махнете и консула имъ, секретарите, другите имъ офицери, които
подъ форма на чиновници сж установили главната си квартира въ кон
сулството .
По премахването на главния инспекторъ се говори въ други две
срещи само съ Проданова. То требваш е да носи характеръ не само на
изолирано убийство — протестъ срещу реформената игра на Хилми
паша и неговата мерзка роля въ похода на гръ ц к и те и сръбските гла
ворези. То требваш е да послужи като сигналъ за една по-сложна ак
* Сжщата книга на Силяновъ, стр. 476 - 478.
** Аскитисъ, драгоманъ на гръцкото консулство въ Солунъ, бЪше първия
сътрудникъ на ген. конс.улъ Коромиласъ. Следъ отзоваването на Коромиласъ
Аскитисъ пое самъ ръководството на андартската акция въ Солунския вилаетъ.
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ция, твърде много напомняща априлските атентати отъ 1903 г. въ Солунъ. Двегодишната борба, водена противъ въор ж ж ен и те пропаганди
по горите и селата, не даде задоволителни резултати, а продължението
й само по досегашните методи изискваше нови колосални усилия и не
посилни средства, безъ сигурни изгледи за решителенъ успехъ. Евро
пейските представители не се вълнуватъ твърде отъ вида на масовите
пожарища, опустошения и избивания на невинни български домочадия.
Те, обаче, и т ех н и т е правителства сигурно ще се стреснатъ, и Европа
ще се види принудена да прибегне към ъ по-решителна намеса, ако
убийството на Хилми паша бжде последвано отъ цела серия динамитни
атентати : техното собствено спокойствие и т е х н и т е материални инте
реси ще бж д атъ сериозно засегнати отъ пълната несигурность и анар
хия, която ще настане въ страната.
Нашите сили и средства, обаче, сж ограничени и тр еб в а да се пестятъ. С ъ малко жертви, — големи резултати. Това е правилото, което
требва да ни ржководи. Ето защо повечето отъ атен тати те тр еб в а да
се усройватъ чрезъ пратки, снабдени съ адски машини и адресирани
отъ Австрия или друга некоя европейска д ъ р ж ав а до несжществуваши
местни търговци, така че взривовете да се произвеждатъ по влакове,
гари, митници и пр. На обвиненията, че се покосява ж и в о тъ тъ на не
винни хора, ние ще отговоримъ :
—
А какво сж виновни македонските домочадия, орачите, вжглищ арите и тухларите ? Спрете техното безчовечно избиване, въведете
правовъ редъ и сносно управление въ тази нещастна страна, за да
спремъ и ние атентатите.
Следъ тези общи мисли Груевъ говори и по-конкретно за това,
което има да устрои въ Солунъ :
Убийството на Хилми паша е най-желателно да се извърши въ
сградата, кждето той заседава съ цивилните агенти, безъ да ни сму
щава мисъльта, че м огатъ да пострадатъ и тези последните. Затова е
необходимо да се проследи и узнае презъ кои дни и часове ставатъ
въпросните заседания. Нуждно е сжщо да се н ам ерятъ сигурни квар
тири за атентаторите, които ще се изпратятъ отвънъ и единъ о тъ
които може да бжде и Г. Мончевъ.
Убийството на главния инспекторъ тр еб в а да бжде веднага послед
вано отъ други атентати : въ Конака, въ ,, Банкъ дьо Мителенъ ” , въ
гарата на Баронъ-Хиршовата линия и пр. По една квартира или мага"т;нъ да се намери предварително въ всички квартали, кждето се предвиж датъ акции. Въ зависимость отъ всички тези предварителни при
готовления ще се определи времето на сигналния атен татъ ” .
Щ о се отнася до обвиненията, които съ рби те отправяха противъ
България, т е много повече биха ги повтаряли когато се действува съ
цели чети. По-мжчно и безосновно е да хвърлятъ обвинения противъ
невидими единични лица, които сж извършили нейде изъ Сърбия или
Македония атентатъ.
Даме Груевъ, както виждаме, не се колебае и предъ посегателство
върху чуждестранни лица, като цивилните агенти на великите сили.
О тъ това сжщо заключавамъ, че Груевъ не би м огълъ нито два дни да
се разбира съ човекъ като Протогерова, който беше противъ всичко,
което би се замислило за уязвяване на чуждестранни интереси, влизащи
въ безчовечно противоречие съ теглата на потиснатите народи.
На два-три пжти стана о ст ъ р ъ споръ съ Протогерова по този
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въпросъ. Но това даде поводъ да чуя нЪкои негови съвсемъ странни
схващания относно м етодите на борбата. Слушахъ и не вЪрвахъ на
ушитЪ си. Той б'Ьше участвувалъ въ война три пжти. И ето какво ми
препоржча като най-сигурно средство за освобождението на Македония,
— средство, за което ми заговори н^какъ тайнствено и съ въодуше
вление :
— Ние т р еб в а да положимъ свърхчовЪшки старания, за да се доберемъ до трЪвката . . . (каза й името, което азъ съ м ъ забравилъ от
давна), която расте въ една отъ долинитЪ на Индия. Притежаваме ли
това чудотворно цв-Ьте, ще поставимъ сърбитЪ на тЪсно ,ще ги хванемъ за гърлото — безъ да става нужда отъ никакви човешки жертви.
Въ тая насока нека насочимъ усилията си !
— Това е наистина никакво чудо, му казахъ азъ, не знаейки да
се изсмея въ очитЪ му или да го съжаля. Ти си членъ въ теософско
общество, имашъ връзки, защо не се погрижишъ да се снабдимъ полеко съ тая билка ? ..
— Ее, не е така лесно. Това се пази и въ Индия като голяма
тайна. Но по въпроса тр еб в а да се мисли и дано единъ день в ъ з т ъ р ж е 
ствуваме . . .
Така завършихме набързо разговора на тая тема. Мина ми на ума,
че може н1лцо да е разклатено въ главата на Протогерова. Спод^лихъ
чутото съ единъ другарь, който не можеше да схване дали сериозно му
говоря или се шегувамъ. Но Протогеровъ и другъ пжть пакъ наблегна,
че само индийската тр-Ьвка могла да освободи Македония. Слушайки го
азъ винаги се питахъ : защо тоя човЪкъ е влЪзналъ въ революционна
организация ? Дали само суетата го е докарала въ нея, или п ъ къ е не
чий постояненъ агентъ ?
Предпочиташе широкото четничество предъ атен татите. Опита се
нл два пжти и самъ да става комита, на стари години. Влезна еднажъ
откъм ъ Албания за два-три дни и се върна. Д ругъ пжть се опита въ Маленевско ; но едва стжпилъ тамъ, побърза да се прибере. Условията за
четничество сега не приличаха на онЪзи отъ турската епоха ; нужна 6Ъ,
между другото, и много по-голяма физическа издържлпвость.
Когато се противопостави противъ атен тати те, той даж е се за
кани, че щЪлъ да ги осуетява. Какво можеха да означаватъ тЪзи думи ?
Опиталъ би се да разубеждава борцитЪ — помислихме. Л Ъ кътъ бЪше
простъ — н1>ма да му се съобщава нищо, нито за проекти, нито за
дейци. Ако друго нЪщо е ималъ на умъ — то вече би влизало въ
областьта на предателствата. Но все пакъ не би имало какво да пре
дава — като не знае нищо. А и изключвахме такива възможности. Чисто
и просто въ яда си, не можейки да се въздърж и, отправяше закани.
Но ф актъ е, че благодарение на неговитЪ недомислия и упорства
ВМРО пропустна да извърши две-три акции, които биха имали значи
телна стойность за успаха на нашия въпросъ, не само отъ гледище
на пропаганда. Една отъ тия замислени акции сигурно би надминала, по
шумъ и впечатление въ свЪта, нЪкогашната акция съ Мисъ Стонъ. Про
тогеровъ, обаче, я осуети.
Обяснихме си отъ какво произлизаше това негово поведение. Само
о тъ завистьта му. По-рано тя 6Ъ съсредоточена противъ Т. Алексан
дровъ ; сега се прехвърли върху други. Взе да проявява лоши чувства
към ъ младитЪ, спрямо ц ялата младежь, за него символизирана въ лицето
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на Иванъ Михайловъ. Безъ зависть този чов^къ като-чели нЬмаше душевенъ и духовенъ животъ.
Единъ день поиска да се видимъ съ неговиятъ доб ъ р ъ приятель,
запасенъ полковникъ1Василъ Петковъ, въ чийто домъ Протогеровъ д ъ л 
го се бе укривалъ край Горна-Баня, близо до София, по време на земе
делския режимъ. Въ разговора полковника ме запита :
— А бе, Михайловъ, защо Протогеровъ, като стане дума понякога
за тебе, току ще каже иронично — „ ученикътъ на Тодоръ Алексан
дровъ ” . . . Тодора ли е мразилъ той, или има нещо противъ тебе ?
— Какво да кажа, отговорихъ азъ накратко. Вие съ него сте мно
го по-отдавна познати. По-точно би било обяснението, което ти би ми
далъ за тия му думи. Знамъ, че съ Тодора т е понекога не бех а въ
съгласие. Но нищо повече не знамъ, за да вадя определено заключение.
*

На 15 юний 1927 година се случи големо сражение при с. Д р е н ъ к ъ ,
Кумановско. Ч етата на Кръсто Лазаровъ, водена о тъ самия него, е дала
трима свои убити, а въ Куманово сж докарани ранени единадесеть души
стражари и шесть души „ милиционери ” ; имало е и неколко души убити,
между които единъ капларъ (подофицеръ). Относно сражението се
изнесоха отъ органа на ВМРО следните подробности :
Четата поради голем и те дъж дове и прииждането на планинските
реки, на 15 юний е била принудена да преденува въ околностьта на с.
Д ренъкъ, намиращо се въ тая часть на Кумановско, гдето близостьта
на старата сръбска територия б е дала възможность на сръбската про
паганда въ турско време, когато турците покровителствуваха всичко,
което беше противъ мощната революционна борба, да спечели некой
свои агенти. Четата е имала нещастието да се открие на единъ отъ
тия стари сръбски шпиони, който побързалъ да съобщи на сръбската
власть. Д есетьте храбреци, закрити задъ каменни зидове, чакали . . .
Сръбските джандари отъ станицата (поста) Страцинъ първи пристиг
нали и като подкарали предъ себе си селяните, събрани отъ съседните
села, настжпили. Сражението почнало въ три часа следъ обедъ. Чет
ниците спокойно дочакали своите врагове на десетина крачки и понеже
напредъ вървели селяни-милиционери, не стреляли. Окуражени съ р би те
помислили, че четата е избегала и се приближили. Д руж енъ залпъ и
т р е с ъ к ъ на неколко бомби, ги пръснали. Паниката се засилила и отъ
селяните, които, като видели какъ б е г а т ъ дж андарм ите, се разпръснали
по разни посоки. К ъм ъ 5 часа следъ обедъ, когато пристигнали д ж а н 
дари отъ Куманово и д р уги те постове, съ рб и те подновили нападението.
Б оятъ се ожесточилъ. С ърбите си сл у ж атъ съ картечници и авто
матични пушки, хвърляли масово бомби, които не д о сти гать до четата.
Съ псувни и бой пакъ подкарали напредъ селяните.
Четниците не стреляли, а това вършели само, когато некой сърбинъ
се повдигалъ о тъ скривалището си. Единъ сръбски подофицеръ се надигналъ да атакува съ бомба, но два куршума едновременно го прони
зали и той се струполилъ върху каменния зидъ, който искалъ да прескочи.
Съ настжпването на нощьта, всичко затихнало. С ъ р би те се събрали
на групи, и разпределили селяните-милиционери. Въ всека група о тъ
селяни-милиционери поставили по неколко сърби. Месечината светела
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като день. К ъм ъ 9 и половина часа десетина бомби съ страш енъ трЯсъ к ъ изгърмели.
Настжпила тишина наново. Следъ половинъ часъ съ рби те съ ми
лиционерите се качили на местото. Пронизанъ там ъ леж алъ единъ четникъ. Селяни припознали четника Мано Атанасовъ, известенъ на друга
рите си съ името „ Босилеградчанчето ”.

Тодоръ Димковъ

На разсъмване съ рби те дигнали милицията да търси. Въ едно долче
агонизиращъ е билъ намеренъ единъ отъ най-старитё четници, Тодоръ
Димковъ, който не веднаж ъ е влизалъ въ сражения и когото мнозина
отъ милиционерите познавали. Той съ разкж санъ кракъ се домъкналъ
до там ъ. До него била намерена една кутийка и се е разбрало, че се
е отровилъ, за да не бжде хванатъ живъ. Никакво оржжие не е имало
при него ; сигурно другарите му прибрали оржжието.
Следъ малко въ друго долче билъ намеренъ м ъ р тав ъ другъ четникъ. Той стискалъ ножа си на гърди те. Крака му билъ счупенъ. Си
гурно зле раненъ, за да не се предаде живъ, се намушкалъ. И при него
не намерили никакво друго оржжие.
Кои сж убитите герои при това сражение.
Т одоръ Димковъ, 46 годишенъ, родомъ отъ с. Колицко, Кумановско.
Презъ време на турското робство дълги години билъ селски войвода и
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руководитель. Взелъ живо участие въ борбата съ сръбската пропаган
да и чети. Следъ хуриета, при обезоруж аването, спасилъ много о р у 
жие. Презъ 1910 година неговата легална дейность се свършила и изб^галъ въ четата на Кръсто Лазаровъ Презъ турско време на три
п у т и е затварянъ въ Куманово и Скопйе. Презъ 1912 година участвува
съ четата на Кръсто Кумановски въ сраженията при селата Габрешъ,
Скачковица и Бислимъ.
Презъ 1918-19 г. бе затворенъ отъ сърбите и следъ една година
билъ освободенъ, за да б у д е затворенъ пакъ презъ 1921 г., когато бе
много изтезаванъ отъ сръбските бандита Дончо т ърговишки и Кръсто
Църцорийски. Презъ 1923 г. избягва отъ затвора. Презъ 1924 г. е вече

Петъръ Колевъ

четникъ на кумановския войвода ЦвЪтанъ Спасовъ. Участвува
жението при с. Тополово, Кратовско, к у д е т о загина ЦвЪтанъ.
поема командването на четата и стига въ Кумановско, к у д е т о
четата на Лазо Велковъ Дивлянецъ и участвува въ сражението,
бе убитъ войводата. Следъ това, той извежда четата.

въ сра
Тодоръ
дочаква
кудето

Презъ 1925 г. е съ четата на Величко Веляновъ. Въ Кумановско
той бива заграденъ съ единъ свой другарь при с. Винци, успЪва да убие
единъ сърбинъ, ранява съ ножа си двама и избягва.
П етъ р ъ Колевъ, отъ с. Лезово, Щипско, 26 годишенъ. Презъ 1922 г.
—
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задигна сръбската поща и избЯга въ четата. Презъ 1923 г. 6Я четникъ
на скопския войвода Лазо Велковъ Дивлянецъ. Презъ 1924 г. участвува
въ сражението при с. Тополово, Кратовско, като четникъ на ЦвЯтанъ
Спасовъ.
Мано Атанасовъ, отъ с. Доганица, Босилеградско, на 25 години, из-

Спасъ Станковъ

бЯгалъ отъ родното си село, преследванъ отъ сърбитЯ и заминалъ за
Кумановско съ четата на Кръсто Лазаровъ.
*
На 28 юний е билъ нападнатъ отъ група четници щаба на сръ б
ската 34-та погранична рота въ Паланечко. Хвърлени сж бомби въ к ж 
щ ата на капитанъ Джурановичъ. Загинали сж двама сърби и други д ва
ма сж ранени. Презъ нощьта четницитЯ забелязали група сърби на за
сада въ една нива ; и ту къ убиватъ двама и ран яватъ едного. Въ с т а
ранието имъ да намЯрятъ четата, сърбитЯ сж открили престрелка по
между си, което още повече помогнало на четницитЯ да прикриятъ
диритЯ си.
*
В-къ „ П о л и т и к а ” отъ БЯлградъ съобщава, че на 16 юлий въ Ко
—

336

—

чани е хвърлена бомба срещу група сръбски офицери и чиновници, сед
нали предъ хотелъ „ Балканъ ” . Убитъ билъ Сава Йовановичъ. Ранени
били Александъръ Дяковичъ, Петре Захариевичъ, Иванъ Димитриевичъ,
Стоянъ Деничъ, Коце Пауновичъ ; по-леко били засегнати двама русна
ци, едно момиче и други шесть лица. Споредъ вестника, целело се е
убийството на полицейските и военни шефове въ града.
*
На 25 септемврий 1927 година въ м^стностьта ,, Коджа Чаиръ ” въ
планината Беласица, една македонска чета е открита и заградена отъ
сръбска войска и джандармерия. Сражението е продължило 24 часа.
Т ам ъ е пристигналъ и началникътъ на джандармерията въ Югославия
генералъ Томичъ, за да наблюдава какъ се развива боя. На другия

Мано Атанасовъ

день четниците се нахвърлили съ бомби върху сърбите, за да си пробиятъ пжть. Въ това нападение бива убитъ Гоно Христовъ Манчевъ.
С ж щ ата чета на 20 августъ се е сраж авала въ Поройско съ
гръцки войници и е излезнала отъ там ъ безъ жертви. На 23 септемврий
—
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вечертьта е попаднала на засада отъ сръбски стражари и войници при
с. Орманли, Дойранско ; но пакъ успешно се изтеглила.
Загиналиятъ Гоно Манчевъ е отъ с. Робово, Струмишко ; роденъ
презъ 1883 г. Въ селото си е получилъ основното образование. Занимавалъ се е съ земеделие. Още на 17-годишна възрасть е въ услугите на
ВМРО. Билъ е куриеръ на тайната организация въ околията отъ вре
мето на Илинденското възстание до 1912 г. Сетне заминалъ въ Америка,
но подиръ три години се прибира при домашните си. Презъ 1920 г.
действува съ група нелегални въ родната си околия. О тъ 1921 до
1923 г. е помощникъ на околийския войвода. Презъ тия години четата
му дава неколко сражения, между които едно въ с. Белотино, друго
при с. Илйовица, трето при с. Доброшинци.
Гоно е изпъквалъ съ големата си решителность. Възлагани сж му
били трудни задачи, които е изпълнявалъ най-добросъвестно. Презъ
1924 г. е водилъ сражение, съ 20 души другари, противъ сръбска
войска въ планината Огражденъ, кждето паднаха шесть души сърби,
а отъ четата нито единъ.
*
На 16 септемврий избухна бомба въ хотелъ „ Б е л г р а д ъ ” въ Гевгели. Хотела б е опожаренъ. Белградски те вестници писаха отначало,
че това било дело на партийни неприятели, на радикалския депутатъ
Стефановичъ. Като не можаха да заловятъ нито едного о тъ авторите
на атентата, нито да разкриятъ каквато и да е тех н а следа, сърбите

Тиквешката група на Иванъ Илиевъ
(Той е въ ср-Ьдата на предния редъ, съ брадата.)
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арестуваха 15 души невинни граждани, а простряха терора си и по
селата.

¥

На 19 септемврий между Удово и Клисура избухна адска машина
подъ бързия влакъ Гевгели-Скопйе. Гърмежа е билъ чутъ въ много
села наоколо.
Ш е ф ъ т ъ на държ авната сигурность Ж ика Лазичъ, ж упанътъ Добрица Матковичъ и генералъ Томичъ няколко дни и нощи разпращаха
джандари, войска и шайкаджии отъ дветЪ страни на Вардара, да прет ъ р св а тъ гори, да обискиратъ колиби и села дори към ъ Беласица и Кожухъ, за да заловятъ дръзкитЪ автори на атентата.

ЦвЬтанъ Спасовъ — ку.л1ановски войвода.
(Следъ като 6t» раненъ въ устата при едно срашение.)

Ж ертви не сж дадени. Бомбата е избухнала подъ тендера. Локомоти вътъ, фургона и единъ вагонъ сж излЪзнали отъ релситЪ. Въ влака
имало два вагони съ офицери, които сж отивали въ Македония поради
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никакви специални упражнения. Край влака е била намерена бележка,
въ която се казвало, че въ течение на 500-годишно турско владичество
не е имало т а к ъ в ъ тероръ въ Македония, какъвто е въвела сръбската
държ ава.

Гоно Христовъ Манчевъ

—
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XX.

УБИЙСТВОТО НА ГЕНЕРАЛЪ КОВАЧЕВИЧЪ

На 6 октомврий 1927 г. надвечерь падна въ Щ ипъ генералъ Ковачевичъ. Убийството е извършено въ квартала около черквата Свети Ни
кола. Въ нападението сж участвували трима — Ипократъ Развигоровъ
и Илия Лилинковъ отъ Щипско Ново-Село и Благой Кралевъ отъ Ку
маново.
Новината бързо се разнесе по целия св^тъ.
О тъ БЪлградъ наредиха да се струпатъ войски по посока на Б ъ л 
гария, а въ Македония обявиха военно положение. Градъ Щ ипъ бе
въ пълната смисъль на думата обсаденъ. Въ течение на петнадесеть
дни той прекара напрежение и тревоги, каквито никога при турското
управление не бе видЪлъ. Всека кж щ а е била обискирана ; никой не
е могълъ да изл^зне отъ дома си. По-виднитЪ граждани сж повикани
и предупредени, че ще б ж датъ избити ако се случи некое друго убий
ство ; като-чели граж даните имаха участие въ станалото съ Ковачевичъ . . .
До каква степень е настжпила суматоха вср ^ д ъ съ р би те показватъ следните кратки думи на белградския вестникъ „ Правда ” отъ
12 октомврий : „ Случката въ Щ ипъ силно е развълнувала белградската
полиция. Щ ом ъ узналъ за атентата, ш е ф ъ тъ на политическия отд ел ъ
заповедалъ на прислугата и на страж ара да не позволяватъ на никого
отъ публиката да чака въ коридора предъ неговия кабинетъ. Помощникъ-шефа, който издалъ сжщо такава заповедь на страж ара, поставилъ и кука на вратата на своя кабинетъ. Така че, публиката т р е б 
ваше да чака съ часове, за да се доближи до барикадираните шефове
на политическата полиция ” .
*
Развигоровъ и Лилинковъ успешно сж напуснали града и се опжтили към ъ планината Плачковица. На тр ети ятъ день, обаче, 9 октом
врий, случайно сж били открити. Забел ёзалъ ги единъ турчинъ и ги
предалъ, когато сж отивали към ъ една планинска пещера, за да си починатъ и почакатъ отминаването на потери отъ войски и стражари,
плъзнали по всички посоки. Въоржжени сж били само съ револвери
и бомби срещу една маса, която е наброявала към ъ две хиляди души.
Предъ пещерата съ рби те сж стреляли и хвърляли бомби, не смеейки
да се доближ атъ или да вл езн атъ вжтре.
Изстреляли всички патрони, двамата съ презрение сж отговаряли
на подканите отвънъ да се предадатъ. Развигоровъ л егн ал ъ върху възпламенена бомба, а Лилинковъ се застрелялъ. Чули т р е с ъ к а на бом
бата въ пещерата, съ р б и те внимателно се приближили и намерили
единия герой страшно разкж санъ, а о тъ д есн ата слепочица на другия
още течела кръвь. Съпротивата имъ въ скалите надъ ,, Стара р е к а ”
продължила двадесеть часа.
И двамата произхождатъ отъ бедни семейства. И пократъ ж ивееш е
въ високата махала на Ново-село, наричана ,, Ридарската ”, а Лилин—
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ковъ въ долната махала ,, Подъ бахчи ” . Б ащ ата на Лилинковъ, Пане,
помагаше на единъ прекупчикъ на общинска такса върху внасяните
отъ селата товари съ храни, плодове, вълна и пр. Бай Пане — както
го помня азъ — обикновено носеше здравата тояга и кантаря за из
мерване на товарите. Прекупчикътъ му плащаше по нещо — и това
бе главния доходъ въ кжщ ата. Майката Анастасия (наричахме я Сия)
бе висока, кокалеста и безкрайно енергична жена. Тя оставяше впечат-

Ипократъ Развигоровъ

ление, че може да командува на хиляда души като нейния съпругъ,
нисичкия и кр отък ъ Пане. Никой м ж ж ъ въ махалата не би посмелъ да
се закачи за каквото и да е съ стрина Сия ; езика й, погледа й, всеки
ж естъ у нея внушаваше респектъ. До колкото помня, и тя изкарваше по
нЯщо чрезъ домашни работи. Илия като-чели беше единствено дете въ
—
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кж щ ата. Беш е съ 5-6 години по-младъ отъ мене ; помня, че въ на
шите детски игри той още не участвуваше. Най-често го виж дахъ око
ло баща му, когато идваше въ двора ни, съ шумния Моне Манговъ —
шефа му — да претеглятъ закупените отъ селяни-rfe товари. А предъ
кжщи ни бе постоянно, защото там ъ бе и главния площадъ на НовоСело, кждето поспираха селяните за пазарлъци съ матрапазите. Илия
бе винаги усмихнатъ; и той тихъ като баща си. Но доказа, че е носилъ
упорития духъ на майка си.

Илия Лилинковъ

А Ипократъ беше сериозенъ, сжщо мълчаливъ. Приказваше ясно,
отмерено. Думите отъ него излизаха некак ъ тежки, внушаваха доверие
и издаваха твърдость на характера. Н екаква нежна широта и сърдечность лъхаше отъ срещ ата съ тия младежи, влюбени въ нашата борба
и въ Македония повече отколкото въ м айките си.
Ипократъ е роденъ въ 1900 г. Баща му, Томе Развигоровъ, е билъ
дълги години учитель въ с. Неманици и Св. Николе, Щипско. Рано
останалъ сиракъ и е свършилъ четвърто отделение. Става фурнаджия.
—
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Въ 1922 г. е вече нелегаленъ. Въ края на сж щ ата година премахва
единъ отмЯтникъ. До 1925 г. обикаля съ четитЯ на хаджи Григоръ и
Панчо Михайловъ въ Кочанско. Като четникъ удивлява другаритЯ си
съ своето хладнокръвие и юначество. Участвувалъ е въ нЯколко сра
жения. Попадалъ е въ затворъ и въ България, покрай дейностьта му
въ македонската организация ; но избЯгалъ о тъ затвора.
Лилинковъ е роденъ въ 1902 година. Свършилъ трети класъ, по
диръ което става шивачъ. Напусналъ легалния животъ, не можейки
да търпи сръбското господство и тирания.
ТрЯбва да кажа, че и сега четитЯ, но особено малкитЯ ударни
двойки и тройки, се движеха често и денемъ въ гористи и планински
местности ; а преоблечени — и въ по-открити мЯста. Не бЯше вЯрно, че
само нощьта е тЯхенъ закрилникъ. За по-дързостнитЯ и предприемчиви
борци всички пжтеки изъ Македония бЯха достжпни и презъ деня.
СлучаитЯ на такива движения сж безбройни.
ПонЯкога такива пжтувания сж донасяли и неочаквани изненади.
Слушалъ съм ъ образни разкази на мнозина нелегални. Въ паметьта
ми е останало съвсемъ живо описанието, което сбито и естествено ми
направи еднаж ъ Владо Черноземски за едно негово пжтуване по пжтя
между Щ ипъ и Кочани заедно съ неговъ другаръ щипянинъ. И два
мата сж били въ носия, която не прави впечатление никому по тЯзи
мЯста. Срещнали на шосето сръбски стражари и продължили съ тЯхъ
пжтя си дълго, като се шегували и черпели съ цигари. Връщали сж
се откъм ъ Щ ипъ, кждето близо до града имали среща съ бащ ата на
щипянина. Стариятъ човЯкъ е билъ доста изненаданъ като дочулъ гласа
на сина си, който се обадилъ отъ шубрацитЯ до лозето му.
Другаде съм ъ споменалъ за кочанската чета, която е била на по
чивка, заслонена въ Дамянско поле, въ Радовишко, до самото шосе за
Щипъ. Т ам ъ случайно минавалъ съ конь баща ми. ЧетницитЯ му се
обадили, той слезналъ отъ коня, изкаралъ единъ разговоръ и сетне
продължилъ пжтя си. ПоздравитЯ, които тогава 6Я ми изпратилъ, ос
танаха за мене сЯкашъ по-скжпи отъ всЯко друго извЯстие за домашнитЯ ми. Тая чета се е връщ ала въ момента отъ единъ по-дълъ гъ походъ, следъ като 6Я съпроводила далече на западъ отъ Щ ипъ нелегалнитЯ групи на Илия Кушевъ и Любомиръ Весовъ.
Не еднаж ъ съм ъ си спомнялъ духовития разказъ на Ипократъ
Развиговоръ за явяването му, въ селски дрЯхи, при единъ щипски фурнаджия, въ чиято фурна преди това е работилъ като чиракъ. Билъ пазаренъ день и селяни — българи и турци — пълнели фурната, за да си
купуватъ самуни. Ипократъ поискалъ два самуна.
—
Като чу гласа ми, моя доскорошенъ чорбаджия трЯпна, казваше
Ипократъ, като да се докосна до електрическа жица, и впи погледъ
въ мене. Но не продума нито една дума. Никой о тъ купувачитЯ не
схвана какво става между насъ. Азъ прибрахъ хлЯбоветЯ въ торбата,
платихъ и насмЯяно го погледнахъ за сбогомъ; а неговиятъ погледъ
остана стъклено студенъ ; изненадата му не 6Я отминала.
Ипократъ, когото другаритЯ му наричаха Ипчо, безъ колебание
можемъ да вредимъ между онЯзи борци, чиито духъ и сърдце бЯха
стоплЯни отъ беззаветность. Той нЯмаше голЯмо образование, но 6Я
интелигентенъ. Изпитвахъ възхищение отъ плавния му говоръ, краткитЯ фрази, които изговаряше и които издаваха нЯкаква привлекателна
широта и смЯлость. Слабъ, съ по-високъ отъ срЯдния р ъ с т ъ ; поход
—
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ката му нЪкакъ тромава, но прикриваща голяма енергия и физическа
издържливость. Не б'Ьше хубавецъ. Но излъчваше сърдечность, искреность и веднага ви става сипматиченъ. Малкото му думи имаха оттен ъ къ на здърж ан а шеговитость, която го правеше още по-приятенъ.
Този младъ човЪкъ сЪкашъ не живееше на тоя свЪтъ ; като да бЪ погълнатъ отъ никаква мечта, изписана въ очит-fe му, които ви гледатъ ис
крено и решително.
Еднаж ъ се случи да не го видя повече отъ една година. Минавайки
нощно време презъ улицитЪ на единъ градъ, когато всичко спЪше,
Ипчо и негови двама другари срещнахъ на единъ ж гълъ. Той веднага
се спусна към ъ мене, здрависахме се и ме прегърна. Но и тукъ не каза
много думи, а само това: ,, Бате Ванчо, за мене тази нощь е Великдень.
Не ме забравяй, ако требва н^кжде да се мре ”. Въ сжщия моментъ
му дадохъ обещание: ,, Бжди спокоенъ, никога не съм ъ те забравилъ ”.
Не следъ много време 6Ъ получилъ важна задача. Казаха ми, че
е билъ въ възто ргъ и че само благата му усмивка е била неговия отговоръ. Никога вече не се видехме .
БеднитЪ му родители ж ивееха въ Ридарската махала на Новосело. Докато заб’Ьгне отъ Щ ипъ занятията му сж били скромни — ту
при нЪкой бакалинъ като слуга, ту фурнаджийски калфа. Нямаше въ
Щ ипъ следъ първата световна война младежь отъ неговото поколение,
който да не презираше безмерно сръбския узурпаторъ. По-голЪмиятъ
процентъ отъ тЪзи младежи изцяло бЪха закърмени въ духа на ВМРО;
знаеха всичко за турския режимъ, а съ очитё си видеха новото роб
ство. Всички 6ikxa годни за четнически животъ, но и всички предпочи
таха да се хвърлятъ въ акции, кждето не става дума за отбрана, а
само за пъленъ рискъ. При такива индивидуални прояви мнозина отъ
т £ х ъ загинаха, но за всекиго отъ т ^ х ъ тиранит^ скжпо плащаха. Въ
нашия градъ, особено всрЪдъ еснафа и бедния народъ, изобилствуваха такива героични духове, но не всички имаха случай да се прояватъ.
Ипократъ и Илия, както преди тЪхъ Кирилъ Григоровъ, оставиха
име на всеотдайни борци за свободата на Македония. Т ^хн и ятъ подвигъ и ж ертва раздвижи Щ ипъ и окржга му тъй, както никога под
визите и ж ертвата на Сандо Малинковъ и Мише Развигоровъ, или Винишката афера. Всичко 6Ъ свързано съ терзания за народа ни. Но
чрезъ гЬ х ъ повече се кали народния духъ, а повече се обогати и исто
рията на българската ни народность. До каквито и достижения да
дойде македонската младежь, тя не тр еб в а да забрави, че за нейното бж даще, за спасението на Македония, сж се жертвували въ героиченъ
блЪсъкъ идеалиститъ като Ипократъ Развигоровъ и Илия Лилинковъ.
Съ такива герои може да се горд-fee всЪки народъ ; и да се самоунижи
всЪки, който не ги зачита.
Т ретиятъ участникъ въ акцията Благой Кралевъ има нещастието
да попадне въ лапитЪ на сръбската полиция. Следъ дълга ,, подготов
ка ” съ мжчения и съ подмамки, тя си послужи съ него, за да обвинява
невинни селяни и граждани, които си бЪше наумила да унищожава или
да подлага на тегла. Тая колкото жестока, толкова и наивна полиция,
постави въ устата на Кралева разни признания по въпроси, за които той
и понятие не е м огълъ да има — за голяма политика, за „ планове ” на
ВМРО, за нейни връзки съ чужди държ ави и пр. весели истории. Каква
стойность можеха да иматъ тия ,, показания ” особено отстрана на
единъ човЪкъ, който не намирайки смелость да се самоубие, е припод—
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писвалъ всичко, което полицията му внушава, все съ надежда да се
спаси ? И въпреки всичко, той биде застрелянъ на 12 януарий 1929 го
дина.
*
На управляващите въ Б ел гр ад ъ имъ се стори, че е много полезно
за сръбската кауза ако се създаде възможно по-голЪмъ шумъ около
убийството на генерала. Д ърж авниятъ апаратъ и обществени органи
зации бидоха поставени въ услуга на тая задача.
Преди всичко устроиха си митингъ въ Щипъ, кждето населението
., проливало сълзи отъ скръбь ” заради ,, добрия и родолюбивъ ” генералъ — споредъ писанията на белградската преса. Сълзите сж били
проливани — значи докато Щ ипъ бе д ъ р ж а н ъ въ обсада и всеко се
мейство е треперело предъ неизвестностьта на м ерки те, които поли
цията ще вземе противъ граж даните.
Следъ това идва пренасянето на тленните останки на генерала
до Белградъ. На всека гара се явяватъ части отъ м естн и те гарнизони
да му отдаватъ честь, съ музики и знамена. Изложенъ е въ белград
ския воененъ клубъ. Т ам ъ пъкъ идватъ военни делегации отъ цела
Югославия, за да се поклонятъ предъ ковчега му. На погребението присж тствуватъ множество военни, държавни и партийни личности. Краль
Александъръ е поздравилъ процесията отъ прозореца на своя дворецъ.
За всички тия церемонии телеграфната агенция уведомява широкия
светъ .
Националистическата организация ,, Народна Одбрана ” устроила
въ Б елград ъ митингъ, кждето петь хиляди души протестирали срещу
акциите на македонските революционери, но и срешу Обществото на
Народите, задето не взело мерки за спасяването на Сърбия о тъ комитадж иите. Най-сетне, намериха се некой сърби да си спомнятъ, че има
Общество на Народите ; но не се сетиха и въ този случай, че О б
ществото на Народите бе гарантъ за защита на националните малпинства по единъ договоръ, който Югославия бе подписала и поста
вила подъ миндеря.
Грамадна книга не би стигнала да побере всичко каквото сръбските
вестници писаха.
Въ честь на покойния генералъ г. Ст. Рока, професоръ въ Сплитъ,
о издалъ илюстрована книга ,, за Македония ” . В-къ ,, Политика ” отъ
7 августъ 1928 г. горещо я препоржчваше на всички сръбски родолюб
ци. О тъ тая препоржка и отъ факта, че тя се пише въ честь на т ак ъ в ъ
угнетитель на Македония, ясно е колко общо има тя съ нашата родина.
Самиятъ вестникъ ,, Политика ” — дава тоя цитатъ о тъ книгата : ,, Из
върши се държ авното обединение. Сега тр ебва да слеем ъ душ ите си
и да извършимъ духовното обединение ”. Въ сжщность, кждето нема
духовно обединение, държ авното обединение не е нищо друго освенъ
окупация, поробване. Душ ата на Македония е далече отъ Сърбия и
отъ Югославия.
На края властьта подигна и голем ъ паметникъ въ Щ ипъ за гене
ралъ Ковачевичъ. Нека прибавимъ, че топ бе командантъ на Вардар
ската бригада, по-късно станала Брегалнишка пехотна бригада.
*
Презъ това време полицията просто беснее. Тя арестува брата на
Ипократъ Развигоровъ, Коце, който е билъ далече отъ Щ ипъ, писарь
—
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въ Богданци, Гевгелийско. Нямайки никакво основание даж е да го разпитватъ, полицаите го убиватъ. А на неговата жена, Мария Дим. Пеева
по баща, не й дадоха никога разводъ, защото криеха, че сж убили
м ж ж а й.
Бащ ата на Лилинковъ умре въ затвора отъ побой. Майката сжщо
е изтезавана и сетне я пустнаха, тъй като нито тя, нито м ж ж а й, не
сж знаели нищо за намеренията на сина имъ.
Стоянъ Керенчето отъ Щ ипъ биде убитъ безъ присжда и безъ
никаква вина. Не се узна и гроба му. Майка му, възрастна и бедна
жена, докараха до просия.
Арестуваха и тормозиха въ затвора Павле Гичевъ и Д им итъръ Ковачевъ. Последниятъ е битъ до полуда отъ прочутия тогава ,, тепачъ ”
въ щипския затворъ Марко Църногореца.
Арестуваха стареца Спиро Развигоровъ, баща на легендарния Мише
Развиговоръ. Разпитвали го, напсували го хамалски и го пуснали *.
у

Предъ сжда на 22 януарий 1928 г. изведоха двадесеть и единъ об
виняеми ”. Всички сж посочвани като ятаци на атентаторите. Формули
рани сж петь дела. Първото се отнася до Благой Кралевъ, който отъ
1924 до 1927 г. билъ български четникъ и кръстосвалъ Брегалниш ката
и Скопската области, като работилъ за отцёпването имъ отъ д ъ р ж а в ната целость.
Споредъ второто дело, материално и морално подпомагали атента
торите следните лица: Георги Златковъ, Илия Велковъ, Вангелъ Стаменковъ, Стаменко Даневъ, Василъ Бъчваровъ, Василъ Гранковъ, Киро
х. Андоновъ, Михайлъ Барутчиевъ, Коце Нушковъ, Иванъ Томевъ, Йор
данъ Кертъковъ, Йорданъ Воденичаровъ, Симо Георгиевъ, Мане Василевъ. Тия лица знаели за присжтствието на атен таторите въ Щ ипъ,
но не обадили на властьта.
На Дончо Ж ивадиновъ (х. Санковъ) бившъ помощникъ-кметъ въ
Щипъ, се приписвало, че билъ въокураж авалъ двамата нападатели съ
думите.- ,, Гледайте добре да се свърши ”. За такова обвинение т р е б 
вало да отговаря и Колйо Делипетревъ.
Панчо Б ърдаровъ е обвиненъ, че билъ въ тесни връзки съ Иванъ
Михайловъ и получавалъ отъ него по таенъ пжть пари за атентаторите,
и че въ надвечерието далъ убежищ е на Лилинковъ ” .
Трайчо Гюновъ е обвиненъ въ туй, че ималъ задача да наблюдава
Лилинкова и да му настоява по-скоро да извърши деянието.
Славко Недковъ, стаж ан тъ въ гимназията, требвало да отговаря за
това, че знаелъ за идването на двамата атентатори и че недалечъ отъ
кж щ ата на генералъ Ковачевичъ имъ обърналъ вниманието да свъ рш атъ
работата още сж щ ата вечерь.
*
Правило бе за сръбската власть д а тормози и избива невинни хора.
Това посочватъ и страхотните свидетелства поместени въ моята книга « Спо
мени ч I I ». Но и наказанието на ген. Ковачевичъ т е пожелаха да използуватъ
като паравакъ за злочинствата си срещу редица съвсемъ невинни българи.
Убиха посредъ белъ день на първо место Мише и Христо Гаврилови въ Щ ипъ,
баща и братъ на Иванъ Михайловъ. Убиха познатия въ Скопйе аптекарь М.
Геновъ ; и мнозина други изъ македонските градове. З а т е зи официални пре
стъпления по-подробно разказваме на друго место.
—
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Арестуваната Ката Коцева и вдовицата Яна Донева били закопали
пардесюто на единия отъ атентаторите, което имъ билъ предалъ Панчо
Бърдаровъ.
По третото дело се подвежда само Кралевъ за повреда на окото
на Йорданъ Ефтимовъ, който се намиралъ до генерала въ момента на
атентата.
По четвъртото дело сж подведени за никакви други обвинения,
пакъ измислени — разбира се — лицата Златковъ, Велевъ, Стаменковъ,
Даневъ и Атанасъ Рашковъ. Между другото се казва за тЪхъ, че ,, били
членове на революционната организация ” .
По петото дело отговарялъ само Гуневъ, защото билъ членъ на
ВМРО.
Определено било процесътъ да почне на 28 февруарий 1928 г. Въ
сжщность почна на 5 мартъ. Много народъ се събралъ на улицата предъ
сжда, но малцина били допуснати въ залата.
Защитникъ на Кралевъ е сърбина Летичъ, а на останалит-fe пакъ
сърби — Ж арко Каличъ, адвокатъ въ Скопйе ; Иванъ Иличъ, Павле
Миличевичъ, Д -р ъ Нешичъ, Михайлъ Михайловичъ — адвокати въ Щ ипъ.
Кралевъ се обвинява, както посочихме, като активенъ членъ на
ВМРО. А останалите сж обвинени — между другото — и о тъ показа
нията на самия него, изтръгнати му и уговорени съ полицията. Дончо
Ж ивадиновъ е обвиненъ още и за това, че у дома му били намерили
5 пушки и 50 патрони.
Въ първите петь дни на процеса обвиняемите сж разпитвани и вси
чки сж отхвърлили приписваните имъ деяния. Кралева сж изобличили
въ л ъ ж а при очните ставки. Ж ивадиновъ направо му к а з а л ъ : ,, Ти
л ъ ж еш ъ и съ това искашъ да намалишъ вината си ” . А Панчо Бърдаровъ
го запиталъ : ,, Кой те е научилъ така да говоришъ ? ”
Мнозина отъ обвинените сж заявили, че сж разпитвани нощно време,
безъ поемни лица, и че писаното въ протоколите не отговаря на онова,
което т е сж говорили. Ж ивадиновъ по-обстойно изнесълъ какъ е изтезаванъ. Ката Коцева, позната въ Щ ипъ подъ името ,, М ж ж ка Ката ” , ц е 
лунала Евангелието и се заклела, че никаква дреха не е заравяла ; и
проклела Кралева, който искалъ да опропасти семейството й. Разпита
ните разни сърби, некой руси и местни граждани не сж дали нищо
положително въ вреда на задърж аните.
Споредъ данните, които изнесе белградския вестникъ ,, Политика ”
о тъ 17 м артъ осждени сж :
На смърть — Благой Кралевъ, Дончо Живадиновъ, Колйо Делипетревъ и Панчо Бърдаровъ.
Илия Велковъ по три д е л а е осжденъ общо на 60 години затворъ,
но поради липса на подобно наказание по законите на дъ р ж авата, осжжда се на 20 години строгъ тъмниченъ затворъ.
Георги Златковъ и Стаменко Дончевъ — по 15 години строгъ т ъ м 
ниченъ затворъ.
Антонъ Стаменковъ, Атанасъ Рашковъ и Михайлъ Барутчиевъ —
по на 12 години строгъ тъмниченъ затворъ.
Трайко Гуневъ — на 20 години строгъ тъмниченъ затворъ.
Ката Коцева на 5 години строгъ тъмниченъ затворъ.
Яна Донева — на 4 месеци затворъ. На нея й се признава предвари
телния затворъ, който е билъ повече о тъ четири месеци.
О свобож даватъ се: Славко Недковъ, Йорданъ К ертъковъ, Йорданъ
—
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Воденичаровъ и другитЯ следъ като лежаха въ затвора по няколко
месеци.
На 31 май се съобщи, че апелативниятъ сж дъ потвърдилъ присж
дата. Ж ивадиновъ заявилъ, че е осжденъ невинно и ще се оплаче на
касационния сж д ъ ; а Бърдаровъ и Делипетревъ казали, че и третиятъ
сж дъ ще ги осжди — щомъ като сжщото сж сторили двата по-раншни.
Както извести ,,Крисчанъ Сайънсъ Мониторъ” , Касационниятъ сж дъ
върналъ преписката въ Щ ипъ съ мотировка, че смъртното наказание
не могло да се предвижда само в ъзъ основа на ,, обстоятелствени дока
зателства ” . Така за тримата — Живадиновъ, Делипетревъ и Бърдаровъ
вместо смърть — опредЯленъ билъ затворъ отъ 20 години. А Благой
Кралевъ, както вече споменахме, биде застрелянъ.
Въ затвора починаха Георги Златевъ и Вангелъ Стаменковъ.
По тринадесеть години излежаха Живадиновъ, Бърдаровъ и Дели
петревъ.
Барутчиевъ излежа 9 години. Ката Коцева — 5 години.
Илия Велковъ, Стаменко Даневъ и Георги Янчулевъ отъ село Полаки, Кочанско ------ излежаха по дванадесеть години.
Атанасъ Рашковъ отъ с. Чиперникъ — дванадесеть години.
Много се е старала полицията да намЯри доказателства противъ
учителя Недковъ. Но не успЯла. Опитали се да му т ъ р с я т ъ вина въ
факта, че презъ време на първата световна война е билъ секретарьбирникъ въ с. Зърновци, Кочанско, или че разговарялъ съ нЯкой журналистъ Фишеръ. Докато се отчаятъ отъ търсенето на обвинителенъ материалъ, д ъ р ж ах а го въ затвора още нЯколко месеци.
А въ полза на обвиняемия Василъ Гранковъ отъ Ново-село единъ
селянинъ, докаранъ за свидетель, направо заявилъ : ,, Господа сждии, не
ме туряйте въ грЯхъ ; недейте ме кара да ставамъ причина за погубването на единъ младъ човЪкъ. Азъ Гранкова не познавамъ и никога
презъ живота си не съм ъ го виждалъ ” .

СрЪдъ сръбското общество, и особено между неговата военна ка
ста, имаше голяма изненада — защото именно върху единъ генералъ се
е посегнало, който ,, не се занимава съ политика ” . Но това общество,
заслепено отъ шовинизъмъ, за да не може да види д а л а та на властьта
въ Македония, и глухо за стенанията на тая страна, не си даваше см етка,
че сжщо ,, с ъ политика не се занимаваха ” и войницитЬ, които креп-fexa
цялото робство въ Македония; и офицеритЬ, които командуваха тЪзи
войници. А надъ всички тЬ х ъ въ БрЪгалнишката область стоеше Гене
ралъ Ковачевичъ.
При това той не гледаше само военнитЪ си работи. Занимаваха го
редица мероприятия съ задача по-сигурното и по-бързо посърбяване на
нашия народъ. Той се 6Ъ погрижилъ за създаване на дружеството ,, Соколъ ” въ Щ ипъ, като клонъ на всесръбската спортна организация, к ъ р 
мачка на слёпъ национализъмъ и агресивенъ духъ. Покровителствувалъ
е и други сдружения отъ тоя сортъ, полагайки старания за привличане
на българската м естна младежь въ тЪхъ. Той е настоявалъ за с ъ г р а ж 
дането на офицерски домъ въ Щ ипъ; сжщо за издигането на гробница за
падналитЬ ,, освободители ”. Той е насърдчавалъ властитЪ да накарв атъ учителки, студентки, ученички и други македонски жени да чле—
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нуватъ въ друж ествата „ Коло сръбскихъ сестара ” и ,, Ю жнихъ ж е
на ” . ЧленкитУ сж използувани за даване вечеринки и забави, за услуги
при паради и праздненства, за самопрепоржчване предъ чужденци като
сръбкини ; танцуване съ сръбските офицери и чиновници. Той е насочвалъ офицерите да се сприятелватъ повече съ местни девойки и да се
ож енватъ за т е х ъ ; а дошлите там ъ сръбкини да си намиратъ за с ъ 
прузи местни хора. Въ такива случаи съ рби те подхвърлятъ предъ
нашите моми : „ Отнехме ви още единъ ” . По този начинъ нашето об
щество да се свързва съ сръбството и на роднински начала. Той е
уредилъ въ Щ ипъ и теат ъ р ъ , въ който — между другото — е требвало
да взиматъ участие местни стипендиянти и учителки. Ония, които биха
упорствували, обикновено сж премествани на работа къ м ъ Черна-Гора
или Косово. Тоя т е а т ъ р ъ е обикалялъ и по други градове. Когато бе
посетилъ Струмица, случилъ се бе там ъ огроменъ пожаръ, отъ който
гражданството се ужасява. М акаръ да сж заставяни тъкмо тогава да
играятъ и п еятъ, „ артистите ” отъ Македония сж отказали да участвуватъ въ представлението при такова нещастие.
Какво струваха за нашия народъ тези факти, сръбското общество
не преценяваше ; за него т е беха нещо най-нормално и уместно.
Но генералъ Ковачевичъ е не само ловъкъ и д ъ р з ъ к ъ проводникъ
на сръбската национална пропаганда въ Македония. Той е и мораленъ
отговорникъ за терористическите злодеяния на властьта, опрана на
военната сила. На неговата съ весть леж атъ, повече отколкото на некой
цивилни чиновници, безмерните патила на македонския селянинъ, особе
но въ Брегалниш ката область и съседните на нея околии около р е к и т е
Пчиня и Струмешница.
Ако е логично и даж е мораленъ д ъ л гъ на бореца въ Македония
да се брани отъ нападащ ите го войници и офицери, не е ли еднакво
логично и даж е по-морално да се брани отъ т ех н и т е началници, които
всичко обмислятъ, заповедватъ и поематъ отговорность ?
Ако некой сърбинъ иска още по-добре да схване защо сиромашките
синове като Ипократъ Развигоровъ и Лилинковъ сж стреляли на гене
ралъ Ковачевичъ — нека се запита :
—
Защо презъ първата световна война въ Сърбия дигнаха бунтъ
противъ присжтствието там ъ на чуждата власть ? Защ о съ р б и те се
впуснаха въ още по-широко възстание срещ у окупаторите на страната
имъ презъ втората световна война ? И защо въ Франция презъ тая
втора война се появи известното „ маки ” ? При това въ Франция никой
не се е опитвалъ да денационализирва французите, да имъ налага чужди
училища, да имъ отнима черквите, да променя имената имъ. При вси
чки тези възстания — било въ Сърбия, въ Франция или другаде — в ъ 
станиците стрелятъ преди всичко срещу военни лица.
Така че, нищо чудно, че на 6 октомврий вместо единъ сръбски войникъ, подофицеръ или подпоручикъ, е падналъ единъ генералъ. Това е
даж е по-разбираемо о тъ всеко друго нападение. И ясно е защо народ ъ т ъ въ Щ ипъ още въ първи те часове, когато изчезва сръбската
власть презъ м. априлъ 1941 г., спонтанно и неудържимо се насочва
срещ у паметника на генералъ Ковачевичъ и го разрушава до основи
при общъ см ехъ и подигравки.
Въ връзка съ убийството на генералъ Ковачевичъ въ световния
печатъ се писа дори повече отколкото по студентския процесъ въ т е 
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чение на около две седмици. Много съобщения се явиха и при глед а
нето на процеса. Изнасяме тукъ само няколко извадки.
Вестникъ „ Франкфуртеръ Цайтунгъ ” отъ 7 октомврий 1927 г.
пише :
« Несправедливостьта на договорите, за миръ крещи за справедливото
определение на границите.. Убийството на генералъ Ковачевичъ ни напомня
атентата въ Сараево презъ юний 1914 г., който предизвика световната
война. Насилствената смърть на генерала се дължи на сжщ ите причини,
както и на австрийския престолонаследникъ, на агитацията срещу при
тискане на националните, искания.
Договорите, за миръ не поставиха граници за Македония, които биха
приключили древния споръ за националностите».

„ Пестеръ Лойдъ ” отъ 7 октомврий 1927 г., като разглежда на
уводно м^сто македонските събития, пише:
« Трагедията на Македония произлиза отъ една греш ка и отъ една
неправда. Стговорнсстьта не е на комитите. — колкото и балканските, ме
тоди да сж сами по себе си страшни, — а на договорите, за миръ, които
раздЬлиха народите произволно, служейки на империалистични програми,
създавайки кървави неправди. Трагедията на Македония не ще свърши съ
щипскиятъ атентатъ и не ще се изцери съ репресалиите срещу разоруж ен а
България. Следъ греш ките на уилсонизма демокрацията поема нови от
говорности въ Женева, кждето тези, които говорятъ за миръ, не познаватъ
страданията на потиснатите, ».

Въ броя отъ 11 октомврий 1927 г. излизащиятъ въ Загребъ вест
никъ ,, Хърватски Листъ ” пише статия подъ заглавие ,, Щ ипъ и БЪлградъ ”, въ коята се казва :
« не,ма нито да ругаемъ за случките, въ Македония, нито да нападаме
некого, а ще требва да потърсимъ най-добрия начинъ за подобряване на
положението пъ Македония. Най-напредъ требва да подчертаемъ, че л екътъ нс требва да са търси въ София, а преди всичко въ Белградъ. По слу
чай убийството на генералъ Ковачевичъ, Нинчичевото « В р ем е» писа, че
покойниятъ билъ вождъ и душ а на националната пропаганда въ Маке
дония. Нима е нуждно, на сърбите, тамъ — въ Македония — д а водятъ
нацпоналпа пропаганда ? Нима има още въ Ве>лградъ тъй глупави хора,
които да не разбиратъ че именно борбата за освобождението на македон
ския народъ извинява, ако не оправдава атентаторите. ? Просто е странно,
какъ некой хора въ Б елградъ сж далечъ не само отъ Европа, а далечъ и
отъ Загребъ и Осйекъ.
Обръщоппето къмъ великите, сили може да внуши на тия последните
желанието да анкетиратъ положението въ Македония ; а това би било още
по-неудобно за белградската политика, отколкото досегаш ните атентати.
Както се научавам о въпросътъ съ македонските студенти въ Скопйе е посериозенъ, отколкото се мисли. Тайнственостьта, която въ Б елградъ се
пази по тоя въпрссъ, за който се разправятъ страшни работи, е вече р аз
крита въ западна Европа. Тамъ сж успели, въпреки волята на бел гр ад
ското правителство, да изнесатъ много проверени подробности, а и самъ
Херманъ Венделъ * въ в. « Франкфуртеръ Ц ай тун гъ », изнесе страшни
данни ».

Подъ заглавие ,, Възмездието на Македония ” вестникъ „ Д ъ Економистъ ” отъ Лондонъ, о тъ 15 октомврий 1927 г. пише следното :
*
Херманъ Венделъ е германски журналистъ, който непрестанно е взималъ
сръбска страна по македонския въпросъ. Но даж е той не е могълъ да прикрие
истината върху режима, въведенъ отъ Белградъ е ъ Македония.
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,, Още веднъж ъ м ирътъ въ Европа е застрашенъ съ едно полити
ческо убийство. Убийството на генералъ Ковачевичъ въ Щ ипъ, М аке
дония, на 5 този месецъ, прибави още едно име към ъ имената на архидукъ Францъ Фердинандъ, генералъ Телини и съ р ъ Ли Стекъ. Както
въ всеки подобенъ случай по-рано, убийството е възмездие за дълбоко
вкорененото и дълго занемарено политическо неспокойствие. Въ на
шето възмущение отъ насилствения ак тъ ние не бива да забравяме, че
отговорностьта за него не се ограничава при убийците, нито при двете
засегнати о тъ него държ ави ,а пада въ известенъ р азм ер ъ върху цела
Европа и целото общежитие на народите ” . . .
Каквото Ирландия претърпе само презъ течение на неколко го
дини, Македония търпи вече отъ едно поколение насамъ. И това по
ложение на Македония е причина за първата и втората балканска война,
както и за участието на България въ общата война . ..
Следъ това въ статията се разглежда големото възбуждение въ
Сърбия и се изтъ кватъ двете възможности за бждещето поведение на
Югославия : 1) или да се опита да нахлуе въ България, което обаче
безъ друго ще доведе до унищожение, т ъ й като Обществото на На
родите притежава достатъчно средства, за да предотврати военни
заплитания, както направи презъ 1925 г. спремо Гърция и презъ 1921 г.
спремо сж щ ата Югославия по поводъ на нахълтването й въ Албания,
или 2) да поиска интервенцията на Обществото на Н ародите, която
обаче ще доведе до една анкета, която не се знае докжде може да
отиде. О тъ тази анкета ще се установи може би по безспоренъ начинъ,
че Македония се дъ р ж и въ Югославия само съ сила .. .
Общественото мнение въ България не може да забрави, че Маке
донската организация сжществува само за това, защото Македония
остава още една поробена българска з е м я .”
В-къ „ Райнишъ-Вестфалише Цайтунгъ ” пише :
« Градътъ Щипъ, гдето бе убитъ генералъ Ковачевичъ, се намира близо
до българската граница и беш е презъ време на турското владичество въ
Македония главната квартира на революционния комитетъ. Понеже гра
дътъ се населяваше отъ население съ чисто български националенъ духъ,
сръбското правителство се виде принудено отъ 1919 г. да го превърне въ
сръбски воененъ л а гер ъ . . . . Сърбите съ своя тероръ, който се подиграва
на всеки човешки моралъ потискатъ тамошното население и се надЪватъ
да го умирятъ съ постоянни насилия, опажаряване на села и др.
Единъ отъ тия палачи, когото сръбското правителство прати въ цен
търа на революционното движение, беш е и генералъ Ковачевичъ. Той пое
командуването въ Щ ипъ съ твърдото намерение да изкорени македонско
то движение. Подъ неговата върховна заповедь тая година по българска
та граница беха изгорени повече отъ 200 кжщи, защото техн и те обитатели
били подозрени, че принадлежатъ на ВМРО. Отчасти чрезъ воененъ сждъ,
отчасти и по по-кратъкъ пжть на убиване отъ жандарми и военни патрули,
отъ началото на 1926 г. сж убити 53 мжже и жени отъ тая область, безъ
да бждатъ законно сждени. С редъ тия нещастници се намираха и старци
на 70 години и деца. Отговорностьта за всичко това носи генералъ Коваче
вичъ, като воененъ представитель на белградското правителство. Отъ тая
гледна точка требва да се разглеж да и убиването на генерала. Докога ще
търпи още Европа това ужасно кръвопролитие, за което носи вина не ВМРО,
но ония държавни сили, къмъ които б е присъединена Македония противъ
правото за самоопределение на народите и противъ единната воля на м е 
стното македонско население».
(И зъ в. «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 1.XI.1927 г.)

Загребскиятъ в. ,, Х ър ватъ ” помества една кореспонденция о т ъ
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Щипъ, въ която се рисува страшния и нечовЪченъ реж имъ на който сж
подложени българите въ македонските затвори.
« В секи знае, казва кореспонденцията, че въ ц ел а Ю гославия надъ по
литическите затворници се упражнява системата на Главняча. Но тая Главняча въ различните краища е различна. А може да се каже, че въ Маке
дония тя е стигнала своя върхъ.
Докато отъ белградската Главняча изчезватъ хората поединично, у
насъ изчезването е многобройно. Само зимасъ отъ Щипския затворъ за
единъ месецъ изчезнаха сума хора, между които Буюклиевъ, Паликрушевъ,
К. Развигоровъ и други. А ония, които сж изчезнали вънъ отъ затвора, наброяватъ десетки, а може би и стотици.
Докато политическите затворници въ БЪлградъ ядатъ плесенясала
храна, въ Македония се дава една бъркотия полета съ газъ.
Докато политическите затворници въ Б елградъ понякога могатъ да
обяватъ гладна стачка и съ това поне донекж де да протестиратъ противъ
ужаса, който сжществува въ затворите, тука това не само е забранено, а
може да се каже, че оня, който се осмели на подобно нещо, произнася самъ
своята смъртна присжда. Резултата отъ такава гладна стачка е хвърляне
въ килиите на смъртьта, гдето не може да се преживее повече отъ единъ
месецъ. А за такива може да има и убийство. За десетина политически зат
ворници, между които Василъ Гранковъ, Трайко Гюновъ, Дончо хадж и
Санковъ, Михаилъ Барутчиевъ, Нанчо Глигоровъ, Лилинковъ и други, макаръ всички осждени по на 12-20 години затворъ, пъкъ и самата власть
знае, че нема да и злезатъ живи отъ затвора, настоява да се очистатъ поскоро.
Но понеже нема начинъ да ги прати на оня светъ, полицията е изми
слила терора, посредствомъ който да ги очисти. Тоя тероръ се състои въ
даване отвратителна храна.
Всички тия затворници получаватъ храна отъ кжщите си, но тя не
имъ се дава веднага. Освенъ това, храната на всички, — тия 15 яденета
отъ различенъ видъ — се размесва. Така получената помия се полива съ
сто грама газъ, следъ което се поделя между арестантите. Резултатътъ
отъ това е повръщане и отслабване ».
(И зъ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ — 22.XI.1928 г.)

В-къ „Х ъ р ватски Листъ ” (Загребъ, 28 априлъ 1928 г.) помества
уводна статия подъ заглавие „ На вулканската почва въ Македония ”.
А вторътъ на статията взима поводъ отъ пжтуването на д -р ъ Корошецъ изъ Македония и казва :
« Въпросътъ за Македония е палеща проблема на югоизтока на Евро
па, проблема зр ел а за своето решение още преди 1912 г., когато Цариградъ
владееш е Македония. Нито подновената Балканска война, нито страшното
кръвопролитие при Струмица не можаха да помогнатъ за разрешението на
тоя въпросъ.
Ние грижливо следимъ всичко, което е въ връзка и което се докарва
въ връзка съ положението тамъ. Ние държимъ сметка за фактите, че
нашиятъ държавенъ бюджетъ се товари съ 100 милиони динари, че требва
непрекжснато, освенъ другите въоржжени сили, да държимъ 18,000 ж ан
дарми ; че пакъ изъ ц ел а Македония всеки день падать човешки жертви ;
че непрекжснато се водятъ разни процеси за държавна и зм ена ; че погиватъ наши генерали разхождайки се всредъ града ; че въ Гевгели, Струми
ца, Кочани и т. н. пръщятъ страхотни атентати ; че човекъ не см ее да си
подаде носа извънъ града, а въ градовете още въ 4 часа следъ обедъ хо
рата се криятъ по домовете си.
Това положение не може да се подобри докато напълно и разумно не се
изследватъ и отстранять неговите причини. Г-нъ д-ръ Антонъ Корошецъ
като нашъ министъръ на вжтрешните работи твърди, че всичко това е вслед
ствие акции отъ вънъ ; че уж ъ софийското правителство по твърдението на
некой наши политици, било виновно за всички събития въ Македония, че
това хаотично положение въ Македония требвало да услуж ва на империали
стическите интереси на софийското правителство.
—
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Процесътъ, който се гледа въ Щ ипъ противъ убийците на покойния ге
нералъ Ковачевичъ очевидно ни казва, че днешното положёние въ Маке
дония много зависи и отъ нейното население, което не е доволно отъ свое
то политическо положение.
Дълбокото проучване на Македонския въпросъ, безъ каквато и да е на
ционална или политическа преднамереность, е единствениятъ пжть, който
ще ни открие ясни изгледи въ мрачния проблемъ на Македония ; той не
ще се реши нито съ най-страшните полицейски мерки, нито съ полковници
за велики жупани, нито съ затварянето на журналисти (сътрудникътъ на в.
« Обзоръ »), нито съ разселяване на тамошното население, нито съ « вътреш 
ното колснизиранз », нито съ създаването на Поповичъ отъ Поповъ, на Тодоровичъ отъ Тодоровъ, Кралевичъ отъ К ралевъ ».

Въ в-къ „ Свобода или смърть ” отъ 1 октомврий се появи съоб
щение отъ Задграничното Представителство на ВМРО, въ което се
казва, че бойнит-fe сили на ВМРО сжщо прибягнали къ м ъ тероръ ; атентатитЯ по ж. п. линия Скопйе-Солунъ, по-рано атентата при Пчиня; а
напоследъкъ атентата при Удово; атентатитЯ въ Кочани и Гевгели;
въоржженитЯ стълкновения съ сръбската жандармерия въ Куманов
ско, Малешевско, Радовишко и Гевгелийско сж нейно дЯло.
Понеже полицията, жандармерията и войсковитЯ отделения не мо
гатъ да се справятъ съ хвъркатитЯ малочислени отряди, озлобенитЯ
властници сж се нахвърлили пакъ върху мирното население, защото
това е най-лесното.
*

На 11 октомврий е избухнала адска машина по желЯзопжтната
линия Скопйе-Куманово. В лакътъ е билъ товаренъ.
*
На 19 ноемврий избухнала адска машина близо до Скопйе, къ м ъ
станцията Айватово. Никаква следа отъ атентаторите не е била н ам е
рена. Но властьта арестува двадесеть и трима селяни, подлага ги на ди
вашки изтезания. ВъпрЯки неуморнитЯ твърдения на БЯлградъ, че нар о д ъ тъ въ Македония нЯмалъ нищо общо съ комититЯ и тЯхнитЯ ак
ции, полицията на всЯка цена и въ този случай е искала да изкара
виновни селяните.
Подробни сведения за безчинствата на полицията читательтъ ще
намЯри по-нататъкъ, когато ще се говори за процеса на задържани rfe,
насроченъ нЯколко месеци по-късно, на 14 май 1928 година.
*

На 23 ноемврий въ единъ ч асъ тъ следъ полунощь п азач ъ тъ на
линията при с. Соколарци, Кочанско, открилъ две жици до релсит-fe и
две адски машини. В л акътъ билъ спрЯнъ на време и така спасенъ. На
сутриньта пристигнали там ъ Ж ика Лазичъ и генералъ Томичъ. Не се
намерили следи отъ атентаторите. В-къ ,, Време ” казва, че в л ак ъ тъ е
ималъ закъснение о тъ 25 минути и затова а т е н т а т ъ т ъ излЯзналъ несполучливъ.
*
На 4 декемврий към ъ осемь часа вечерьта става въ Струмица
—
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атен татъ близо до полицейския участъкъ. Убити сж двама или трима
полицаи, ио има ранени и случайно минаващи цивилни лица.
Убитъ е билъ и поручикъ Йефтичъ, както и двама стражари, които
се опитали д а преследватъ нападателите. Последните успешно сж се
прикрили, безъ да оставятъ диря отъ себе си. С ърбите сж дигнали въ
тревога ц ел ата войска и полиция. Хвърляли ракети, за да осветлявятъ
околностите на града ; пратили войници по всички пжтища и пре
търсвали напраздно ниви, градини и лозя.
Безъ никакви основания властьта е арестувала следните лица :
Пандо Семковъ, Крумъ Пакетовъ, Панде Магеновъ, Илия Гваранлиевъ,
Д им итъръ Яневъ, Илия Ришлиевъ,, Костадинъ х. Керлевъ, Панде Паймаковъ, Д им итъръ Пасковъ.
Д елото е гледано на 2 юний 1928 г. и всички сж били освободени.
По това време въ Струмица е гледанъ процеса и на следните аресту
вани отъ разни околии, пакъ невинни лица : Владо Йордановъ отъ
Щипъ, Елисия Кикимовъ отъ Скопйе ; и отъ с. Дворище, Малешевско,
Тома Лазаровъ, Илия Златановъ, Якимъ Кертъковъ, Ангелъ Стойковъ,
Атанасъ Златановъ, Вангелъ Коцевъ, Борисъ Захариевъ. И т е сж били
освободени, но пакъ подиръ неколко-месеченъ затворъ.

Следъ неколко сблъсквания между чети и сръбски войски, и следъ
единъ динамитенъ атен татъ въ Струмишко, Б елград ъ е подалъ нота
до България, съ която твърди, че отъ нейна територия минавали четници
въ областите подъ югославска власть. Тоя пжть нотата е съ по-мекъ
тонъ.
На сръбските твърдения, обаче, и на постоянната имъ тенденция
да прикриватъ денационализаторските насилия въ Македония, не верваха и чужденците. Т е схващаха, че недоволството въ нашата родина
идва поради въведения там ъ режимъ и че той именно е извора на
борбата, водена отъ ВМРО. Уместно ни се вижда тукъ да дадем ъ н е 
кой извадки отъ чуждия печатъ, отъ края на 1927 г., въ които по-точно
се изясняватъ разбиранията на много чужди среди.
Френскиятъ официозъ ,, Т а н ъ ” отъ 1 октомврий, разглеждайки
създаденото положение следъ атен тати те въ Македония, между дру
гото признава, че: ,, политиката на българското правителство е едно
нещо, а акцията на македонските революционери е друго нещо ” .
По това време лондонското списание ,, Н иъръ Истъ ” пише :
« Понеже македонския въпросъ по сущ ество е единъ международенъ
въпросъ, най-добре би било да се о б са д и на една обща конференция съ
представители на Сърбия, България, Гърция и на самите македонци, подъ
представителството на единъ неутраленъ членъ ».

На уводно м есто въ броя отъ 2 ноемврий 1927 г. на големия
френски вестникъ „ Л а Франсъ ” , г. Анри Герню, главенъ секретарь
на френската Лига за правата на човека и гражданина, публикува
статия за Македония и освободителната борба. О тъ тази ценна статия
правимъ следните извадки :
„ Преди всичко не е верно, че всички комити идватъ о тъ Б ъ л 
гария. Т е се появяватъ въ самата Сърбия — въ македонските око—
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лии — и нито армия, нито сръбската жандармерия сж въ съ стоя
ние да ги разпръснатъ. Щ о се касае до ВМРО, тя има свои тайни
организации въ сръбската територия, кждето правителството отъ
София нема нито право на надзоръ нито власть за действие . . .
България има може би 500,000 македонски синове, здраво
свързани помежду си, и ВМРО разтурена, вечно ж ивиятъ дух ъ на
сж щ ата ВМРО ще вдъхновява отдёлни лица за сжщитЬ инициа
тиви за атентати.
Истината — истината, която Франция тр еб в а да знае — е
тази, че гЪзи терористични действия, въ своята общность, сж
дело не на вулгарни разбойници, а на единъ възстаналъ народъ . ..
Македония бе разделена отъ договорите между България,
Югославия и Гърция. Въ България македонците сж третирани като
племенни братя. Т ам ъ rfc се рад ватъ на граждански свободи и
на политическо равноправие; там ъ т е заем атъ високи длъжности
въ свободните кариери, въ войската, университета. Напротивъ, въ
Югославия и въ Гърция македонците притеж аватъ теоретически
права на малцинство, но нито едно отъ тези права не имъ е га
рантирано въ действителность . ..
Правителствата отъ Б ел гр ад ъ и Атина днесъ т ъ р с я т ъ чрезъ
всички средства да денационализиратъ Македония. Т е отниматъ
земите на селяните и последните зам ест в ат ъ съ сръбски или
гръцки колонисти ; т е забраняватъ на м естн и те жители да си
служ атъ съ своя езикъ, затварятъ т е х н и т е училища и храмове . ..
Презъ време на турското владичество въ Македония подъ
гръцко господство е имало 340 първоначални и средни училища,
750 учители и учителки, 19,000 ученици и ученички, 378 черкви и
300 свещеници. Имало е въ сръбска Македония 641 училища, 1,013
учители и учителки, 37,000 ученици и ученички, 761 черкви и 839
свещеници. Нищо о тъ всичко това не сжществува днесъ.
Свобода за печатъ на български, свобода за събрания и сдру
жения между македонци, свобода за избори съ национални листи :
всичко това е унищожено ! В сек акъ въ опитъ за протестъ е премахнатъ ! Седемь хиляди и петстотинь македонци сж затворени въ
югославянските затвори, въ които сж подложени на мжчения.
Понеже ни поставятъ вънъ отъ законите, заклю чаватъ хората
на ВМРО, е добре, и ние сжщо се см етам е в ъ н ъ о тъ т е х ъ . Обществениятъ договоръ не важи повече за насъ, защото го насилв атъ противъ насъ. Като противодействие и ние се см етам е въ
правото си да го насилимъ. Не сж французите, откърмени въ
революционенъ духъ, които биха могли да и скать противното отъ
насъ. Когато правата сж отказани на народа, четемъ въ деклара
цията отъ 1793 г., възстанието не е ли първото право и най-свещената отъ всички обязаности на народа ?
Ние искаме да покажемъ, чрезъ настоящето кжсо изложение,
че проблемътъ на инцидентите въ „ южна Сърбия ”, далечъ над
хвърля границите на България и че той не ще бжде уреденъ въ
преговори между българското и югославянското правителства ” .
Чешкиятъ вестникъ ,, Аусигеръ Т агблатъ ” пише :
« М акедонците сж — и тукъ лежи основата на проблемата — една
могжщо развита индивидуализирана единица. Ето захцо и македонското ос—
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вободително движение се изнася отъ самия народъ ; и така само можа ВМРО
да се издигне до едно тайно правителство, което открито се величае отъ
народа и се удобрява отъ болшинството на страната, когато води борба
срещу чужда власть »
(И зъ «Свобода или Смърть », органъ на ВМРО — 15 ноем. 1927 г.).

Чешкиятъ в. „ Моравски Народни Новини ”, пише :
« ПоследнитЬ известия отъ Македония свидетелствуватъ, че и при но
вия режимъ въ тая страна не е настжпила ера на мирно развитие. Стана
лото тамъ ни припомня времето, когато македонското население съ тероръ
се бранеше срещу терора на владетеля турчинъ . . . »
(«С вобода или Смърть», органъ на ВМРО — 15 ноемв. 1927).

Но другъ чешки вестникъ — „ Вечерникъ ” още на 26 августъ с. г.
беше писалъ :
« Великите сили очевидно се стремеха да помогнатъ на Югославия.
Македонскиятъ въпросъ създава големи мжчнотии на югославското пра
вителство. Тамъ нема училища на български езикъ, не е възможно черква
та да употребява езика на местното население. Дори ако се премахне ре
волюционната организация и се ограничи нейното влияние, — съ това не
се отстранява причината на постоянни спорове . . .
Автономия, каквато е дадена на отделни области на чехословашката
република (Чехия, Моравия и Силезия, б. н.) и следователно и на Сло
вашко, би могла много да допринесе за успокоението и разрешението на
вжтрешно-политическите трудности въ C. X. С. Съ това би се смекчилъ и
много трудния македонски въпросъ, който постоянно спъва югославската
политика, и македонските революционни организации фактически биха
изчезнали, защото населението на Македония би имало тогава възможность
да се организира по легаленъ пж.ть .. »

Списанието „ Н иъръ Истъ ” въ броя си отъ 17 ноемврий 1927 г.,
коментирайки резолюцията на Лондонския Балкански Комитетъ казва :
« Резолюцията гласувана неотдавна отъ Балканския комитетъ по
въпроса за вълнението въ Македония, търси разрешението на въпроса въ
сътрудничеството между белградското и софийско правителства ; за тази
цель тя предлага английското правителство да използува своето приятел
ско право като отнесе целия въпросъ за разрешение отъ Съвета на Обще
ството на Народите въ следното му заседание, възъ основа на чл. 11 параграфъ 2 отъ устава.
Всестранната анкета, която предложеното отнасяне на въпроса въ Ж е
нева има предвидъ, би била крайно ценна за оная конференция отъ пред
ставители на заинтересованите страни, която ние препоржчваме. Но без
различно дали анкета или конференция — главното е, че по-скоро требва
да се направятъ определени стжпки къмъ ликвидирането на положението,
отколкото да се остави да бжде подхвърлено на силни избухвания отъ
време на време ».

Ромънския в. ,, Лупта ” пише :
„ . . . Сърбите, народъ свързанъ съ земята, безъ аристокра
ция, безъ култура, въведоха въ Македония единъ нетърпимъ по
литически деспотизъмъ, една ужасна система на предизвикател
ства, единъ непоколебимъ шовинизъмъ, предъ които метода на
управление на турци те беш е розова вода. Прибавете къ м ъ това:
Македония не е сръбска. Македония за македонците. Днесъ всичко
е забранено на македонците и българите. С ъ рбите не зачитатъ
съюзниците си, както и неприятелите. Прави се, обаче, голема
греш ка у насъ, както и другаде, когато България се д ъ рж и отго—
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ворна за всичко, което става въ Македония. Това е голема г р е ш 
ка. Най-елементарното кавалерство изисква да бж деш ъ справедливъ към ъ най-злия си врагъ. Така че, не само бъ лгарите сж
виновни. Българските македонци сж поданици на Югославия. Щ е
се каже : заговорите се устройватъ въ България. Т върде е възможно. Но знае се, че въ България сж емигрирали всички борци,
всички малтретирани въ Македония . . . Но ние, ромъните, които
нямаме училища и църкви въ Македония, нямаме ли право да се
защищаваме ? Щ е се отговори : по законенъ и миролюбивъ пжть.
Ами кой дава лошия примЪръ ? Почватъ силните и го свърш ватъ
слабите. Само тогава ще се изясни положението на Балкана, ко
гато се създаде единъ по-човЪшки режимъ спрямо малцинствата ” .
(И зъ ,, Свобода или Смърть ” , органъ на ВМРО — 5 дек. 1927 г.)

Все въ
дония, т.е.
народниятъ
семъ малка

връзка съ случилите се презъ 1927 г. събития въ Маке
сръбския тероръ и показания срещу него отпоръ, .междупечатъ помести безброй статии, бележки и телеграми. Съвчасть отъ тЪзи отзиви привеждаме и по-надолу.

ГолЪмиятъ в. ,, Тагеспостъ ”, който излиза въ Грацъ, Австрия, и
минава за много добре настроенъ към ъ сърбите, казва :
,, Бомбените атентати въ Кочани и адската машина по ли
нията за Солунъ доказаха твъ рд ата истина, че има една незадо
волена и затова неумирена Македония, чийто изпълнителенъ ор
ганъ ВМРО все още представлява несломена сила на Балканите.
Създателя на тази организация е македонскиятъ герой Груевъ,
който изработи въ турския затворъ плана, а следъ освобождението
си заедно съ Делчевъ, презъ 1893 г. пристжпи към ъ изпълнението
му. Мисъльта назре до такава степень, че презъ 1903 г., значи
следъ 10 годишна подготовка, можа да се вдигне голЪмо възстание, което създаде много работа на турците. Организацията се
простира безъ съмнение и днесъ по цела Македония и то не само
по селата, но сжщо така и по градовете, и че иматъ добре възпи
тани и добре водени привърженици, личи отъ белград ски те вест
ници, които обнародватъ въ своето възмущение отъ ат ен та ти те
дълги списъци на арестувани, между които много чиновници и
дори единъ водитель на демократическата листа презъ последните
избори. Много разпространено е убеждението — и пишущиятъ
т ези редове го среща между добри сръбски среди — , че д -р ъ
Фрицлеръ имаше право, когато миналата есень писа :
,, ВМРО е сжщинско правителство на страната, която с ъ 
ществува тайно о тъ официалното правителство. Тя има свои осо
бени закони, свое собствено правосждие, свои данъци, своя поща.
Тя не е дело на неколко немирни хора, напротивъ крепи се на
целия македонски народъ ” .
Лозунга на организацията е : Свобода или см ърть ! Нейните
привърженици не се п редавать живи на неприятеля. Т е знаятъ
само едно : борба срещу чуждото насилническо господство.
„ Редко решителната роля на ВМРО е била така ярко изра
—
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зена както днесъ. ВМРО е дамоклевия мечъ на Балкана — тя не
може да се хване, и кждето се слага въорж ж ената й ржка, там ъ
оставатъ кървави следи. Тя е навсЯкжде и никжде. И рЯдко сж
случаитЯ, когато нЯкой чужденецъ успЯва да надникне въ тая
тайна организация, която неизменно сжществува отъ 35 години
насамъ.
И все пакъ, азъ стояхъ единъ день предъ Иванъ Михайловъ
и чухъ отъ устата му бж дещ ата програма на революционната ор
ганизация. Най-голЯмото очудване за новака сж комититЯ, които
сами се наричатъ ,, четници ”, т.е. принадлеж ать на една чета
(група). Ни следа отъ дивачество и балканска разбойническа ро
мантика. Това сж чисти спретнати хора, младежи и по-стари мжже,
съ безупречни униформи, съ богато въоржжение — карабини, ре
волвери и странични оржжия, ржчни гранати ” .
(Балкански сътрудникъ на германския в. „ Кьолнише
Фолксцайтунгъ ” — 8 октомврий 1928 г.).
Мюнхенскиятъ в. „ Фьолкише Беобахтеръ ”, органъ на националъсоциалистическата партия, пише :
,, КомитаджиитЯ не сж никакви бандити и убийци, както обичатъ да ги зоватъ сърбитЯ и гърцитЯ, а храбри, турили живота си
въ опасность за потиснатата родина мжже, които д аватъ найтежки жертви за свободата на своя народъ и не се плаш атъ отъ
нищо и никого. Това сж борци, които знаятъ добре, че съ надути
речи и писмени протести не се извоюва свободата на единъ на
родъ, а само съ оржжие. МакедонцитЯ опитаха и легалния методъ,
но бЯха отблъснати отъ него по най-бруталенъ начинъ отъ сърби
и гърци. Затова не имъ остана друго средство, освенъ да грабнатъ
оржжието. О тъ тогава четницитЯ се борятъ съ бомби срещу ти 
ранията на гърци и сърби. ТЯхната политика е : свобода или
смърть ...
,, Свобода или смърть ” — тоя лозунгъ е ясенъ и разбранъ.
МакедонцитЯ вкусиха въ 1912 г. какво значи сръбско господ
ство и не искатъ да понасятъ това робство подъ никаква форма.
Докато половинъ милионъ македонски емигранти не се върне въ
независима Македония, на Балкана не ще има никакво спокойствие,
дотогава ще гъ рм ятъ бомби, а колкото по-голЯмо бжде преслед
ването, толкова по-решително ще се борятъ четницитЯ за свобо
дата на Македония.
ВеликитЯ сили трЯбва най-сетне да си изяснятъ дали въ Ев
ропа трЯбва да владЯе миръ или анархия. ДоговоритЯ за миръ
трЯбва да се ревизиратъ. Всички! Четири милиона сърби нЯматъ
никакво право да управляватъ 8 милиона други народи. Докато
Версайлския, Сенъ-Жерменския, Трианонския и Ньойския договори
сжщ ествуватъ, нЯма да има никакъвъ миръ. З а единъ новъ ев
ропейски пож аръ е достатъчно да експлодира барутната бъчва
въ Македония ” .
(Справка ,, Свобода или Смърть ” , органъ на ВМРО —
1 ноемврий 1927 г.).
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На „ Кориере д ’Италия ” съобщ аватъ отъ Солунъ:
„ Въ продължение на десетки години подъ редъ населението
на Македония, организирано въ една мощна Вжтрешна револю
ционна организация, е водило упорита борба срещу турския ре
жимъ. 'Подъ натиска на тая борба европейските кабинети бёха
принудени да налож атъ на турците редица административни, фи
нансови и сждебни реформи. Следъ срещата въ Ревалъ, между
Едуаръ Седми и Николай Втори, пълното автономизиране на Ма
кедония щ еш е да бжде постигнато бързо, ако не бе станалъ младотурския превратъ.
Балканската война презъ 1912 г. срещу Турция не измени по
ложението, защото балканските държ ави не д ъ р ж а х а никаква
см етка за македонските въжделения за автономия и страната би
де подложена на ново робство.
И не е прекалено твърдението, че днешното иго е много потежко отъ турското, защото презъ неговото време беха гаранти
рани поне културните и училищни свободи, които днесъ сж единъ
простъ исторически споменъ. С ърбите разрушиха всичко, в ер вайки да м огатъ по тоя начинъ да задуш атъ въпроса и да унищ ож атъ борбата на населенията. Но ф акти те доказватъ, че уси
лията имъ сж били напразни.
Следъ войната ВМРО преустрои кадрите си и започна борба
срещу сръбския и гръцкия режимъ съ сж щ ите методи, съ които
се бореше по-рано срещу турците. Калено въ вековните изпита
ния, населението се противопостави съ оржжие на сръбските
опити за денационализиране. Македонската революционна органи
зация се обвинява въ предизвикване на смутове, а не се взема подъ
внимание, че сръбскиятъ изключителенъ режимъ е поставилъ ма
кедонците вънъ отъ законите и че е заприщилъ пжтя за водене
на легална борба ” .
(„С вобод а или Смърть ”, органъ на ВМРО,
1 ноемврий 1927 год.)
Белгийскиятъ вестникъ „ Брюгеръ Т а г е с п о с т ъ ” пише:
« Историята на македонското движение за свобода датира отъ столетия
и винаги, навсЪкжде е била написана съ кръвь. Десетки хиляди дадоха ж и
вота си за една идея. И ако това геройство да може да същ ествува, може
би, само въ романтичните усои на Плачковица и Ш аръ планина, всЬкакъ то
показва явно незачитане на смъртьта за величието на тая идея. Никжде въ
Европа волята за свобода не е така всемогъщ а както въ това кжтче на
Балкана ; но никжде и силата на по-силния, който отрича тая воля, не е
била по-брутална отколкото тукъ. Въпреки това, обаче, тя не може д а се
сломи. Има вече ц ел а дузина имена на герои за свобода, около които е
обвить днесъ легендаренъ венецъ, макаръ и техната смърть да не е от
давна. И когато говори човекъ съ некой македонски беж анецъ за тия
хора, погребани въ незнайни гробове, когато споменешъ техн и те имена на
най-бедните и необразовани отъ тия прогонени отъ родината си хора, т е х 
ните очи светватъ при спомена. Македонецътъ не забравя кървавите спо
мени на това най-страстно отъ е с и ч к и движения за свобода, и той ги обича
съ сърдце на дете и съ честностьта на своя непосредственъ темпераментъ.
Не е ли всичко това по-големо доказателство за македонската идея, от
колкото най-научната обосновка на стопанското и етнографско единство на
тая страна ? Балканътъ нем а да се успокои, преди Македония да се ос
вободи ».
(«С вобода или Смърть», органъ на ВМРО, 15 ноемврий 1927 г .)
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Последните петь дни отъ месецъ декемврий 1927 г. беха опреде
лени за съ вм естните конгреси на 16 американски научни дружества,
представляващи ум ътъ и д у х ъ тъ на Америка. Повече о тъ 2500 делегати
— общественици и професори взеха участие.
Между т е х ъ беха и делегатите на Американъ Хисторикалъ Асосиейшънъ, Американъ Политикалъ Сайансъ. Между другото на тая се
сия бе сложенъ и реферата на проф. А ртуръ И. Андрюсъ, професоръ
по близко-източна и славянска история въ държавния университетъ на
щ ата Вермонтъ, „ Възможности за единъ балкански пактъ ” .
Следъ к р а тъ к ъ прегледъ на многото балкански смутове, проф.
Андрюсъ каза :
« . . . има още неколко болни въпроси отъ по-ново време, а именно : меж
дусъюзническата война отъ 1913 г., откжсването на Добрудж а отъ Бълга
рия, завладяването на Македония отъ Сърбия, заедно съ нЪколко планин
ски върхове, принадлежащи на България преди Ньойския миръ, преот
стъпването на западна Тракия на Гърция и пр. Едно проучване картата на
Балканския полуостровъ ще посочи, че Македония, източна и западна
Тракия, пъкъ дори Банатъ и Добруджа, принадлежать къмъ друга нация,
а не къмъ тази, подъ чието управление т е днесъ се намиратъ. Къмъ гб.зи
болни места нуждно е да се прибавятъ още Царибродъ и Струмица, чието
отнимане се чувствува най-силно отъ тези, които ги заграбиха. Въпроса
за Солунъ сжщо е единъ отъ сериозните . . . .
Най-лошия отъ всичките, като се изключатъ тези, които се причиняватъ отъ външни влияния и съюзи, е въпроса за Македония и той ще тр еб
ва непременно да се разреши . . .
Докато не се дадатъ правата на малцинствата, гарантирани имъ отъ
мирните договори, невъзможно е и безполезно ще е да се говори за нЪкакъвъ балкански пактъ. Балканските народи днесъ за днесъ чувствуватъ
належаща нужда отъ миръ и спокойствие, но това никога нем а да се по
стигне чрезъ едно нечовешко третиране на малцинствата отъ некой бал
кански правителства. . . .
А зъ напълно съмъ съгласенъ съ г. Сугаревъ *. Действително е, че, до
като не само се дадатъ, но и не се гарантиратъ т ези права на малцинст
вата, положението на Балканите винаги ще е обтегнато. Говорейки за единъ
балкански съюзъ, азъ разбирамъ, че преди всичко щ е требва да се дадатъ
не само права на малцинствата, но още и македонския въпросъ ще требва
да се разреши задоволително не за правителствата на България и Ю госла
вия, но за доброто на самите техни народи и за това на самите македонци.
Какъвто и да е балканския пактъ, сключенъ преди македонския въпросъ
да се разреши справедливо и задоволително, нем а да има цената на книгата,
върху която той е билъ написанъ ».
(«М акедонска Трибуна», Индианаполисъ — 12 януарий 1928 г.).

Въ броя си отъ 23 октомврий 1927 г. в. „ Дитроитъ Фри Пресъ ”
пише между другото :
« Терористическите акции станали напоследъкъ въ Македония, сж. въ
отплата на усилията, които полага Ю гославия да сърбизира населението въ
тая область. По-големата часть отъ македонското население говори наречие
по-близко до българския, отколкото до сръбския езикъ. Понеже въ македон
ските училища и черкви се употребяваш е по-рано български езикъ и по
неже т е сж били средищ е на революционна дейность, сърбите затвориха

*
Г-нъ Сугаревъ е братъ на известния битолски войвода Георги Сугаревъ,
загиналъ презъ турския режимъ. Той е билъ професоръ въ американско училище
и е взелъ участие при разискванията, за които става дума; тукъ и винаги е билъ
членъ на македонската патриотическа организация въ Америка и работилъ за
освобождението на Македония и за правата на българското население въ старата
родина.
—
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българските училища и въ черквите въ Македония изпратиха да служатъ
сръбски свещеници. Сърбите искаха да сърбизиратъ населението въ Маке
дония, обаче, то се възпротиви и ожесточи отъ суровостьта, съ която сръб
ските власти прилагатъ сърбизаторските мерки. И въ резултатъ македон
ците възстановиха терористическите акции срещу методите на Ю госла
вия . . . »

Д -р ъ Е. Аменде, главниятъ секретарь на конгреса на малцинствата,
помества въ германския в. „ Тагеспостъ ” отъ 15 декемврий 1927 г.
статия, въ която говорейки и за Македония, между другото пише :
,, Погрешно е да се смета, че революционни акции въ Маке
дония сж извършени отъ Македонския Революционенъ Комитетъ
безъ непосредствената или косвена подкрепа на местното маке
донско население. На конгреса на народностните малцинства се
реши, че неразрешаването на въпроса за народностите предста
влява най-голема опасность за войни. На македонското население
не се дава възможность да се развива културно на национална
основа. Съ това тр ебва да се обяснятъ нападенията на македон
ските комити. Не бива по-нататъкъ да продължава такава една
насилническа политика — тр ебва въ най-скоро време да се раз
реши въпроса за народностите въ О. Н ” .

—

362

—

1928 г.

XXI.

ПОДВИГЪТЪ НА МАРА БУНЕВА

На 13 януарий 1928 г. въ Скопйе въ 12 часътъ и 15 минути на
обедъ, когато сърбинътъ Велимиръ Преличъ се връщ алъ отъ канце
ларията си по крайвардарската улица наречена ,, Войвода Путникъ ” ,
предъ печатницата „ Стара Сърбия ”, билъ застигнатъ отъ една млада,
добре облечена жена, която съ три куршуми го повалила.
Атентаторката, Мара Бунева, успела да изстреля единъ куршумъ
съ гър ди те си преди да се доближи до нея пазительтъ на Прелича,
единъ албанецъ. Пристигнала полиция, която отнела револвера й. Мара
направила опитъ да се хвърли въ Вардара съ викове : ,, Искамъ да
умра ”, но не успела. Видели, че кръвь блика отъ гъ р д и те й и я завели
въ болницата. Т ам ъ тя прекарала три часа въ агония, следъ което
издъхнала. Л е к а р и те успели да я свестятъ за малко, за да бжде раз
питана отъ следствените власти.
Преличъ е занесенъ въ болницата ; била му е направена операция.
Въпреки голем ите грижи на л екарите, не можали да го спасятъ. На
15 януарий 1928 г., следъ две денонощия, починалъ.
Вестьта за атентата въ Скопйе се разнела отъ уста на уста, като
мълния. Града е билъ пъленъ съ пазарджии. Граждани и селяни з а р е 
зали пазаря и дюкяните и се впуснали първо към ъ местото на атентата
и после към ъ болницата.
Великиятъ жупанъ, като чулъ за станалото, просто се вкаменилъ
и нищо не можелъ да проговори. А самиятъ краль веднага наредилъ
да се направи всичко възможно за спасяването на живота на Преличъ
и да му съобщ аватъ всичко относно тоя атентатъ.
Сръбските вестници сж дигнали много голем ъ шумъ въ връзка
съ този атентатъ.
Велимиръ Преличъ бе юристконсултъ на скопската жупания. Ро
домъ е отъ Сйеница, Стара Сърбия. Отишелъ е въ Скопйе още въ тур 
ско време, заедно съ всички тия сръбски главорези, които нахлуха въ
Македония преди войните и заедно съ турците вилнееха надъ маке
донското население.
„ Нема злодейство въ Скопйе и въ Скопско, на което той да не
е билъ вдъхновитель — пише въ в. ,, Македония ” единъ скопянинъ,
който е напусналъ неотдавна родния си градъ. Ж у п ан ъ тъ винаги е билъ
по-назадъ о тъ него въ това отношение.
Пропитъ отъ омраза към ъ всичко българско, познаваш/ь всички
дейци отъ величавата македонска борба, бидейки самъ зритель на ней
ния разгаръ, той вървеш е следъ всека стжпка на м естн и те граждани
и изнамираше всички средства, за да задуши и последната надежда въ
българското сърдце. До край остана чума за местното население.
И зачестиха всички ония грозотии въ Скопско, съ които той спечели
своята тъм на слава.
Когато отцепилите се о тъ демократическата партия скопяни, на
—
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чело съ Спиро Китинчевъ, заговориха за самостоятелна защита на м е с т 
ните интереси, тогава той по цели нощи е седЪлъ буденъ въ жупанията,
очаквайки донесенията на агентите си, които сж следели невинното
движение на скопяни — винаги готовъ при най-малкия поводъ да ги
арестува масово.
Китинчевъ наистина биде арестуванъ по-късно заедно съ другари
т е си, макаръ и безъ никаква вина.
По това време стана аф ерата съ помощникъ кмета Д им итъръ Шалевъ — дело пакъ на Преличъ.
Но своята грозна слава въ цела Македония Преличъ затвърди глав
но съ мжченията надъ македонските студенти.
По негова заповедь е стягана главата на Чучковъ, разтягани мус
кулите на Борисъ Андреевъ съ вжже, закопванъ е до шия Нецевъ въ
гробъ въ турските гробища Гази-Баба, изважданъ е Чкатровъ предъ
отворенъ гробъ съ насочени върху него револвери, чупени сж ржцетЬ
на Чучковъ съ дъсчици между п ръстите (о тъ което отичатъ р ж ц е т е ),
проплювалъ е кръвь П етъръ Хаджипанзовъ и пр. и пр., а да не говоримъ за Гюзелевъ, който е смазанъ отъ бой, воденъ край Вардара, за
да го хвърлятъ въ него . . . Всичко това го изнесоха студентите предъ
сжда, а го предадоха сръбските и хърватски вестници . ..
Но походътъ на насилието не спира тукъ. Едновременно съ аре
стуването на Ш алевъ, той започва хайка противъ мнозина по-будни
въ чаршията скопяни. Най-нещастни излезоха отъ затворъ Славе Панковъ, Панко Саздовъ, Л азаръ Малезановъ, Павле Шошолчевъ и пр.,
които сж закопавани въ земята, удряни съ револвери по главата, и разчеквани устата имъ съ вмъквани въ т е х ъ ками.

Сръбските вестници дадоха обширни сведения по атентата. Т е
казватъ, че Мара Бунева отъ една година е въ Македония, отначало въ
родния си градъ Тетово, а после се настанила въ Скопйе у видния скопски търговецъ хаджи Христичъ, братъ на бившия скопски кметъ
Спиро хаджи Христичъ, въ съседство съ кж щ ата на Преличъ. Т ам ъ
свършила курсъ по шевъ и отворила шивашко ателие. Създала си ши
роки връзки, като проникнала и въ висшето сръбско общество.
Направенъ е билъ обискъ въ квартирата й, но не намерили никак
ви компроментиращи книжа или други улики, споредъ в. ,, Правда ” .
Полицията направила масови арести. Арестувани били и две жени,
приятелки на Бунева, бащ ата и сестра й, а сжщо други граждани.
Споредъ „ Правда ” главното усилие на полицията било да открие
дали Бунева е имала ятаци и съучастници. ,, Изглежда — пише вест
ника — че това ще остане вечна тайна ” .

Ж еневскиятъ в. ,, Ла М а сед о ан ъ ” о тъ 18 априлъ с.г. даде следните
сведения въ връзка съ погребението на Велимиръ Преличъ.
„ При погребението митрополитъ Варнава произнесе на 17
януарий 1928 г. една предизвикателна речь предъ сръбски жандари и бандити о тъ сдружението „ П етър ъ Марконьичъ ” . Тази
—

364

—

речь ще остане единъ документъ, прочутъ за дегенерацията на
християнската мисъль и за провокаторската роля, играна отъ ср ъ б
ските черковници въ Македония. Следъ като отправя похвали за
Преличъ „ който принадлежи на тази генерация отъ национални
пионери сърби, които видеха раждането на идеите, споредъ които
т р ебва да се отнасяме жестоко към ъ дивите ”, митрополитъ Вар
нава добавя :
„ . .. азъ тр еб в а да каж а отново, че чашата на търпението е
пълна и е крайно време да спратъ да падатъ хора, които сж ра
ботили за свободата и доброто на този народъ. Това не може да
се допустне въ една цивилизована д ъ р ж а в а и малко има значение
поведението, което ще взематъ по въпроса европейските д ъ р 
жави. Тази младежь не може ли да си отмъсти на убийците, за
мжченичеството на този националенъ пионеръ ? .. Азъ повтарямъ
отъ този столъ думите на Христосъ ; ако твоя б р атъ ти направи
зло единъ пжть — прости му; ако повтори — покани го на поми
рение, но ако настоява следъ това, той не е повече твой братъ и
ти тр еб в а да го накажеш ъ споредъ както е заслужилъ. И азъ
вервам ъ, че изразявамъ верно мнението на т ези области и на
всички граждани на д ъ р ж ав ата казвайки, че тр еб в а да се постави
край веднаж ъ на всичко това. Бандитите се л ъ ж а т ъ . . . т е не ще
постигнатъ цельта, която преследватъ. Т е не правятъ друго, освенъ да се пролива напраздно кръвь въ отношенията между бра
тята. Защ ото когато започне единъ день отмъщението, много не
винни ще пострадатъ . . . ”
Речьта на митрополитъ Варнава е публикувана въ ,, Политика ”
отъ Белградъ, отъ 18 януарий 1928 г.
Граж даните и учащ ите се требвало да присжствуватъ по запо
ведь на погребението. Имало депутации отъ разни области.
Предполага се, че погребението на Мара е станало безъ свещеникъ
и опело. Никой не знае кжде е гроба й. Македонската емиграция въ
България и Америка, обаче, направи повсеместни панихиди и въздаде
слава на подвига й.
*
**
Властите се запитаха кой е позволилъ на Бунева да дойде въ Ско
пйе, кой й е издействувалъ паспорта ?
Белградскиятъ в. „ П о л и т и к а ” о т ъ 25 януарий 1928 г. помести
писмо на депутата Куюмджичъ, който опровергава слуховете, че билъ
подпомогналъ Мара да получи паспортъ ; че за пръ въ пжть чулъ името
й следъ атен тата върху Преличъ и че никога не я е виждалъ. „ Тя б е 
ше близо до полицията ” , казва писмото : „ познаваше се съ ония, които
се гр и ж атъ за нашата сигурность ”. Куюмджичъ моли министерството
на Вж треш ните работи да съобщи, кой е издействувалъ паспорта и
дали той се е намесвалъ въ тая работа.
И зулумите не закъснеха. Изчезна на първо м есто б р а т ъ т ъ на
Бунева, Лазаръ, който беше войникъ въ битолския гарнизонъ. Власти
т е убиха подиръ това братовчеда й Борисъ Андрейчинъ въ Тетово на
31 януарий с.г. Той беше адвокатъ, 30-годишенъ.
Единъ албанецъ въ Тетово б е съсипанъ отъ бой въ ареста, само
защото казалъ, че Андрейчинъ е билъ д о б ъ р ъ човекъ.
—
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Множество други граждани бидоха арестувани, всички безпричинно.
Въ едно писмо поместено въ ,, Свобода или Смърть ” * отъ 2 юлий
с.г., се казва :
„ Единъ день минавахъ покрай казармата на жандармерийската казарма (старата българска казарма). Т ам ъ се въ рш атъ всич
ки побоища. По това време извеждаха арестантитЯ. Бащ ата на
Мара 6Я цЯлъ окървавенъ отъ бой. Г ърбачътъ, съ който го бЯха
били, 6Я сжщо кървавъ. Д ърж еш е го единъ ж андаръ. Сломенъ,
изнуренъ отъ боя и прегърбенъ отъ годинитЯ и нещастието
блъсканъ отъ жандармитЯ стар ец ъ тъ излизаше съ другитЯ арес
танти. Никога презъ живота си нЯма да забравя неговия мжченически погледъ !
ОстаналитЯ арестанти не сж въ по-добро състояние.
Маноилъ Стояновъ е битъ на „Г ази Б а б а ” и отъ лекаритЯ
сж установени рани.
Паркачевъ, следъ ужасенъ бой, е пратенъ въ болница на ле
чение.
Васка е сжщо така бита и изтезавана.
Единъ агентъ ми разправя, че нищо не признавали. Та какво
да признаятъ ?
Следъ извършения атен татъ отъ героинята Мара Бунева и
женитЯ сж въ немилость. Има нареждане и тЯ да б ж д а тъ снаб
дени съ легитимации. НерЯдъкъ е случая при пжтуване да свалятъ
шапкитЯ на женитЯ, за да не би да носятъ нЯщо подъ тЯхъ . . .
Легитимации се д аватъ само за 7 дни на ,, по-сигурни ” хора,
и то за Скопйе. За Щ ипъ е мжчно да се получи. При ново пж ту
ване отново се подава молба за легитимация.
ВсЯка легитимация струва 50 динари. Така се пълни д ъ р ж авната каса, а и чиновниците получаватъ по нЯкоя пара бакшишъ.
ВсЯка легитимация има 6 подписа, — 4 отъ общината и 2 отъ око
лийското управление.
Охраната за „ сигурность ” въ града е сега по-голЯма отъ
всЬкога. Ж андари има на всЯки ж гълъ, а сжщо така и агенти.
Линията е почти блокирана ; землянкитЯ, които се намиратъ по
нея, често се подпалватъ отъ треноветЯ.
При тунелитЯ към ъ Скопйе е образуванъ цЯлъ лагеръ отъ
войска и жандарми. Понеже тЯзи хора, пазачи по линията, трЪбва
да ядатъ, интересно е човЪкъ да наблюдава, какъ имъ се доставя
храната. На всЯки 15-20 минути отъ трена се х върлятъ чували
съ продукти, понеже близки станции нЯма. Интересно е, дали то
ва наблюдаватъ чужденцитЯ, които п ж туватъ и какво ли мислятъ.
Преди треноветЯ пускатъ моторни дерезини; сега донесоха
нови съ едно високо острие отпредъ. Това острие чисти пжтя отъ
поставени дъ рвета и други препятствия по линията.
На 5 октомврий, подиръ десеть месеци затворъ, изваденъ 6Я
предъ сж да скопския гражданинъ С теф анъ Паркачевъ — обвиненъ като помагачъ на Мара Бунева. Вината му се състоела въ то 
ва, че познавалъ отъ миналото нейния братъ Борисъ, и че еднаж ъ
въ Скопйе й услужилъ съ пари чрезъ баща й.
* В-къ ^ Свобода или С мърть», таенъ органъ на ВМРО.
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Показанията срещу Паркачевъ дала една чиновничка въ др у
жество „ Югославия ”, чийто агентъ за Македония е билъ самия
Паркачевъ; и нЪкой си Кръсто х. Ристичъ. Трима адвокати сж за
щищавали Паркачева — разбира се, всички сърби.
По сжщото д^ло сж обвинявани Манолъ Стояновъ, Веса Ив.
Анчева една леля на Мара Бунева и др.
Паркачевъ е оправданъ, както и останалитЬ.
Не само той, но и женитЬ сж бити. Васка Анчева е плюела
кръвь поради побоя, а Манолъ Стояновъ ц^ла седмица е билъ въ
неизвестность и жестоко изтезаванъ ” .

Рискътъ, на който Мара се излагаше — да стреля посрЪдъ б^л ъ
день въ Скопйе — б-Ьше за нея огроменъ. Но за далото й, а покрай
това и за каузата на Македония, още по-възторжено може да се говори
следъ като тя реши да турне край и на живота си. Т а к ъ в ъ случай,
като нейния, наистина налагаше самоубийство.
Т укъ е м естото да каж емъ каквото знаемъ за самата нея.
Родена е въ 1901 г. въ Тетово. Баща й се казва Никола С. Буневъ,
а майка й Анна ,по баща Захова Манова, и двам ата тетовчани. Майка
й произхожда отъ богата м естна фамилия.
Бащ ата е завършилъ шести класъ въ педагогическата българска
гимназия въ Скопйе презъ турския режимъ. Бивалъ е търговецъ, по
едно време и учитель. При турския реж имъ е билъ околийски ржководитель на ВМРО въ Тетовско.
Мара е четвърто дете на родителите си. Две сестри преди нея
сж се поминали. До момента на акцията й имаше живи — братя Борисъ
и Лазаръ, сестри Еленка, Надя и ВЪра.
Първоначалното си образование и прогимназията тя свършва въ
родния си градъ. По настояване на дЪдо й (по майка) свършва сто
панското училище въ Скопйе; той не ж елаелъ да я види учителка или
чиновничка. Д ругарките й отъ онова време я помнятъ като трудолю
бива, винаги спретнато, елегантно облечена. Голяма чистотница.
Още малка се показа волева. Въ кжщи не м огатъ да й правятъ
лесно бележки. Обичала е да се разхож да съ брата си въ близкитЬ
околности на града. А като нямало други забавления, отивали често да
видятъ дервишкото теке. Д ъ р ж ал а се всякога самоуверено. Била е
и много енергична, жизнерадостна. Проявявала се въ гимнастиката.
Обичала да играе народни хора.
Презъ първата световна война бащ ата е км етъ въ Тетово и пред
седатель на мастния клонъ о тъ Дирекцията за Стопански грижи и
Обществена Предвидливость. При края на войната заминава въ Б ъ л 
гария да предаде архивата и една значителна сума пари. Съ себе си
е водилъ и Мара. Подиръ известно време, благодарение на подкрепата
о тъ американския пълномощенъ министъръ въ София, върналъ се въ Т е
тово съ дъщ еря си. Но малко по-късно Мара успала да съгласи майка
си да отидатъ въ България, за да видятъ брата й Борисъ, който е
билъ офицеръ въ конния полкъ въ гр адъ Ямболъ.
М айката се връщ а въ Македония, но Мара остава при брата си
който постжпилъ въ кавалерийската школа въ София. Съ него ж и
вяла. Станала добра ездачка. Лесно се справяла съ братовия конь „ Ар—
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цибалъ ”, английска порода, хубавъ и спокоенъ. Но обичала често и
да стреля съ револвера ,, Маузеръ ”, калибъръ 7.65, носенъ о тъ брата й.
Наскоро тя е вече съпруга на Иванъ Хранковъ, офицеръ въ Русе.
Съ него добре се разбирали. Въ София е ж ивала при хазайката Стефка
Атанасъ Петрова, на ул. „Априловъ” № 1. Въ софийския в. „Утро” тя
писа: „ Познавамъ Мара като своя по-малка сестра. Ж аль ми е за нея.
Мжчно ми е, че не можеше да ми подари златните си ржце, съ които
всичко вършеше — и готвеше, и переше, и пистолетъ в ъ р теш е ” .
Мара познаваше какво значи сръбски режимъ. Следила е борбата
срещу него, водена отъ ВМРО, отъ самия народъ. Възмущавала се е
отъ грозотиите на сръбското управление въ Македония. Запознала се е
съ мнозина измежду македонската емиграция, както и съ некой поизтъкнати борци.
Предъ съпруга си Мара е представила, че иска да прибере отъ дома
си въ Тетово, своя чеизъ. И заминава на 22 май 1926 г. въ Македония.
Установила се въ Скопйе, следъ като известно време е била въ Тетово.
З а да не падатъ съмнения върху добри българи, тя избягва да дружи
съ български фамилии въ Скопйе, а се приближава до сръбски. Заема
се да шие женски дрехи ; хваща работа въ единъ магазинъ. Шила е
дрехи и на ж ената на Преличъ. Квартирувала въ съброманската фами
лия хаджи Ристичъ. Това внушава доверие на властите.
Тази й друж ба съ сръбските пришелци започнала да става подо
зрителна за добрите екопяни. Дори въ София, до македонски среди, сж
стигнали отъ Скопйе известия, че тя е близка на съ рбите и че македон
ските среди т р е б в а д а бж д атъ внимателни и по отношение на братъ й
— щомъ сестрата събуж да съмнение . . .
За да може да остане по-дълго време въ Скопйе, тя по пощата
изпраща молба до софийската Митрополия, съ която иска да бжде раз
ведена отъ м ж ж а й. Опитала е въ Б ел гр ад ъ да получи продължение на
визата й за престой, но не е сполучила. В ъ зъ основа на заведения бракоразводенъ процесъ, съ р б и т е й позволяватъ да отиде съ баща си въ София,
за да уреди работите си. Въ началото на декемврий 1926 г. наистина
пристига въ българската столица. А следъ около две седмици се връщ а
обратно въ Скопйе, снабдена вече и съ документи, че бракоразводния
процесъ е въ ходъ.
С ъ п ру гътъ й, който я обича, не може да разбере постж пката й и
все е билъ съ надежда, че тя ще се прибере въ дома му; отсжствието
й отдава на некакво временно настроение.
Спомнямъ си случая, за който по-подробно разказа Менча.
Когато Мара б е отишла въ София съ баща си за бракоразводния
процесъ, нарочно измисленъ, за да има основание да се установи въ
Македония и да заблуди сръбската власть — пожела да посети Менча
Кърничева, която наскоро се бе завърнала отъ Виена. Менча живееш е
съ родителите си въ София и много посетители се беха изредили презъ
т ези месеци при нея. М ара дошла съ една своя приятелка и съ п р у гъ тъ
на последната, офицеръ. Като ме виде следъ известно време, Менча
не пропустна да ми каже, че се запознала съ сестрата на моя другарь
Борисъ Буневъ, дошла на гости у дома й. И ми добави:
— Тази жена е годна за големи дела.
Погледнахъ я очуденъ, и я запитахъ:
— Какво сте разговаряли, та вадишъ това заключение ? Тя ли изяви
готовность за некаква акция, или какъ ?
—
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Нищо особено не сме разговаряли; даж е само приятелката й и
азъ говорехме. И азъ не знамъ защо имамъ това впечатление. Толкова
жени срещнахъ, толкова прегърнахъ, а за никоя до сега не мога да
каж а такова нЪщо . . .
Каква интуиция 6% тази ? Какво сж излъчвали очитЪ на Мара отъ
душ ата й, за да го предаде на Менча ? . . . Знамъ само това, което е
казала на близките си: че искала да отиде при Менча само за да я види,
да й се порадва.
На сръбската власть действува успокоително факта, че тя напу
ска единъ български офицеръ. Обаче майка й, до голяма степень и
баща й, не м огатъ да се помирятъ съ това. Въ Тетово, м ал ъкъ градъ,
хората започнали да отправятъ неблагоприятни критики по адресъ на
Мара, задето напуснала м ж ж а си. Понякога тя е требвало да понася и
по-тежки укори отстрана на майка си. Но съумявала е всичко да пре
глътне съ воля, защото е преследвала една голяма цель.
Единствено на по-малката си сестра Надя е доверила всичко. Тя
й скривала д аж е пистолета, съ какъвто Мара се е вече снабдила отъ
по-рано. Надя го е пазила въ дюшека, за да не бжде откритъ о тъ май
ката. Сестрата се е оказала не по-малко мълчалива и волева о т ъ нея.
Заедно съ това Надя е била много добросърдечна, мила мома.
На два пжти Мара се е надавала да намери вкупомъ жупана Вилдовичъ, Преличъ и н'Ькой другъ голЪмецъ. Но явявали се пречки и е
трябвало да отлага за други пжть решението си. При тЬзи случаи тя се
е прощавала съ сестрата си, съ увёреность, че нЪма вече да се видятъ.
Сестрата Надя заболява отъ туберкулоза. ЛЪкаритЬ сърби установяватъ, че все може да има шансъ за спасение ако се взематъ бързи
м^рки. Единствената възможность за семейството е тази: да се изпрати
болната при брата й въ България, та той да се заеме съ лекуването,
което създава толкова надежди, колкото и безпокойствие на Мара. Тя
самата придружава сестрата си презъ августъ 1927 г. до Ц арибродъ и
се връщ а въ Скопйе.
Б р а т ъ т ъ и негови приятели полагатъ всички необходими грижи,
но на 25 м ар тъ 1928 година Надя се помина въ Швейцария. Не бЪха
минали още три месеци откакъ б1> стреляно срещу Преличъ. П ървиятъ
въпросъ на младата патриотка, толкова привързана къ м ъ по-старата
си сестра, — когато е чула за събитието — е билъ: „ Д а не би жива
да е останала Мара ? . . . ”
Съ много хладнокръвие е преследвала своята задача Мара. Е днаж ъ
се вмъкнала въ двора на Преличъ — съ когото сж съседи — и щЪла
там ъ да се закрие, за да го дочака. Но случайно я забелЪзалъ неговиятъ
братъ, който я запиталъ очудено: ,, Ш то желите, Госпогя Маро ? . . . ”
— Търся една наша загубена кокошка, му отговорила тя спокойно и
напуснала двора.
Сама е разказвала, че когато въ Скопйе требвало да се освещава
електрическата централа, определена е била да бжде една отъ дамитЬ,
които ще прислужватъ на банкета. Очаквали да пристигнатъ влади
ката Варнава, ж упан ъ тъ Вилдовичъ, Преличъ и други. Мара била гото
ва да повали поне двама, ако не и трима. Но поради никаква причина
не дошли.
Въ едно отъ последнитЪ си писма тя пакъ моли да се стори възможното за сестра й; и препоржчва на приятелите си да б ж д а тъ весели
и доволни, да не ск ър бятъ за нея . . .
—
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Презъ време на втората световна воина е билъ нам^ренъ въ се
лото му, близо до Качаникъ, албанецътъ телохранитель на Преличъ.
Казалъ: „ Тая жена б1>ше мужка жена, ама б^ше и инсафлия (човечна)
— защото можеше и мене да убие ” .
Болничарката сръбкиня, която я е дочакала въ болницата, е била
съ щ о жива по време на войната. Тя разказвала: ,, Като я донесоха, въ
колата съ нея бЪха единъ капитанъ и б р а т ъ т ъ на Прелича, който я
нарече „ п р е с т ъ п н и ц а ” . Капитанътъ го пресече, като му каза: „ Н е
виждашъ ли, че е ранена ? . . . ” Мара изглеждала пож ълтила и била
облегната въ колата. Болничарката я питала въ първия моментъ болна
ли е, а тя отговорила: „ Ранена съ м ъ ”. Веднага я отнесли въ опера
ционната зала.
Арменецътъ л^карь, който е присъствувалъ при операцията, разказалъ — пакъ по време на войната:
„ БЪхъ дежуренъ л^карь като я докараха. Обадиха ми се отъ жупанията да се старая да я запазя жива докато дойде лЪкарь о тъ Б ел гр ад ъ
и следствените власти. Наистина, подиръ два часа пристигна съ аеропланъ дворцовия лекарь генералъ Костичъ, отъ Белградъ. С ъ него
дойде и ж упанътъ Вилдовичъ. Д окъм ъ три ч асъ тъ Мара бЪше въ добро
съзнание. Генералъ Костичъ я запита: „ Йе ли, Госпогя Мара, зашто
сте убили Прелича ? ”
—
Убихъ го защото той измъчваше моитЪ млади сънародници,
македонските студенти — отговорила Мара и сетне добавила: „ УмрЪ
ли Преличъ ? ”
Когато генералътъ й казалъ, че не е умр^лъ, възбудено изговорила:
„ Обичамъ своята родина Македония и умирамъ за нея ” . А генералътъ
се обърналъ към ъ другитЪ съ тия кратки думи: „Господо, ево вамъ
жена ! ” (Господа, това е жена !).
Малко по-късно Мара починала.
Въ Тетово властьта е заставила фамилията Буневи да отиде на
панихидата за Преличъ, за да слуша нападкитЪ противъ Мара.
Три дни подиръ см ъртьта й въ София и на разни мЪста изъ Б ъ л 
гария, а подиръ това и всредъ емиграцията въ Америка, с ъ били устрое
ни тържествени панихиди. Въ София отлично е говорилъ на панихидата
Врачанския Митрополитъ, казвайки между другото, че Христосъ тръгна
къмъ Голгота, за да загине и да възкръсне подиръ това.
Б ащ ата веднага б'Ь арестуванъ и остана въ затворъ осемь месеци.
Той много теж ко жив'Ь и следъ като го пуснаха на свобода. Д ълго
време не му даваха да хване никаква работа.
НЪкои подробности, които биха представлявали интересъ за бор
ческата история на Македония, с ъ се съдърж али въ писмата на Мара,
които тя е изпращала съ тайно мастило и ш иф ъръ, изподъ рисунки за
тантели и кройки за женски дрехи. Тия писма с ъ били съхранявани
въ единъ домъ въ България. Но при случаенъ обискъ въ този домъ,
офицери измежду онЪзи, които извършиха военния превратъ въ Б ъ л 
гария на 19 май 1934 г., с ъ заграбили тази папка, означена, че с ъ д ъ р ж а
писма отъ Мара Бунева. Заедно съ други ценни за Македония и за бъ л 
гарщината книжа, папката никога не 6Ъ повърната на македонскит-Ъ
срЪди. Т върде възможно е да с ъ я унищожили.
Мара бЪше млада, весела, хубава. БЪше образована, енергична
жена, съ всички изгледи за спокоенъ животъ. Защ о предпочете да умре ?
— Заради родолюбието й.
—
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Има и всрЯдъ други народи подвизи като този на нашата знаме
нита тетовка. Но все пакъ съвсемъ рЯдки сж тЯ. Лесно можемъ да
си дадемъ смЯтка, че и въ нашето народно борчество на пръсти се
броятъ случаитЯ като този съ солунскитЯ атентатори и съ Мара Бунева.
О тъ нейното дЯло м акедонецътъ може да черпи кураж ъ при всЯка
нещастна обстановка, а младеж ьта ни да се поучава. Нашата нация
може само да се гордЯе съ Мара.
При най-тежкитЯ изпитания въ сръбския режимъ, поробениятъ
нашъ народъ благославяше подвига й. З а да покаже, че нЯма нищо об
що съ народното чувство, комунистическата власть въ Скопйе премахна
скромната възпоменателна плоча на мЯстото, кждето Мара 6Я престреляла сърдцето си въ името на македонската свобода.
Скоро ще се навърш атъ четиридесеть години отъ тогава. ПонЯкога
ми се струва, че сж четири столЯтия; а често ми се чини, че сж из
минали само четири часа откакто за последенъ пжть се раздЯлихъ съ нея.
БЯше мъгливъ, влаженъ день. СЯкашъ още виж дамъ какъ по измо
крената й връхна дреха се стичаха дъждовнитЯ капки. НЯмаше какво
повече да си кажемъ. ОчитЯ й ме гледаха увЯрено. И въ ржкуването й
почувствувахъ нейната сигурность; а заедно съ това и доловимия трепетъ на р ж ката й — знакъ, че искаше да ме прегърне, за сбогомъ съ
мене и съ всички, които следъ нея оставаха въ борбата.
НЯкаква вина и м ж ка чувствувамъ и до сега, че пропустнахъ да я
прегърна. Загледанъ бЯхъ въ очитЯ й, за да й изразя всичко, което съ
думи 0Я неизразимо въ тоя моментъ; а може би ме възпрЯ подсъзна
телно тогавашното ми — очевидно пресилено и престаромодно — мое
схващане за коректно отношение.
Ако наистина има другъ свЯтъ, въ който искаме да вЯрваме, там ъ
ще поправя грЯшката си, мила сестро М ара ! А до тогава предъ твоя
образъ се прекланямъ съ сж щ ата обичь и въодушевление, както предъ
образа на другата наша обща сестра — Менча.

Новината за самия атен татъ проникна въ печата на всички страни.
Но понеже нЯмаше кого фактически да с ж д я т ъ сръбскитЯ власти,
не се и разви сензационенъ процесъ. Затова липсваха и чужди корес
понденти, които подробно да осветлятъ общественото мнение. С ръб
скитЯ вестници се пълнЯха само съ нападки противъ македонското дви
жение, а и по правило — заплахи срещу България.
На много мЯста и въ чужбина бидоха публикувани статии и белЯжки, изразяващи удивление предъ подвига на Бунева. Спомнямъ си
известията на приятели отъ Виена, че за цЯлия тамошенъ печатъ истин
ска сензанция е било съобщението о тъ Скопйе за убийството на Прелича по т а к ъ в ъ начинъ, както го извърши Мара. Такива известия имаше
и отъ Римъ — че въ италиянската преса сж се появили обширни ко
ментари. Т ака 6Я въ Унгария, Франция и другаде. ГолЯмъ брой напомняния въ печата обръщ аха внимание на отговорнитЯ фактори наново,
че м и рътъ на БалканитЯ, а може би и въ Европа, нЯма да е сигуренъ
докато не се уреди македонския въпросъ.
За съжаление, нЯмамъ на рж ка никакви други извадки о т ъ пре
сата, освенъ тЯзи, които следватъ тукъ. Но и тЯ сж о тъ естество да
—
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дад атъ представа за духътъ, въ който се е писало за незабравимата
Мара.
П ариж киятъ вестникъ ,, Л’Йовръ ” отъ 7 априлъ 1928 година пе
чати дописка отъ Скопйе, въ която се казва:
„ Положението въ Македония е мрачно. Убийствата се умножаватъ,
безъ да може винаги да се обвинява революционната организация ” .
А вторътъ на дописката говори за Мара Бунева, ,, македонската Ш а р 
лота Корде ”, и за убийствата на македонци, които сж последвали, като
ги свърза съ по-предишните и отбелязва пасивностьта на властите за
издирване на убийците. ,, Това показва — изтъква той — , че тези убий
ства сж една система на репресии, която може само да усложни едно
вече много сериозно положение. ”
А вторътъ цитира думите на скопския жупанъ полковникъ Наумовичъ и, като отбелязва, че сжщевременно броя на процесите се уве
личава, казва: ,, Възможно е, тези студенти, граждани, селяни, да принадлежатъ към ъ македонската организация, обаче не може да се каже,
че т е идатъ отъ България. Повечето отъ т е х ъ никогда не сж били въ
България.
Всички тия факти, атентати, арести, процеси показватъ, че насе
лението въ Македония не се примирява съ днешното положение. Всички
безпристрастни свидетели признаватъ това. Десетгодишниятъ срокъ
за сърбизирането на Македония изтича безъ да остава надежда за успЪхъ. Насилията окончателно се провалиха предъ упоритостьта на маке
донците, калени въ тридесетгодишна борба съ турците. ”
Въ „ Алманахулъ Аромънескъ ” . 1928 г., стр. 93-101, ромънскиятъ
писатель Н. Тачитъ, пише въ една статия, между другото :
,, Велимиръ Преличъ, юридически съветникъ на префектурата въ
Скопйе, б е въ турско време, въ 1904 г., формално секретарь на сръб
ския владика Фирмилианъ, но въ действителность организаторъ на сръ б
ски банди, предназначени не да освободятъ Македония о тъ хамидовия
хомотъ, но напротивъ, въ съгласие съ жандармерията и баше-бозуците
на турската власть, да преследватъ македонските революционери, чийто
девизъ бЪ: ,, Свобода или Смърть ”, девизъ традиционенъ на всички
балкански революционери, които сж се борили за окончателното изгон
ване на турц ите отъ Европа.
Мара Бунева, българка отъ Тетово, интелигентна и пламенна ма
кедонска патриотка, бе единъ деенъ членъ на македонската организа
ция въ Скопйе, кждето тя се б е настанила отъ една година. Свидетелка
на всички физически и морални изтезания, претърпени отъ затворените
студенти, отъ които некой паднаха въ мжченичество за Македония, Мара
Бунева, следъ като уби посредъ б е л ъ день и въ центъра на Скопйе
Преличъ, се самоуби стреляйки си единъ куршумъ въ сърдцето и ум ре
преди Преличъ.
Мара Бунева взема м есто между мжчениците на Македония, които
сж искали да ум ратъ за своята измжчена родина. М акедонците празднув атъ въ всички страни паметьта на тази македонка, която провъзгла
сиха: Хубавата мжченичка на потисната Македония ! ”
Въ македонските вестници често се появяваха статии въ връзка
съ годишнината отъ подвига на Мара.
—
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По случай б години о тъ см ъртьта на великата македонска героиня,
ето какво пише за нея Болеславъ Тахауеръ, аташе по печата на Унгар
ската легация въ София, въ единъ отъ броеветЯ на в. „ М а к е д о н и я ” :
„ Много се е писало върху психологията на революциитЯ и рево
люционерите, разглеждала се е проблемата за социално, полити
ческо и психологическо гледище и при все това, едно определено
и решително мнение не би могло да й се даде. Би било повече отъ
банално да се твърди, че никой народъ не е извоювалъ свободата
си безъ проливане на кръвь.
Това е така за всички народи, освенъ за тЯзи, които спечелиха
свободата си посрЯдствомъ дипломатически комбинации, които се
образуваха подиръ войната и които създадоха малцинствата, за
които до 1914 г. никога не бЯше се чувало да се говори.
Докато устройството на свЯта почива върху принципа на на
ционалностите, не ще може да се разграничатъ национализъмъ,
патриотизъмъ и фанатиченъ патриотизъмъ — този ф анатизъм ъ,
на който Мара Бунева 6Я едно истинско въплощение. Повече отъ
сигурно е, че ако тя не бЯше се самоубила, сръбскитЪ сждилища
биха я осждили на смърть или на в^ченъ затворъ. Обикновено
правосждието е снисходително към ъ политическите преступления,
които сж подбудени отъ екзалтиранъ патриотизъмъ. Има множе
ство подобни примери на такава снисходителность, какъвто е
случая въ Виенския еж дъ спрямо Менча Кърничева. СърбитЪ,
обаче, които възнасятъ паметьта на убиеца на австро-унгарския
престолонаследникъ, безъ всякакво гризене на съвестьта биха осж 
дили Мара Бунева и, нЪма защо да го криемъ — това е тЪхно право.
Борбата се води отъ тЪхъ сжщо тъй добре, както отъ македон
ските българи. Т-Ь защ ищ аватъ това, което владЪятъ, а маке
донските българи се борятъ за своята независимость. Аналогични
случаи виждаме и сега въ Полша, въ Италия, въ Ирландия. Това е
победата, която дава правото, защото въпреки всичкитЪ хуманни
теории — правото на най-силния е всякога съвършено.
Въ лицето на Мара Бунева виждаме единъ борецъ за сво
бодата на своя народъ. Тя ж ертвува своя ж ивотъ и дори непнитЪ
противници би требвало да се преклонятъ предъ този възвишенъ
подвигъ, както много пжти турскит-fc офицери поздравляваха съ
сабитЪ си революционерите, паднали отъ куршумите на т^ х н и т ^
войници.
ТЪзи няколко реда сж предназначени за читателите на в.
,, Македония ”, повечето отъ които сж македонски българи, т.е.
бащи и братя, майки и сестри на борещитЪ се българи въ поро
бена Македония. По-добре отъ мене тЪ разбиратъ подвига на
Мара Бунева, по-добре отъ мене тЪ го преценяватъ и ще съумЪватъ да го възвеличатъ и да запазятъ в^чно ж ивъ споменъ за
тази безсмъртна героиня, македонска българка. Тя е влязла въ
кървавата история на македонските мжченици и въ деня, когато
Македония ще бжде свободна, тя ще личи на видно мЪгто въ
историята на Македония, която ще се изучава въ училищата.
ВсЬки народъ е далъ примери, подобни на този на Мара
Бунева. Може да се похвали или оежди политическото убийство,
но това което тр еб в а да се забележи, това е, че само народъ,
—
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който знае да убие за свободата и да умре за нея, който знае да
извоюва свободата си — само той е достоенъ за нея ” .
Мара е била погребана въ гробищата, разбира се, о тъ полицията.
По несъобразителность, скопски младежи следъ некой день покрили
гроба й съ цветя. Това е дало поводъ на властите да заличатъ грооа
и да дигнатъ неизвестно кжде тленните й останки.
А когато дойде комунистическата власть въ Скопйе, която прогла
си себе си за „ освободителка ” , премахна възпоменателната плоча отъ
местото, кждето Мара извърши безсмъртния си подвигъ.

Наскоро следъ убийството на Преличъ въ Скопйе пристигна новъ
жупанъ — Наумовичъ. Той събра по-видните граждани и имъ д ъ р ж а
речь, която по целото си съдърж ание приличаше на грубо заплашване.
— ,, Вие сте виновни за всичко, което става ту къ ! Но нека се знае,
чс нема да простимъ на никого. За око ще взимамъ глава, за зж б ъ —
челюсть ” !
Съ думите си признаваше, че борците излизатъ отъ с р е д а т а на
народа — щомъ като той билъ виновния. Въ т а к ъ в ъ случай защо по
стоянно обвиняватъ България ? . .
Той покани граж даните да му съобщавали за всичко „ подозри
телно ” . А на сърбоманина Панче 'Богоевичъ възложилъ да създаде
група отъ дванадесеть граждани, познаващи добре населението, за да
следи по-старателно всичко и да донася на властьта. С м етналъ е, че
полицията нёма достж пъ и доверие в ср ед ъ народа. Чудили сж се
гражданите що да правятъ. Кждето е пж тувалъ по Македония, Наумо
вичъ се е старалъ да създава подобни групи.
Но за шпионажъ е мобилизиралъ всевъзможни паднали типове.
Страхъ и съмнение започна да царува между хората. Мнозина се боятъ
да ходятъ съ ржце въ дж обовете по улицата — за да не б ж д а тъ гле
дани накриво отъ полицаите. При влизане въ некое учреждение, въве
дено е било претърсване. Отваряни сж и рж чните чанти на ж ените.
Като-чели всека жена съ чантичка е станала подозрителна за властите.
Доколкото имаше по некой чиновникъ родомъ отъ Македония, би
ваше вече преместванъ към ъ Шумадия. Естествено, не биваха закачани
малцината сърбомани.
Такива и още по-мрачни дни населението бе виждало и другъ
пжть, откато Сърбия бе заела Скопйе.

Не само македонските вестници споменаватъ името на славната
Мара по поводъ на годишнини о тъ подвига й или при други случаи,
но често и чужденци сж си спомняли за нея. З а примеръ, френскиятъ
вестникъ „ Волонте ”, излизащъ въ Парижъ, на 10 априлъ 1930 г. писа
следното:
« Между сегашна Ю гославия и България ние намираме въ затаеность,
че сжществува македонски въпросъ. Вънъ отъ съмнение е, че най-многобройнитЪ и най-тежки атентати, които напоследъкъ окървяватъ българо-ю гослав
ската гранична зона не сж друго, освенъ слабия изразъ.
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Д а се претендира, както искатъ да направятъ крайните югославянски
националисти, че дейностьта на македонските комити въ югославска тери
тория била окуражавана, ако не и подържана отъ българското правител
ство, е едно упростено обяснение, което за всеки безпристрастенъ наблю 
датель не издърж а критика. Сжщо така какъ би могло да се прави оплаквание за липса на добра воля, при българското правителство, за взимане
на достатъчни мерки, за да се противопостави на излизането отъ негова
територия на грешните комити ? Граничните югославски постове, които сж
въ пропорции почти три къмъ единъ срещу българските, сж били сжщо
немощни да ги спратъ. И после, големо число отъ атентати, извършени на
югославска Македония и най-отекватци — за да не напомнимъ други освенъ
този на младата и см ела девойка отъ Скопйе, Мара Бунева, ум рела съ ви
ка: « Д а ж ивее Македония ! » — не сж ли били извършени отъ лица, кои
то никога не сж ж ивели въ България ? Уви ! ние сме присжтствуващи на
жалки актове на тероризъмъ, вдъхновявани отъ отчаяния македонски нацонализъмъ ! Неотдавнашниятъ протестъ, подаденъ до Обществото на Н а
родите въ Ж енева отъ Скопйе, отъ Димитъръ Илиевъ, бившъ сждия въ
Велесъ и Григоръ Анастасовъ, бившъ депутатъ въ сръбската скупщина —
отъ демократическата партия на Давидовичъ, — го свидетелствуватъ крас
норечиво.
Н а место да упорствуватъ въ една политика на денационализация на
Македония, която се изразява въ затваряне на училищата и на църквите и
сърбизиране на имената на жителите й (имената съ македонско окончание
не сж признати за публични актове, нито въ пощата за адресите на корес
понденцията), безъ да говоримъ, разбира се, за разпръсването на маке
донската партия, като легална политическа партия, на забраняването на
вестниците и на забраната на другъ езикъ, освенъ сръбския, белградската
диктатура, която си е поставила за задача да дойде до ликвидацията на
трудностите, отъ които страда югославската държава, (отъ факта на на
ционалните недоволства) би осигурила много по-ефикасенъ редъ въ ма
кедонската область, премахвайки причините за безредие, премахвайки ж ал
ките манифестации, които ставатъ тамъ »
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МЪстото въ центъра на Скопйе, кждето Бунева извърши
подвига си.
(Точното мЪсто е на няколко метра въ лЪво отъ
стрелката.)
Зданието на дЪсно отъ моста е тогавашниятъ сръбски
офицерски клубъ

XXII. ЖЕСТОКОСТИ НАДЪ НЕВИННИ СЕЛЯНИ ВЪ СКОПСКО
На 14 май започна процеса противъ арестуваните въ Скопско двадесеть и трима невинни селяни въ връзка съ атентата на ж е л е з о п ъ т 
ната линия, извършенъ на 19 ноемврий 1927 г. близо до станцията Айватово.
Селянит^ сж били подложени на неописуеми изтезания. Заслуж ава
да дадемъ ту къ описанията, поместени въ в. ,, Свобода или Смърть ”
о тъ 7 май 1928 год.
О тъ село Аджалари сж изтезавани:

1. Траянъ Божиновъ, 28 годишенъ. Въ жандармерийската
застава битъ о тъ 6 часа сутриньта до 8 часа вечерьта непрекржснато, и то голъ. Връщ анъ въ околийското управление, изваж данъ
въ 10 часа вечерьта вънъ отъ града съ пристава Миятовичъ и
стр аж ар а Мустафа. В ръзванъ е съ синджиръ за р ж ц ете, краката
и гръдния кошъ за стълбите. О б есв атъ му за тестикюлитё една
стомна съ вода и го поливатъ съ хладна вода. Въ безсъзнание, не
знае колко сж го държ али така. Това се повтаря и други две
вечери. Така обесенъ, биятъ го съ гърбачъ. Следъ това водятъ го
6 вечери на брега на Вардара, вързанъ съ синджири и съ вж ж ета,
пускатъ го неколко пжти въ водата. Воденъ е всека вечерь по
два-три пжти. Осемь дена е спалъ въ едно отделение на зимника,
нареченъ ,, дърварникъ ” , което има прозорци безъ стъкла. Четири
нощи билъ затворенъ въ нужника. Презъ целото време билъ съ
една риза. Осемь дена билъ съвсемъ гладенъ. Битъ е съ ритници въ
корема. Червена чушка п ъ х атъ въ носа му. В р ъ зватъ го за черни
цата и о б есв атъ му стомна съ вода за тестикюлите .Съ неговия
поясъ в р ъ зв атъ му шията и с т е г а т ъ двама докато не падне въ
несвесть. Пикалъ ц е л ъ месецъ кръвь. Една кървава риза е въ р ж 
ц е те на неговия адвокатъ. З а разпитъ сж го носили двама цигани
на тезгере. Оправданъ о тъ сж да !
2. Ангелъ Блажевъ, 28 годишенъ. Затворенъ п ръ въ следъ
атен тата още сжщия день. И зважданъ вечерьта два-три пжти
вън ъ отъ селото, битъ съ ритници и съ патрондашъ, кждето сти
гали и стегал и му тестикюлите. Въ зимника е битъ съ др ъ ж к а
о тъ брадва. Д окаранъ въ околийското управление, кждето ле
ж алъ 9 дена въ ,, дърварника ” голъ. Билъ петь дена гладенъ. Съ
една обесена стомна съ вода за тестикюлите е битъ съ гърбач ъ и
поливанъ съ вода. Палена чушка въ носа и ританъ съ ритници.
Безъ брой плесници и блъскане на главата въ зида. Ч етвъ р тата вечеръ били го съ две торби пълни съ пъсъкъ.
3. Петъръ Мановъ, 24 годишенъ. Въ жандармерийската ст а
ница битъ както и първия. Въ околийското управление изкарванъ
нощно време на бр ега на Вардара, събличанъ голъ, пусканъ съ
вързани ржце въ водата два-три пжти и изтегленъ на брега, би гъ
съ гърбачъ. П ървата вечерь изваж данъ е така 5 пжти, втората 4,
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третата 2, ч етвъртата 2 пжти. Идущите четири вечери е изкарванъ въ двора на управлението, събличатъ му ризата и съ в ъ р 
зани ржце, го поставятъ на цимента до помпата и го поливатъ съ
хладна вода срЪдъ зима. И зкарватъ го на няколко пжти всЪка
вечерь така. На 12-тата нощь довеж датъ въ стаята му Кральо
Марковъ, който е битъ толкова, че пикалъ кръвь. Тая вечерь
Мустафа го изкарва въ кухнята и му с т е г а тестикюлитЪ съ
мокро въже. 13-тата и 14-та вечерь следъ 9 часа, изкарванъ въ
двора и като му в ръзватъ ржцетЪ и краката на черницата до ну
жника, обЪсватъ му стомна съ вода и голъ го поливатъ съ хладна
вода. Последната вечерь пада въ несв^сть и следъ това решава
да подпише протокола (готово написано отъ властьта признание).
Последните 8 дена билъ гладенъ и презъ всичките 14 дена спалъ
голъ. Носилъ тежки окови до предаването му на сж дъ. С ж д ъ т ъ го
оправдалъ !
4. Коце Блажевъ, 66 годишенъ, баща на Ангелъ Блажевъ.
Арестуванъ въ ч етвъртъка следъ атентата. На другия день битъ
съ тояга въ околийското управление. Спалъ съвсемъ голъ въ
избата безъ стъкла на прозорците 4 вечери. Нощно време е битъ
въ канцеларията съ плесници и юмруци.
5. Дончо Стояновъ, 48 годишенъ. Битъ съ тояги и следъ то
ва пуснатъ. Л еж алъ боленъ 15 дена, затварятъ го отново. Презъ
целия пжть битъ съ приклади до жандармерийската станица. Стигналъ въ околийското управление за около 5 часа и веднага поч
нали да го биятъ още въ коридора. Вечерьта пакъ е битъ и по
ставятъ му револверъ въ устата. Полудева и си въображ ава, че
сж му убили сина. П оставятъ му окови и вр ъ зв атъ му ржцетЪ
съ два синджира. Раздрзненъ хваща за гушата наредника, съ б а
ря го и въ яростьта скжсва единия инджиръ на рж ката. Биятъ
го много и го откарватъ въ болницата. Оправданъ о т ъ ж да !
6. Коле Соколовъ кметъ, 50 годишенъ. Затворенъ следъ атен
тата; пуснатъ не битъ. Следъ 16 дни затворенъ въ 12 часа заед
но съ Дончо Стояновъ, битъ съ приклади по пжтя отъ селото
до станцията. На другия день битъ въ коридора на околийското
управление съ гърбачъ и дърво. Въ 9 часа въ канцеларията битъ
съ плесници и юмруци. Единъ подполковникъ му искубалъ единия
мустакъ, а единъ капларъ го билъ съ прикладъ. Оправданъ отъ
сжда !
7. Тодоръ ЦвЪтановъ, 28 годишенъ, пазачъ на линията.
Затворенъ веднага и битъ ужасно, както и другите.
8. Митъръ Кръстевъ, битъ въ станцията въ избата съ при
клади. Оправданъ !
9. Митъръ Марковъ. Битъ въ станцията, когато сж го кач
вали отъ избата до канцеларията и съ цевьта на пушката мушканъ по ц-Ьлото тело, особено въ ребрата. Въ управлението битъ
една нощь отъ стр аж ар и те Ташко и Мустафа съ гърбачъ и тояги.
М ж ките, на които сж били подлагани останалите обвиняеми
не сж по-малко страшни о тъ горните ” .
О т ъ село Сушица изтезавани:
а)
Кральо Марковъ. Въ общината много битъ. О бесенъ за
мишниците на една греда. Битъ е по корема съ тояга. Л еж алъ е
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въ дърварника 9 вечери. Битъ е съ тояги и обесена му стомна за
тестикюлигЬ. Изпиталъ всички видове мжчения, така че на де
сетия день живота му билъ въ опасность, плюлъ и пикалъ кръвь и
не можелъ да се движи.
б) Кузе Николовъ. 50 годишенъ. Въ началото д ъ р ж а н ъ
7 дни гладенъ и б дена леж алъ въ ,, дърварника ” голъ. Когато
наредникътъ му далъ парче хлЪбъ, хвърлилъ го, казвайки че нЪма
какво да признава. Турили го две вечери въ нужника и като го
изваж датъ запалватъ една чиния съ изтрити червени пиперки подъ
носа му. Билъ го лЪкарьтъ Миятовичъ съ гърбачъ.
в) Иванъ Тасевъ, битъ като Кольо Марковъ, така страшно,
че на десетия день билъ тежко боленъ, плюлъ и пикалъ кръвь.
На 11-тия день ж и в о тъ тъ му билъ въ опасность, откарватъ го въ
болницата, дето следъ нЪкой день умрЪлъ.
О тъ село Овчеполци:

Паладъ Кръстевъ. Затворенъ на 23 ноемврий 1927 година.
На другата вечерь изкарванъ вънъ отъ селото, кжд-Ьто му изко
пали гробъ, тикали му въ устата револверъ, ножъ, били сж го съ
дърво и приклади; обвитъ съ мокри вж ж ета и отгоре битъ. Закаранъ въ Малинската община, били му сж вързани постоянно
ржцет'Ь и краката съ синджири, д ъ р ж ан ъ е гладенъ, битъ съ
приклади, ритници и дърва отъ стр аж ари те Душанъ и Наче Даневичъ отъ Кумановското отделение. Въ управлението 34 дни
д ъ р ж а н ъ съ вързани ржце и крака подъ режимъ: първиятъ день
само хл^бъ, вториятъ само вода. 24 часа е билъ въ нужника обЪсванъ за прозореца и тегленъ за тестикюлит^. Въ зимника му връзватъ рж цегЬ и краката съ синджиръ на гжсто и завиватъ около
краката мокро вжже, което ст-fera месата, докато не се разпука
кожата. Презъ цялото време безъ отопление и съ вързани ржце
и крака.
О т ъ село Станевци:
а) Стоилъ Здравковъ, кметъ на с. Станевци, 35 годишенъ.
Битъ, изпиталъ всички мжчения както и горния. Ударени му сж
не по-малко отъ 250 тояги.
б) Димитъръ Арсовъ, 38 годишенъ. Затворенъ е на 19 ноем
врий 1927 година; закаранъ е въ Ж ванъ. Презъ нощьта е билъ
обЪсенъ съ главата надоле, битъ съ тояга и ритници въ ко
рема, тегленъ за тестикюлитЪ и така измжчванъ цЪла нощь. На
другия день вързани ржцетЪ и краката съ синджири, докато се
онесвЪстилъ. Престаналъ билъ да се движи, поливали го съ хладна
вода, а щомъ се св'Ьстилъ — пакъ бои. Теглили сж му тестикюлит^.
Това е траялю 6 денонощия, а идущитЪ 35 дена д ъ р ж а н ъ безъ
отопление на реж имъ: първия день вода, втория — x л tб ъ . Има
счупено едно ребро.
в) Стоянъ Блажевъ
г) Исмаилъ Демировъ.
—

сжщо така подложенъ на мжчения.
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О тъ с. Долно-Гъгница:
а) Пандо Йосевъ. Въ 9 часа вечерьта въ Малинската станция
(застава, жандармерийски участъ къ) вързанъ съ синджиръ за
р ж ц ет е и краката битъ е съ тояга и съ желЯзенъ прж тъ, докато
се онесвЯстилъ. СЯченъ е съ ножче на десния л акъ тъ, подъ левия
палецъ, на лЯвото рамо и въ кръста. ОбЯсенъ въ зимника съ гла
вата на доле за една греда. Битъ е съ ритници въ корема съ прж тъ
и поставенъ му желЯзенъ п р ж тъ въ . . . Падналъ въ несвЯсть, не
знае кога е сваленъ. Скубали сж му косата. Сж щ ата вечерь близо
до нужника поливанъ съ хладна вода. Така е измжчванъ 5 дена.
б) Лазо Митовъ.
в) Коле Давидовъ — изтезавани немилостиво.
Въ тая група арестувани сж били и лицата Хасанъ Алимъ,
Л азаръ Бойковъ и Илия Калайджиевъ — отъ скопскитЯ села.
Еднакво и т е измжчвани.
*
Арестуваните сж предадени на сръбското ,, правосждие ” подиръ
шестьмесеченъ уж асъ въ полицейския затворъ, кждето единъ се по
мина, безъ да се търси отъ никого отговорность защо е убитъ човека.
П ръвъ билъ разпитанъ Ангелъ Блажевъ. Той отказалъ да е знаслъ
за атентата. Когато сждията го запиталъ, защо е говорилъ друго въ
полицията, Ангелъ отговорилъ:
,, Т ам ъ не говорЯхъ азъ, господинъ председателю, а кьотекътъ
говореше ” .
Вториятъ обвиняемъ П етъръ Маневъ сжщо отричалъ да е
виновенъ и описалъ въ сжда страш ните мжки, на които билъ подложенъ въ затвора. Интересно е, че сръбските белградски вестни
ци, отдето сж почерпени тия сведения, не предаватъ разказа на
Маневъ за тия мжчения. ,, Съ побой и мжчения сж изтръгнати
признанията м и ” , — заявилъ Маневъ. В-къ ,, Време ” о тъ 17 май
1928 год. (Б е л г р а д ъ ), който сжщо както и другите сръбски вестни
ци ще да е ималъ нареждане да не изнася ония данни о тъ сжда,
които компрометирватъ сръбските власти не е могълъ, въ ж ела
нието си да даде по-интересно четиво на читателите си, да не се
изпусне и да не каже нещо повече отъ другите вестници, пише,
че ,, по дум ите на Маневъ побоите и мжченията приличатъ на
приказките о тъ инквизицията ” .
И третиятъ обвиняемъ Т раянъ Божиновъ е заявилъ, че съ
бой и мжчения сж изтръгнати показания, които сж угодни на
полицията. О тъ боя целото му тело е било покрито съ кървави
рани.
Обвиняемиятъ Д им итъръ Марковъ отричалъ всичко. „Треб
ваше да призная, биха ме ”, — казалъ въ сжда.
Д руги те обвиняеми: П етър ъ Марковъ, Л азаръ Бойковъ, Т о
доръ Ц ветановъ, М итъръ Арсовъ, Кузманъ Николовъ, Илия Ка
лайджиевъ, побелелия старецъ Коце Блажевъ, Кральо Марковъ,
Хасанъ Алимовъ, Паладъ Кръстевъ, Стоилъ Здравевъ и други —
всички отричали да сж виновни и твърдели, че съ побой и мжчения
полицията ги е принудила да д а д ат ъ изнесените въ сж да пока
зания.
—
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И свидетелите говорили въ полза на обвиняемите.
Стоилъ Здравевъ, при разпита му, помолилъ председателя
на сж д а да говори по-високо, „ понеже въ затвора оглушахъ отъ
побой ”, — заявилъ Здравевъ.

Защитата
Единъ отъ защитниците, ад во к атъ тъ Милославъ Милинтиевичъ,
заявилъ предъ сжда, че показанията сж изтръгнати съ страшни физи
чески насилия отъ полицията и че властьта, за да отхвърли о тъ себе
си отговорностьта, че не може да залови истинските изпълнители на
атентатите, хваща невинни хора и ги затваря.
— „ Управляващите хора тр еб в а да не забравятъ, казалъ той въ
сжда, че тая земя не е само на Ж ика Лазичъ ” . Този адвокатъ е отправилъ молба към ъ сж да да не свързва своето решение съ онази каша,
която се нарича полицейско разследване.
— Единъ отъ защ итниците билъ и Д им итъръ Ш алевъ, когото с ж 
да въ Скопйе сжщо искаше да осжди по-рано като престжпникъ спремо държ авата.
И въ тоя процесъ се повтарятъ стереотипните сцени, както при
всички подобни процеси срещу невинни хора въ Македония; като напр,
отбегване о тъ страна на сж да да привлече поне за разпитъ побойни
ците — полицаи, ако не би ги изпратилъ и въ затвора; показване на
медицински свидетелства, на които с ж д ъ т ъ обикновенно се старае да
хвърля съмнение; неправилности съ поемните лица; подставяне на обви
нители отъ страна на полицията и прочее.
Измежду защитниците сж били и Драгутинъ Тасичъ, Ж арко Каликъ
и Григоръ Анастасовъ. Последниятъ е заявилъ: „ Вместо тия селяни, би
требвало тукъ, на подсждимата скамейка, да седятъ хилядите онези,
които отговарятъ за обществената сигурность. Ние въ тая земя не
знаемъ кого да сждимъ — ония ли, които г р е ш а т ъ спремо обществената
сигурность, или пъкъ онези, които я пазятъ. Затворени сж селяни,
които сж пазели линията, въпреки че т е не сж длъж ни да я пазятъ . . . ”
Като защитникъ се е явилъ и Йованъ Грубичъ, който анализиралъ
всички дотогавашни процеси въ Скопйе, и изобщо въ Македония, и
обрисувалъ системата за физическо изнудване на признания при т4зи
процеси.
А двокатътъ Бора Янковичъ отхвърлилъ обвинението, че войводата
Величко Веляновъ билъ укриванъ въ работилницата на Калайджиевъ.
И защ итникътъ Благое Поповичъ подчерталъ, че признанията сж истръгнати насила. Последенъ е взелъ думата ад во к атъ тъ Велия Гиничъ. Той
е говорилъ за неспособностьта на полицията да разкрие авто ри те на
атен тата; затова тя устройвала предъ сж да кинематографически и ф ан
тастични картини. Въ самите признания на селяните — казва той —
не сжществува обвинението, за което сж сждени. Всичко било само една
афера, надута отъ полицията.
Скопскиятъ еж д ъ произнесълъ приеждата надъ обвиняемите.
Сждебната зала, двора на сж да и улицата сж били пълни съ
граждани и селяни, нетърпеливи да я чуятъ.
Осждени сж:
-
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Ангелъ Блажевъ, Кральо Марковъ и М итъръ Марковъ по на три
години строгъ тъмниченъ затворъ;
Пандилъ Йосковъ, Паладъ Кръстевъ, Коце Блаж евъ и Стоянъ Бла
ж евъ по на 8 години;
Стоилъ Здравковъ — на 10 години;
Исмаилъ Демировъ — на 3 години.
Останалите 14 души били признати невинни. Между тЪхъ има
такива, които сж били премазани отъ бой и изтезавания въ затвора.
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XXIII. ЕДНА БЪЛГРАДСКА КОНСПИРАЦИЯ
На 13 юлий 1928 г. отъ Б елград ъ съобщиха, че е билъ раненъ съ
куршумъ въ главата Живоинъ (Ж ика) Лазичъ, върховния ш ефъ на
сръбската полиция. Нападението било извършено въ собствената му
канцелария, въ Министерството на В ъ тр еш н и те Работи.
Ако Ж ика Лазичъ би рекълъ да напише съ пълна искреность спо
мените си за политико-административната дейность следъ първата с в е 
товна война, безъ съмнение т е биха били единъ отъ най-мрачните и
зловещи документи въ историята на съвременна Европа; особено ако
би изповедалъ въ пълнота денационализаторската си работа срещу м а 
кедонската българщина. Той бе въ течение на двадесетина години директоръ на дъ рж авн ата сигурность въ Югославия, д есн а р ъ к а на краль
Александъръ тъкмо въ македонскиятъ секторъ на ретроградната му
политика. Облеченъ съ пълното доверие на господаря си, Ж ика изми
сляше и провеждаше стотици планчета, мерки, конспирации противъ
свободата, противъ елементарните права на личностьта и легитимните
копнежи на човешкия духъ.
Но какъ така е било стреляно, и отъ кого, срещу Ж ика тъкмо въ
работния му кабинетъ ?
Въ случая имаме единъ конспиративенъ бумерангъ. Читателите ни
с ъ чули вероятно за онова о р ъ ж и е на австралийските туземци, което
се състои отъ едно сплеснато здраво дърво, широко петь-шесть санти
метра и изкривено въ форма на лакетъ. Захвърлено срещу единъ обектъ,
ако не го удари, това о р ъ ж и е — колкото просто, толкова майстор
ско —, се връщ а точно при местото, отъ к ъ д ет о е тръгнало.
Ж ика Лазичъ устрои една конспирация, но тя като бумерангъ се
стовари върху главата му. Ето какъ се е развила историята.
*
По това време Б ел гр ад ъ още подържаше на дъ р ж ав ен ъ казанъ
група емигранти о тъ България, които — следъ военния превратъ отъ
9 юний и неуспелото комунистическо възстание презъ септемврий 1923
година — намериха убежище въ Сърбия. Едва ли мнозина в ср е д ъ тия
емигранти — земеделци и известенъ брой явни и прикрити комунисти
— вёрваха, че о т ъ сръбска територия и съ ср е д ств ата на сръбската
дъ р ж ав а водятъ некаква достойна борба противъ властьта въ оте
чеството имъ. Сръбскиятъ генераленъ щабъ, обаче, и следващ ите го
винаги шовинисти въ Б елград ъ, добре знаеха, че даваната въ случая
подкрепа е подходяще средство за отслабване на България. Обилни па
рични суми и о р ъ ж и е беха осигурени най-много чрезъ застъпничеството
на Коста Тодоровъ, познатъ в ср е д ъ бъ лгар и те международенъ шпионинъ и авантюристъ, който съ право се сметаш е личенъ приятель на
краль Александра.
В сред ъ емигрантите се намираше и лицето Иванъ Момчиловъ родомъ о тъ Тракия, не помня точно отъ кое место. Близостьта му съ
—
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хора отъ партията, която до 1923 година бе на власть въ България,
завлече и него въ Сърбия. Т ам ъ е наблюдавалъ антибългарскитЬ пред
приятия, старателно забулвани задъ декламации около желано сръбско-българско братство, интегрална Югославия отъ Триестъ до Черно
море и прочее.
Будниятъ Момчиловъ наскоро е започналъ да се запитва какво
търси изобщо въ тая дъ рж ава, която б е ограбила почти половината
български земи. Но — както сетне е довЪрилъ на свой приятель — истин
ско раздрусване на .съвЪстьта му е произвелъ единъ дребенъ на гледъ
ф актъ : вид-Ьлъ е какъ при обученията на сръбска войска обикновенно
съ име „ българи ” е означаванъ фиктивния противникъ. Но и други
емигранти сж наблюдавали сж щ ата сцена. Единъ отдавнашенъ и вЪренъ
членъ на българската земеделска партия, между първенците й въ Кю
стендилско, ми казваше, че най-ясно разбралъ какво може да бжде
братството меж ду сърби и българи щомъ вид^лъ какъ една сръбска
военна часть атакува друга, означена „ бугари ” .
Като било така, тогава — казахъ си — ,, Д а жив-fee Сливница ! ” .
Тъй заключи разказа си този буденъ селянинъ.
П о-важните измежду емигрантите, тоестъ онези, които п о д ъ р ж а
ли връзката съ сръбските фактори, имали доста в ер а у Момчилова.
Препоржчвали имъ го и за сериозни работи.
*
Следъ деветоюнския превратъ въ България Момчиловъ — отъ
Б елгр ад ъ — се е обадилъ на единъ неговъ другарь о тъ близкото минало,
съ когото отлично сж се разбирали. Това е Григоръ Милчиновъ отъ
Прилепъ. И двамата се беха озовали въ групата на Тодоръ Паница,
докато той вилнееше по Неврокопско съ ,, кар тъ бланшъ ” о т ъ земе
делското правителство за борба противъ македонската организация.
Познати сж били на мнозина, главно въ Неврокопско, некой пресилени
прояви на Милчинова. Поради това той, щомъ паднала властьта на
Стамболийски, побързалъ да се отдалечи и тр ъ гн ал ъ къ м ъ турската
граница, за да избега. На самата граница, обаче, е билъ заловенъ. Опиталъ се да се съпротивлява и е билъ смазанъ о тъ бой. Докарали го въ
софийската обществена безопасность.
Научилъ за това единъ македонски д е е ц ъ и наумилъ да го спаси,
съ надежда, че той може евентуално и да бжде полезенъ на Македония.
Чулъ е за него, че е енергиченъ и смелъ.
Този македонски д е е ц ъ подирилъ бързо свой познатъ софиянецъ,
който до скоро е билъ въ услуги на македонското дело, а е станалъ
полицай. Нагласено е било следъ полунощь Милчиновъ да бж де посетенъ набързо въ затвореническата килия, когато соф иянецътъ е дежуренъ. Т ака и станало.
Въ килията си Григоръ е представлявалъ т ж ж н а картина. Ли
цето и главата му изпоцапани отъ съсирена кръвь. Тя е боядисала и
разкопчаната му риза, и жилетката. Обущата му изпокжсани. Изнемощ елъ, съ хлътнали очи.
—
Григоре, азъ съ м ъ Х.У. Може би си и чулъ случайно моето
име. Не се страхувай. Дош елъ с ъ м ъ тайно да те освободя о т ъ тая
мжка. Слушалъ съ м ъ за вашето семейство. Известно ми е, че ти не
о тъ убеждение, а по увлечение съ другари беш е тр ъ гн ал ъ изъ пжтя
-

-
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на Паница. За доброто име на фамилията ти, за твоя честь, а и въ
името на македонската кауза, се надЪвамъ, че ще ми повЪрвашъ и
ще тръгнеш ъ съ мене. Но всичко нека става много бързо. Ето ти
единъ пъленъ револверъ. Ако н^кой случайно ни познае по улицата,
може и да го заплашимъ. Но н-Ьма опасность презъ нощьта да ни
види никой. Тръгвай подиръ мене и не бой се.
Т он ъ тъ на тия думи в-Ьроятно е повлиялъ донейде. А Милчиновъ сигурно и не е вЪрвалъ, че ще излезе ж ивъ отъ клопката, въ
която се 6Ъ озовалъ следъ бягството си. Може би въ мигъ си на
прави сметката, че ако тръгне съ този човЪкъ, ри скътъ за ж ивота му
не ще е по-голЪмъ. НЪкакъ очуденъ, взелъ наганта и го поставилъ
въ вжтрешния дж объ на палтото си.
—
Долу на вратата минавай спокойно. Полицаятъ там ъ едва ли
ще помисли, че излиза безъ позволение арестантъ. И върви на петьшесть метра подиръ мене — нарочно му казва събеседникътъ, за да
му внуши още повече доверие.
Като минаватъ така мълкомъ три-четири улици, дообяснено му
било, че ще бжде настаненъ въ една стая, кждето ще му се донасятъ
редовно храна и вестници. А подиръ няколко дни ще бжде прем^стенъ
другаде, кждето най-спокойно ще може да се движи.
Така и станало. Не следъ дълго Милчиновъ се обадилъ на прия
теля си въ Сърбия.
*
В ръзката между двам ата приятели зачестява. Милчиновъ получава
писмата си на софийски адресъ, до общи тЪхни някогашни познати.
Разбира се, Иванъ Момчиловъ не скрива отъ сръбските власти
тая си кореспонденция. Обратно, изтъква имъ, че Милчиновъ е билъ
упоритъ противникъ на ВМРО. Това още повече насърдчава сърбитЪ
да му внушатъ една смЪла идея : да замине за България тайно, и —
като се възползува отъ старитУ си познати и услугитЪ на Григоръ
— да търси начинъ за откриване диригЬ на Иванъ Михайловъ; и да
се стреми към ъ убийството му, като действува лично или чрезъ под
готвени за това хора. Пипалата на Ж ика Лазичъ му подчертали, че
като се убие Михайловъ, щЪло да се разстрои македонското дЪло.
Чрезъ иносказателни думи въ писмата си двам ата приятели си
уговарятъ среща. Милчиновъ прехвърля австрийската граница, влиза
въ Югославия и води съ Момчилова подробни разговори. Следъ това
се прибира въ България. Уговорено е помежду имъ какъ ще се дейст
вува противъ Михайловъ, за да „ разстроятъ македонското дЪло ”
Съ знанието на Ж ика Лазичъ е даденъ гръцки паспортъ на Момчи
лова, револверъ „ Н агантъ ” и нужната сума пари за пжть презъ Солунъ
и Ц ариградъ ; съ фалшиво име, естествено.
День преди Момчиловъ да напустне Б елград ъ, запитанъ е по теле
фона Ж ика Лазичъ о тъ лицето, което уреж да подробностите за акция
та, и се получава заповедь за потегляне.
П роектътъ е известенъ и на Миличевичъ, ш еф ъ на политическия
отдЪлъ при дъ р ж ав н ата сигурность. Но е билъ чаканъ да се завърне
о тъ Ж енева и министъра на външнитЬ работи Воя Маринковичъ, отъ
което Мамчиловъ заключава, че и той, може би, е билъ уведоменъ за
пжтешествието. Преди да мине на гръцка територия Момчиловъ е на
квартира въ дома на единъ сръбски капитанъ въ Битоля, по препоржка
—
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отъ столицата. Подчертано му е било, че външното министерство е
предупредено и той може да се яви спокойно при която и да е югослав
ска легация, ако би му се наложило да бега обратно отъ България.

Иванъ Момчиловъ

Стигайки въ България среща стария си приятель, комуто въ под
робности описва какви допълнителни нареждания е получилъ отъ
съ рбите за мисията си. Сега уведомява белградските конспиратори,
че е пристигналъ благополучно и разчита да достигне цельта си. Т е
всеки день очакватъ желаната новина, допускайки, че Момчиловъ може
и да загине при изпълнение на задачата.
Въ това време двамата приятели уговарятъ съ хора на ВМРО
какъ най-сполучливо може да бжде уверенъ Жика Лазичъ, че Иванъ
Михайловъ е убитъ. Усвоениятъ планъ не е много сложенъ и наскоро
влиза въ действие.
*
Една нощь на улица ,, Пиротска ” въ българската столица, значи
—
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телно далече отъ центъра на града, тишината е била нарушена отъ
няколко револверни изстрели. Чуватъ се неопределени викове и единъ
автомобилъ се изгубва въ мрака. Ж ителите на околните кжщи оставатъ съ впечатление, че е стреляно срещу некого и че съ автомобила
сж побегнали участниците въ престрелката. Нищо повече не узнава
и дотърчалата следъ туй полиция. Нищо повече не сж могли да отбел еж атъ и рапортьоритё въ софийските вестници.
А Момчиловъ се готви да побегне обратно въ Югославия. Вни
мателно стига до единъ граниченъ постъ срещу градъ Крива Паланка.
Разкрива на югославските войници защо и откжде бега. Обсипанъ е
съ любезности. По телефона бързо сж уведомени за пристигането му
некой важни м еста, които искатъ нетърпеливо подробности. Въ поста
го преобличатъ въ войнишки дрехи, за да не бжделъ припознатъ изъ
пжтя отъ некой членъ на ВМРО. Въ Крива Паланка го среща началникътъ на пограничния секторъ.
Великите жупани отъ Скопйе и Щ ипъ спорятъ по телефона кой
да вземе Момчилова при себе си, за да събере подробните сведения.
Въ Крива Паланка намерили за нуждно да го преоблекатъ въ страж арски дрехи, на пжть за 'Куманово.
Предъ вратата на жандармерийското управление въ тоя градъ го
посреща майоръ Иванъ Тришичъ, по народность словенецъ, и изкарва
д ъ л ъ гъ разговоръ. М айорътъ е въодушевенъ отъ акцията и подържа,
че ако паднатъ още неколцина отъ ВМРО, югославското обединение
отъ Триестъ до Черно-море ще бжде свършенъ ф актъ.
Разбира се, Момчиловъ убедено подържа, че на улица ,, Пиротска ”
въ София е стрелялъ срещу Иванъ Михайлова и придружаваше го
лице ; и че бегайки е мож алъ да види какъ къ м ъ местото е избързалъ
автомобилъ, който вероятно е чакалъ наблизо Михайлова. Единъ отъ
органите на сръбската полиция задава на Момчилова и този въпросъ:
,, Сметате ли, че бащ ата и брата на Иванъ Михайловъ сж убити отъ
нашите ? ” При утвърдителния отговоръ се чуватъ закани, че ще изт р еб я т ъ всички такива . . . „ Подъ такива ” подразбиратъ македонските
българи, които не ж елаятъ да се посърбятъ.
Въ Куманово пристига началника на югославската жандармерия
генералъ Томичъ и сжщо дълго разговаря съ Момчилова, изсипвайки
му купъ похвали, а срещу ВМРО цинични нападки. С ж щ иятъ день
стига там ъ за кратко и министъра на Вж треш ните работи Корошецъ,
придруженъ отъ Ж ика Лазичъ ; набързо посещ аватъ Паланка и се
връщ атъ. Щ ипскиятъ жупанъ полковникъ Мих. С. Михайловичъ, е
въ това време вече дошелъ въ Куманово и взима съ себе си Момчилова,
на пжть за Белградъ. Дава му петстотинъ динари и на визитната си
картичка написва, че се намира въ първа класа и че Момчиловъ пж тува
съ него. Картичката би служила като легитимация на последния. Ж упанътъ отива въ вагона, кждето се намиратъ министрите Корошецъ
и Лазичъ.
Въ Белградъ, покрай други влиятелни сърби, Момчиловъ е срещнатъ и отъ Бирчанинъ, председателя на сръбското четническо сдру
жение, което е често въ услуга на министерството на вж треш ните
работи. Всички се запитватъ защо българските вестници още нищо не
пишатъ за станалото. Момчиловъ имъ обяснява, че ВМРО сигурно
дълго ще скрива убийството на Михайлова, така както на времето бе
прикрито и убийството на Тодоръ Александровъ въ течение на близо
—
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две седмици. Това съображение приематъ за уважително, а Бирчанинъ
заявява самоуверено : „ Азъ съ м ъ старъ войвода. Разбирамъ отъ
психологията на конспираторитЪ. Момчиловъ е извършилъ успешно
акцията ” . Но наскоро получаватъ и първит-fc известия о тъ София,
които гласятъ, че е раненъ скопския войвода Величко; за Михайлова
още нищо не се знаело. Установяватъ точно, че Величко е въ курортното селце Горна^Баня, на десетина километра о тъ София, на лечение.
Той носи превръзка безъ да е раненъ, обаче, и так а играе дисциплини
рано роля въ пиеса, чието съ дъ рж ани е му е непознато.
Ч акатъ да се потвърди убийството на Михайлова. Софийската
югославска легация имъ известява, че той може да се смЪта раненъ,
както е ранено и придружаващето го лице. Чехословашкиятъ министъръ
въ Б ^л гр адъ — по сведения на френската софийска легация — съобщилъ на н'Ькои видни сърби, че Михайловъ е убитъ на мЪсто, но се
пази мълчание отъ страна на ВМРО.
А Михайловъ 6i> получилъ много по-рано вече кратка бележка
отъ Иванъ Момчилова. Обръщайки се към ъ него (Михайлова) съ
псевдонима „ Малкия ” , Момчиловъ му пише :
„ Т е ж к о ми е, че не се познаваме и че не се видехме лично ;
може би въ този случай щЪше да направимъ н'Ьщо по-красиво !
Въпреки това азъ ще се помжча да направя онова, което е найдобро. Бжди здравъ и ж ивъ за доброто на всички он1>зи, които
очакватъ спасение отъ тебе, а такивато — ти знаешъ — сж много !
— Здравейте !
Ив-Момчиловъ
10. VI. 28 г.
БЪлградъ
Въ приложение 39 е дадено това писмо, съ ржкописа на Момчиловъ,
изнесено въ „С вобода или С м ъ р т ь ” о тъ 20 юлий 1928 г.

Следъ ц ялата одисея — пжтуване с ъ фалшиви книжа, криене въ
България, дебнене свързано съ рискове, стреляне, бягство презъ гра
ницата и прочее, доверието спрЪмо Момчилова пораства до степень
той да бжде приеманъ вече и въ кабинета на министъра на ВжтрешнитЬ
работи. И така единъ день той насочва револвера си срещу главата на
Жика, който пада задъ писалището си. ВсЪки моментъ сж могли д а нахлуятъ въ стаята лицата отъ охраната, които сж стояли въ съседенъ салонъ. Нападательтъ изстрелва още три куршума срещу Лазича. Но м аса
та, с т о л ъ т ъ и самото тЪло на Ж ика сж дошли така разположени, че и
трит'Ь куршума не го засегнали. А първиятъ го е ударилъ надъ дЪсното
ухо. С ъ последния куршумъ Момчиловъ побързалъ да се самоубие.
Занесени сж били и двам ата въ една клиника, кждето подиръ два
дни Момчиловъ починалъ. Ж ика Лазичъ, м акаръ черепа му да е билъ
спуканъ, останалъ живъ. З а малко не е билъ зас ^ гн а тъ мозъка. ГрЪшка
е сторилъ Момчиловъ, че е стрелялъ съ м алъкъ револверъ.
Лазичъ остава живъ. И по-добре. Така можа да види, че получава
наказанието си като злосторникъ срещу единъ народъ и да схване колко
е подигранъ като кралски конспираторъ. Момчиловъ издъхва съ облек
чението, че е премахналъ може би най-прононсираното чудовище на
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сръбската денационализаторска политика, единъ отъ стълбоветЯ на
белградската агресия спрЯмо Македония.
Преди да накаже Лазича самоотвержениятъ Момчиловъ се 6Я погрижилъ да достави по сигуренъ пжть до приятеля си саморжчно написанъ разказъ за онова, което 6Я чулъ и видЯлъ въ сръбската срЯда.
Дава данни за разни проекти срещу ВМРО, а сжщо за планове по навли
зане въ България, които да доведатъ до подчинението й. Изнася имена
на хора, които сж пращани нелегално на българска територия съ всест
ранно сръбско съдействие ; съ една дума сведения, които представляватъ интересъ за всЯки, който разучава политиката на БЯлградъ. Орган ъ тъ на ВМРО „ Свобода или смърть ”, въ броеветЯ си отъ 20 юлий,
6 и 21 августъ 1928 г., публикува тия показания, както и писмата, раз
менени между Момчилова и довЯреницитЯ на сръбската полиция. Публи
кувана 6Я и саморжчно написаната картичка на щипския жупанъ полковникъ Михайловичъ.
ЦЯлата аф ера показа нагледно какъ БЯлградъ е ц ентъръ на кон
спирации въ българска територия. Показа сжщо, че нелегално лице,
идеще отъ България или Югославия, лесно може да мине границата,
безъ да има нужда отъ съдействие на държавнитЯ власти, стига да е
готово на рискове. О тъ краля до пъдаря въ Сърбия се почувствуваха
унижени съ тая конспирация на бЯлградското министерство. Михайловъ,
когото тЯ търсеха по софийскитЯ улици, 6Я по това време много поблизо до седалището на щипския жупанъ, нежели до София. А ВМРО
се 6Я вмъкнала и въ кабинета на Ж ика Лазичъ.
*
Посетенъ отъ сръбскитЯ журналисти въ болницата, ранениятъ тпранинъ е направилъ следнитЯ изявления :
„ Съмъ въ добро настроение, задето и този пжть се оказа, че
атен таторъ тъ е миналъ презъ границата, а не идва отъ „южна Сърбия” ,
както въ първитЯ моменти е настжпило заблуждение въ обществото.
Той не е отъ Щ ипъ. Това му е било само измама.
И въ тоя моментъ Ж ика остава вЯренъ на себе си — л ъж ец ъ .
Защото : а) той премълчава, че е пратилъ Момчилова въ България.
б)
Ж ика представя, че Момчиловъ за пръвъ пжть е дошелъ отъ
България въ Югославия. А премълчава, че преди това бЯше години
подредъ на издръж ка на сръбската полиция, и е билъ на служба въ
самата д ъ р ж ав а Югославия. Премълчава и всички задачи, които дото
гава, по заповЯдь на Ж ика Лазичъ, сж възлагали на него, както и на
други български емигранти.
„ Опитвали сж се въ чужбина да представятъ всички атентатори
като наши граждани ; и че тЯ в ъ р ш атъ атентатитЯ поради това, че сж
недоволни отъ режима, който царува въ Ю жна Сърбия (Македония) ”
— допълнилъ Жика.
Безъ съмнение, каквото той казва, това го казва цЯлата сръбска
националистическа интелигенция, начело съ краля. А на всички тЯхъ
може да се отправятъ следнитЯ въпроси.
—
Кой не знае, че въ Македония, по-право край нейната северна
граница, още въ турския режимъ, мЯстното българско население водеше
борба срещу държавнитЯ сръбски чети, въ които влизаха дори черно
горци ?
—
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— Кому не е известно, че всичките четници и войводи въ Маке
дония бЪха въ сжщность селяни и граждани българи, поданици отначало
на Турция, а сетне на Сърбия и Югославия, и че всички тия хора по-рано
бЪха готови да б ж д а тъ лоялни граждани, ако не бе се стоварилъ върху
главите на нашия народъ сръбския режимъ ?
— Стотици беха тези четници и войводи. И стотици загинаха въ
бой срещу тая тирания. За кого Ж ика Лазичъ разправя, че никой житель
на Македония не е дигналъ рж ка срещу Сърбия ?
Дали наистина ш е ф ъ тъ на обществената безопасность Ж ика Л а
зичъ вярваше, че лесно може да се л ъж е св е та и самия сръбски народъ,
че никакви далечни за Македония хора, не подени въ нея, наказаха
ренегата Стоянъ Мишевъ, генералъ Ковачевичъ, Преличъ. Илия Паниурски, Мите Суджукаро, стреляха срещу Каламатиевичъ, Спасой хаджи
Поповичъ ?
Македонски българи въ голЪмъ брой се явиха съ оржжме и на
бойното поле при Сливница, въ 1885 г., и видеха военния позоръ на
сърбите.
Презъ 1914 г. македонски бългаои беха тези, които въ центъра
на Сърбия, Крагуевацъ, строени като новобранци да полож атъ войниш
ка клетва за верность към ъ сръбския кпаль, отказаха да сторятъ това,
в::кайки гръмогласно, че т е сж българи.
Новобранците сж били главно отъ Радовишко, Щипско, Струмишко,
некой Малешевци и Тиквешани.
— Сърби ли беха онези десетки хиляди души. които Сърбия мо
билизира на сила презъ 1914 г. въ Македония и които съ орж жието
си бягаха и отъ казармите и отъ бойните окопи ? Б егах а на фронта
срещу австро-унгарците, и о тъ там ъ заминаваха за България, стж пг.айки веднага като доброволни за воюване противъ Сърбия. Но много
хиляди избегаха отъ сръбските казарми още преди да б е започнала
първата световна война.
Ж ика Лазичъ дож иве да види какъ бегаха и презъ време на вто
рата световна война.
*
Можемъ да си представимъ колко омърлушени се почувствуваха и
най-близките приятели на Жика, като напр, споменатия Бирчанинъ,
единъ отъ интимно посветените въ плана противъ ВМРО.
Но много сконфузени сж били ш ефовете на емигрантите. Постжпката на Момчиловъ компрометирваше тех н а та служба предъ Сърбия.
Изразъ на възмущението имъ даде познатия Коста Тодоровъ, агента
на краль Александъръ. Въ белградския в. „ Политика ” той се нахвърли
съ най-невъздържани нападки противъ македонската организация. Не
можеше да се помири въ кож ата си задето единъ отъ емигрантите, съ
незагаснала българска съвесть, обърна орж ж ието си противъ госпо
дарите на Коста.
Момчиловъ е мож алъ добре да схване замислите на белград ски те
отговорни фактори спремо България и Македония. Ималъ е случай да
чува и отъ устата на самия Коста Тодоровъ признания за близостьта
му съ краль Александъръ. Между другото, въ изложението за наблю
денията му въ Сърбия, той разказва :
,, Българската емиграция въ Сърбия бе ,, добре дошла ” за
сръбската шовинистическа политика и т е гледаха по в с е к а к ъ в ъ
—
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начинъ да я използуватъ за свои планове. За това и помагаха.
Дадоха пунктове покрай границата на България — въ цела Стара
Сърбия, а изпращаха и хора въ Македония срещу ВМРО. При една
революция или превратъ въ България и заемане на властьта отъ
доверени хора на сърбитЯ, отъ Земеделския съюзъ, т е ставаха
господари на Балканския полуостровъ, а сжщевременно см етаха
съ това за винаги да се о тъ р в атъ отъ страшната за т е х ъ ВМРО.
Най-големи надежди за това т е имаха презъ 1924 г., когато на
власть беше демократическия водитель Л. Давидовичъ. Единъ отъ
главните фактори и ржководители на тази политика бе Воя Маринковичъ. Той бе силенъ въ партията си и правителството, защото
бе доверенъ човекъ на краль Александъръ. Коста Тодоровъ бе
въ интимни и приятелски връзки съ него; т е двамата се разбираха
въ всичко и т е беха, които рж ководеха тази политика. Самиятъ
краль Александъръ бе въодушевенъ отъ идеята да управлява ц е 
лия Балкански полуостровъ и всячески се стараеше да постигне
тая мечта. Веднажъ Коста Тодоровъ на събрала се група емигран
ти каза : „ Ехъ, ехъ . . . ние сме неразбиваеми. Нали задъ насъ си
имаме краля, ще постигнемъ всичко ” .
Този откж слекъ отъ разказа на Момчиловъ, написанъ саморжчно
отъ него, е даденъ въ факсимиле въ органа на ВМРО „ Свобода или
Смърть ” отъ 6 августъ 1928 г.
*

Не само като шефъ на полицията, но и като министъръ на Вжтрешните работи Ж ика Лазичъ беше до колене зацапанъ въ антибългарскп
акции. Доколко т е беха начертавани и нареждани отъ по-високо место,
покрай многото други знаци, показваше и факта, че краль Александъръ
прие Ж ика въ единъ отъ своите горски дворци на почивка следъ атен
тата. Подобни д ела беха вършени и отъ много други сръбски малки
и големи полицейски шефове. За чудо, много отъ акциите на Ж ика и
нему подобни, станаха подъ егидата на словенеца попъ Корошецъ, до
като бе министъръ на Вжтреш ните Работи. Каква ли отбранителна за
себе си речь е произнесълъ предъ Божия престолъ този човекъ, който
тукъ на земята очевидно нищо друго не е вършилъ, освенъ да произнася
фалшиви молитви (въ името на какво и с ъ какъвъ разчетъ, че Богъ
ще ги приеме ?). Той никога не произнесе защитителна дума за без
бройните побоища, безчестия, заравяне на живи хора въ земята, убийст
ва, изгаряне на кжщи, влачене отъ кучетата на измрелите, следъ редица
гаврения съ т е х ъ , жени. Македония, споредъ него, живееше едва ли не
въ рай при режима на краль Александъръ.
Ние се мжчимъ да си представимъ какви ли мжчения понася душата
му въ ада ; понеже той верваше, — ако имаха некаква стойность дум ите
му — въ сжществуването на ада и рая.
Сметаме, че всеки почтенъ словенецъ осж ж да поведението на
попъ Корошецъ въ връзка съ Македония.
if-

В ъ броя си отъ 20 юлип 1928 г. в-къ „С вобода или С м ъ р т ь ” писа
следното :
—
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„ Сцената въ кабинета на Ж ика Лазичъ, съ всичкитЪ обстоя
телства, които я предхождатъ, и въ връзка съ Момчиловъ, е бо
гата откъм ъ политическо значение и за България, съ която тъй
често и винаги неоснователно сърбит-fe се опитватъ да с в ъ р ж а т ъ
македонското движение. Ясно е кой праща терористи въ терито
рията на съседит-fc си — сръбската д ъ р ж ав а е заловена на мЪстопрестжплението. Работа на България е, ако въ нея има желание
и умение да използува този блестящъ случай, за изобличение на
сърбигЪ. Ние можемъ само да припомнимъ на сръбскит-fc тирани
и сега, че т р е б в а да си събиратъ ума въ главата, а въ сжщото
време да се преклонимъ предъ гроба на Иванъ Момчиловъ, единъ
измежду първитУ герои, които загинаха подъ славното знаме на
ВМРО, за да живЪятъ въ сърдцата на потиснатия по настоящемъ,
но твърдо ув^ренъ въ бждната си свобода, народъ ” .

Какво стана по-сетне съ Ж ика Лазичъ ? Той оздраве напълно и
биде назначенъ Министъръ на ВжтрешнитЪ Работи. При пропастьта
на Югославия въ 1941 г. не успЪлъ да избяга въ чужбина. Идватъ
на власть комунистите. Но нищо не сж му сторили. Свободенъ е
останалъ там ъ при техния режимъ и другъ единъ, добре познатъ въ
Македония тиранинъ, конкурентъ на Ж ика по злодеяния — бившиятъ
бр^галнишки жупанъ Добрица Матковичъ, който бЪ запов^далъ изби
ването на около тридесеть български селяни въ с. Гарванъ, Радовишко.
И на него, както на Жика, комунистическата власть е плащала даже
пенсиитУ имъ. По едно време тя е позволила на Лазичъ и да замине
за Канада, кждето той се помина.
По кои съображения комунистите оставиха на свобода тЪзи всеиз
вестни ржководители на терора въ Македония ? Ето накратко съобра
женията.
Ж ика Лазичъ 6Ъ добре запознатъ съ емигрантите, за които по-горе
ставаше дума, особено съ тЪхнитЪ по-изтъкнати хора. Сърбия 6Ъ дала
прибежище и на мнозина отъ българските комунисти, които бЪха диг
нали въ България възстание презъ м. септемврий 1923 г. точно въ око
лиите край сръбската граница. О ттам ъ н1жои по-видни измежду тия
забягнали възстаници заминаха за чужбина, нЪкои и за Съветска Русия.
БЪлградъ малко се интересуваше отъ комунизма на тия хора ; за него
6Ъ важно, че сж дигнали възстание противъ България. НЪма съмнение,
че услугитУ на личности като Ж ика къ м ъ тия бегълци, не сж били за
бравени отъ съответните комунистически командни мЪста.
О тъ Сърбия следъ туй биваха изпращани въорж ж ени чети въ бъл
гарска територия, съставени отъ казанит-fe емигранти. ТУ убиха бъ л 
гарски чиновници и сждии ; устройваха ,, канали ” , организирваха ятаци
за провеждане на терористически и хайдушки акции. Пари, оржжие,
подслонъ, насърдчение — отъ БУлградъ 6У давано въ изобилие на тия
групи, както и Момчиловъ 6У констатиралъ. ЦУли години продължиха
тия ровения съ сръбска подкрепа, които ставаха достояние на цУлото
общество.
Въ рамкитЪ на сж щ ата акция Ж ика Лазичъ, като ш еф ъ на поли
цията и като министъръ, лично се е запозналъ и съ Тодоръ Паница,
както с ъ Стоянъ Мишевъ, съ Каламатиевичъ, съ хаджи Риндовъ и
—

392

—

други. Едни отъ тЯхъ направо изтребваха буднитЯ българи по Маке
дония, а други свободно се разхож даха и там ъ и въ цЯла Югославия
подъ маска на ,, федератисти ”, за да шпионуватъ, да агитиратъ антибългарски всрЯдъ народа, да го разколебаватъ въ вЯрата му спрЯмо
ВМРО главно. На всички тЯхъ най-дълго време е плащалъ Ж ика Лазичъ.
Сърбия, безъ всЯко съмнение, си оставаше признателна към ъ тЯхнитЯ
услуги. Но и тЯ, както фанатизиранитЯ водачи на емигрантитЯ, така
особено комунистическата централа, сжщо бЯха благодарни за покрови
телственото отнасяне на Ж ика Лазичъ към ъ тЯхната акция. Опиянени
отъ антибългарски чувства, управниците въ БЯлградъ не бЯха способни
да видятъ по-далече отъ носа си.
Край българската граница въ Царево-Село, Радовишъ и други
мЯста, Тодоръ Паница * 6Я оставилъ по нЯкой свой човЯкъ въ пълно
разположение на сръбскитЯ административни власти. До тия хора отъ
Виена се пращаха и вестници, писани на чистъ български книжовенъ
езикъ, но съ съдърж ание противъ ВМРО, м акаръ и комунистическо до
голЯма степень. Ж ика Лазичъ не се боеше нито отъ българското писмо,
нито отъ комунистическитЯ проповЯди ; важното 6Я за него да се руши
ВМРО, да се ликвидирватъ смЯлитЯ българи по села и градове.
Разбира се, цЯлата народна маса отлично разбираше ролята на
ренегатитЯ и ги презираше. За тЯхъ, обаче, друго нищо нЯмаше значение
и цена, освенъ осигуряването на мизерния имъ животъ. Срещу това
предлагаха услугитЯ си на всички, които имъ платЯха, или които по
нЯкакъвъ начинъ можеха да ги снабдятъ съ нЯкаква ,, идейна ” маска.
Когато руската армия, а въ значителна степень и българската по
принуждение, поставиха към ъ края на 1944 г. на власть комуниститЯ
въ Югославия, Ж ика Лазичъ и Матковичъ не бидоха избити, задето сж
гонили понЯкога и сръбски комунисти. Още по-малко тая власть се
интересуваше за ужаситЯ, които бЯха причинили надъ българитЯ въ
Македония. МарионеткитЯ, поставени отъ БЯлградъ да разпореж датъ
въ Скопйе подъ форма на нЯкакво ,, македонско правителство ” , нито
за мигъ помислюваха да тъ р ся т ъ смЯтка отъ сътрудницитЯ на Паницовци и Стоянъ Мишевци. Обратно, самитЯ тЯ сж били тЯхни сътрудници
и близки. ТЯ побързаха даж е да наименуватъ една улица на името на
Т. Паница въ Скопйе. Единъ отъ тЯзи марионетки 6Я станалъ и зетъ
на знаменития народоубиецъ Стоянъ Мишевъ, а се изтъпанчи като ми
нистъръ на червена Югославия.
Така и Ж ика Лазичъ благополучно се озова въ Канада.
*
Понеже името на тоя тиранинъ заема и безъ туй специална, т р а 
гична страница въ историята на Македония, заслужава да отбележимъ
накратко какво писа неговиятъ синъ Алексие въ ,, Гласъ канадскихъ
срба ” отъ 8 декемврий I960 г. за извършения върху баща му атен татъ
о тъ Иванъ Момчиловъ.
Той казва, че ВМРО по онова време имала за задача да направи
*
За тая дейность на Паница и за сръбските, ровения въ България чрезъ
български емигранти е казано нЪщо въ книгата ми « Спомени- I l » ; но по сжщата
материя ще стане дума и въ следващ ата книга.
—

393

—

о тъ Македония область на размирието ; та по този начинъ да се пока
жело, че населението въ Македония не е доволно отъ БЪлградъ.
На такава теза нема и нужда да се възразява, както и на т в ъ р 
дението на Алексие, че македонските жители били чисти сърби.
Сетне, и синътъ както бащ ата твърди, че атен тато р ъ тъ дошелъ
отъ България наскоро преди самото нападение. Премълчава цялата му
служба при баща му, насочвана противъ българщината.
Т укъ даваме приложение40 снимка отъ визитната картичка на
щипския жупанъ полковникъ Михайловичъ, въ която пъкъ е писано, че
Момчиловъ е отъ Куманово и го нарича Момчиловичъ. На лицевата
страна на картичката е написано: ,, Вршиоц дужности великог жупана
брегалничке области пуковннк Мих. С. Михаилович Штип ” .
А отъ другата страна е написано собственоржчно : ,, Иван Момчилович из Куманова путуйе са мном за Београд. Йа сам у 1 класи.
1 Май — 28

Пуковник Михаилович ”

Самъ Момчиловъ така разказва за пжтуването си до БЪлградъ, въ
сжщия влакъ съ най-видни ржководители на Югославия :
,, Както виждате о тъ пргложената карта пж тувалъ съ м ъ подъ
покровителството на щипскиятъ усмиритель. Днесъ ми е напълно
ясно, кои сж главнит^ организатори. Единъ отъ тЪхъ е и горния
господинъ. Него не сме имали предвидъ, но азъ съ м ъ напълно
убеденъ, че той не е по-доленъ отъ Наумовичъ и Матковичъ. За
това добихъ доказателства. Снощи и днесъ б%хъ при него. Може
би още единъ пжть да мога да се видя. Въ Куманово бЪхъ при
Томичъ, но при единия и при другия съм ъ съ празни ржце . . .
Снощи въ сжщия влакъ пжтуваше Корошецъ и Ж . Лазичъ.
О тъ София иматъ вече отговоръ на шифрованата телеграма:
раненъ леко въ рж ката Величко . . . За другия абсолютно нищо не
знаятъ. С ж щ ите съобщения иматъ и отъ хората, които сж пра
щали навжтре презъ Берово и другаде. Разпратени сж нови куриери
и се чакатъ вейки моментъ пълни осветления.
Предполагатъ, че Ив. М. е тежко раненъ и се очаква да оз
дравее.
И азъ самъ не предполагахъ какво значение о тдаватъ на тази
работа. Знайте сигурно, че т е смЪтатъ съ унищожението на Ив. М.
ще се разнебити и организацията. Т е сж просто побъркани отъ
радость и изненада и въ своя неувЪренъ още триумфъ, не знаятъ
още какъ да постжпятъ ” .
Въ приложение 41 е дадена снимка и отъ тези саморжчно написани
редове на Момчиловъ.
Нема нужда да се доказва, че и Ж ика и синътъ му, и Михайловичъ
нскатъ да прикриватъ — колко това и да е смешно — че Момчиловъ е
билъ на техн а служба, и че съ него сж правили конспирации и го
пращали да минава българската граница.
За ,, свидетель ” по положението въ Македония Жиковия синъ
посочва не другиго, а кървопиеца Мино Станковичъ, който ж и веел ъ въ
Чикаго. Алексие нито съ една дума не се докосва до нечуваните з в е р 
ства, които тъкмо Мино Станковичъ извърши въ околиите около Б р е 
галница и Злетовска река, особено въ Кратовско. Една анкетна между—
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народна комисия и днесъ може да изпълни ц ^л ъ томъ, най-малко отъ
хиляда страници, ако й б ъ д е позволено да опише съ подробности всичко,
което Мино Станковичъ извърши надъ народа, който го бе родилъ.
Това ,, всичко ” ще се състои само отъ убийства, побоища, изнасилване
на жени, заравяне въ земята на живи хора, грабежи и т.н.
,, Не отдавна се помина Миялче Каламатиевичъ въ Атина ” — жали
Алексие Лазичъ. Доста е да споменемъ, че и Каламатиевичъ и Станко
вичъ биваха приемани и въ кралския дворецъ въ Б елгр ад ъ ; Калама
тиевичъ * бе направенъ сенаторъ, а Мино Станковичъ, к р ъ гъ л ъ простакъ, бе произведенъ офицеръ. За цела Македония само тези факти
с ъ достатъчни, за да се види каква роля с ъ играли противъ народа си
тези двама нехранимайковци.
Възпитаниятъ въ мраченъ шовинизъмъ Алексие ни казва още и
това, че ,, Ж ика Лазичъ билъ и останалъ голем ъ приятель на българ
ския народъ ” . Вероятно толко приятель, колкото беше и на избитите
наши братя въ Македония отъ неговата администрация подъ негово
ръководство, винаги съ доверието на краля.
Ж ика Лазичъ беше ,, големъ приятель ” специално на студентите
отъ Македония, които беха принудени да учатъ въ Б елград ъ. Не едно
то, а десеть студенти той повикваше въ канцеларията си и на други
места, като имъ подсказваше ту за ж ивотъ по медъ и масло, ту за
куршумъ въ тила. На всички предлагаше да б ъ д а т ъ доносчици и агенти
на неговата полиция; некой, малцина на брои, успе да разврати; а не
кой и погинаха подъ терора му и тоя на неговите предшественици. По
тоя начинъ Ж ика бе, а сигурно и до днесъ би билъ, ,, приятель на
българския народъ ” . . . Ето т а к ъ в ъ ппиятель е и синъ му. Цельта
на Жика Лазичъ била — споредъ синъ му — както и цельта на краль
Александъръ: да изгради една солидна и здрава балканска общность;
а следъ това целия този блокъ да го свъпзва съ западните съюзници,
като сила срещу опасностьта отъ Германия. Истината е, че и краля и
Жика т ъ р с е х а начинъ чпезъ балкански съюзи и съглашения да си осигурятъ плячката, която биде подарена следъ първата световна война,
т.е. да сърбизиратъ Македония, Хърватско, Черна Гора, Косово и пр. А
другите фантазии на Жика, на кпаля, както и на Тито не с ъ лъж ица
за тех н а та уста.
Когато сръбскиятъ краль билъ пристигналъ на визита въ София
презъ 1934 г., българскиятъ народъ спонтанно и съ въодушевление го
поздравлявалъ — пакъ разказва Алексие. А всеки знае, че тоя краль
беше проклинанъ отъ всички българи, даж е и отъ селяните, които
беха подмамвани отъ некой единици въ полза на Сърбия; обаче, при
пъпво споменаване, че тъкмо тя ограби всичко, което българскиятъ
войникъ съ доблесть и по право бе извоювалъ, всекаш ъ вулканъ закипеваше въ селското българско сърдце; защото, въ същ ность, огромното
ядро отъ българската войска се състои тъкмо отъ селяни, които въоду
шевено бъхтаха съ р б и те по много бойни полета.
За ,, въодушевлението ” на бъ лгарите при идването на краль Алек
сандъръ въ София, синътъ на Ж ика Лазичъ билъ чулъ о тъ некой си
Ика Параносъ. Само отъ него, и отъ никои другъ. На това м есто разказ ъ т ъ на Алексие става наистина много смешенъ.
* Ренегатътъ Каламатиевъ е споменатъ въ книга втора на моите спомени.
—
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Споредъ неговото свидетелство, това посещение въ София било
големъ ударъ на македонствующитЬ. Такива писания се срещ атъ и отъ
нЯкои български автори. Но и за тЬ хъ и за сърбитЯ резу л татъ тъ е само
срамъ, защото правеха продажбата на единъ народъ, който не е тЯхенъ частенъ имотъ; а отъ друга страна и еднитЯ и другитЯ видеха
плода на своето дЯло.
Нагледъ излишно е да се занимаваме съ писанията на Алексие Ла^пчъ. Но въ сжщность отъ полза за българите, и главно за тЯзи въ
Македония; да знаятъ, че сръбскитЯ шовинисти не сж взели поука нито
следъ всичко, което стана въ изтеклитЯ — следъ атентата върху Ж и 
ка — тридесеть и две години.
Ä

На 3 октомврий 1928 г. Щ ипскиятъ сж дъ разгледа далото срещу
еаинадесеть души отъ Кочанско, обвинявани, че сж били участници въ
бомбения атентатъ, който стана преди около година въ Кочани предъ
кафене ,, Балканъ ” .
Подсждими:
Мане Константиновъ, Стоянъ Величковъ, Тома Гячевъ и жена му
Виктория, Велика Янкулова, Петрушъ Пауновъ, Герасимъ Антоновъ,
Теодоси Веляновъ, Янко Николовъ, Иванъ Стаменовъ и М итъръ Соколовъ, всички обвинени, загдето
устроили атен татъ и хвърлили бомби
съ комититЯ отъ България ”, по чл. 2 точки 1 и 7 отъ закона за
защита на държ авата. Въ обвинителния актъ се иска за всички найстрого наказание.
Пристжпило се към ъ разпитване на обвиняемитЯ, най-важенъ отъ
които билъ Мане Константиновъ. Въ полицейския протоколъ за неговото
разследване стоело, че той обвинява другитЯ: че сж помагали нему и
на комититЯ да извърш атъ атентата. Сега въ сжда Мане Константи
новъ заявява, че е битъ въ полицията и за това е обвинявалъ другарите
си по участь, но че тЯ не сж виновни.
Сжщото п о дъ рж атъ и другитЯ обвиняеми.
По-голямата часть отъ подсждимитЯ сж освободени, следъ като
претърпяха доста мжчения. Други останаха въ затвора за нЯколко го
дини, безъ доказана вина.
♦
**
Вестникъ ,, Македония ” , органъ на македонската емиграция въ
България, отъ 10 декемврий 1928 година съобщава:
,, Вчера сутриньта гражданитЯ на Кюстендилъ, които още о тъ ран
ни зори сж прекосявали площада, на който е издигнатъ паметникътъ на
Тодоръ Александровъ, сж видЯли да виси единъ трупъ, на дървото не
далече отъ паметника. На трупа е била окачена табела съ надписъ:
., Такава е сж дбата на всички предатели ” .
ОбЯсениятъ е Заре Секулички, около 35-годишенъ, единъ о т ъ твърде
опаснитЯ разбойници. О т ъ нЯколко години той се бЯше поставилъ все
цяло на разположение на сръбскитЯ власти. Той е участвувалъ и въ
организирането на контра-чети въ Македония. Напоследъкъ сръбскитЯ
власти го бЯха назначили за ревизоръ на военнитЯ пунктове по сръбско-българската граница.
Заре Секулички бЯше така сжщо единъ отъ главнитЯ организатори
—
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на емигрантски групи, които често извършваха на българска територия
убийства и грабежи. Такива нахлувания най-често ставаха въ Петричко
и Кюстендилско.
Въ некой отъ т ези нападения и на мирни люде, особено въ Кю
стендилско, е участвувалъ и самъ Секулички.
Заре Секулички е изпълнявалъ и шпионски поржчки.
Неотдавна въ Кюстендилъ бе направенъ опитъ на два пжти па
метника на Тодоръ Александровъ да бжде хвърленъ чрезъ взривъ въ
въздуха. Установява се, че тези престжпни опити сж били дело тъкмо
на Секулички.
Напоследъкъ той е билъ откритъ, когато е минавалъ на българ
ска територия, и вчера кюстендилското гражданство е видело т р у п ъ тъ
на този д ъ р зъ к ъ и опасенъ разбойникъ да виси въ центъра на града.
Заре Секулички е билъ посочванъ и като единъ о тъ съучастниците
въ убийството на Ал. Г р е к о в ъ ” .
Измежду многото писания въ чужбина около македонския въпросъ,
нека и тукъ дадем ъ некой извадки.
Чешкиятъ журналистъ г. Хейретъ пише въ в. „ Народни Политика ”
отъ 17 януарий 1928 г. подъ заглавие ,, Изключителното положение въ
Македония
меж ду другото казва:
„ Не бива да се замълчава факта, че въ Македония се засилва
революционната дейность на македонците, а въ чужбина т е сжщо
засилватъ акциите си като изпращ атъ свои хора там ъ, както свидетелствува чуждестранния печатъ.
Мнозина въ чужбина сж вече загрижени за Македония. За
това свидетелствува и анкетата на Парижката Лига за Правата на
човека, въ която сж взели участие видни личности и която е про
тивъ днешното белградско правителство. Би било голема греш ка
да се подценяватъ такива изявления и такива акции, които стигатъ
вече чакъ до Лондонъ, до Америка и американския печатъ.
Вестникътъ на Прибичевичъ пише, че Македония е на дневенъ редъ и у дома (в ъ Югославия) и въ ч у ж б и н а ” .
*
На 4 февруарий 1928 г. въ Парижъ, въ Сорбоната, е говорилъ предъ
отбрано общество проф есорътъ въ висшата школа за политически нау
ки, г. Ж о р ж ъ Блонделъ, на тема: „ Централна Европа -и Балканите ”.
Спирайки се на Югославия е казалъ:
„ На югъ съ р би те в л ад е ятъ Македония — както въ миналото,
така и сега въ грамадното си мнозинство населението е българско
по култура и национално съзнание. Н екога покойния Пашичъ и
Цвиичъ казваха, че сж нуждни десеть години, за да стане Маке
дония сръбска. Но т е се излъгаха: десеть години минаха, а Маке
дония не стана сръбска, политиката на сърбизма там ъ не е на
правила никакви успехи. М акаръ и придружаванъ винаги о тъ пред
ставители на властьта, презъ време на пжтуването ми изъ М а
кедония м ож ахъ да влезна въ сношение съ населението и узнахъ,
че то — славянското — се чувствува като българско и желае въ
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мнозинството си да му се дад атъ автономни права въ форма на
пълна политическа независимость или на една федерация съ дру
гите народи въ Югославия. Моето собствено убеждение е, че
Югославия ще може да осигури същ ествуването си само по пжтя
на ф е д е р а ц и я т а ” .
(Дописка за софийския в. „ Македония ”
отъ 12 февруарий 1928 г.)
#
Централниятъ Комитетъ на Френската Лига за Правата на Ч ове
ка и гражданина на 9 м артъ 1928 година е устроилъ въ Парижъ
публично събрание. Говорили сж видни политически лица и общест
веници.
Г-нъ Прюдомо, който е председателствувалъ публичното съ бра
ние казалъ между другото:
,, Четохъ неотдавна една петиция, отправена до О.Н. отъ На
ционалния Комитетъ на македонските организации въ България.
Вид^хъ, че дори и сега се извърш ватъ убийства отъ страна на
Сърбия, отъ самата сръбска власть, и че се в ъ р ш атъ потисни
чества.
Ние сме отъ ония, които мислятъ, че нови мерки тр еб в а да
се въвед атъ и въ тази часть на Европа, както и на всекж де.
Знае се, че македонската проблема е една отъ най-интересните
и най-сложните. Ние, които сме приятели на мира, желаемъ да
й се д а д атъ необходимите разрешения. О. Н. схващайки най-сетне
своята роля, нека се намеси, за да даде на македонците, както и
за всички други народи, гаранциите, на които иматъ п р а в о .”
О р ато р ъ тъ г-нъ Д. Армантиеръ, виденъ френски журналистъ,
пропжтувалъ и ж ивеелъ въ Македония известно време, е казалъ
между друго:
,, Правото на македонците е едно елементарно право; найскромното отъ правата, това е правото просто да се живее, и това
право на животъ имъ се отрича; отрича се — подъ предлогъ, че
Македония не сжществува.
Действително, Македония не сжществува върху днешната по
литическа карта на Европа ако по единъ страненъ случай една
съседна на Франция страна анексираше Франция, последната нймаше да сжществува на картата; но френскиятъ духъ, френскиятъ
езикъ и френското родолюбие щ еха да п р одълж аватъ да сжществуватъ или не ? Сжщото нещо е съ Македония: тя не сжществува
върху картата, но македонскиятъ духъ продължава да е живъ, а
сжщо и македонското национално чувство.
Начинътъ на денационализирането на Македония е много
простъ. О тъ една страна — премахване на училища, премахване на
македонския интелектуаленъ животъ, който е български; а отъ
друга страна — още по-радикални средства, убийства, произволни
затваряния, а сжщо грабежи и гонения. Азъ ж и в ех ъ известно вре
ме на Балканите и въ Македония и искамъ да наведа неколко малки
факти, които забелезахъ и които ми се видеха многозначителни.
—
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НапримЪръ, когато нЪкой вл^зе въ пощенското бюро на нЪкои
македонски градъ, ще види гол^мъ надписъ: „Говори се само
службенимъ езикомъ ” , което ще рече: „говори се само на официаленъ езикъ ”, и това въ единъ градъ съ 50,000 жители, дето
има може би само 200 - 400 скородошли сърби ”.
Следъ това г. Д. Армантиеръ разказалъ, какъ на няколко пжти
е правилъ опитъ да даде български вестници съ най-невинно с ъ д ъ р ж а 
ние на н^кои македонци и че т ё сж го отбягвали, защото го считали за
н ^какъ въ сръбски агентъ-провокаторъ.
« Виждате ли, действително сжществува единъ македонски въпросъ. Да
се отрича той е абсурдно. Ние сме предъ отвратителните факти на една
денационализаторска система, която нем а равна въ съвремената история.
Денационализацията не става само чрезъ училищата, тя се извършва и по
единъ най-радикаленъ начинъ — чисто и просто чрезъ премахване на ма
кедонците. Т ези, които иматъ чувство за правда, свобода, братство, не могатъ да не тръпнатъ предъ вида на онова, което става тамъ ».

Г-нъ Немановъ, известенъ журналистъ, русинъ, живущъ въ Парижъ, сътрудникъ на много френски вестници и списания по Балкан
ските работи, по които се е специализиралъ, познавачъ на борбата за
освобождение на Македония, презъ която на два пжти следъ войната
пжтувалъ, на 1923 г. и на 1927 година, казва въ изложението си на
това събрание:
« Македония с станала место, гдето е съсредоточено всичко, което би
могло да б^ де най-безчестно, подкупническо, тираническо и жестоко между
сръбското четничество. Македония бе препълнена съ жандарми и полицаи
и единъ режимъ на страшна жестокость, тираничность, подкупничество и
гонителстЕо стъ всекакъвъ видъ б е установенъ въ Македония. И, когато
презъ 1923 година за първи пжть следъ войната азъ отидохъ въ Македо
ния, тамъ се носеш е единъ викъ на всеобщо отчаяние и съ всичката безпристраснзсть требва до, призная, като роденъ въ една страна, кждето а д 
министрацията с^гцо не блестеш е чрезъ своята законность и чрезъ мекостьта на своите методи, че азъ никога не бихъ повервалъ, че въ 20-тия
векъ, въ която и да е чахть на Европа, може да сжществува администрация
подобна на тази, която имахъ възможность да наблюдавамъ въ Македония.
Тамъ, така до се каже, законътъ беш е премахнатъ. Впрочемъ, депутатите
отъ скупщината признаха въ речите си, че Македония е превърната въ адъ.
Презъ 1927 година, едничкото ясно впечатление, което отнесохъ отъ
Македонил беше, че никога, каквито и средства да поставятъ въ действие
сърбите не ще сполучатъ да унищожатъ националното чувство на македон
ците отъ българска народность . . . »

Г-нъ Робертъ Пелетие, другъ французинъ, общественикъ, въ своя
та речь е казалъ:
« Македопцие искатъ да иматъ възможность да се молятъ, да говорятъ, да се учатъ на свой езикъ и да не търпятъ д а имъ се налага въ
училищата, въ църквите и въ университета да говорятъ на чуж дъ езикъ.
те искатъ да запазятъ своята национална култура, те търсятъ всичко
това упорито, юнашки, търсятъ го понекога чрезъ бомби, но може би не
сж те, които почнаха въ Ю гославия тази опасна, но героична политика отъ
страна на потиснатия ».

Г-нъ Ж ю стенъ Годаръ, френски сенаторъ и бившъ френски мини
стъ р ъ , ползващъ се съ име на дълбокохуманенъ, справедливъ общест—
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венъ деятель и на компетентенъ познавачъ на работит-fc на БалканитЪ,
казалъ:
« Македония е едно отъ онези огнища, кждето бушуватъ още разруш е
нието, борбите и уж асите на вътреш ната война и отъ кждето могатъ да се
водятъ искрите на единъ новъ големъ пожаръ . . .
И, ако ние се спираме на македонския въпросъ, длъжни сме да признаемъ, че въ Македония има страдания, че тамъ има борби и потисничес
тва, има млади хора, които жертвуватъ своя животъ и своята безопасность
за политическия си идеалъ, за своето минало, за народностьта си. На те
зи младежи, на т ези хора, на този македонски народъ, ние требва да му
занесемъ справедливостьта, която ще му позволи да намери наново мирътъ.
Ние предявяваме искане, щото О. Н. чрезъ една анкета, извършена по
най-откритъ начинъ, да хвърли светлина по въпроса на македонския народъ
и да ни каже, какво става върху тази точка отъ територията на Европа ; и
второ, въ очакване на резултатите на тази анкета, които требва д а бждатъ
възвестени най-широко, ние предявяваме искане за прилагане правата на
малцинствата ».

Следъ тая блескава защита на Македония председательтъ на с ъ 
бранието поканилъ да се изкаже н^кой отъ присжтствуващитЪ на съб
ранието сърби, но нито единъ отъ т ^ х ъ не е посмЪлъ да бжде тол
кова безсраменъ да защитава незащитимата, терористическата ср ъ б
ска власть.
Но възбуждащ е дълбоко отвращение е било обстоятелството, че
се е намерило не другъ, а единъ българинъ, земед-Ьлецъ, едновремешенъ лакей на покойния Стамболийски, на име Гетовъ, който едничъкъ
се обадилъ и се одързостилъ да защитава кървавата сръбска власть въ
Македония.
Гласувана била следната резолюция:
„ Като констатира, че противно на договорит^, съ които се
гарантиратъ правата на малцинствата, македонското население е
подложено на преследвания и нечувани жестокости, събранието
иска да бжде дадено на македонския народъ правото да разполага
самъ съ себе си и настоява за прилагането на клаузитЪ на догово
рит^ за малцинствата. ”
*
Международниятъ комитетъ за политически затворници, въ който
влизатъ видни американци — сждии, професори, писатели и обществе
ници, между които Д ж ан ъ Холмсъ, Д ж еймсъ Адамсъ, Д ж ан ъ Лъвджой
Елиотъ, Алисъ Хамилтонъ, Дейвидъ С таръ Д ж орданъ, Кларънсъ Дерое,
Родж еръ Н. Балдуйнъ и други, е изпратилъ на 31 м ар тъ 1928 година до
Главния Секретарь на Обществото на НародитЪ, С ъ р ъ Ерикъ Д р ъ мондъ, следното писмо:
,, Господине,
Тази организация желае да присъедини своя гласъ къ м ъ апела
отправенъ до Васъ отъ Националния Комитетъ на македонските
емигранти въ България да направятъ анкета за третирането на
македонското малцинство въ Югославия.
Излишно е да прибавяме каквито и да сж факти къ м ъ онова,
което твърде добре е известно относно политиката на Ю гославско
то правителство къ м ъ македонцит-fe, но ние ж елаемъ да изразимъ
своята вЪра, че само една акция отъ страна на О бществото на
—
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НародитЪ за закрила на правата на малцинствата ще може да
прекрати преследванията на македонците, както и т е х н и т е опити
за отплата.
Некой отъ насъ сме били въ България и въ Югославия презъ
последните месеци и можемъ да прибавимъ теж естьта на лично
свидетелствуване към ъ тоя апелъ.
Съ почитъ: Родж еръ Н. Балдуйнъ, Черманъ ” .
*
Римскиятъ в. „ Ла волонта д’Италия ” помества въ единъ отъ по
следните си броеве статия за Македония, въ която се казва :
« Много пжти сме присжствували въ историята, па и днесъ присжствуваме — и не само въ Македония, на срамни варварски опити да се насилватъ народностни малцинства съ неоспоримо интелектуално превъзход
ство, съ недосегаемо, ненадминато историческо минало. И зглеж да, че на
земята гениятъ на злото требва понякога да се въплътява въ една дъ р
жава, която действува само чрезъ насилия и която ж ивее само чрезъ
денационализиране. Такава беш е вчера Австрия. Такива сж. народите, ко
ито днесъ й подражавать.
Ние чувствуваме — мжченичеството на македонците. Гдето се издига
гласъ на бунтъ срещу чуж до потисничество — той се отеква въ нашия
духъ. Какви събития се готвятъ ? Какви страдания ще требва още д а пре
търпи Македония ? Щ е бждатъ ли победени тия най-благородни херои,
които се борятъ срещу смъртенъ врагъ з а защ ита на своята култура ?
Т е ще победятъ въ името на онова върховно право, което е надъ всички
режими и всичко ржководи. Н адъ сждилищата на хората е сждътъ на
Бога ».
(И зъ «С вобода или Смърть», органъ на ВМРО, 22 априлъ 1928 г.)

*
с Безспорно, македонските комити сж разговорътъ на деня съ свършва
нето на зимата. Споредъ югославянския и гръцки печатъ македонските ко
мити вече сж готови да нахлуятъ въ Македония ту отъ българската, ту
отъ албанската граница. И се очакватъ не прости навлизания, а тайнствени
нападения, които всеватъ ужасъ въ пограничните стражи и подвижните
войскови отделения. Говори се не само за нападения върху ж елезниците и
селата, но и за революционно действие въ пъленъ маещабъ, което, казано
въ скоби, не може да стане безъ активна помощь на македонското населе
ние и заради това би дало безпогрешно доказателство за националностьта
на това население.
И именно предъ видъ на такава евентуалность и за да се парализира
такава помощь, югославяните, или по-скоро милитаристическите сърби-не
установи ли специалния кореспондентъ на гръцкия « Елефтеронъ В и м а »
пълната власть на сръбската военна лига въ тази страна ? — недавна сж
въвели единъ терористиченъ режимъ, който се проявява въ подтисничество
и мистериозни изчезвания на всички местни българи, които сж повече
или по-малко будни, които сж враждебни на денационализацията и които
Белградъ смета за главна пречка за посърбяването на македонското на
селение. Броятъ на т е зи убийства изглеж да д а е значителенъ; македон
ските кржгове въ България, които сж добре осведомени върху онова, що
става въ Македония, см етать че общиятъ брой възлиза на много стотици,
отъ които 143 сж станали само въ Щ ипския окржгъ следъ смъртьта на
генералъ Ковачевичъ миналия октомврий.
Въ тази сметка влизатъ безбройните политически процеси започнати
въ Македония, които доведоха, следъ жестоки изтезания отъ полицията,
до оежждането на десетки други българи, които сж ж ивели като лоялни
поданици на югославското кралство, т е з и процеси, предприети като пре
дохранителни мерки, сж зле замислени поради това, че т е не само засилватъ верата какво македонското население е съ революционерите, но и
защото т е сближаватъ това население съ революционерите и така пре-
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дизвикватъ опасностьта отъ възстание въ ц ел а Македония — единъ резултатъ, който Б елградъ и Атина искатъ да избегнатъ най-много отъ
всичко, но който е надеж дата на македонския комитетъ.
Това е толкова повече за съжаление, защото македонскиятъ комитетъ,
който е много по-разуменъ и много по-малко « кървавъ», отколкото ое
мисли, е прекратилъ всЪко революцинно действие и особено всякакви уси
лия въ Македония, за да даде на д-ръ Корошецъ, водительтъ на словен
ската народна партия и министъръ на Вжтреш ните работи въ новия югославянски кабинетъ, шансъ да направи нещ о за туряне край на положе
нието въ Македония и да задоволи поне часть отъ македонските, искания,
включително даване на политическа амнистия, което би позволило връ
щането на многобройни бежанци въ техните, огнища и отварянето на бъл
гарските, училища и черкви. Близко до ума е, че революционната орга
низация и самите македонци не ще понасятъ за дълго, безъ актове на
отмъщение, провокациите, на сръбската военна лига.
Но Атина и особено Белградъ, сж хипнотизирани отъ мисъльта за
революционно движение презъ пролетьта. Т ехн и те военни мерки по този
случай сж отъ такива размери, че човекъ би помислилъ че предстоять
страшни работи. Сърбите сж въвели по българските граници една изуми
телна система на отбрана, напомняща некой отъ мерките на спогодбата
въ Нишъ, уговорена отъ Стамболийски малко преди падането му, която
предвиждаше изсичането на горите въ граничната зона до сто метра на
дълбочина отъ двете страни на границата.
Сърбите сж изсекли горите на сто метра въ сръбска територия, а за
да унищожатъ всички скривалища или неравности на почвата, които би
могли да улеснятъ минаването на комитаджиите, т е сж запълнили до
лищата близо до границата. Недоволни отъ това, т е сж изкопали единъ
дълъгъ окопъ покрай сръбско-българската граница въ Македония, който
се пази отъ войници.
Това е една съвсемъ напраздна предпазителна мерка, която наймалката културна отстжпка на населението въ Македония би направила
безполезна ».
(Взето отъ «Свобода или Смърть », 7 май 1928 г.)

М адж арскиятъ в. ,, Пестеръ Лойдъ ” помества голЯма статия върху
Македония, която заключава по следния начинъ :
,, Нито Букурещкиятъ, нито Ньойскиятъ договоръ за миръ до
караха на Македония желаната свобода и неизвестниятъ войнъ на
Илиндень продължава да се вестява чрезъ внуцитЯ си ” .
(И зъ в. „С вобода или С м ъ р т ь ”, органъ на ВМРО, 2 юний1928 г.)

По поводъ постжпкит-fe на Англия и Франция предъ българското
правителство за разтуряне на ВМРО италианското списание ,, Реалта ” пише:
« Така, още единъ пжть се сложи на европейската сцена македонския
въпросъ . . . Затова и днесъ е напраздно преследването на революционна
та македонска организация, която подържа националния духъ и ж ел езната
воля на македонците д а добиятъ своята свобода и независимость. Историята
опровергава старата статистика на Пашичъ, който пророкуваше пълна
асимилация на македонския елементъ въ продължение на десеть години,
защ ото Македония днесъ ж ивее въ една голем а рволюционна и национална активность.
Пжтищата за една пацифистична борба сж затворени отъ тиранията
на сръбската власть. Това призна сжщо и Радичъ.
(«С вобода или Смърть», органъ на ВМРО — 20 септ. 1928 г.)
—
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Лондонското списание „ Нийъръ Истъ ” въ броя си отъ б декемврий 1928 г. печати уводна статия подъ заглавие: „М акедонския в ъ 
п р о с ъ ”, отъ която правимъ следнитЯ извадки:
« Българското правителство ще бжде въ положение д а поиска отъ
великитЬ сили, югославското правителство да престане д а фабрикува рево
люционери въ земята си и да кара тЬхнитЬ сънародници отсамъ българ
ската страна на границата да имъ помагатъ. Твърдението, тъй дълго изтък
вано отъ БЪлградъ, че македонския въпросъ не сжществува, днесъ вече е
праздно. Сръбскит-fe правителства сж отговорни за единъ черногорски, за
единъ македонски и за единъ хърватски въпросъ . . . М ежду приятелигЬ
на Югославия въ чужбина имаше тенденция д а търсятъ оправдание за
мжчнотиитЬ, придружаващи уреждането на македонската проблема, и ня
маше никакви разположения да се приематъ всичкит'Ь съобщения досежно
сръбското управление на тази область .. . Ако десетъ години централизи
раната въ сръбски ржце власть е докарала до безнадеженъ антагонизъмъ
хърватитЬ, които при образуването на, кралството бЪха готови д а признаятъ
първенството на сръбскитЬ си братя, положението на македонците, поста
вени противъ волята имъ подъ сръбско иго, може д а не е завидно . . .
Френското и английско правителства, които съветваха на времето бъл
гарския кабинетъ, трЪбва да поканятъ белградското правителство д а обяви
амнистия въ сръбска Македония и да смЪни своята политика на безпощадно
прилагане на по-раншнит-Ь похвати на потисничество».

—
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XXIV. ЗАГИВА ЙОСИФЪ КИРОВЪ.
ОПИТЪ ЗА УБИЙСТВОТО НА РЕНЕГАТА КАЛАМАТИЕВИЧЪ.
НАПАДЕНИЕ В ЦАРЕВО-СЕЛО. — СТЕФАНЪ П. СИРКЕТО
На 15 юний при Висока Чука, надъ Дойранското езеро, загина презъ
нощьта, попадналъ на засада, Йосифъ Кировъ Танаровъ. Той е единъ
измежду най-предприемчивитЪ и юначни борци на ВМРО. Младъ, пъргавъ, дружелюбенъ, Йосифъ се ползуваше съ всеобща симпатия между
многобройните му познайници и другари. Въ много подвизи има уча
стие той.
Роденъ е на 12 августъ 1901 г. въ с. Врагитурци, Кукушко, като
синъ на бедно семейство. Баща му Киро и чичо му Тано сж били чет
ници въ четата на Гоце Д елчевъ, а подиръ туй въ четата на серския
войвода Георги Радевъ. Презъ 1903 г. и двам ата се прехвърлили въ
кукушката околийска чета. Въ сражение съ турски аскеръ при с. Балинци, Дойранско, презъ м. ноемврий с.г. и двам ата братя загинали и
сж погребани въ единъ гробъ. Техни съвременници още си спомняха за
т-Ьхната смелость, сравнявайки съ т й х ъ младия Йосифъ.
Четничеството на Йосифъ започна презъ 1923 година. Отначало
и до см ъртьта си той бе непрекжснато въ струмишката чета. Съ мно
го себеотрицание и жарь е изпълнявалъ редица задачи. Действувалъ е
въ Струмишкото поле, въ планината О гражденъ и Беласица, но е влизалъ и въ съседни райони. Семейството му и негови близки сж се пре
селили въ Струмишко подиръ изгарянето на Кукушъ въ 1913 г.
*
На 14 юлий 1929 г., къ м ъ осемь часа и половина вечерьта въ Щ ипъ
се развива внезапна престрелка. Сръбските вестници отъ Б е л гр ад ъ я
описаха съ големи заглавия. Въ града е настжпила суматоха. Ето
накратко подробностите :
К ъмъ хотелътъ, д ъ р ж а н ъ отъ познатия въ Щ ипъ пришелецъ-сърбинъ Сава, се движили двама души, които направили впечатление на
турчинътъ Шукри Таиръ, който е наблюдавалъ тамъ, бидейки таен ъ
пазачъ на ренегата Каламатиевъ. Въ споменатия хотелъ често сж се
навъртали сръбските големци — ж упанъ тъ полковникъ Михайловичъ.
генералъ Драгиша Ковачевичъ, самиятъ Каламатиевъ и други.
Забелезвайки двамата души, Шукри се приближилъ къ м ъ т е х ъ и
имъ поискалъ легитимациите. Тогава единия отъ спрените лица из
важ да бързо револверъ и ранява въ крака Шукри. Но въ сжщ ото
време и турчинътъ стрелялъ; успелъ да рани едного о тъ двамата.
Когато раненото лице е бегало явява се съ рбинъ тъ детективъ Ж ивойнъ Петровичъ и се започва борба между двамата. Пристига и ранениятъ Шукри, който ударилъ съ револвера си по главата човека,
-
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който 6 i ранилъ него. Въ боричкането непознатиятъ успива да на
рани и Петровича. Въ тоя моментъ, обаче, дотърчалъ другъ сръбски
полицай, Ст. Бороевичъ, който стреля съ пушка и убива ,, комитата ” .

Иосифъ Кировъ Танаровъ

Второто непознато лице, отстъпвайки хвърля бомба на ж гъла
до кж щ ата на Коце Хубавия, но тя не експлодирала. Следъ туй се
натъкналъ на страж ара Дж уро Лацковичъ при църквата Св. Никола,
стреля и наранява страж ар а тежко. Въ тъмнината продължилъ да
6 t r a и преминалъ Брегалница. Т ам ъ е билъ на засада с т р аж ар ь т ъ
Л азаръ Яшичъ, но е забел^занъ отъ б^гащ иятъ, който го наранява
тежко. О тъ тукъ вториятъ непознатъ се опжтилъ къ м ъ село Караорманъ, и се изгубва. Обаче, случайно въ диритЪ му попадатъ сръбски
страж ари и войници, въ планината Плачковица, северо-източно о т ъ Ко
чани ; там ъ при престрелка и това лице загива.
—
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Починали отъ раните си и двамата сръбски стражари.
Повикани били щипски граждани, които познали че двете непо
знати лица сж въ сжщность т ех н и т е съграж дани Крумъ Бановъ и
Миялче Колевъ Шилката.
БЪлградскиятъ вестникъ ,, Правда ” още на 17 юлий извести, че
се касаело до двама атентатори, чиято цель е била да избиятъ ср ъ б 
ските големци въ Щ ипъ и споменатия Каламатиевъ. Съобщи сжщо,
че сж били арестувани селяни въ село Таринци, които били дали храна
на атентаторите.
А БЪлградскиятъ вестникъ ,, Политика ” отъ сж щ ата дата даде
подробности за устроения ,, митингъ ” въ Щ ипъ следъ погребението
на двамата стражари. Говорилъ е р ен егатътъ Каламатиевъ, отпра
вяйки закани и противъ България. Провикналъ се така : ,, Това е наша
земя и ще остане наша. Ние тукъ сме добре, защото живЪмъ въ нашата
собствена държ ава, кралството на сърбите, х ъ р в а ти те и словенците,
подъ управлението на възвишения ни краль Александъръ I ” .
Както беше правилото, сръбската власть е наредила следъ Кала
матиевъ да говори единъ българинъ търговецъ, подиръ това единъ
турчинъ, единъ еврейнъ, а на края е гласувана резолюция противъ
България, обвинена — между другото — и за дето била дадена ам
нистия на някогашния министъръ председатель В. Радославовъ.
Белградскиятъ вестникъ „ Време ” съобщи, че инициаторътъ за
този митингъ е била сръбската организация ,, Народна Отбрана ” , и
нейнитЯ членове — адвоката Сава Петровичъ, учителя Марко Матричевичъ, жандармерийскиятъ капитанъ Степанъ Виндичиевичъ, Марко
Чиличъ и Каламатиевъ.
Допълнително се узна, че Миялче Шилката, преди да бжде убитъ
е хвърлилъ и няколко бомби срещу нападателите си; т е всички експлодирали. Край него сж били намёрени и други две бомби, които не
е ималъ време да хвърли, защото е билъ пронизанъ отъ неприятелския
куршумъ.
Властьта е намерила за подходяще да устрои ,, протестенъ ми
тингъ ” и въ Кочани, кждето сжщо е била гласувана изработената отъ
околийския началникъ резолюция. О р ато р ъ тъ — сърбинъ Николичъ е
казалъ неколко закани срещу българския министъръ-председатель
Ляпчевъ — все въ връзка съ дадената въ България амнистия за Р а 
дославовъ, която нема нищо общо съ сръбската тирания и съ рево
люционните акции противъ нея.
Излишно е да прибавяме, че не само целиятъ Щ ипъ, но и всички
въ Македония искрено сж съжалили задето двамата герои Бановъ и
Колевъ, поради неочаквана спънка, не сж успели да ликвидиратъ Каламатиева, презрения родоотстжпникъ.
*
Въ връзка съ станалото въ Щ ипъ, появиха се въ чуж дата преса
кови препоржки, тълкувания и критики по македонския въпросъ,
но н по отношенията между София и Белградъ.
Въ ,, Кришчанъ Сайънсъ Мониторъ ” о тъ 19 юлий б е писано сленото:
«Убиването на двамата стражари въ Македония подъ сръбска власть
направи още по-опасни българо-сръбските отношения, които тия, що след—
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ятъ отблизо положението, смЪтатъ, че сж вече сериозно застрашителни.
България иска международна анкета и се съгласява да се повери надзора
на общата граница на една комисия, съставена отъ незаинтересовани чужди
сили.

Въ една друга телеграма отъ София, пакъ до тоя вестникъ се
съобщава, че пребиваващия въ Парижъ български министъръ на вън-

Крумъ Бановъ и Миялче Колевъ « Ш илката »

шнитЯ работи, г. Буровъ, получи отъ министерския съ ветъ отъ София
инструкции да има още една среща съ френския министъръ на външнитЯ работи г. Бриянъ по сръбско-българскитЯ отношения ” .
*
На 23 октомврий вечерьта, къ м ъ 9 часътъ, въ Царево-село се
разнесълъ адски трЯсъкъ, а следъ това пукотъ о тъ картечници и пуш
ки. Кжщата, въ която се помещава общината и кждето живЯе ренегат ъ т ъ попъ Николовъ (подъ име Ковачевъ) била бомбардирана. Презъ
1924 г. е била бомбардирана и друга кжща, въ която е обитавалъ този
бившъ български околийски началникъ, избЯгалъ при сърбитЯ и поставилъ се въ тЯхна услуга за борба противъ ВМРО. Тогава е билъ
убитъ другаря му Ганевъ, но самиятъ той се е спасилъ.
Никаква следа отъ атентаторитЯ не е открита. Но сж аресту
вани множество невинни хора въ Царево-село.
*
Презъ

1929 г. се помина С теф анъ
—
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Петковъ

Сиркето,

велешки

войвода следъ п ъ рвата световна война. Роденъ е въ гр. Чирпанъ презъ
1866 година. Юношеските си години прекарва въ родния си градъ.
Съ упоритъ трудъ е изхранвалъ семейството си. Винаги тихъ и скроменъ, но упоритъ въ съжденията си.
Въ 1905 г. е билъ въ П ариж ъ и Лондонъ, за да се специализира
като инструкторъ-разузнавачъ. За малко е билъ на д ъ р ж авн а служба
въ България, благодарение на тези свои знания. Но не е мож алъ да се
примири съ дребнавите и партизански страсти и постжпки, които наблюдавалъ около него; подалъ оставка.
По време на първата световна война е билъ на административна
служба въ гр. Велесъ. Т ам ъ се сближава съ граждани и селяни и почувствувалъ Велесъ като свой роденъ градъ, а Македония обикналъ
като истинско свое отечество. На приятели е казвалъ, че велешани и
Велесъ сж го подмладили съ двадесеть години. Когато идва военната
катастрофа въ 1918 г., той е заявилъ на своите приятели въ града,
че ще остане пакъ между т е х ъ . Некой не сж искали да взем атъ се
риозно думите му. Но той устоява на обещанието си.

Велешката чета на Стефанъ Петковъ Сиркето

Хладната му усмивка прикриваше единъ борчески темпераментъ.
М акаръ да бе вече сравнително възрастенъ човекъ, любовьта му
към ъ Македония и борческите пориви го правеха и пъргавъ, и предприемчивъ като младежъ. И се озова въ велешкия край като войвода.
Повече съ дисаги на рамо, въ изпокжсани селски дрехи, се е движилъ
тамъ, отколкото съ четническата си униформа. И така, по преданость
към ъ освободителното дело той се изравни съ своите съграж дани
Константинъ Нунковъ, Пею Гарваловъ, Коста Крачоловъ, Пею Яворовъ и други те загинали, или борили се идеално за Македония.
—
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Въ България той се прибра едва когато б-fe вече заболЪлъ. Предъ
другари въ София, когато ги е видЪлъ за последенъ пжть въ 1928 г.,
е изказалъ голямата си мжка, че не е м ож алъ да загине край Вардаръ и Бабуна.
*

Стефанъ Петковъ Сиркето
(Тэ:1 с тукъ и въ селски дрЪхи, както се е движилъ често
по селата.)
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1930 г.

XXV. БОМБИ ВЪ КОЧАНИ, ПАЛАНКА, СТРУМИЦА И ОХРИДЪ
На 18 февруарий презъ нощьта въ Кочани сж били хвърлени четири
бомби въ ,, кафана Шумадия ” , кждето обикновенно сж се събирали
живущ ите въ тоя градъ пришелци сърби — чиновници, офицери, ж е
ните имъ, идващитё отъ Б1>лградъ понякога ,, пйвачици ” и пр. При
настжпилата голяма бъркотия нападателите сж успали лесно да се
изтеглятъ.
О тъ страж ари те, които се впуснали да гн гонятъ, единъ е падналъ
убитъ. Въ кафенето е било разрушено почти всичко. Загубите сж изчи
слявани между 50 и сто хиляди динари.
Като не можаха да заловятъ никой отъ авторите на атентата,
властите се нахвърлиха надъ мирни граждани. Десетина души беха
смазани отъ бой; двама отъ т е х ъ — Мите Николовъ и Атанасиевъ сж
били на смъртно легло отъ изтезанията.
Преди самиятъ атен татъ сж били изпокжсани телефонните линии,
а това е внесло още по-голема паника в средъ сърбите.
Тази „ кафана ” е била нападана и по-рано, презъ летото на 1927 г.,
пакъ съ бомби. Тя бе считана отъ местното население като истински
зертепъ — и поради певачиците, и поради присжствието изобщо на с ъ р 
бите, които владееха Македония противъ всеки мораленъ законъ.

Белградската телеграфна агенция ,, Авала ” о тъ 7 м ар тъ извести, че
на шести с.м. вечерьта, към ъ осемь часътъ, хвърлили бомба въ КриваПаланка. А към ъ два часътъ подиръ полунощь недалече отъ града експлодирала адска машина.
По това органъ тъ на ВМРО ,, Свобода или Смърть ” , въ броя си отъ
15 м артъ пише:
,, В ъ македонския градъ Крива-Паланка о тъ неколко години
насамъ се подвизава полковникъ Мойсиловичъ — началникъ на
шпионите и ренегатите въ този край. Самъ ренегатъ, хърватинъ
по рождение, той е едно о тъ най-отвратителните орждия на Пера
Ж ивковичъ ,слуга на палачите на своята родина. Като за отличие
на него сж поверили да ржководи службата, която изисква наймного подлость и безсрамие. Нему сж подчинени главо рези те Мино
Станковъ, Григоръ Циклевъ и др. Т ак ъ в ъ беше и загиналиятъ, като
предатель, Заре Секулички.
Преди неколко дена полковникъ Мойсиловичъ едва избегна
тежкото, но справедливо възмездие, което очаква всички изменници
на своя народъ. На 6 м артъ т.г. вечерьта, п уко тъ тъ на бомби и пу
шечна стрелба огласиха гробното мълчание на поробения градъ.
—
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Група революционери се приближаватъ до дома на полковникъ Мойсиловича, но при зданието на Домазетова се на тъ кв ат ъ на сръбски
стражари. Смалите нападатели се виждатъ принудени да се спраВятъ най-напредъ съ тЯхъ и това ги отклонява отъ изпълнението на

Мише Наутлиевъ отъ Щ ипъ.
(Загиналъ въ сражението при с. Калиманци, Кочанско,
описано въ «Спомени-I l» )

проката имъ задача. Четиримата отъ с т р аж ар и те падатъ убити на
м есто.
Т р Я с ъ к ъ тъ на бомбит^ всЯва мигновено паника въ пазачите
на робската тишина: часови, полицаи и войници изчезватъ. За и з 
вестно време революционерите сж пълни господари на града. Т е
кръстосватъ улиците му и изведнажъ подъ с т р е х и т е на бъ лгар
ските кжщи екватъ свободните революционерни песни. Храбрите
борци п е я т ъ своя маршъ. А единъ насмешливъ гласъ подхваща
ясно и резко:
„ Кралевина Сърбия пропада . . . ”
На разсъмване Крива-Паланка беше раздрусана наново отъ
една адска машина ,която б е предназначена не да убие некого, а да
предаде на св е та протеста на поробена Македония ” .
—
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,, Ню-Йоркъ Таймсъ ” отъ 8 м артъ
дения отъ Б е л гр ад ъ нападателите били
нери. Единъ страж арь е билъ раненъ съ
О тъ самото избухване на бомбата друго

събощава, че по негови све
двама македонски революцио
револверъ отъ преследваните.
лице било по-тежко ранено.

*
Югославската телеграфна агенция ,, Авала ” разгласи на 10 мартъ,
че въ Струмица е извършенъ атентатъ. Забелезано било, че двама сж
били нападателите. Единиятъ застрелялъ намиращия се до кафенето

Снмгонъ Георгиевъ Клинчарски.
(Убитъ отъ българската полиция. За него се говори въ
« Спомени-Il ».)

пазачъ, а другиятъ хвърлилъ бомбите, чиято обвивка носила инициа
лите на македонския революционенъ комитетъ. Трима били убити, а
към ъ 15 души ранени.
Що се отнася до насъ, ние никога не сме виждали такива инициали.
Измежду проявените струмишки борци по това време заслужава
изрично да бжде споменатъ четникътъ Панделия Ангеловъ Стояновъ
отъ с. Барбарево. Той се е проявилъ на неколко м е с т а геройски. Сжщо
—
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тъй смело и неуморимо се е д ъ р ж а л ъ неговиятъ другарь Д им итъръ
Яневъ Велковъ о т ъ с. Куклишъ.*
На в. „ Чикаго Трибюнъ ” телеграф иратъ отъ Б е л гр ад ъ на
10 м артъ:
„ Докато смесената комисия отъ представители на Югославия
и на България за пръвъ пжть заседаваше днесъ въ Царибродъ, за
да изследва бомбените македонски нападения, станали напослед ъ к ъ и заплашващи да подпалятъ пакъ Балканите, една малка
чета отъ революционери навлезе въ Струмица. Трима души беха
убити — двама отъ бомбите и единъ отъ пушеченъ изстрелъ,
и 15 души ранени, 6 о тъ т е х ъ сериозно . .. Ю гославската полиция
заявява, че бомбите сж подобни на тия, които се употребиха отъ
македонците въ по-предишните нападения.
Смесената комисия прекжсна работата си, когато до деле
гати те достигна вестьта за бомбардирането ”.
*
По сжщия случай в. „ Ню-Йоркъ Т а й м с ъ ” о тъ 11 м ар тъ пре
дава едно съобщение, пакъ отъ Б елградъ, въ което се казва:
,, Македонски революционери миналата нощь хвърлиха бомба
въ „ Уединение ресторантъ ” въ Струмица, отъ избухването на
която единъ страж арь е убитъ и наранени петнадесеть други. На
падателите избегаха, но оставиха следъ себе си четири бомби, на
които, казва се, сж написани инициалите (началните букви) на
революционните организации, отговорни за нападението. Това е
четвъртото нападение о тъ тоя родъ презъ последните три сед
мици ” .
Унгарскиятъ вестникъ ,, Пестеръ Лойдъ ” , излизащъ въ Будапе
ща, въ броя си отъ 11 м ар тъ 1930 г. пише:
,, М акедоно-българските народни маси не искатъ да приематъ
на никоя цена щото една часть отъ народа имъ да бжде разделенъ
отъ т е х ъ и да бжде подчиненъ на югославската власть по договора
о тъ Ньойи. И ако всеки цивилизованъ човекъ т р еб в а да осжди
този начинъ, по който се манифестира този бунтъ въ една серия
отъ кървави атентати, не може, обаче, да се откаж е да признае,
че договорите за миръ сж непоносими.
Искаше се да се създаде отъ договорите, които приключиха
световната война, една база за единъ новъ европейски редъ. Но
събитията о тъ сръбско-българската граница доказватъ, че не мо
же да се съ зд ад атъ добри условия за редъ върху една т ак а в а база.
Не е само македонскиятъ народъ, който е разкж санъ о тъ догово
рите за миръ и не е само душ ата на този народъ, която се бунтува
срещу едно така жестоко безумие. Цивилизованите народи се бо*
T i двамата сж. между т-Ьзи борци, които правеха честь не само на Струмишко, а на цЪлия нелегаленъ кадъръ на ВМРО. Колкото въ еднични акции,
или въ сражения изъ родната имъ околия сж се проявявали, толкова сж услужвали съ рискъ и на чети отъ по-далечни околии, придружавайки ги до кждето
е било потребно.
-
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рятъ сжщо срещу опититЯ за поробване, прибягвайки до други
срЯдства на борба, съвмЯстими съ европейската култура. Но бунт ъ т ъ въ душитЯ сж щ ествува и тамъ, както и другаде и само една
ревизия на насилническия миръ е, която ще отстрани опасното
възбуждане на духоветЯ на разкжсанитЯ отъ договоритЯ народи.
Т ак ъ в ъ е урока, който ни дава събитието отъ С тр у м и ц а” .

Струмишка чета:
(Отъ л - Ь е о на дЪсно: Илия Костадиновъ отъ с . Байково;
Атанасъ Тренчевъ отъ с. Барбарево; Василъ Андоновъ
отъ с. Бадиленъ; Панделия Ангеловъ Стояновъ отъ с.
Барбарево-войвода; Дончо Аладжовъ отъ с. Моноспитово;
Димитъръ Велковъ отъ с. Куклишъ.)

Съгласни сме съ почти всичко казано отъ ,, Пестеръ Лойдъ ” . Но
трЯбва да отбележимъ, че добре познато е на свЯта съ какви ,, други
срЯдства ” се борятъ за свободата си противъ чуждитЯ завоеватели цивилизованитЯ народи. Накратко само припомняме и ту къ епохата на
Кромвелъ въ Англия; епохата на великата френска революция отъ
1789 г.; герилската война на испанцитЯ противъ Наполеона; епизодитЯ
на италиянската борба за обединение по време на Мацини и Гарибалди,
и преди това; нелегалнитЯ борби въ Франция, Белгия, Норвегия и про
чее по време на втората свЯтовна война и пр. Не говоримъ п ъ къ за
„ срЯдствата ” , които се употрЯбиха презъ тая война въ Гърция и
„ Югославия ” отстрана на възстаналитЯ гърци и сърби, и о т ъ които
коситЯ настръхватъ.

Презъ май четницитЯ Василъ Ролевъ о тъ Малешевската група,
—
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Ефтимъ Калимански, Тодоръ Кръстевъ и Теодоси отъ Царево-селската
се движили въ Малешевска околия. Дочакали на засада една сръбска
джандармерийска група, отъ която избили шесть души, а останалитЯ
десетина души избягали. Четата не е дала жертви.

Димитъръ Вел к о т ., отъ струмишката чета

*
На 18 октомврий 1930 г., когато населението на градъ Охридъ
се е вече прибрало по кжщитЯ си за вечеря се зачуватъ изстрели отъ
пушки. Стрелбата идвала о ткъм ъ турската махала. Следъ малко се
чува силенъ гърм еж ъ, о тъ който прозорцитЯ на много кжщи затреперали.
Затичали нагоре надолу сръбски патрули, чули се още нЯколко г ъ р 
межи следъ туй викове и стражарски свирки. ЦЯлата нощь минава въ
тревога.
—

415

—

На утриньта стр аж ар и те сами сж разказали какво се е случило.
Както вървели изъ турската махала, забелязали да се д ви ж атъ въ
тъмнината три или четири лица. Т ръгн алъ единъ отъ стр аж ар и те към ъ
тия хора и поискалъ съ електрическото си фенерче да види кои сж. Но
другите започнали да стрелятъ. С тр аж арьтъ пада, а другарите му
побегнали; спрели се едва при „ мехтеба ”. Единъ отъ т е х ъ изстрелялъ
съ пушката си въ въздуха неколко куршума. О тъ непознатите лица,
обаче, единъ се доближилъ до падналия страж арь и наново стрелялъ
върху него. А другите непознати хвърлили две бомби противъ бегащ ите страж ари и се изгубили въ страничните улици. Следъ като про
текло известно време, полицаите се разтичали въ разни посоки. Разбира
се, отъ нападателите не се е намерила никаква диря.
Арестувани сж били за малко некой селяни отъ ближни села, но
бързо сж били освободени.
Атинскиятъ в. „ Пройа ” отъ 9 ноемврий помества съобщение отъ
Солунъ, споредъ което горните факти се потвърж даватъ. Гръцкиятъ
вестникъ известява и за схватка на една чета съ сръбски страж ари въ
планината Галичица, Охридско. Въ сражението никой отъ четата не е
билъ засегнатъ, а сж били изгубени и дирите й.

Струмишка група начело съ Панделия Ангеловъ
Стояновъ.
(Той е седналиятъ на дЪсно.)
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1931 г.
XXVI.

АДСКИ МАШИНИ ВЪ ЩИПСКО. - АТЕНТАТЪ ВЪ ГЕВГЕЛИ

Ню-Йоркскиятъ в. „ С ънъ ” предава една телеграма отъ Б елгр ад ъ,
съ дата 9 май, въ която се казва, че въ петъка, на 8 май презъ деня,
на ж ел езо п ъ тн ата станция въ Скопйе избухнали няколко бомби. Експло
зията не принесла голыми повреди, но създала ужасно паника. Синсинатскиятъ в. „ Таймсъ ” съобщава, че имало няколко души ранени.
Веднага следъ експлодирането на бомбите, града добилъ обсадно поло
жение, страж ата по линията и мостовете била засилена съ войници, за
силена била с ъ щ о така и охраната при вс^ко държ авно учреждение
въ града. А тентаторите не били заловени. Официалното мнение било,
че атентата е дело на В ъ треш ната Македонска Революционна Органи
зация.
Атентати став атъ въ Македония, бомби избухватъ въ Хърватско,
по главните улици на Загребъ се л ее кръвь, а сърбите продълж аватъ
безсрамно да твъ р д ятъ , че въ ,, Югославия ” всичко било спокойно.
('Изъ,, Македонска Т р и б у н а”, Индианаполисъ, 14 май 1931 г.)
*
Щ ипските четници Траянъ Кръстевъ Лакавички отъ с. Люботенъ,
Дафко Данаиловъ о тъ с. Трогерци и Стоянъ Преодски отъ с. Преодъ,
презъ юлий с.г. се подвизаватъ въ Щипска околия. Сръбски потери
с ъ подушили нещо, но никаква диря не с ъ открили. Оставени с ъ адски
машини на некой м еста, които с ъ експлодирали, безъ да причинятъ
жертви.
Сетне съ четници отъ Струмишко с ъ се озовали въ струмишка
околия. При престрелка е раненъ единъ сръбски офицеръ и убитъ единъ
войникъ.
Т ези трима борци показаха завидна издържливость и борческа
стремителность.
*
Станалъ е атен татъ на 16 септемврий въ хотелъ ,, Нови Београдъ ”
въ Гевгели. Арестувани с ъ били — безъ да иматъ никакво участие въ
атентата — следните лица: Ташко Атанасовъ, аптекарь; Д им итъръ
х. Пановъ; Христо Томперовъ — банковъ чиновникъ; Георги П акетовъ
— търговецъ; Кирилъ Георгиевъ — търго вец ъ; Тото М итревъ —
помощникъ кметъ въ града; Кирилъ Берберпелъ — дъ р во д ел ец ъ ; Л а
зар ъ Костовъ — тъ р го вец ъ ; Антонъ Христовъ — т ъ р го вец ъ ; Дими
т ъ р ъ Христовъ — тъ рговец ъ ; братъ на Антонъ; Глиша Катаничъ —
бившъ експедиторъ; Марко Алексичъ — чиновникъ по ж елезн иците;
Коста Търченковъ — коларь; Йорданъ Анастасиевъ — обущарь; Григоръ Колковъ — обущарь.
Следъ побоища надъ мнозина о тъ арестуваните, т е бех а пуснати,
но прекараха много седмици въ затвора.
—
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На 30 септемврий отъ Атина разгласиха, че въ Гевгели, намиращъ
се близо до гр ъц ката граница, станала голяма експлозия въ военнитЪ
складове. По сведения на сръбскитЬ власти — пишатъ атинскитЬ вест
ници — атен тата е д^ло на ВМРО. Но сърбит-fe съобщиха, че той е
станалъ случайно, когато единъ работникъ пренасялъ стари гранати и
една отъ т Ь х ъ избухнала. Допускаше се, че сръбската власть нарочно
пуска забъркани слухове, за да не попречи на Воя Маринковичъ, юго
славския министъръ на външнитЪ работи, който тъкмо тогава б'Ьше въ
Женева и предъ Обществото на Народит-fc хвалеш е ,, отличното ” по
ложение въ „ южна Сърбия ” (Македония) и преданностьта на маке
донците къ м ъ Б елградъ. Той се е старалъ тогава да избегне и подигането на въпроса за ВМРО, въпреки че презъ м. май 6Ъ далъ дума,
че тоя въпросъ ще бжде разгледанъ. Въ сжщность, Б е л гр ад ъ всякога
е изб^гвалъ о тъ поставянето му, защото всЪки ще иска да се спре
първо на причинитЬ, които съ здаватъ ВМРО.
*

На 4 октомврий избухва въ гр. Гевгели адска машина, която е
требвало да бжде поставена до н1жой д ъ р ж авен ъ обектъ. По този
поводъ е арестуванъ младия Трайко Теохаровъ Поповъ.
Трайко е роденъ презъ 1906 година. Следъ като свърш ва четвърти
класъ въ сръбската непълна гимназия въ Гевгели отива въ Скопйе за
да продължи образованието си. Но поради спречквания съ единъ свой
учитель е принуденъ да се премести въ Щ ипската гимназия. Презъ
1928 г. поради намеренъ въ него при обискъ ,, Сборникъ Илиндень ”,
бива арестуванъ отъ сръбскитЬ власти въ Кавадарци, но следъ нЪколкомесеченъ тъмниченъ затворъ бива освободенъ. Следъ свършване на
гимназията бива повиканъ да изслужи военната си повинность. Но и
като войникъ той бива арстуванъ, зад-Ьто отказалъ да следва офицер
ска школа. Освободенъ отъ войниклъка, бидейки единственъ синъ на
родителитЬ си, прибира се при тЪхъ и се предава на мирна домашна
работа. Но сжщевременно лека полека той успива да образува тЪсно
свързано ядро отъ другари, съ цель да бранятъ своята народность и да
се борятъ срещу сръбската тирания.
На другия день следъ атен тата Трайко е убитъ. Но сж щ ата участь
е ималъ и баща му Т еохаръ попъ Кочовъ. Избити сж покрай вреж оветЬ
(храсти) край Вардара. Задигнати б^ха презъ това време и седемь
души близки на тЬхното семейство отъ с. Гявато, Гевгелийско, и всички
избити. З а да прикриятъ престжплението, сърбитЪ сж разпространявали
слуха, че тия хора сж изчезнали безследно и вероятно сж избягали
въ България.
Теохаръ и синъ му Трайко сж о тъ видното и родолюбиво бъ лгар
ско семейство Попови о тъ с. Гявато. Презъ епохата на духовното ни
възраж дане дЪдо имъ, свещеникъ Д им итъръ Кочовъ Кехайовъ, е взималъ живо участие въ борбата за извоюване на българска черква и
училища. Т еохаръ е роденъ презъ 1879 г. Следъ като свърш илъ първи
класъ въ с. Богданци, останалъ да помага на родителитЬ си въ полска
работа.
Арестувани сж били много селяни въ връзка съ избухването на
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адската машина въ частенъ домъ. АреститЪ сж продължавали и презъ
м. декемврий.
Атинския в. „ Пройа ” отъ 5 октомврий 1931 г. пише:
,, Споредъ сведения отъ Гевгелия, съвършено проверени, завчера презъ нощьта вънъ отъ града и на разстояние около 200 ме
тра отъ гарата, на сръбска територия, единъ стражарь, който 6Ъ

Славко Судички, отъ с. Судикъ, Щипско.
(Отличенъ борецъ, застрЪлянъ отъ сърбитЬ. За него
споменато въ книгата « Спомени-Il »)

е

на постъ по желЪзопжтната линия, забелЪзалъ въ момента, когато
краката му се заплели въ никакви жици, двама българи комитаджии, срещу които открилъ огънь. КомитаджиитЪ сжщо стреляли
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и убили страж аря. Друга група сръбски страж ари стигнали на
м естото, гдето станала престрелката, и намерили тялото на уби
тия, който билъ падналъ върху жицит-fc, на края на които била
поставена една адска машина — близо до желЪзопжтната линия.
Ч етвъртъ часъ по-късно по това м'Ьсто миналъ и вл акъ тъ Сим-

Трайко Теохаровъ отъ Гевгели

плонъ-Ориентъ, за хвърлянето на който б1> поставена адската м а
шина.
Споредъ сж щ ит-fe сведения, вчера вечерь, по протежение на
ж.п. линия, на разстояние 500 метра по нея на сръбска територия
сж избухнали бомби, които разрушили часть о тъ линията. Сжщевременно избухнали и ржчни бомби предъ казармитЪ на Гевгелия,
следъ което последвала стрелба отъ страна на комитаджиит'Ъ.
О т ъ тази стрелба били убити двама сърби и други трима р а
нени. Вследствие това нахлуване на комитаджиитЬ, населението
изплашено напуснало града и избягало къ м ъ гр ъ ц к ата територия.
Сръбските власти поискали съдействието на гр ъ ц к и те военни вла
сти о тъ Гумендже. По този поводъ ком андирътъ на пограничната
линия, г. Орфоносъ, постави засада на подходящи мЪста на гр а
ницата, за сполучливо унищожение на четниците.
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Т ребва да се отбележи, че на 1-ви октомврий стигна съ
автомобилъ въ Гевгелия, идейки отъ Струмица, югославскиятъ
краль Александъръ. Кральтъ, комуто се направи официално посре
щане, следъ няколко минути напусна града, за да продължи п ъ т у 
ването си.
О тъ това се заключава, че комитаджиитЪ с ъ следили движ е
нието на сръбския краль, когото искали да убиятъ ”.

—
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1932 г.
XXVII. АТЕНТАТЪ ВЪ ГЕВГЕЛИЙСКО
Съобщава се въ вестницитЯ, че на 8 ноемврий сутриньта станалъ
атен татъ по линията Скопйе-Гевгели. Г ъ р м е ж ъ тъ билъ чутъ и въ гр.
Г евгели.
Джандарми обградили града, а други отъ тЯхъ установили, че
адската машина е избухнала подъ колелетата на единъ влакъ, който
идвалъ о тъ Солунъ.
ВластитЯ сж дигнали мнозина селяни, за да т ъ р с я т ъ следи отъ
четници.
Тия селяни сж въоржжени само съ по една тояга и носятъ въ
торбичкитЯ си собствена храна отъ кжщи.

—
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1933 г.
XXVIII. АТЕНТАТИ ВЪ ГЕВГЕЛИЙСКО — СРАЖЕНИЯ ВЪ ЦАРЕВОСЕЛСКО И СТРУМИШКО. — АТЕНТАТЪ ВЪ ГР. ГЕВГЕЛИ. —
ГЕРОЙСКИ ЗАГИВАТЪ ДОНЧО ХРИСТОВЪ ЦАРЕВОСЕЛСКИ,
ДИМИТЪРЪ ПАЛИКРУШЕВЪ, СТОЯНЪ МАНДАЛОВЪ И ТЪХНИ
ДРУГАРИ
Въ гръц ки те вестници презъ януарий се появиха доста алармистични известия за раздвижване на македонски революционни групи и
за извършенъ атен татъ към ъ Гевгели, шесть километра далече отъ
града .Симплонъ-Ориентътъ носилъ много пжтници. Машинистътъ чулъ
гърмеж а на адска машина, която избухнала на стотина метра предъ
локомотива, очевидно съ намерение да се избегнатъ човешки жертви.
И така вл акъ тъ спр^лъ. Наблизо до м естото на избухналата адска ма
шина билъ убитъ единъ отъ атентаторите. При него били намерени н я 
колко ръчни бомби. Носилъ четническа униформа; на шапката му имало
значка съ металически надписъ „ Свобода или смърть ” . В лакътъ отъ
Солунъ за Атина потеглилъ съ голямо закъснение.
Гръцките погранични власти се поставили въ пълна услуга на сръб
ските, за да не би други атентатори да минатъ на гръцка територия.
Една адска машина била намерена неексплодирала .

На 19 априлъ стана големо сражение при с. Драмче, Царево-селско,
при което загинаха петь души отлични борци, водени отъ неуморимия
царевоселски войвода Дончо Христовъ.
Той е родомъ отъ с. Драгобраща, Кочанско. Загина на 42-годишна
възрасть. Въ турско време е билъ легаленъ работникъ; служилъ е
въ турската армия. Презъ войните е билъ български войникъ, а следъ
погрома отъ 1918 г. наново влиза въ легалните кадри на ВМРО. Заподозренъ отъ сърбите, избегва и става четникъ въ четата на Ефремъ
Чучковъ.
Дончо Христовъ участвува при наказването на предателя Мите
Суджукаро, което стана на 24 юлий 1924 г. Участвува подъ войводството
на Ефтимъ Полски и въ сражението при с. Пеклено, Царевоселско. Става
Царевоселски войвода и като т а к ъ в ъ участвува въ сражението, което
трая ц е л ъ день при с. Бигла въ 1924 година. П резъ 1927 г. въ ср аж е
нието съ сърбите при с. Тработивище, Царевоселско, бива теж ко раненъ, но благодарение на храбростьта си, се спасява.
Дончо бе човекъ, който се срамуваше отъ всеко себеизтъкване.
Свенливъ беше като дете. Но абсолютно отдаденъ на идеята за осво
бождение на Македония. Не се колебаеше предъ никаква опасность. И
той би могълъ да бжде взетъ като образецъ на наш ите скромни, почте
ни, привързани към ъ домашното огнище и народа ни селяни.
Заедно съ Дончо загинаха следните четирима негови другари.
—
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Д им итъръ Паликрушевъ. Той е роденъ въ Виница, Кочанско. Баща
му е всеизвестниятъ на времето въ БрЯгалнишко Пано Паликрушевъ.
Като легаленъ работникъ билъ е въ писмена връзка съ Тод. Алексан
дровъ и изпълнявалъ редица поржчки. УмЯеше добре да говори съ

Дончо Христовъ, царевоселеки войвода

селянитЯ; бЯше доста общителенъ и съ приятна външность. О тъ 1920
до 1922 г. е ходилъ изъ разни села като легаленъ работникъ на ВМРО.
Заподозренъ отъ сърбитЯ, избЯгва при четата на Александровъ и остава
там ъ нЯколко месеци. Сетне става помощникъ на кочанския войвода.
—
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Участвува въ сражението при Готенъ, Малешевско. Отивалъ е като
нелегаленъ и въ Велешко, въ четата на Стефанъ Петковъ Сиркето.
Паликрушевъ излжчваше доброта отъ себе си, а привличаше и съ
идеализма си. Имаше средно образование. БЯ 35-годишенъ.
Василъ Николовъ. Роденъ въ с. Кучичино, Кочанско, 36 годишенъ.
О тъ ранни години е билъ легаленъ, а следъ това селски войвода до
1923 г. Заподозренъ отъ сърбитЯ, той избягва и отъ м. декемврий
1923 г. до геройската си смърть бЯше въ кочанската чета.
Василъ е участвувалъ въ много сражения и терористически акции
въ борбата съ сърбитЯ. Участвува въ сражението презъ м. декемврий
1923 г. въ с. Спанчево, Кочанско. Участвувалъ е въ сражението при
с. Лешки (мЪстностьта „М ъ р тви т р а п ъ ” ), станало на 22 юлий 1925 г.
и което продължи цЪлия день. Въ това сражение взеха участие сръбски
потери, събрали се отъ Кочанска, Кратовска и Царевоселска околии. Че
тата се водеше отъ легендарния кочански войвода Ефтимъ Полски. Взелъ
участие и въ много атентати, като напримЯръ този при Кочани въ
1929 година; въ нападението и атентатитЯ, които кочанската чета извър
ши на влака въ Пиротско презъ 1929 и 1930 г., въ атентатитЯ при
ЛЯсковецъ и др.
Василъ притежаваше рЯдъкъ характеръ. Мълчаливъ, винаги изле
ко усмихнатъ. РЯдко заговарваше, но говореше плавно, р азк а зъ т ъ му
6Я занимателенъ. Чудна кротость вЪеше отъ този левентъ, на когото
окото не мигаше предъ опасностите. П ъргавъ бЯше и физически издръжливъ. Миналъ 6Я прекрасна революционна школа при Ефтимъ Полски,
а понякога и при Т. Александровъ. ЦелитЯ на ВМРО и той обичаше до
самопожертвуване.
Ангелъ Симеоновъ отъ Царево-село, 41-годишенъ. О тъ 1911 до
1922 година той е билъ руководитель въ родния си градъ. Подгоненъ
отъ сърбитЯ, избягва въ четата на Ефтимъ Полски. По-късно той дейст
вува съ четата на Дончо Христовъ. Участвувалъ е въ сражението при
с. Пеклено презъ 1925 г., както и въ извършване на атен тата въ Царевосело презъ сж щ ата година .
До края на живота си той е билъ смиренъ и мълчаливъ работникъ.
Презъ време на войната за показана храбрость е билъ произведенъ въ
чинъ старши подофицеръ.
Стоянъ Георгиевъ отъ с. Драгобраща, 35-годишенъ. Презъ 1921 г.
напуска селото си и става четникъ. Участвувалъ е въ сражението при
с. Стамеръ, Царево-селско. Сжщо — при Пеклено. И той е единъ изме
жду ф алангата на най-скромнит% борци.
З а разлика отъ много други случаи, този пжть сърбитЬ се пока
заха
кавалери ” и признаха, че билъ раненъ гЬхния жандармерийски
подофицеръ Малобабичъ. Въ сжщность тЯ дадоха няколко души ранени
и убити въ това сражение.
*
Презъ юний група нелегални о тъ Малешевско попадатъ на засада
недалече отъ Берово. Но жертви не сж дали. На другия день сж забе
лязали сръбската потера наново; завързва се престрелка, при която
падатъ убити трима сърби.
—
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*
На 10 юний въ Беласица е открита малката група на Илия Константиновъ Байковски, родомъ отъ с. Байково, Струмишко. Още въ
първия часъ на сражението сж загинали двамата му другари — Ангелъ
Гоговъ и П етъръ Калайджиевъ.

Василъ Ннколовъ отъ с Кучичино, Щипско

Байковски се е отскубналъ отъ обржча на многобройните потери.
Но следъ едно денонощие, наново забелёзанъ въ околностьта на родното
си село, той дава отчаянъ отпоръ. Изстрелялъ всички патрони, хвърлилъ срещу неприятеля и бомбите си, на края се е самоубилъ. Като на
ближили до трупа му, съ рб и те намерили само два неизстреляни патрони
и кжсче х л еб ъ въ раницата на героя. Той бе единъ измежду най-предприемчивите и безукорни борци на Струмишко. Загина 45-годишенъ.
При турския режимъ, о тъ 1909 до 1912 г. Илия е билъ куриеръ
на ВМРО; превеждалъ е четите, като сж минавали отъ Струмишко на
югъ къ м ъ Поройско. Взелъ е живо участие въ балканската и първата
европейска война. При появяването на ВМРО, следъ голем ата война,
—
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той се озовава въ четата на Георги Въндевъ, като участвува и въ
няколко сражения. Проявилъ се е като храбрецъ въ сраженията при
,, Върла чука ” и ,, Арамийска чука ” въ О гражденъ планина. Изпълнявалъ е умело поверяваните му задачи.

Димитъръ Пал икру шевъ отъ Виница

П етъръ Николовъ Калайджиевъ е родомъ отъ с. Валандово, Дойранско. О тъ младини той е на служба на ВМРО. Презъ 1912-1913 год.
постжпва въ българската армия като доброволецъ. Следъ Балканската
война се прибира въ родното си село, но бива заподозренъ отъ с ъ р 
бите, които го откарватъ въ Кавадарци, кждето го подлагатъ на не
човешки изтезания. Хвърленъ въ затвора, успева да избега и става
нелегаленъ. Като четникъ взелъ участие въ бомбардирането на Удовския мостъ въ 1914 г. Презъ европейската война той е въ п ъ р ви те линии
—
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на бойния фронтъ. Следъ злополучния край на войната се прибира въ
родното си село. Съ възобновяването на ВМРО влиза отново въ нейнитЯ
редове. Дълги години 6Я четникъ на войводата Георги Въндевъ. З аги 
на на 45-годишна възрасть.

Ангелъ Симеоновъ отъ Царевосело

Ангелъ Гоговъ е родомъ отъ с. Планица, Кукушко. Загина на
36 годишна възрасть. Следъ свършена на Балканската война той се
преселва въ с. Габрово, Струмишко, а следъ голям ата война влиза въ
редоветЯ на ВМРО. Отначало изпълнявалъ куриерска длъжность. а
следъ 1922 г. е редовенъ четникъ въ четата на Георги Въндевъ. Взелъ
участие въ много сражения. Най-много се е отличилъ въ тритЯ сра
жения по севернитЯ склонове на Беласица, а именно въ мЪстностьта
., Коджабаиръ ” до с. Куклишъ, при
Макриевската височина ” до с.
Макриево и на височината до с. Смоларе. На много пжти сж му били
възлагани отговорни задачи, които е изпълнявалъ съ готовность и се 
беотрицание.
—
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*
На 27 септемврий става големъ атен татъ въ Гевгели. Въ 8 ч асъ тъ
вечерьта съ д ъ р ж ател ьтъ на кафене „ Освобождение ”, Костадинъ Целебашевичъ, забелЪзалъ до входа на кафенето н ^какъ въ предметъ, кой 
то му се видЬлъ съмнителенъ. Повикалъ страж аря Милойко Капларевичъ, който се намиралъ наблизо, и двамата се приближили към ъ по
дозрителния пакетъ. Въ това време адски тр есъ къ разтърсилъ заспи-

Стоянъ Георгиевъ отъ с. Драгобраща, Царевоселско

ващиятъ градъ. Вдигналъ се облакъ о тъ прахъ; парчета камъни, д ъ р 
вета, керемиди и тухли се вдигнали на високо въ въздуха. Стената на
кафенето била разбита съвършено и отъ намиращите се въ него посе
тители 5 души били тежко ранени и всички други по-леко.
Кафенето се преобърнало на развалина. К афедж ията и общинския
страж арь били убити на мЪсто. Много тежко ранени сж: П ет ъ р ъ Цалковичъ, П етъръ Стануловичъ и Иованъ Аризановичъ. Г р а д ъ т ъ изпадналъ въ уплаха. Конни и пеши полицейски и военни части се впуснали
въ преследване на неизвестния и незабелЪзанъ отъ никого атентаторъ.
—
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Въ нЯколко минути само г р а д ъ т ъ стихналъ въ гробна тишина и всички
очаквали вторъ взривъ. ОрганитЯ на властьта забранили всЯкакво дви
жение по улицата.
Кафене „ Освобождение ” е служило за свърталище на най-жестокитЯ българоядци и проводници на нечовешката политика на Ж ика
Лазичъ.

Илия Костадиновъ Байковски

Два дена по-късно 6Я извършенъ атен татъ по ж.п. линия на дЯсния
брЯгъ на Вардаръ, към ъ Гевгелийското село Пърдейци, което е стан
ция. Извършва го четата на Стоянъ Мандаловъ. По-точно самиятъ той
заедно съ единъ другарь, отива до самата линия, на около 200 крачки
до станцията. Въ момента, когато поставятъ мината, двам ата биватъ
забелЯзани отъ кантонера, който веднага по телефона поисква помощь
отъ Гевгели. Съ пристигането на влака адската машина избухва и
причинява разрушения както на линията, така и на влака. Но о т ъ влака
слиза голЯма група войници и се завързва сражение. Ч етата успЯва
да се отдалечи.
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Въ мЪстностьта „ Рудина ” на около 300 метра отъ родното село
на Стоянъ Мандаловъ — с. Стояково, тя се натъква на сръбска засада.
Завързва се и тукъ сражение, при което падатъ двама сърби. Привле
чени отъ гърмежитЪ, достигатъ отъ Стояково намиращите се там ъ ж ан
дарми, предвождани отъ капларя Бранковичъ. Той и още единъ сръбски
жандармъ падатъ убити. Пристигатъ нови групи жандарми и четата
рискува да бжде заградена отъ всички страни. Тогава младиятъ вой
вода дава заповедь за атакуване и се хвърля напредъ. Съ бомби, но-

Ваоилъ Ролевъ отъ Берово
(За него става дума и въ « Спомени II »)

жове и громко ура четата разпръсва сърбитЪ и когато вече излиза отъ
обржча имъ, единъ залутанъ куршумъ пронизва юнашкитЪ гърди на
Стоянъ Мандаловъ. Раната е твърде теж ка, но войводата намира още
сили да се прости съ своитЪ другари, да прати последенъ поздравъ до
всички македонски борци и до своитЪ деца. Следъ това изважда писто—
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лета си и се самозастрелва, за да не бжде въ тежесть на другаритЯ си
или да не падне ж ивъ въ ржцетЪ на тиранитЯ.*
Въ връзка съ тЯзи два атентати и сражението гръц ката преса
единодушно дигна голЯма врЯва. Обширно писаха особено вестницитЯ
,, Елефтеронъ Вима ”, „ Атенаика Нея ”, ,, Лйо Месаже д ’Атенъ ”
„ Пройа ” . Последниятъ вестникъ твърдеш е, че въ сжщность атента
т и те сж организирани отъ мастни българи въ Гевгели. Споредъ ,, Лйо
Месаже д А т е н ъ ”, избухнала е на желЪзопжтната линия и друга адска

Петъръ Николовъ Калайджиевъ отъ Валандово

машина, на около петстотинъ метра далече отъ първата; тя е разрушила
повече релситЪ. ,, Елефтеронъ Вима ” казва, че отъ сръбска страна н я 
колко души сж паднали убити въ сражението.
*
По пжтя си, следъ загубата на войводата, четата среща на една засада
единъ войникъ. Той имъ вика « Брачо, не пуцайте, я ни самъ сръбинъ, я самъ
словенацъ ».
Дигналъ се правъ, дава имъ съ ржка знакъ за добъръ пж.ть. И четниците не
стреляли къмъ него и отминали.
—
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Американската „ Асошиейтедъ Пресъ ” съобщи отъ Солунъ, че една
серия отъ бомбени атентати доста сж разрушили линията, по която ми
нава „ Симплонъ-Ориентътъ ” . Всички вестници на тая голяма агенция
предадоха съобщенията.
Атинскиятъ в. ,, Катимерини ” писа въ връзка съ тия събития:
« Стотици граждани сж арестувани въ Гевгели, но срещу тЬхъ н"Ьма
никакви доказателства за съучастие въ атентата. Тази нощь били чути
пушечни изстрели на границата.
ВЪрва се, че сърбигЬ сж. разстреляли десеть български жители на Гев
гели, считани като агенти на комитета. За отбелязване е, че кланета отъ
този родъ сж ставали и другъ пжть при такива случаи. Съмнителните

Ангелъ Гоговъ отъ с. Планица, Кукушко
лица сж отвеждани къмъ границата и застрелвани отзадъ, з а д а може
д а се каже, че т е ужъ се опитали да минатъ границата, съ цель д а вдигнатъ въ в ъздуха моста на желЪзопжтната ли н и я.»
По сведения отъ дописника на « Катимерини », атентата въ Гевгели не
е д е л о на дошли отъ вънъ комити, но отъ една група, създаден а въ самия
градъ, чиито членове се криели въ кжщигЬ на многобройните « българогласни » въ Гевгели.
—
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Въ в. „С вобо да или С м ъ р т ь ”, брой 144 отъ ноемврий с.г. б%
писано между другото :
„ Около половинъ часъ преди да стане атен татъ тъ , въ кафене
„ Ослобождение ” влизатъ двама посетители, безъ да обърнатъ
върху себе си вниманието на никого о тъ присжствуващ ите там ъ
сърби. При билярда въ кафенето играятъ двама офицери и единъ
цивиленъ, а други неколцина наблюдаватъ играта имъ. По ма
сите наоколо сж насЪдали други групи офицери и цивилни сърби,
но всички сж занесени въ своите игри и разговори, та никой не
забелезва двамата нови посетители, които минаватъ между ма
си те и с е д а т ъ въ единъ ж гъ л ъ близо до билярда. Не ги забелезватъ
дори кафедж ията и прислужникътъ му, които сж отрупани съ ра
бота, м акаръ че новите гости на два пжти поискватъ да имъ се
донесатъ каф ета . . .
Д вам ата нови гости седятъ на масата въ ж гъла, прелистватъ
намерените на сж щ ата маса в. „ Политика ” и ,, Правда ” и по
всичко изглежда, че невниманието на каф едж ията и помощника му
не ги обижда твърде много. По едно време, единиятъ отъ т е х ъ
ловко измъква отъ пазвата си единъ доста обемистъ пакетъ, сла
га го на масата и го покрива съ намиращия се там ъ в „ Политика ” .
Неколко минути по-късно, двамата другари излизатъ отъ каф е
нето — пакъ безъ да ги забележи некой .. .
Хотелъ и кафене ,, Ослобождение ” — това гнездо на сръб
ските злодеи въ Гевгели, е разрушено отъ адската машина, която
е била двойна, и отъ избухналия пож аръ . . . ”
За загиналия войвода ,, Свобода или Смърть ” писа:
„ Стоянъ Мандаловъ е роденъ презъ 1897 г. въ с. Стояково, Гевгелийско. Синъ е на известния старъ народенъ учитель и четникъ Стефанъ Мандаловъ, който загина съ пушка въ рж ка при Султанъ-тепе
презъ 1904 г., въ бой срещу тогаваш ните поробители на земята ни —
турците. Стоянъ Мандаловъ бе непрекжснато на бойна нога отъ 1914 г.,
когато взима участие въ големата Валандовска акция, та до 28 срещу
29 септемврий т.г., когато намери см ъртьта си като истински герой.
Той участвува въ последната война като войникъ отъ българската ар 
мия — македонската дивизия. Пламененъ родолюбецъ, човекъ съ юна
шко сърдце, следъ войната той се отдава изцело на македонската ре
волюционна борба и, като четникъ и войвода, броди до последния си
часъ изъ Гевгелийско, както и изъ други околии въ поробена Маке
дония, дето бе толкова популяренъ и обичанъ отъ всички свои зло
чести братя, чиито закрилникъ бе той. Презъ 1923 г. той се сраж ава
съ сърби при селата Смоквица, Радна и Милетково — Гевгелийско; после
преминава въ Струмишко, дето сжщо води сражения. Презъ 1924 г.
взима участие въ сражението при с. Смоларе; презъ 1929 г. бомбардира
ж.п. линия пакъ при с. Пърдейци; по-късно взима участие при нападе
нието на сръбски жандармерийски застави. И все така, докато найде
см ъртьта си като герой и мжченикъ за правда и свобода.
Стоянъ Мандаловъ бе горещ ъ патриотъ, неустрашимъ въ рево
люционната си борба; известенъ бе на всички, които го познаваха, съ
своята р е д к а морална и физическа издържливость и твърдость — той
и съ см ъртьта си даде на всички ни единъ р е д ъ к ъ прим еръ на истински
героизъмъ ” .

Софийскиятъ вестникъ „ Македония ” отъ 16 октомврий 1933 г., в ъ зъ
основа на сръбските известия о тъ Щипъ, съобщи следното:
„ На 10 т.м. на линията била поставена адска машина съ разчетъ да избухне при преминаването на експреса. Преди това линията
била грижливо огледана, но не било забелязано нищо. З а по-голЯма

Стоянъ Мандаловъ, гевгелийски войвода

сигурность, сръбската ж.п. администрация била наредила преди
минаването на експреса по линията да минава обязателно товаренъ
влакъ. Поради това и адската машина избухнала съ страшна сила
подъ колелата на товарния влакъ, първите вагони на който били
разрушени, отхвърлени на страна, локомотивътъ дерайлиралъ и
всички находящи се лица въ влака били ранени. Самата линия била
разрушена на голЪмо разтояние. С ърбите веднага докарали много
работници, които почнали разчистването.
Експресътъ, който пристигналъ следъ експлозията, билъ
спрЯнъ; чакалъ неколко часа докато бжде поправенъ пж тьтъ. Р а 
нените били пренесени на лечение въ Велесъ.
Допълнителните известия гласятъ, че освенъ ранените имало
и двама железничари, убити на место, а за др уги те убити не се
съобщавало колко сж. Четири вагона били окончателно разрушени,
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а всички останали-силно повредени. Споредъ друго съобщение до
атинския в. „ Катимерини ”, изхождащо отъ Щ аба на ж андарме
рията въ Солунъ, по ж.п. линия Щипъ-Кочани билъ извършенъ
другъ атен татъ. Адската машина била поставена за бързия влакъ,
но преди него миналъ товаренъ влакъ. Адската машина избухнала
като разрушила три вагона съ стока, а локомотивътъ и другитЯ
вагони били повредени сериозно. Имало и човЯшки жертви, но
подробности не се съобщавали. ”

Кочанска чета
(най-лЪво войводата П. Михайловъ; въ първия редъ съ
каскета помощникъ-войводата х. Григоръ х. Кимовъ; найдЪсно доле Ш абанъ отъ с. Облепгево, Кочанско)
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XXIX. РЕВОЛЮЦИОННИ АКЦИИ ВЪ РОДИНАТА НА ПОРОБИТЕЛЯ.
— СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪ ПОРОБЕНИТЪ БРАТЯ ВЪ ЗАПАДНИТЪ БЪЛГАРСКИ ПОКРАЙНИНИ. — СРАЖЕНИЯ И АТЕНТАТИ
ВЪ МОРАВСКО. — АТЕНТАТИ ВЪ БЪЛГРАДЪ. — ЗАГИВАТЪ
ГЕРОИТЪ ЕФТИМЪ ПОЛСКИ, ГЕОРГИ СПАНЧЕВСКИ, КРЪСТО
ПРИПОРСКИ, АСЪНЪ НИКОЛОВЪ И ТЪХНИ ДРУГАРИ. — ТЕРОРЪТЪ ВЪ ЗАПАДНИТЪ ПОКРАЙНИНИ
О тъ дълго време, и н^какъ като по инерция, македонските борци
продължаваха само на македонска земя да т ъ р с я т ъ и преследватъ про
винените органи на окупатора; само на македонска територия изразя
ваха протеста си срешу робството, чрезъ революционни акции, съ които
целеха да привлекатъ и вниманието на св ё та върху това робство.
Тази практика, станала правило още при турския режимъ, т р е б 
ваше да се изостави поне отчасти. Напълно логично, даж е и по-основателно е въ самата родина на поробителя, и въ столицата му, да се извършватъ акции, които сжщо биха обърнали вниманието на света. И там ъ
би могло прекрасно да се накаже некой индивидъ, който е вилнеелъ
всредъ народа въ Македония. Такива акции даж е още повече биха за
ставили ония, които — да си послужимъ съ думите на П.К. Яворовъ —
въ името на всевъзможни интереси треперятъ надъ едно варварско
стату-кво, да предприематъ пакъ въ името на тия интереси, промена
къмъ една по-човешка наредба *, въ случай че биха имали намерения
да извърш атъ такива промени.
ВМРО б е си наумила да започне некой акции по Шумадия и въ
Белградъ. Въ тази посока се установи едно братско сътрудничество и
съ смели хора отъ така наречените ,, Западни Покрайнини ” . Преди да
изброимъ нёкои отъ извършените акции, нека се спремъ за малко
върху западните покрайнини.
По Нйойския договоръ отъ България бидоха откжснати въ 1919 г.
градовете Царибродъ и Босилеградъ, съ 108 села, общо към ъ седемдесеть хиляди души население и 1550 квадратни километра земя **.
Заграбени б ^ х а там ъ 216 български училища и 45 черкви. Както бе
сръбската практика въ Македония, и тукъ бидоха извършени разстрел
вания, напр, въ селата Врабча, Стрезимировци, Каменица, Сенокосъ,
Долна Невля и др. Насилия станаха и въ селата Желюша, Клисура, как
то и въ Царибродъ и Босилеградъ.
Населението на Царибродъ бе повече отъ некогашни пиротчани,
които не пожелаха да останатъ въ сръбската д ъ р ж а в а и напуснаха
родния си градъ Пиротъ подиръ 1878 година. Сега, подиръ 1919 г.
сж щ ите хора, по-точно т е х н и т ё синове и дъщери, следвайки примера
*
П. К. Яворовъ — « Събрани съчинения », София, 1942 г., томъ трети « Гоце
ДЪлчевъ », стр. 149-151.
** Въ сжщото време б-Ьха заети градъ Струмица и 70 села около него съ
27,717 душ и българско население.
—
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на бащ ите, избягаха и о тъ Царибродъ, като въ София създадоха единъ
„ царибродски кварталъ ”. Разселиха се и изъ други м еста на свободна
България.
По редица причини — едни основателни, други не — бъ лгарите въ
Моравско не се запретнаха да д а д ат ъ по-сериозенъ отпоръ срещу
сръбското владичество следъ 1878 година. Дадоха се и там ъ некой
ж ертви; отправиха се и протестни меморандуми; но една по-системна,
по-дълготрайна и упорита борба не се предприе. Нито откъ м ъ България
последва нуждното упорство, за да се защ итятъ поне националните
интереси на заграбеното население въ Пиротско, Нишко, Вранско и пр.,
чрезъ осигуряване на български черкви, училища ,книжнина и така
нататъ къ. Накратко, не се появи моравски въпросъ, както по-късно се
появи македонски.
Малкото население на Западните Покрайнини, обаче, съ у м е да
отсрами — така да се каже — предъ историята и с в е т а не само себе
си, но и стария Пиротъ, чрезъ неговите български потомци. Заб егн ал ите царибродци въ България веднага следъ първата световна война
се организираха; имаха сдружение „ В ъртопъ ” ; издаваха вестници „ З а 
падни Покрайнини ” и ,, Западно Ехо ” ; правеха събрания и конгреси; по
даваха протести и меморандуми. Създадоха живъ, даж е о ст ъ р ъ въпросъ
за Западните Покрайнини. Т ака се вливаше повече надежда, засилваше
се повече д у х ъ т ъ на отпоръ в ср е д ъ 70-те хиляди поробени братя. Но
се напомняваше и на свободния българинъ за тая прекрасна область на
българското отечество, която еднакво незаслужено, насилнически бе
заграбена отъ Сърбия, както некога б е станало съ цело Моравско *.
При това сътрудничество съ хората отъ Западн ите Покрайнини
се повтаряше въ намаленъ р азм ер ъ сжщото, което въ турския реж им ъ
имахме съ Одринския революционенъ окрж гъ на ВМРО. Той б е на
стотици километри далече отъ Македония; при това, въ политическата
перспектива по-сигурно бе, че може да се присъедини къ м ъ България,
докато за Македония се рисуваше автономия. Но тия съображения не
можеха да бж д атъ пречка за съгласувана борба на тракийските бъ л 
гари съ македонските противъ общото зло.

*
Ч е Моравско с било българска земя сжществуватъ маса свидетелства на
учени и пжтешественици. Такива свидетелства престанаха да се трупатъ само
откато тамъ дойде Сърбия и забрани достжпа на безпристрастни и обективни
наблюдатели, като засили своите фалшификации. Въ картите и писанията на
следните специалисти Моравско е посочено като земя влизащ а въ българските
етнографски граници: Ш афарикъ (1842 г.), Ами Буе (1847 г.), Давидовичъ (1848),
Дежарденъ (1853), Ханъ (1861), Лежанъ (1861), Макензи и Ирби (1867), Мирковичъ (1867), Кипертъ (1876), Вайгандъ (1895), JI. Нидерле (1909), М. Нюбигинъ (1915), Агостини (1916), Л. Ш еферъ (1917), в-къ « Лйо М атен ъ » въ П а
рижъ (1919). Но и много други автори подържатъ сжщото гледище.
Въ 1835 и 1841 г. въ Нишко българските селяни подигнаха сериозни възстания поради турските безчинства. Жеромъ А долфъ Бланки, познать френски
економистъ и публицистъ, е билъ изпратенъ отъ правителството на Франция да
направи анкета въ Нишко. Той е издалъ книгата « Пжтувания по България »
въ 1843 г. Въ нея е изказалъ големи симпатии къмъ българския народъ и е
далъ много подробности за турския режимъ. Н а умъ не му е минавало да
назовава моравските българи съ чуж до име — сърби или нещ о друго.
Турскиятъ Султанъ, въ фермана, съ който се установява Българската Ек
зархия, изрично споменава — покрай другите Епархии — и Нишката българ
ска Епархия. И за Султанътъ, значи, населението въ тая епархия е българско.
—
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М ладите синове на Западните Покрайнини се показаха примерни
и съ нищо не отстжпиха на македонските си другари — въ смелость,
издръжливость, преданость.
Въ тая обща борба измежду македонските борци особено се отли
чиха кочанските четници, начело съ неустрашимиятъ имъ войвода Ефтимъ Полски.
*
Насърдчени — вместо да б ж датъ засрамени — отъ това, което
беха извършили въ Моравско, сърбите се заеха на всека цена да посърбяватъ Западните Покрайнини. На първо место започнаха и тукъ
съ терора, като не сметаме затворените училища и черкви, налагането
на сръбския езикъ, промената на имената и пр. — нещ а добре познати
въ Моравско, както и въ Македония.
Насилията започнаха веднага подиръ формалното окупиране на
тая область. С ъ други думи, и тукъ т ер о р ъ т ъ започна преди да има на
лице каквато и да е революционна акция срещу сръбския режимъ.
Сведения за деянията на сръбската власть се публикуваха въ вест
ниците на емиграцията отъ Западните Покрайнини, препечатвани и отъ
македонските издания. За т е х ъ често даваше информации и органъ тъ
на ВМРО.
Софийскиятъ вестникъ ,, Зора ” печати едно съобщение отъ Кюстендилъ, въ което се д аватъ подробности по убийството на българина
Иванчо Стаменовъ отъ сръбски войници. Ето какво пише:
« Иванчо Стаменовъ е билъ житель на едно село въ Кюстендилско и
ималъ имоти, останали въ Сърбия. Тамъ ималъ колиба. Често сръбски
войници отивали въ колибата му и искали да имъ дава млеко безплатно.
Стаменовъ не се съгласявалъ. Това разсърдило сърбите и т е една вечерь
го измъчвали най-безчовечно. Най-сетне го скопили и го пустнали да си
върви въ България. Той, обаче, е билъ съсипанъ, не можелъ да издърж и и
едва направилъ 50 крачки, падналъ и издъхналъ. Следъ това сръбските
войници отиватъ при трупа му и го пронизватъ съ куршуми. Така създали
басната, че е билъ убитъ при опитъ да премине границата. Аутопсията уста
новява, че е билъ застрелянъ, следъ като е умрелъ.
(И зъ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 5 юлий 1928 г.).

На 18 януарий 1929 г. в. „С вобода или С м ъ р т ь ” съобщи:
« Н а първия день на Коледа сръбските погранични власти сж. убили:
Миле Томовъ, 30 годишенъ, отъ с. Грознатовци; Григоръ Стояновъ, 28 годи
шенъ, отъ с Клисура и Тома Рангеловъ отъ сжщото село. Д вете села сж
въ останалата подъ сръбско иго часть на Трънско.
Тримата работили въ България, имали свои близки въ селата и поже
лали за праздниците да отидатъ при тЪхъ. Искали разрешение отъ сръб
ските погранични власти, които имъ разрешили да минатъ границата.
Щ омъ я минали, на 20 крачки въ сръбска теретория, по техъ се изсипали
неколко пушечни залпове. Беззащ итните вдигнали ржце, за да покажатъ,
че не сж лоши хора и сж готови да се предадатъ, което не е помогнало.
Т е паднали мъртви ».

А на 1 юлий с.г. ,, Свобода или Смърть ” писа:
„ Споредъ сведения отъ Западните Покрайнини, стотици българи
сж задържани въ разни лагери, кждето сж подложени на мжчения и
преследвания.
Б елгр ад ъ иска на всека цена да ликвидира съ двувластните имоти.
Иска да нема българи край границата и да се наложи една неутрал
на зона съ голема ширина, за да не сжщ ествува никаква допирна точка
—
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между еднородното население, което ж ивее отъ двете страни на тая
линия.
Този тероръ залива Западните Покрайнини следъ конференцията въ
П и р о т ъ .”
Думата е за конференция въ Пиротъ между български и сръбски
представители.
При разпускането на въпросните лагери, мнозина отъ задърж аните
въ т е х ъ е требвало да б ж д атъ пренесени на носилка по домовете имъ;
не сж могли да се движ атъ вследствие на изтезанията. По това време въ
България сж избягали Асенъ Алексиевъ и Миронъ Велковъ отъ с.
Петърлашъ, Царибродско. Съ т е х ъ сж минали границата и две деца
— едното на петь години, другото — на осемь. Бягали сж отъ сръб
ските зулуми.
Софийскиятъ вестникъ „ Зора ” съобщи, че отъ м. м артъ до с р е 
дата на м. априлъ 1929 г. сж избягали въ България отъ трънскитЪ села
и Царибродско 95 души, между които 17 деца и старци надъ 70 години.
И тези бягства сж предизвикани отъ гладъ, безработица и мизерия. При
това сръбската власть въ много случаи си затваря очите, за да даде
възможность на българското тамошно население да напусне имотите
си. И безъ туй сж правени всякакви пречки при продаване на имота.
Срещу 28 априлъ 1929 година фамилията отъ село Каменица, Ц а
рибродско, а именно Йоце Алексовъ, синъ му Александъръ и снахата
Милка се готвили да минатъ българската граница, за да отидатъ при
роднината си свещеникъ Асенъ Йоцовъ въ село Мездрея Берковско.
Този свещеникъ е сжщо синъ на Йоце, а Милка е негова съпруга.
Тримата сж имали позволение за преминаване на границата при
българския постъ № 24, издадено отъ сръбските гранични власти.
Обаче, презъ нощьта сръбски стражари влизатъ въ кж щ ата на
Йоцо Алексовъ, който сжщо е свещеникъ. Вързали него, сина му и
снахата и ги отвеж датъ вързани между селата Росоманъ и СЪнокосъ
кждето ги избиватъ. На свещеникътъ първо изпочупили ржцетЪ. Уби
тата снаха е била въ положение; но отъ стр аж ари те е била първо изна
силена. Нейниятъ съпругъ отъ скоро се е намиралъ въ България.
Подробности за убийството сж дали намиращите се наблизо овчари
българи, а и старата попадия, съпругата на свещеникъ Йоцо Алексовъ.
Българските власти сж протестирали въ връзка съ това злодеяние.
Сръбската агенция ,, Авала ” призна убийството, но лъжливо заяви, че
тримата искали да преминатъ нелегално границата. О тъ кж щ ата сж
дигнали 60 хиляди лева.
Това семейство съ нищо не е провинено спрямо ,, законите на
Югославия ” .
Въ сж щ иятъ протестъ на българските власти се говори, че не
колко дни преди това е билъ убитъ Василъ Страевъ Мудревъ, който е
искалъ да отиде при фамилията си въ Градине.
Пакъ въ с. Каменица е убитъ презъ м. априлъ 1929 г. свещеникъ
Игнатъ и синъ му Асенъ, сжщо свещеникъ, и неговата съпруга. Убийст
вото е извършено на 500 метра до границата. Попъ И гнатъ билъ продалъ вече имота си, за да се изселва въ България. Ималъ е сто хиляди
динари съ себе си. Тъкмо е требвало да минатъ съ редовни документи
границата. Труповете имъ сж лежали 24 часа, безъ да се яви никой
о тъ властьта да ги прибере.
—

440

—

Въ началото на м. юлий 1929 г. сърбите извършиха следните пре
стъпления.
Председательтъ на Изворската община Александъръ Григоровъ бе
б итъ до безсъзнание и закаранъ въ болницата на гр. Враня.
На 11 с.м. Рангелъ Димитровъ, старецъ на 75 години, отъ с. Ломници, Трънско, съ редовенъ откритъ листъ като овчарь — двувластникъ, билъ задъ рж ан ъ на сръбския постъ ,, Бунинъ камъкъ ” и ударенъ
въ главата, т а му се скъсали тъпанчетата въ ушите.
На 12 с.м. се завърнали отъ работа изъ България четирима души,
жители на с. Ясеновъ долъ (поробено Трънско). Т е били арестувани,
следъ което единиятъ билъ убитъ, а на другите сж дбата не се знае.
Къмъ Петровдень е убитъ Иванъ Н. Йоцовъ въ с. Долна Невля,
а следъ погребението му е билъ арестуванъ кмета, сж дбата на когото
е неизвестна.
Семейството на Стоименъ Янковъ отъ с. Навърица, Босилеградско, е било арестувано целото — въ кжщи оставено само едно негово
внуче на два месеца, което е стояло така цели 4 дни, въпреки протестите
на майката.
Оставена е била бомба въ плевника на Арсо Дойчиновъ отъ с. Милевци (махала Прекопланци), Босилеградско, следъ това направенъ
обискъ и арестъ.
На 23 юний с.г. Спасъ Миленовъ и Стойо Тодоровъ, 60-65 голишни, отъ с. Долно Тлъмино, отивайки на гости при дъ щ ери те си,
били срещнати на пжтя и пребити отъ пандури. И дветё ржце на стареца
дедо Спасъ сж счупени.
Снахата на Серафимъ Гъркуновски, отъ с. Горно Тлъмино, мжж ъ т ъ на която е войникъ на сръбска служба, е изнасилена въ дома
й отъ пандуринъ.
Сжщото е извършено и съ 53-годишната Кана Станкова отъ с. Риклчево на 16 юний с.г. въ собствената й воденица.
Намерени сж изровени трупове на неизвестни лица, вече обезобра
зени. въ горичката надъ с. Горна Невля, Царибродско, къ м ъ границата.
Съсипани сж били отъ бой Сотиръ Атанасовъ отъ с. Црънощица,
бившъ кметъ, и Владимиръ Карамановъ, сжщо бившъ кметъ на с. Бистъръ.
На границата между България и Сърбия, при Т рън ъ , сръбски
войници убили, както съобщава една телеграма отъ София, трима бъл
гари, селяни отъ с. Стрезимировци, на връщането имъ о тъ гости у свои
роднини. Това село, българско по население, сега е разделено отъ новопрекараната следъ войната граница и остава наполовина въ Сърбия,
наполовина въ България.
(„М акедонска Т р и б у н а ” , Индианаполисъ, 17 януарий 1929 г.)
*

На 6 юний 1929 година — съобщ аватъ софийскитъ вестници —
сръбските граничари сж убили северно отъ с. Стрезимировци жителя
на с. Драйнци, Анани Владимировъ, 22 годишенъ. Убийството е и звър
шено близо до сръбския постъ ,, Рудина ” .
Сжщия день подъ с. Гинчовци на сръбска територия, близо до
границата е билъ забелезанъ другъ трупъ, на бившия км етъ на с. С тре
зимировци Йоно Пазинъ.
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Б ългарските граничари сж поискали отъ сръбскитЯ да имъ каж ат ъ кои сж причинитЯ да бжде убитъ Владимировъ и чий е т р у п ъ тъ
при с. Гинчовци.
СръбскитЯ граничари отговорили: ,, Нека вашитЯ направятъ ди
пломатически постжпки въ БЯлградъ, тогава ще ви каж емъ ” .
(., Македонска Трибуна ”. Индианаполисъ, 4 юлий 1929 г . )
*
Станко Георгиевъ, 60 годишенъ, отъ с. Д. А\елна (Будимовска ма
хала) е убитъ на 3 юний 1929 г. къ м ъ 7 ч. вечерьта, отъ сръбскитЯ гра
ничари, когато прибиралъ добитъка си. Т ру п ъ тъ му е билъ намЯренъ
на сръбска територия, — 10-15 крачки отъ граничната линия.
(„ Македонска Т р и б у н а”, Индианаполисъ, 27 юний 1929 г . )
Една телеграма отъ Виена
Асошиейтедъ Пресъ ”, 25 юний) съоб
щава, че по сведения отъ София до ,, Нойесъ Винеръ Т агеблатъ ”, въ
българската столица и по цЯла България настанало голЯмо възмущ е
ние и възбуждение поради убийството на трима българи, единъ възрастенъ м ж ж ъ и две жени, отъ пограничнитЯ сръбски войници. Тия убити
българи били снабдени съ редовни паспорти.
(„ Македонска Трибуна ” , Индианаполисъ, 27 юний 1929 г.)
#
На 9 юний 1929 г. — пишатъ софийскитЯ вестници — по сръбскобългарската граница, на 10 часа презъ нощьта, близо при с. Долно
Уйно цЯли 2 часа се водЯла престрелка между български граничари и
сръбски такива по поводъ на подозрително сновене по границата, въ
сръбска територия на една група отъ 11 въоржжени хора.
(„М акедонска Т р и б у н а”, Индианаполисъ, 27 юний 1929 г.)
*
Въ българо-югославската конференция въ Пиротъ презъ м артъказва едно съобщение на лондонския в. ,, Таймсъ ” — югославскитЯ де
легати предложиха ликвидацията на двувластнитЯ имоти на пограничното население. ЮгославцитЯ изтъкваха, че това ще предотврати по
граничнитЯ инциденти, но българскитЯ делегати дадоха друго тъ л к у 
ване на това предложение и софийското правителство не се съгласи съ
него.
О тъ българския отказъ насамъ започнаха да пристигатъ обезпо
коителни известия, особено о тъ Царибродско и Босилеградско. О тъ тЯзи
мЯста вече сж дошли много бЯжанци въ България. ТЯ оазказватъ, че
четници, събирани отъ мЯстнитЯ югославски власти, ходЯли изъ селата
и претърсвали кжщитЯ една по една, като изгонвали мжжетЯ, изнасил
вали женитЯ и като грабЯли или унищожавали имота имъ. Напоследъкъ
селянитЯ сж били заставяни да изсекатъ всички дъ рвета по грани
цата, за да лиш ать възможнитЯ комитаджии о тъ прикрития.
(„М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ, 4 юлий 1929 г.)
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Вестникъ ,, Крисчанъ Сайънсъ Мониторъ ” отъ 29 юний 1929 г. пе
чати една телеграма отъ София, въ която се казва, че софийската поли
ция и печата твърдели, че отъ януарий т.г. насамъ сръбски войници и
полицаи сж избили 20 души българи покрай сръбско-българската гра
ница; между избитите имало две жени и три деца. Презъ последните
шесть седмици само сж станали десеть отъ тия жестокости. С ърбите
признавали, но казвали, че избитите били минавали границата безъ паспортъ. Делото обществено мнение въ България било възбудено и силно
протестирало. България настоявала за международна анкета.
*
Вестникъ ,, Берлинеръ Тагеблатъ ” отъ 5 юлий 1929 г. публикува
една дописка отъ Б елград ъ, подъ заглавие ,, Масови избивания на Бал
каните ” , отъ г. Теодоръ Беркесъ, известенъ см елъ и съвестенъ журналистъ, неколко пжти заплашванъ отъ управниците въ Белградъ,
веднажъ изгонванъ отъ Сърбия. Между другото пише и следното:
,, . . . Азъ отбелезвахъ сегашния моментъ още отъ началото
на настоящата година. Презъ това време, доколкото азъ мога да
определя това споредъ писанията на пресата, само на българосръбската граница е имало не по-малко отъ осемнадесеть смъртни
гранични инциденти, при които сж станали ж ертва и две жени.
Оставяйки на страна твърдението на българите, че е имало сжщо
между петдесеть и шестедесеть инциденти на тази граница, азъ
ще изброя особените случаи, които познавамъ: на 7 януарий 1929 г.
въ село Стрезимировци трима селяни сж убити отъ сръбската гра
нична страж а. На 27 априлъ 1929 г. единъ селянинъ, неговия синъ,
и неговата снаха отъ село Каменица сж убити о тъ сръбската гра
нична страж а. На 10 май въ село Пъшкашия единъ селянинъ е
убитъ отъ граничната стража. На 27 май въ с. Колуница единъ селя
нинъ е убитъ отъ сръбската гранична стража. На 3 юний въ село
Долна Мелна единъ селянинъ е убитъ отъ сръбската гранична стр а
жа. На б юний въ село Драинци единъ селянинъ убитъ отъ сръбска
та гранична страж а. На 7 юний, въ българска територия, единъ се
лянинъ убитъ отъ сръбската гранична стража, която завлече после
трупа на сръбска територия. На 9 юний двама овчари, които беха
свидетели на убийството отъ 7 юний, сж убити отъ сръбската гр а
нична страж а. На 20 юний отъ село Невля двама селяни и една жена
сж убити отъ сръбската гранична страж а. И на 25 юний, въ бли
зость до българския граниченъ постъ номеръ 13, единъ селянинъ
е убитъ отъ сръбската гранична страж а. Общо 18 убити, отъ
които две жени.
Мотива на т е зи масови убийства и на тези гранични инци
денти ? Б ъ лгар и те твъ рдятъ , че тези лица, които сж всички отъ
българска националность, и чиято собственость се намира отъ
д в ете страни на границата, сж преминали последната съ редовни
разрешения, но пристигнали на сръбска територия, за да посетятъ
т ех н а та собственость, т е сж били застреляни безъ никакъвъ мотивъ отъ сръбските гранични стражи. С ърбите твъ р д я тъ , че тези
хора не сж имали официални позволения, не сж отговорили на
заповед ите на граничната страж а, но с/к бегали и така сж били
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застреляни отъ граничната страж а, която е изпълнила своя дългъ.
Лошит-Ь намерения, които сж имали тези хора, преминавайки гра
ницата, добавятъ сърбите, сж доказани отъ факта, че 95 на сто
о тъ убитите сж преминали границата нощемъ или въ храсталаци,
нещо което не правятъ хора въ редъ. Излиза отъ тази сръбска
забележка, че сръбските гранични стражи сж отлични стрелци,
които дори въ нощьта и въ гората достигатъ цельта, достигатъ
лицата, които б е г а т ъ и ги достигатъ винаги смъртно.
Ч овекъ ще т р еб в а да допустне, че такива масови избивания
сж единъ уникумъ — единъ първокласенъ английски вестникъ го
третира като „ скандалъ ” — въ сегашна Европа и въ останалия
св е тъ , освенъ, може би, колониите, и че само това съображение
е достатъчно, за да привлече обществения интересъ . ..
България, бидейки най-слабиятъ пунктъ на слабия крж гъ
около Югославия, накара последната да отправи срещу нея силата
на политическата и дипломатическата си атака; но конференцията
отъ Пиротъ, която стана отъ 25 февруарий до 17 м ар тъ 1929 г.
показа, че България не е разположена да се подчини на сръбските
изисквания. Т ези искания целеха да премахнатъ всички двойни
собствености по дълж ината на сръбско-българската граница отъ
500 километра, т.е. собственостите, които прокарването на гра
ницата беха разделили на две, оставяйки една часть въ българска
територия, а друга въ сръбска. Споредъ сърбите, тези собстве
ности требваш е да бж д атъ разменени, ако е възможно, или, по
неже има повече българска собственость въ сръбска територия
отколкото обратното, да бж датъ купени о тъ сърбите. България
прие, доколкото е възможно за една размена, но тя отказа да
изгони отъ т е х н и т е огнища сънародниците си, които договорътъ
отъ Ньойи беше поставилъ подъ сръбско господство. Въ този
отказъ е требвало да играе роля и желанието на България да не
остава да отслабне етнографския характеръ на чисто българските
територии, които беха предадени на Сърбия въ 1919 г. о тъ стр а
тегически съображения и срещу предаването на които България
не е престанала да протестира отъ тогава . . .
Безъ да имаме възможность да хвърлимъ единъ погледъ задъ
кулисите, може да се осмели човекъ и да заяви, безъ друго, че
Сърбия е виновна за осемнадесетьте инциденти по границата и че
България е невинна. Б ъ лгар и те твъ р д я тъ , че всички убити сж
обезоржжени, че никой о тъ осемнадесетьте не е ималъ лоши на
мерения, докато напротивъ, съ р би те въ много случаи сж въ ор ж жавали емигранти българи, живеещи въ Сърбия, и сж изпращали
въ България, за да ограбватъ, крадатъ, и смущ аватъ обществе
ния редъ, и когато българската страж а ги преследва, т ези еми
гранти сж покровителствувани отъ огъня на сръбската стр аж а
срещу българската . . .
Ясно се разбира предложението на българското правителство
да се натовари една комисия отъ ОН да извърши на самото м есто
анкетата. Ч овекъ би м огълъ да верва, че Югославия ще приеме
веднага такова предложение, толкозъ повече че Югославия е об
винена въ последните дни за други инциденти по границата, убийст
вото на двама комунисти на австро-югославската граница (Ю го
славия претендира, че двам ата комунисти сж убити при единъ
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опитъ за бягство, докато чуждата преса твърди, че двам ата ко
мунисти сж убити напълно открито) и на двамата албанци на
сръбско-албанската граница. Обаче, Югославия не прие това бъ л 
гарско предложение, тя се произнесе, напротивъ, решително про
тивъ една такава международна анкета . . . ”
Малко следъ това ав т о р ъ т ъ на статията е изгоненъ отъ Сърбия.
*

На вестникъ ,, Ню-Йоркъ Таймсъ ” отъ 11 юлий 1929 г. съобщаватъ отъ София (10 юлий с.г.) :
Едновременните Англо-Френски постжпки въ София и въ БЪлградъ, съ предупреждение към ъ двете страни, че честите сръбскобългарски погранични конфликти предизвикватъ безпокойство у вели
ки тЪ сили, не донесоха резултатъ.
Българскиятъ капитанъ Даекаловъ, който е командантъ на погра
ничните постове въ района на Кюстендилъ, съобщава, че срещу него,
на 9 с.м. сж стреляли сръбски часови, когато той е отивалъ да обиколи
постовете.
Споредъ българско съобщение, други сръбски погранични войници
се присъединили къ м ъ стрелящ ите по българския офицеръ, когато
българите отговорили съ огънъ. Капитанъ Даекаловъ каза, че с ъ р 
бите изстреляли 150 куршума срещу неговите 20 души войници. Н е 
мало нещастенъ случай.
♦

Лондонското списание „ Нийръ Истъ ”, въ статия по въпроса за
избиванията на българи въ Западните Покрайнини, цитира факти отъ
доклада на българската социалистическа партия въ България по тия
убийства и се изказва, че сръбско-българската граница е несправедлива
и намира, че е необходимо да се ревизира пограничната линия (чиято
поправка по Ньойския договоръ е причина за създаване на инциденти,
размирици и обтегнати отношения между д в ете страни).
(„М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ, 26 септ. 1929 г.)
*

Дружеството на б е ж ан ц и те отъ Босилеградско въ София напра
ви събрание на 14 юний 1929 г., кждето се взе протестна резолюция и
се отправи апелъ къ м ъ Обществото на Н ародите да се сп ратъ безчо
вечните д е л а на сръбската полиция.
*
Въ една статия обнародвана въ „ Льо Сантръ д ’О риантъ ” отъ
18 юлий 1929 г. Потави дьо Ф ож еръ между другото пише и следното:
„ . . . Не тр еб в а да се прекалява съ комитаджийските нападения
и съ таксуване като комитаджии мирните селяни, отиващи о твж дъ
границата, да обработватъ нивите си. Д ум ата има Б елград ъ. Безполезно
е да се усложнява съ една оконочателно пропаднала византийщина и безъ
това трудната задача на прилагането на договорите въ европейския
духъ
—
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*
На б юний 1929 г., към ъ 11 и половина часътъ презъ нощьта
е избухнала адска машина, поставена до ж ел езоп ж тн и те релси между
станциите Вранска Баня и Прибой. Локомотивътъ на бързия влакъ,
който е тръгн ал ъ отъ Вранска Баня е билъ повреденъ.
ВластитЬ въ сръбската столица се разтичаха, но не можаха да
заловятъ никого. Споредъ известия о тъ Б елградъ, общото убеждение
там ъ бе, че а т е н т а т ъ т ъ е дело на ВМРО. Но некой го отдаваха и на
хърватски патриота; други пъкъ сметаха, че е дело на сърби, против
ници на властвующия генералъ Живковичъ.
Войскови части сж претърсвали ц елата околность. Установило се,
че адските машини сж били две. Арестувани сж били мнозина българ
ски селяни въ Босилеградъ, кждето и този пжть сж установени нови
войскови отделения. Засилена е и стр аж ата срещу Кюстендилско.
Неколко стотинъ души български селяни сж обезпокоявани отъ
страж ари и е-ойници, като мнозина на групи сж откарвани въ Босиле
градъ за следствие. Измежду много битите сж и бившиятъ учитель
въ село Брестница Евстатий Божиловъ и неговиятъ съселянинъ Анастасъ Янакиевъ. С м етан ите като по-подозрителни българи сж отпра
вяни за разпитъ въ Враня. Проявилъ се е съ своите измжчвания сърбинътъ-учитель въ с. Ресенъ. О т ъ озлобление е билъ неколко деца въ
училището.
На б и 7 ноемврий с.г. въ Враня биде гледано делото срещу
обвинените селяни въ връзка съ тоя атентатъ. Велинъ Китановъ отъ
село Д укатъ, Босилеградско, бе осжденъ на петь години затворъ, за
дето е билъ принуденъ да даде дрехите си на петима четници, които
го срещнали въ м естностьта Прекомъ. Сръбските сждии твърдели, че
той нарочно имъ е далъ дрехите, за да поставятъ преоблечени адските
машини.
Василъ Андоновъ отъ село Лазарица е осжденъ на три години, за
дето билъ убеждавалъ своя съселянка да не обажда нищо за видените
четници.
Мирчо Георгиевъ отъ с. Д укатъ е осжденъ на две години затворъ
при обвинение, че услужилъ на четниците.
Д ърж ани сж въ затворъ, но сетне освободени отъ сжда Спа
сена Станоева отъ с. Д ук атъ и Василъ Ангелковъ отъ сжщото село.
Освободенъ е билъ и Александъръ Григоровъ, бившъ кметъ на с. Изворъ, въ чийто плевникъ била намерена една адска машина. Такова
обвинение е имало и срещу Арсо Дойчиновъ, бившъ кметъ на с. Милевци; въ кж щ ата му била намерена една бомба.
Заслужава да се отбележ атъ надутите приказки на прокурора, който
се провикна: „ Б ъ лгар и те ни м разатъ и биха искали да ни унищожатъ...
Ние пожертвувахме дори и сръбското име за Югославия, за Европа
Да можеше, наистина, Б е л гр ад ъ да простре командата си поне за к р ат
ко и надъ ц ела Европа, предоволни щ ех а да б ж д а тъ всички сръбски
шовинисти, заедно съ прокурора.
*
О тъ Б е л гр ад ъ се извести, а новината прониква и въ американската
преса, че въ п ъ рвата седмица на м. октомврий 1929 г. три адски м а 
шини сж избухнали преждевременно по ж ел езоп ж тн ата линия Б е л гр ад ъ —
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София, а към ъ Пиротъ друга бомба повредила единъ локомотивъ, като
ранила двама души. ,, Крисчанъ Сайънсъ Мониторъ ” отъ 7 октомврий
писа, че споредъ мнозина българи тези атентати сж нагласени отъ са
мите сръбски ср^ди. А софийскиятъ в. „ Зора ” изказа мнение, че цельта
на сръбската полиция е да покаже колко е необходимо да се създаде
„ м ъртва зона ” отъ десеть километра покрай границата, за да не мо
жели да нападатъ „ български комитаджии ” . Съ подозрения къ м ъ с ъ р 
бите се отнесе и лондонския в. „ Таймсъ ”.
Разбира се, имаше отъ сръбска страна силно настояване, че атен
т ати те сж дело на ВМРО.
*
В-къ „М акедонска Т р и б у н а ” о тъ 28 ноемврий 1929 г. помести
тЬзи известия:
„Т елеграм и о тъ Балканите съобщ аватъ, че на 21 ноемврий
т.г. вечерьта, тъкмо когато т р е н ъ т ъ Симплонъ Експресъ о тъ Б е л 
градъ за Ц ариградъ наближилъ до българската граница къмъ
Царибродъ, една адска машина избухнала подъ вагона ресторантъ
и причинила известни повреди.
Въ пъ рвата телеграма отъ Б елград ъ се казва, че имало двама
пжтници убити и мнозина други ранени. Но въ телеграмата отъ
София и въ второто известие отъ Б елгр ад ъ се установява, че
немало нито убити, нито ранени. Неколцина само се контузили въ
суматохата, при старанието да се заслонятъ на по-безопасно место.
В агонътъ-ресторантъ тъкмо когато подъ него избухнала бом
бата билъ празенъ, никой немало въ него. Т р ен ъ тъ въ момента на
експлозията в ъ р в ел ъ доста бавно, понеже там ъ м естностьта е пла
нинска. М ашинистътъ откачилъ машината и съ голема бързина
отишълъ въ Царибродъ отъ гдето се върналъ съ сръбски войници.
Около 8-10 въорж жени хора били нападателите. Т е стреляли
по трена. Следъ като дошла войска и претърсила близката околность, намерени били още две неексплодирали бомби. Т р ен ъ тъ
билъ върнатъ назадъ въ Царибродъ и следъ неколко часа потеглилъ за София.
С ръбските и българските погранични власти заповедали да
се затвори границата, за да се заловятъ нападателите.
Въ телеграмата отъ Б елград ъ, изпратена специално до в.
„ Ню-Йоркъ Т а й м с ъ ” (23 ноемврий 1929 г.), се казва, че това
нападение било ,, дело на македонски бандити, действуващи въ
България ” и че щ ело да се привлече вниманието на българското
правителство върху това съ специална нота.
Въ Б е л гр ад ъ се сметало — споредъ кореспондента на „ НюЙоркъ Таймсъ ” — че нападението е извършено съ надеж да да
се разтури конференцията, която сега става въ София за у р еж 
дане на пограничните въпроси между България и Югославия.
Следъ една среща на генералъ Ж ивковичъ съ министра на в ъ н 
шните работи, Маринковичъ, т е сж заплашили, че ще се поиска
отъ българското правителство да ускори тия преговори, защото
инакъ Югославия сама ще вземе енергични мерки да защити гра
ниците си.
Югославското правителство, продълж ава телеграмата, из
—
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глежда решено да направи всичко възможно по тая афера, за да
покаже, че само чрезъ изземване на българскитЯ имоти ще може
да се гарантира мира край границата.
Сръбскиятъ пълномощенъ министъръ въ София, Люба Нешичъ, се явилъ на 28 ноемврий т. г. при българския министъръ на
външнитЯ работи, Атанасъ Буровъ, и протестиралъ формално отъ
името на своето правителство за бомбардирането на Ориентъ
Експреса въ сръбска територия, на десеть мили до границата.
Българското правителство отричало, че има т а к ъ в ъ протестъ,
но знаело се, че има. /Нешичъ подчерталъ, че тая акция е дЯло на
терористи, действуващи отъ България съ цель да се попрЯчи на
сръбско-българската конференция за разрешаване на погранич
ните спорове, заседаваща въ София.
О тъ българска страна — казва се въ телеграмата отъ София
(29 ноемврий т. г.) — се изтъкна, че нЯма защо да се приписва
нападението на българи, когато то е станало на сръбска тери
тория. Българското правителство запитало: „ Може ли българ
ската армия да пази сръбскитЯ желЯзници ? ”.

,, БЯлградъ, 4 м артъ 1930 г. (Авала). С ъобщ аватъ отъ Пиротъ:
Вчера, 3 мартъ, въ 6 и половина часа, когато по улицата е имало найсилно движение, две непознати лица хвърлили две бомби въ хотелъресторанта ,, Националъ ” и веднага следъ това други две на улицата,
кждето се разхож даха много граждани. Деветь души бЯха ранени въ
хотела и 16 на улицата. Всички ранени сж граждани на гр. Пиротъ.
О тъ нараненитЯ 8 останаха въ болницата, а другитЯ, следъ превръзка,
се завърнаха въ кжщи. Влада Митичъ — тенекеджия е умрЯлъ о тъ ранитЯ си ” .
А тентатътъ е произвелъ въ БЯлградъ безпокойство срЯдъ управляващитЯ кржгове.
Пжтници, пристигнали съ експреса, п отвър ж даватъ съобщенията
за тоя голЯмъ атентатъ.
ДветЯ бомби сж били хвърлени въ залата на най-голЯмия пиротски
хотелъ ,, Националъ ” и, когато публиката въ паника избЯгала навънъ,
на улицата били хвърлени още две бомби.
ЦЯлото мжжко население отъ Царибродъ и околнитЯ села било
събрано и изпратено по горитЯ, за да търси атентаторитЯ.
СжщитЯ пжтници узнали, че между населението се упорито мълви,
че а т е н т а т ъ т ъ билъ насоченъ противъ подполковникъ Груичъ, начал
никъ на разузнавателната служба съ седалище въ Царибродъ. Груичъ
билъ заповЯдалъ последнитЯ убийства на българи. Подполковникъ
Груичъ билъ предупреждаванъ съ писма, да се откаж е о тъ гонението
на българитЯ, иначе ще бжде убитъ.
Груичъ въ време на атен тата билъ въ гостилницата, но не се знае
дали е падналъ.
БЯлградскитЯ вестници сж силно раздразнени о т ъ атен тата въ
Пиротъ. И за тоя атен татъ тЯ казватъ, че билъ дЯло на ВМРО, на
,, организацията на Ванча Михайловъ ”, която си е поставила за цель
да осуети всЯко споразумение меж ду София и БЯлградъ. А тен татъ тъ
въ Пиротъ, споредъ тЯхъ, билъ насоченъ срещу българо-сръбскитЯ
—
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спогодби, преговоритЬ за които започнали въ Пиротъ и били приклю
чени въ София. С ръбските вестници искатъ отъ българското прави
телство да разтурело ВМРО.
На „ В р е м е ” (5.III) съобщ аватъ отъ Пиротъ, съ дата 4 т.м., след
ните подробности около атентата:
„ Снощи около 5 и половина часа едно непознато лице влезло въ
хотелъ „ Националъ ”, седнало на една маса до прозореца, който билъ
обърнатъ къ м ъ ул. „ Краль Александъръ ” и поржчало чаша бира. Лице
то изпило бирата, платило на келнера и излезло отъ хотела. Следъ
неколко минути е експлодирала бомба, която въпросното лице оставило
подъ масата. Експлозията е била страшна. Малко следъ това въ хотела
е експлодирала и друга бомба, която е била хвърлена презъ прозореца
о тъ ул. „В ойвода С т е п а ” . Подиръ това сж експлодирали още две бом
би, едната на ул. „ Краль Александъръ ”, а другата на ул. „ Войвода
Степа ” .
Веднага следъ първата експлозия граж даните сж почнали да бе
г а т ь въ най-голема паника. Следващите експлозии още повече сж
увеличили паниката ” .
Въ съобщението до „ Правда ” Б елград ъ (5.III) отъ Пиротъ за
атентата се казва, че убитите били трима, а ранените повече отъ 30.
Въ това съобщение сжщо се казва, както и въ „ Време ”, че
атен таторите избегали въ неизвестна посока. Така че и органъ тъ на
Маринковичъ опровергава „ Авала ” , която произволно събщи, че атен
тато р и те избегали към ъ българската граница.
Въ връзка съ атентата, сръбскиятъ пълномощенъ министъръ въ
София Люба Нешичъ билъ посетилъ министра на външ ните работи
г. Буровъ и му билъ предложилъ, съгласно приетата въ София спо
годба за „ добрия редъ ” на границата, предвидената въ тази спогодба
комисия да се събере веднага и произведе анкета по атентата. Сръб
ските делегати въ тази комисия били вече въ Пиротъ и чакали бъ л 
гарските.
*
Главниятъ редакторъ на в. „ М а к е д о н и я ”, органъ на емиграцията
въ България, Дим. Талевъ, помести на 8 м артъ уводна статия въ
връзка съ пиротския атен татъ подъ заглавие „ Не Пиротъ, а Гарванъ ” .
Тя изразява точно гледището на ВМРО и на емиграцията, изобщо на
всички македонски българи и патриоти. Ето нейното съдърж ание:
„ Намъ още не ни е известно, чие дело е извършениятъ на
3 т.м. атен татъ въ Пиротъ. З а сега липсватъ точни сведения,
които би ни дали възможность да знаемъ — дали тоя голем ъ
атен татъ си е сръбска домашна работа, или пъкъ е извършенъ
отъ хора на ВМРО. Въ всеки случай, за държ ави като днешна
Югославия, дето се шири най-черна реакция, дето царува найкървава тирания, явления подобни на пиротския атен татъ сж кол
кото страшни толкова и естествени, та не би требвало да очудватъ никого.
Но дълбоко впечатление прави ф а к т ъ т ъ , че с р е д ъ големия
шумъ, който се дигна около тоя атен татъ тукъ, въ България, и
още повече там ъ, въ Сърбия, ясно се дочуватъ с р е д ъ тоя шумъ
нотки на съзвучие. О тъ сръбска страна категорично се твърди.
—
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какво а т е н т а т ъ т ъ е дело на ВМРО. Намериха се и некой б ъ лгар
ски общественици, които съ голема вероятность допускатъ с ж 
щото и, което е най-важното, наравно съ сърбите се възм ущ аватъ
отъ пиротската акция, като см етатъ , че тя е насочена срещу започ
налото се сближение между д в ет е съседни държави.
И въ тоя случай, както и въ много други преди него, пред
ставителите на днешната сръбска дъ рж авна политика м огатъ да
се похвалятъ съ една завидна последователность. Стжпка по стжпка се стрем ятъ т е къ м ъ своята върховна цель; да сломятъ единъ
пжть за винаги волята на македонеца, та по неговия г р ъ б ъ и съ
негова помощь дори да стигнатъ единъ день до Бело Море на
югъ, до Искъра на изтокъ. Т е преследватъ тая своя цель и когато
зал ъ гв атъ нашите братя отъ царството съ некакво си сближение,
и когато сочатъ насъ като единствени виновници, които п р е ч а тъ
за постигането на това сближение. Така т е се м ж ч атъ да дигнатъ
срещу насъ дори и родните ни братя, като разчитатъ преди
всичко на българската наивность, подобна на която нема нигде
по света.
Т ези обаче, тукъ, въ България, които днесъ пригласятъ на
сръбските истерични кресъци по поводъ пиротския атентатъ, не
сж само наивници. Упоени отъ отровните болки на Б елград ъ, т е
секаш ъ сж слепи да видятъ, че истинска пречка за едно искрено
сближение между сърби и българи е не акцията въ Пиротъ, ако
допуснемъ, че тя е дёло на македонските революционери, а такава
пречка сж безбройните отвратителни престжпления на сръбската
дъ р ж ав н а власть като това при Гарванъ; такава пречка сж десет
ките трупове на невинни българи, които падатъ всеки день изъ
поробено Трънско и Царибродско, пронизвани отъ сръбски кур
шуми. Сближението, що проповедватъ днесъ белградски те дикта
тори, може да стане само върху надгробния кам ъкъ на Македония.
Кой е тоя българинъ, който пръвъ ще сложи кракъ върху този
кам ъкъ ?
Миръ, братство между народите може да се изгради само
върху основите на една правда. Като се боримъ за свободата
на своята родина, ние, македонците, ратуваме за тъ рж еството на
потъпканата правда с р е д ъ балканските народи, която единствено
може да имъ донесе миръ и благоденствие ” .
Въ известна часть отъ българската преса се бех а появили плахи
бележки поради сръбските обвинения; писаха се наистина и работи,
които угаж даха на белградските кржгове. Въ отговоръ на т е х ъ се
обадиха други вестници и други общественици въ България.
Софийския в. „ Македония ” отъ 22 м ар тъ 1930 г., помести много
сериозна статия отъ познатия български юристъ и единъ о т ъ лидерите
на социалъ-демократическата партия д -р ъ П етъ р ъ Д ж идровъ подъ
заглавие „ А тентатите въ Македония ”. Статията съвпадаше точно съ
гледището на македонското движение по третирания въпросъ. Даваме
по-дълги цитати отъ нея:
„
Че сръбската диктаторска власть често създава и спе
кулира съ атентати е позната истина; че нейните органи преслед
ватъ, изтезаватъ, и и зтр е б в атъ българското население, особено
—
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неговата интелигенция, е тож е неоспоримъ ф актъ за всички, които
отблизо познаватъ живота на българи те въ Македония. Но ние
н^ма защо да скриваме, че съ атентати може да си служи и си
служи така сжщо Македонската революционна организация; тя
не би била и не би се деклалирала революционна, ако действията
й биха били легални, ако — по своята програма и по своето дело
— тя беше чужда на атентатите.
Ние като хора можемъ да съжаляваме за всички жертви на
атен тати те и на нелегалните действия, които се върш атъ въ
защита на поробеното население отъ Македонската революционна
организация, но мене ми се струва, че първите хора, които заповед в атъ нелегалното действие, тож е не сж лишени отъ сж щ ите
човешки чувства, които извикватъ у насъ съжаление и съ стр а
дание . . .
Ние не можемъ да гледаме на македонските революционери
днесъ по-другояче, отколкото въ миналото, когато т е се бореха
противъ притеснителния режимъ на султана и искаха да добиятъ
своята национална свобода. Разлика нема нито въ програмата, нито
въ методите на действие. Различието по-скоро се състои въ това,
че сръбската тирания днесъ е много по-тежка и по-опасна за
националното ежществувание, отколкото некога беше турската.
Предъ очите на целия с в е т ъ малкото княжество България даваше
гостоприемство на македонското население, което считаше еднород
но, македонските революционери, главите на които се заплащаха въ
злато отъ турски те власти, беха свободни, щомъ стж п ятъ на
българска територия, и никому не идваше на умъ да преследва
тия порядачни граждани и истински патриоти, само защото напра
вили атен татъ или дигнали възстание въ Македония — въ чужда
държ авна територия. Напротивъ, целиятъ народъ считаше, че тия
самоотвержени герои осж щ ествяватъ единъ с в е т ъ л ъ националенъ
идеалъ, и когато идеха о тъ вжтреш ностьта на Македония, г р а ж д а 
ните ги посрещаха предъ очите на всички чужди представители
съ царски почести. Н екога това бе така. Има ли причина днесъ
то да бжде другояче, само защото е променено името на тира
нията ?
На какво човешко или правно основание съ р б и те м огатъ да
искатъ отъ България да не пропуска въ своята територия единъ
беглецъ, който дири спасение за своя ж ивотъ и своята свобода
въ еднородната страна, защото извършилъ едно политическо престжпление въ Македония, въ чужда територия — сръбска или
гръцка ? Има ли нужда да се доказва, че единъ атен татъ или
едно убийство, извършено отъ македонски революционери въ ср ъ б 
ска територия, е политическо престжпление ? Ако т а к ъ в ъ деецъ
днесъ би побегналъ въ друга чужда на неговата народность д ъ р 
жава, на основание принципите на международното публично право
той ще бжде свободенъ като политически престжпникъ. Д ъ р ж а 
вата, която би предала т а к ъ в ъ политически престжпникъ, би извжршила единъ позоренъ ак тъ предъ световната съ весть. Ние
тр ёб в а да напомнимъ случая преди около 2 години, когато унгар
ското правителство поиска о тъ Австрия да й предаде Бела Кунъ,
обвиненъ между другото и за обикновени престжпни деяния:
повдигна се голем ъ шумъ около ,, предаването ” , видни политици
—
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на демокрацията отправиха апели къ м ъ правителството на Зайпелъ да откаж е екстрадицията и да запази свето „ демократичния
принципъ ”, и австрийското правителство отказа да удовлетвори
молбата на унгарското. Защо България спрямо българи-политически престъпници тр еб в а да бжде поставена по-зле предъ чуж 
д и т е държ ави и европейското обществено мнение ?
Ние мислимъ, че българските политици понякога много се
престараватъ; т е сж ж ертва на предразсждъци, като заявяватъ,
че нелегалното дело на Македонската революционна организация
уврежда интересите на страната, като излага нейния д ъ рж авен ъ
престижъ предъ европейския св етъ . Никоя европейска дъ р ж ав а
не може да държ и България отговорна както за революционната
дейность въ Македония, така сж щ о и за прибежището, което
дава на македонските дейци, извършили политически престжпления
въ чужда територия. Всеки, който твърди противното — л ъж е
себе си, л ъ ж е народа и сее заблуда.
Едно време Ромъния тър п еш е българските революционери
въ своята земя и това не можеше да даде основание на Турция
да се намеси въ нейния вжтреш енъ д ъ рж авен ъ животъ. Сърбия
сжщо така търпеш е и даж е подпомагаше българските револю
ционери. Ако нелегалните борци за национална свобода можеха да
се преследватъ отъ чужди държ ави, не би сжществувала възм ож ность за национални борби и идеята за национално освобождение,
която изпълва историята на новото време, наистина би се заду
шила . . .
Задачата на партиите т р еб в а да б ж д е . . . открито д а заявя
ватъ на света, че атен тати те и нелегалните акции въобще сж
продуктъ на единъ безчестенъ и нечовешки реж имъ надъ едно
население, което иска и има право да ж ивее съ своето национално
съзнание. Тази длъжность т е иматъ преди всичко като български
партии . . . Това е длъж но да прави още по-усилено всеко бъл
гарско правителство. Л ъ ж а е, че поради тази легитимна дейность
България може да бжде застрашена о тъ некого. Ние сами — като
вчерашни роби — си създаваме страхове и изкълчваме нашата
политическа акция подъ техното влияние. Ние може да сме мал
ка победена страна, но това не значи, че с в е т ъ т ъ ще ни почув
ствува по-добре и ще ни приеме ласкаво, ако се явяваме предъ
него съ робска психология. Напротивъ, единъ народъ, който може
да престжпи своите братски чувства, губи о т ъ своето достойнство;
народъ, който се подчинява въ вреда на своето национално един
ство и сжществуване на чужди щения и интереси, се посреща съ
презрение . . .
На наш ите партии и на правителството ние т р е б в а да напомнимъ какъ преди малко години ор ган ъ тъ на германската социалъдемократическа партия в. „ Форвертсъ ” се отнесе къ м ъ атен та
т и т е въ Македония: т е доказватъ предъ с в е т а — пишеше „ Ф о р 
вертсъ ” — че управлението въ Македония е непоносимо лошо и
че там ъ ж ивее единъ народъ, който не желае да се откаж е отъ
своята националность — това тр еб в а да се разбере отъ всички.
Нима тази директива, която ни дава чуждия вестникъ за бъ л 
гарската политика, ще повреди на интересите на българската
държава ?
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Вместо да се проумее правилно македонския проблемъ, у
насъ се д ъ р ж а т ъ проповеди за легални действия, за търпение
и подчинение; . . . д о р и некой кухи п о л и т и ц и ... се явяватъ за
щитници само на македонските братства въ страната. Т ези гос
пода искатъ да видятъ македонските братства като „ благодетелни дружини ” за да напомнюватъ на ситите и доволните, че има
една земя, която се нарича Македония, въ която некога сж ж и
вели хора, които се наричали българи !
Всички треперятъ отъ у ж асъ предъ атен татите въ Македония.
Всички си внушаватъ страхове отъ чуждо нашествие ! О раторъ
отъ трибуната на Народното Събрание се провиква : „ азъ не удобрявамъ атен татите, съ т е х ъ не се достига никаква цель ” . Д ругъ
се кълне, че нелегалната акция вреди на България. Трети съ ж ал я
ва, че това не могло да се разбере кждето тр еб в а и пр. и пр. Каточели нелегалната борба въ историята е зависела отъ удобрението
на самодоволните или плиткоумни политици . . .
Ние тукъ сме за легална борба, защото мислимъ, че ж ивеем ъ
въ свободна държ ава. Ние всички съжаляваме и не удобряваме
атен татите и убийствата, кждето и да ставатъ, но това още не
значи, че атен тати те и убийствата, като методъ за борба срещу
народните потисници, ще престанатъ. Ние ж ителите на една сво
бодна страна не сме призвани да определяме нито формите, нито
м етодитё за борба на ония, които се борятъ за самостойно национално 'сжществуване. Като българи, ние сме длъжни поне съ сим
патиите си да защитимъ борящите се наши сънародници въ чужда
държ ава, безъ да имъ налагаме нашето гледище за методата на
борбата. Съ тая защита ние даваме най-малката лепта на борящия
се човекъ — нашъ сънародникъ и, изпълнявайки тоя националенъ
и човешки дългъ, ние не вредимъ и не можемъ да вредимъ на
собствената си държ ава. При сръбскиятъ режимъ защитниятъ гласъ
на България: на д ъ р ж а в а и общество, не тр еб в а да се понижава,
а тр еб в а да се засилва, както това би сторила всека друга дъ р ж ав а
на нейно место. Повече отъ днешна България никой не може да
иска — но това най-малко тя тр еб в а да даде, безъ да се страхува
отъ некаква напасть. Нашето общество тр еб в а да знае, че сж дбата
на България не е турена въ сръбски ржце и българските политици
тр еб в а да престанатъ да внушаватъ собствените си неоснователни
страхове на народа, на който, като ограбиха идеала, не м огатъ да
му изтръ гн атъ изъ гъ р д и те братските чувства къ м ъ нещастния
и борещъ се за свобода и човешко сжществуване македонски
робъ ” .
Но и другъ единъ лидеръ на социалъ-демократическата партия,
добре познатиятъ Кръстьо Пастуховъ се спре върху истинското поло
жение въ Западните Покрайнини. Той отговори ясно на Ж ивко Топаловичъ, когото въ Югославия наричаха ,, кралски социалистъ ” . Топаловичъ бе подхвърлилъ, че българските социалисти взимали страната на
правителството като защищавали избиваното българско население подъ
югославска власть. Пастуховъ писа въ в. „ Н ародъ ” , между другото,
на 25 септемврий 1929 год.:
„ Д а мълчимъ за терора и убийствата по границата, за кърва—
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витЯ прояви на диктатурата, следъ като досега не сж опроверга
вани изнесенитЯ факти — противъ това нашата социалистическа
съвЪсть се възмущава.
Да одобримъ капризите на Пера Ж ивковичъ за създаване на
,, м ъртва зона ” и за принудително ликвидиране имотите на едно
погранично земеделско население, чуждо на комитаджийство —
ще рече да станемъ съучастници на милитаризма и шовинизма.
Нашата социалистическа длъжность е да протестираме противъ
пълното обезправяне на придаденото по ,, стратегически съобра
жения ” българско население, на което е забранено да говори езика
си, да има свои училища и черкви. Ние разбираме, че при сжществуващата диктатура др. Топаловичъ нема възможность да издигне
гласъ въ защита на граничното българско население.
Но ако той счита, че по държавни съображения се налага
едно ,, посърбяване ” край границата, или пъкъ, че това население
станало българско ,, по пропаганда ” , то неговия възгледъ никакъ
не е социалистически, а се напълно покрива съ военния шовинизъмъ.
Никога Социалистическиятъ Интернационалъ не ще одобри
посърбяването и малтретирането на малцинството, за да го уте
шава съ идеала за федерацията на балканските държави.
Ние чувствуваме силата си съ истинностьта на поднесения
отъ насъ материалъ, който съставлява една частица отъ господст
вующая уж асъ. Ние се опитахме да разкриемъ едно ненормално
положение, влошено още повече отъ произволния воененъ режимъ...
Да споримъ ли по малцинствата въ АДакедония ? Следъ като
3. Якоби въ писмото си до менъ подчертава, че и подиръ най-но
вото си пжтуване той подърж а стария си възгледъ за българския
характеръ на тамошното население и отрича да има сърби, др.
Топаловичъ е требвало да бжде по-предпазливъ. Той не може да
твърди, че въ Македония немало вече българи или че т е били еми
грирали въ България и да се солидаризира съ бесния сръбски
шовинизъмъ . . .
Смее ли да твърди братската партия, че въ А\акедония извънъ
сръбски езикъ и училища има такива на несръбските народности ?
Ползували ли сж и позволено ли е било некога и сега на тия м а л 
цинства свободно да избиратъ и да бж д атъ избирани, да образуватъ политически групи, да агитиратъ за своите убеждения и
пр. . . . ”
На тая тема пакъ каза своето мнение и о рган ъ тъ на македон
ската емиграция. Главниятъ редакторъ Дим. Т алевъ въ уводна статия
озаглавена ,, Последните атентати въ Югославия ” писа на 13 м ар тъ
с.г. между другото :
,, Чувствуваики силата на ударите, що имъ нанася ВМРО, крепителите на сръбската тирания въ Македония и носителите на ср ъ б
ската дъ рж авна политика, като твъ р д я тъ , че и последните атентати
сж дело на ,, Македонския Комитетъ ” м ж ч атъ се по единъ новъ
начинъ да отвъ рнатъ на удара съ ударъ. Сега за първи пж ть т е
о т д ел я тъ ,, Македонския Комитетъ ” отъ България и като подаватъ
на последната окървавената си рж ка — м ж ч атъ се да увлекатъ
и нея въ една обща борба срещу ВМРО. Кое имъ вдъхва вера, че
—
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м огатъ да усп^ятъ въ тия свои подли и отвратителни замисли —
не знаемъ. Въ всеки случай, изглежда, че днешните сръбски уп
равници иматъ твърде долно мнение за нашите братя отъ Ц ар
ството.
А тукъ въ България, известията за атен тати те предизвикаха
въ некой среди голяма тревога, подърж ана главно отъ некой
партийни вестници. Тревога, въ която наистина има и доста искре
но безпокойство, но ведно съ това и много партизански сметки,
п ъкъ и пораженство. Тукъ насъ не ни интересува нито партизан
щината, нито пораженството на некой български вестникари, кои
то съ своето партизанско заслепение м огатъ да б ж д атъ полезни
на своя народъ толкова, колкото и съ слабия си духъ. Насъ ни
интересува само това — доколко е основателно безпокойството
на ония честни български общественици, които смЪтатъ, че ако
ВМРО е извършила въпросните атентати, то съ тия си деяния тя
пакости на българската д ъ р ж ава и на нейната политика. Веднага
ще добавимъ, че за такова безпокойство нема никакви основания,
дори и да приемемъ, какво атентатите въ Македония и Сърбия
сж акции на ВМРО. Защ ото : кой е този, който би се осмелилъ да
търси отговорность отъ България за д е л а та на македонските рево
люционери? Нима за установяването на една такава отговорность
могатъ да бж д атъ достатъчни некакви си скроени сръбски т в ъ р 
дения и доказателства ? Който се възмушава отъ акциите на
ВМРО и дири отговорность за т е х ъ — нека иде въ поробена Маке
дония, за да види престжпници и кърволоци ли сж македонските
революционери, или сж доблестни и самоотвержени ратници за
свободата на своя народъ, който гине подъ ножа и камшика на
пияни отъ човешка кръвь варвари.
Що се отнася пъкъ до това, че съ последните си акции ВМРО
искала да попречи на започналото се сближение между България
и Сърбия, ние тукъ ще каж емъ само следното : водачите на рево
люционна Македония, както впрочемъ и всички македонци, иматъ,
струва ни се, възможность да знаятъ много по-добре и отъ найпрозорливия български държ авникъ, доколко е възможно и докол
ко може да бжде трайно едно искрено сближение съ днешна
Сърбия, т а едва ли биха намерили за нуждно да п р е ч а тъ на едно
начинание — явно осждено на скоропостижна см ърть . . .
По поводъ на сж щ и те атентати, повече отъ всёки другъ пжть
се разтревожиха и некой европейски среди — главно такива,
които сж приятелски разположени къ м ъ сърбите. Обаче, сръбски
т е приятели като тия около французкия в. ,, Ж урналъ де Деба ” ,
които подканятъ Европа към ъ една намеса по угода на Сърбия,
не бива да забравять, че миролюбива и хуманна Европа, преди да
пристжпи към ъ една подобна намеса, ще т р еб в а неминуемо да
си спомни своя забравенъ д е л г ъ къ м ъ поробена Македония ” .
Въ в-къ ,, Миръ ” , познатъ по своето вражеско отношение към ъ
македонското дело, стариятъ журналистъ съ име въ България В. Вел
чевъ написа аргументиранъ отговоръ на сърбите, цитиранъ изцело въ
в. ,, Македония ” отъ 18 м артъ с.г. Ето некой извадки :
« Българскиятъ трагизъмъ следъ погрома ни е въ това, че, като разкж,саха живото тЪло на народа ни, искатъ отъ насъ, подъ страхъ на новъ
—
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ударъ, да забравимъ откжснатите му части и да изгонимъ отъ сърдцата
си болката за техъ. Нищо друго не значатъ обвиненията противъ България
за търпенето въ своите предали организации изъ поробените български
земи, ратуващи за своите права . . .
По поводъ на последните атентати въ югославянското кралство целиятъ
сръбски печатъ, па и некой френски вестници, винаги въ безрезервни услуги
на сърбите, като считать за доказано, че атентатите сж д ел о на маке
донската революционна организация, искатъ унищожението на всички маке
донски организации въ България. Истинското желание на тия вестници е
д а престане въ България да се говори и мисли за Македония, за българи
въ сръбското кралство. Случаятъ се използува, за да се удари не рево
люционната организация, която може д а бж де всекжде, а братствените
сдружения на стотините хиляди български емигранти отъ Македония, които
сж единъ живъ протестъ противъ сръбската лъжа, че въ Югославия нема
българи ».

Въ в. „ Заря ” б е дадено добро разяснение въ връзка съ постжпкитЬ на великите държ ави въ София и арестите на невинни хора отъ
българската полиция. Въ сж щ иятъ брой на „ Македония ” се дадоха
цитати, часть о тъ които взимаме тукъ.
« Ние дължимъ да станемъ отзивъ на негодуванието на обществото
отъ извършените арести, не че нем а право властьта да бди з а спокойствие
то въ София и по границата, а защото арести ставатъ по чужди внушения.
Ако е имало « опасни» хора, немаше защ о г. Ляпчевъ д а чака чужди
представители да му казватъ това. Ако пъкъ арестуваните сж невинни
българи отъ царството и отъ Македония, но останали временно безъ работа
— не е ни законно, ни човешко да се разкарватъ съ с т р а ж а . . .
Съ арестите г. Ляпчевъ косвено дава известно оправдание на сръб
ските обвинения, че има виновници за атентатите въ Струмица, Пиротъ,
Крива-Паланка, Кочани и пр.
Лицата, които у насъ действуватъ з а свободата на Македония, сж
легални граждани. По никой законъ на нашата и на всека правова дър
жава т е не могатъ да бждатъ арестувани.
Друго е, ако и въ София почнатъ да се прилагать « за к о н и т е» на
белградската диктатура ».

*

Като опредЬленъ по дежурство за такива случаи, обяви се въ
защита на Б ёлгр ад ъ неговиятъ всеизвестенъ служитель Тодоровъ. Въ
броя о тъ 24 м артъ на в. „ Македония ” е казано следното за постжпката
на тоя шпионинъ :
« Известниятъ български ренегатъ и великосръбски агентъ Коста Тодо
ровъ е написалъ въ парижкия в. « Л ’О р др ъ » статия противъ атентатите
въ Македония. Сжщата статия е препечатана въ белградските вестници.
На едно место въ статията си Коста Тодоровъ казва, че « Б елградъ
винаги е подавалъ ржка на София ». Заключението, което следва отъ тия
думи на прославилия се сръбски агентъ, е — българите сж виновни, задето
досега не е постигнато сближението между двата съседни народа.
Разбира се. Ако родоотстжпникътъ Коста Тодоровъ не пишеше така,
че вината за днешното състояние на българо-сръбскйте отношения да
хвърля не върху империалистична Сърбия, а върху собственото си, оне
правдано и ограбено, отечество, той немаш е да постигне днеш ната си
позорна слава, нито пъкъ Б елградъ щ еш е да му плаща толкова скжпо и
прескжпо ».

Въ софийския в. ,, Зора ” помести дълга аргументирана статия
проф. Г. П. Геновъ подъ заглавие „ А т е н т а т и т е и бъ лгар и те въ С ъ р 
бия ”. Ето кратки извадки отъ нея:
« Постжпките, които представителите на некой отъ великите сили
направиха въ София по поводъ станалите неотдавна атентати въ Сърбия и
Македония, б ех а мотивирани въ интереса на мира на Балканите .. .
—
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Осжждането на атентатите и преследването и наказването на атен
таторите не разрешава кардиналния въпросъ за неспокойното положение
около насъ. Атентатите и самото натегнато положение въ Ю гославия се
дължатъ на една първопричина, върху която требва да се обърне преди
всичко надлежното сериозно внимание отъ всички ония, които желаятъ да
лекуватъ радикално болките на Балкана.
Тази първопричина се крие, както това се признава вече отъ много
страни, въ особеното положение, което се съ здаде на Балканския полуостровъ съ Ньойския миренъ договоръ, а най-вече съ отказа на Югославия
да изпълни договорните си задължения, които е поела, като даде културнопросветни и верски права на българското население въ Македония и Зап ад
ните Покрайнини.
Несъстоятелните възражения отъ сръбска страна, че въ Македония
и въ Западните Покрайнини немало българско население, днесъ не струватъ нито счупена пара въ очите на сериозните и безпристрастни учени,
общественици и държавници на западъ . . . Само отъ два месеца насамъ
трима европейски учени и публицисти потвърдиха наново това по единъ
тържественъ начинъ: русинътъ проф. Селшцевъ, немецътъ проф. Щ рупъ
и францускиятъ публицистъ Десбонъ .. .
Потиснатите малцинства доста време чакатъ О. Н. да предприеме нещ о
за техъ. Но неговата инертность и резервираность ги отчайва, а това вло
шава още повече положението на Близкия Изтокъ. То, обаче, нем а да се
подобри много, ако постжпките и натякванията се правятъ предъ по-слабата страна, а се менажира и покровителствува по-силната, която съ своите
действия е единствена причина за същ ествуващ ите натегнати отношения
на Балканите .. .
. .. отговорностьта треба да се потърси тамъ, кждето действително
сжществува: въ безправието, въ което сж поставени българите въ Сърбия,
и въ насилията и терора, съ които си служатъ белградските управници,
за да денационоализиратъ и асимилиратъ нашите сънародници».

¥
БЯлградъ побърза да се погрижи за устройване на „ народни ми
тинги ” въ разни градове. В-къ „ М а к е д о н и я ” о тъ 18 м ар тъ писа по
това :
,, « Големи протестни митинги въ ц ел а южна Сърбия », « Протестите на
южна С ърбия» — подъ т ези заглавия, набрани съ едри букви, въ цели
страници, белградските вестници отъ вчера даватъ сведения за зап оведаните на 16 т.м. « протестни митинги » въ Скопйе, Битоля, Щ ипъ, Струмица,
Гевгели, Прилепъ, Охридъ, Радовишъ и Валандово — срешу « македонствуващите ».
Прави впечатление, че последните атентати въ Македония сж само
поводъ за митингите и че « протестите » главно сж насочени срещу акцията
на тримата македонски делегати въ Ж енева .. .
На митингите сж взимали първи думата малцината родоотстжпници
(въ Щ ипъ — Каламатиевъ, въ Струмица — Мане Хаджиевъ и Илия Кацар
ски и др.), които населението мрази повече и отъ самите сърби, т е з и
ренегати сж « авторитетните представители на южна С ърбия», споредъ
сръбските вестници.
« Речите» и « резол ю ц и и те», въ основата си еднакви, представляватъ
въ идейно отношение пъленъ хаосъ. Въ едно и сжщо време се говори за
«велика интегрална Ю гославия» и се казва, че въ Македония ж ивеятъ
чисти сърби. А Македония се нарича южна Сърбия, макаръ че официалното
й име сега е « Вардарска бановина » ”.

*
Софийскиятъ вестникъ „ М а к е д о н и я ” пише на 15 м ар тъ 1930 г . :
« Политика » и « Време » даватъ сведения з а заседанията на парламен
тарната комисия за външните работи въ София. По тоя поводъ « Политика »
помества карикатурите на г. г. Ал. Малиновъ и Ив. Каранджуловъ.
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Сжщиятъ вестникъ съобщава за единъ « протестенъ митингъ » на граж
даните отъ Крива Паланка противъ « македонствующи-гЬ ».
Въ връзка съ атентата въ Пиротъ, тамъ пристигналъ моравскиятъ банъ
Несторовичъ. Той подробно се осведомилъ за « следствието» по атентата.
Скопскиятъ пъкъ подбанъ Тодоровичъ посетилъ Кочани, кждето отъ
околийския началникъ получилъ сведения за атентата. Следъ това Тодоро
вичъ заминалъ презъ Щ ипъ и Велесъ за Скопйе дето щЪлъ да докладва
на Ж ика Лазичъ ».

По въпроса за-митингите органъ тъ на македонската емиграция въ
България писа на 28 м артъ сж щ ата година :
« Въ връзка еъ « протестния митингъ » въ Царибродъ по поводъ атен
татите въ Кочани, Пиротъ, Крива-Паланка и Струмица въ българския
печать се изнесоха следните подробности :
Два дена преди митинга жандармерията е обикаляла селата въ Цари
бродско и е задълж авала съ заплашвания селяните да се явятъ на « митин
га ». Председательтъ на митинга Ставри Давидковъ и ораторите Ст. Николовъ (кметъ ), Евстати Джаджевъ, Алекси Андоновъ, баща на майоръ
: Алексиевъ, и др. сж били събрани преди митинга въ окол. управление, бити
сж и следъ това имъ вржчили написани речите, които сж произнесли. Така
« приготвени », т е сж се явили на митинга да « протестиратъ » . . .
На последните « митинги» въ Македония българското население е
« протестирало » срещу акцията на тримата македонски делегати въ Ж енева.
Диктатурата беш е наложила на печата въ страната гробно мълчание по
петицията на г.г. Анастасовъ, Ш алевъ и Илиевъ. Ж ика Лазичъ беш е
взелъ всички нуждни мерки, щото весть та за петицията да не проникне въ
Македония. Какъ тогава българското население тамъ устройва « митинги »
за да «. протестира» срещу една акция, по която властьта го държи въ
пълно неведение и дори е готова да наложи най-жестоки наказания спрямо
онези, които розпространяватъ слуха за нея ?
Запознатите съ положението въ Югославия отдавна знаятъ, че < про
тестните митинги » въ Македония сж полицейски събрания, съ които волята
и чувствата на населението нематъ нищо общо.
Но не е малко числото на заблудените отъ сръбската информационна
служба чужденци по тоя въпросъ. И съ огледъ на последните, твърде
ум естна и навременна е предложената отъ < Ла Маседоанъ » анкета за « ми
тингите » въ Македония подъ сръбска власть.
Ние съ най-голема готовность се присъединяваме къмъ предложението
на нашия женевски събратъ, доколкото събритЬ биха имали куража да се
съгласятъ на една подобна анкета».

*
Поради важностьта на онези моменти, заслужава да дадем ъ некой
цитати отъ чуждия печатъ.
Германската агенция „ Телеграфенъ Юнионъ ” помести следния
коментаръ по пиротския атентатъ, предаденъ и о т ъ в. ,, Л\акедония ’’
на 26 м артъ с.г. :
« Последното и трудно д ел о на българо-югославянско споразумение
претърпе единъ тежъкъ ударъ отъ тежкия по последиците си бомбенъ атен
татъ въ Пиротъ.
Че македонските бомби избухнаха именно вт> Пиротъ, въ местото,
гдето се в одеха българо-югославя^рките преговори за сближение, е харак
терно за становището на ВМРО, което въ възможностьта з а едно ю гослав
янско сближение вижда най-големата опасность з а независимостьта на
Македония. Отъ политическа важность е въпросътъ дали едно югославянскобългарско сближение може изобщо да бжде трайно, като се вземе предвидъ
BGe по-растящата дейность на ВМРО. <; Единъ подхвърленъ на унищожение
народъ н ем а нито време да чака, нито нуждното търпение да избира своите
методи з а защита. Предстои му да се брани съ разполагаемите средства.
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Тая е причината загдето македонците въ борбата за свободата си си служатъ както и по-рано съ революционни методи ». Отъ тия програмни думи
на Михайловъ, най-влиятелниятъ водачъ на македонската освободителна
организация, ясно се вижда, че македонците искатъ да защитяватъ своята
свобода и самостоятелность съ всички средства, както вече веднажъ преди
20 години сж вършели, когато се бореха противъ турското иго ..
Н ай-големата опасность за македонците би било, разбира се, югославянско-българското споразумение, и по тая причина на първия сериозенъ
опитъ въ това направление пиротскиятъ атентатъ бе достатъченъ отговоръ.
Като се вземе подъ внимание, че отъ тоя атентатъ пострадаха близо петдесеть души, лесно е да се разбере съ каква ожесточеность ВМРО се стреми
д а препречи всеко споразумение между Б елградъ и София. Ч е съ това
тя е предизвикала недоволство и възмущение и въ българските полити
чески кржгове —- ней й е безразлично ».
А въ изданията на сжщия « Телеграфенъ Ю нионъ» отъ 14 т.м. е
поместена една дописка отъ Атина, пакъ по поводъ атентатите въ Пиротъ
и въ Македония, която дописка завършва съ следния коментаръ :
« Никакви, обаче, дипломатически постжпки, административни или воен
ни мерки не могатъ да помогнатъ въ случая, понеже въпросътъ се отнася
за терористичните действия на ВМРО като часть отъ борбата на едно сжществуващо, но, въпреки надлежните спогодби, непризнавано и поради тая
причина изнасилвано малцинство. Разбира се, въ Европа сж свикнали,
щото потиснатите малцинства д а защитяватъ своите права съ духовни
средства — устно и писмено, а не съ бомби и револвери. Н а Балканите
това средство е бивало досега винаги отричано. Други народи, други нрави.
И не бива да се забравя, че не б е отдавна, когато сръбски комити нападаха
съ бомби, ножове и пушки техни те турски потисници. Преди половина векъ
балканските народи извоюваха своята свобода и независимость съ оржжие
въ ржка. Единственъ македонскиятъ народъ е още несвободенъ. Той има
по-малко право, отколкото имаше въ турско време, и затова продължава
да се бори съ оржжия, които на противниците въ тая кървава македонска
борба сж добре п озн ати ».

Италиянскиятъ в. ,, Илъ Пополо д’Италия ” писа :
,, Пиротскиятъ атентатъ, ако, както се мисли о тъ всички, се
дължи на дейностьта на революционери, показва каква жизненость
има още това движение. То, както е известно, си е начертало една
линия на неотстжпчиво поведение, понеже не признава никаква
полза отъ дипломатическите актове и договори, които не целятъ
направо освобождаването на Македния отъ сръбския суверенитетъ.
Равнодушието, съ което въ Ж енева се приематъ непрестан
ните апели, отправяни отъ легалните македонски организации,
които, противно на революционните, биха искали да постигнатъ
сж щ ата цель по легални пжтища, не е най-подходящето средство,
което може да накара революционерите да се о т к аж ат ъ о тъ своята
крайность ” .
М еродавниятъ английски в. „ Манчестеръ Гардиянъ ” , ■говорейки
за атен тати те въ Пиротъ и Македония и за отношенията между София
[I Белградъ, между другото пише :
,, Б лам ътъ за положението пада и върху самото югославянско
правителство, защото то последователно отказва да признае, че
сжществува н е к ак ъ в ъ македонски въпросъ, когато ц ели ятъ с в е т ъ
знае за неговото сжществуване още о тъ времето на Берлинския
конгресъ.
Тъкмо за такива мжчни случаи проф. Гилбертъ Мюрей още
въ 1922 г. предложи въ общо събрание на Обществото на Наро—
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дитЪ въ тези области да се назначатъ комисари на Обществото,
които да докладватъ обективно какъ се изпълнява договора за
малцинствата.
Самото обстоятелство, че неговото предложение тогава бе
отхвърлено почти единодушно отъ заинтересуваните страни, е до
казателство за неговата стойность ” .
Подъ заглавие „ Бомби за напомняне ” швейцарскиятъ в. „ Сентъ
Галеръ Т агблатъ ” отъ 15 м артъ 1930 г., пише :
„ . . . Договорите за миръ предадоха една голема часть отъ
Македония, населена отъ македонци говорящи български. О тъ
завладяването на тази територия съ рби те започнаха една политика
на жестока сърбизация. (Премахване на всички черкви, сдружения,
стопански съюзи, училища, сърбизиране на имената и пр.). Така
започна емигрирането на македонците към ъ гостоприемна Б ъ л 
гария. Т е се организираха въ България въ независими сдружения,
които броятъ днесъ 170 организации за възрастни, 203 органи
зации за младеж ьта (о тъ 12 до 28 години), Македонски Женски
Съюзъ и организацията „ Илиндень ” (на участниците на некогашното Илинденско възстание) ” .
,, Нийръ Истъ ” отъ 20 м ар тъ 1930 г. въ статия върху атен
т а т и т е въ Македония и върху едно евентуално сприятеляване между
България и Югославия, пише между другото :
,, На комитаджиите тр ебва да се даде възможность за преда
ване, о тъ което Михайловъ и неговите привърженици едва ли ще
се възползуватъ. При едно идеално разрешение на въпроса зада
чата на българското правителство би била облекчена отъ едно
определено задължение на Югославия да измени своята политика
въ Вардарското и Моравското банства . . . Суровата и неизгодна
политика на унищожаване на училищата и черквите, забранява
нето на говорене на български езикъ и налагане произволната
промена въ окончанията на имената отъ ,, овъ ” на „ ичъ ” може
да се изостави и се замести съ едно по-либерално отнасяне към ъ
единъ народъ, който все още може да се окаже лояленъ към ъ
югославянското поданство, безъ да се отказва о тъ своя националенъ
произходъ ” .
ВМРО, както и борците отъ Западните Покрайнини, сж избегвали да п о сегатъ на непровинени хора. Станалото въ Пиротъ може
да се см ета като предупредителна акция къ м ъ сръбските власти,
които по правило избиваха невинни българи. Нападението въ Пиротъ
въ много отношения прилича на онова въ с. Кадрафаково, Щипско,
за което на друго м есто вече говорихме.
Торонтскиятъ в. „ Глобъ ”, отъ 21 м ар тъ 1930 г. пише на уводно
место :
« Телеграми отъ Балканите съобщаватъ, че пограничните инциденти
по сръбско-българската граница се увеличаватъ все по-вече. Познавачи
на положението — кореспонденти изпълватъ цели колони въ вестниците
—
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по спорътъ около така наречения Македонски въпросъ, който е причина за
повечето отъ станалите напоследъкъ разправии, засягащ и България, Сър
бия и Гърция.
Лесно е за некой канадийци и американци (отъ Съед. Щ ати) да си
почивать въ удобните столове хиляди мили далече отъ огнището, застра
шаващо света съ скорошна война и да си се поздравляватъ съ отминава
нето на ерата на войните и на насилието.
Днешната дЬйствителность, обаче, въ юго-източна Европа, д а не спо
менаваме Азия, не оправдава този възгледъ. Винаги е било мжчно д а се
подържа мира на Балканите. И тъкмо въ този моментъ има достатъчно
политически динамитъ само въ Македонското националистическо движе
ние, за да хвърли и разкжса на парчета мира на Европа.
Македонците, сж силно националистически настроенъ народъ. Родина
та имъ е разделена между Сърбия, България и Гърция . . .
Лесно е да се приказва за « отказване отъ войната». Не е тъй лесно,
обаче, да се говори това на единъ народъ, чиито национални чувства се
коренятъ въ глжбинитЬ на десеть в-Ька история, но на които въпреки
това имъ се отрича другъ начинъ на « себеопредЬление» освенъ начина
на насилието.
Войните по брой могатъ да се намалятъ само като и ако се премахнатъ причинить за война. Македонския въпросъ е една потенциялна при
чина за война на Балканите ».

Вестникъ „ Кьолнише Цайтунъ ” отъ 1 априлъ 1930 г. публикува
подъ заглавие „ Начало на пролЪтьта въ Македония ” статия, по поводъ
на последните атентати въ Македония. Следъ като дава историята
на сръбско — българските отношения, на атен татите и на последвалите
постжпки на великите сили, ав т о р ъ т ъ добавя :
« Искането на Ю гославия и на двете велики сили з а разтурянето на
ВМРО, е неразбираемо и по една друга причина. Въ четири града далечъ
отъ югославянската граница, македонските нападатели можаха д а извършатъ своята работа, безъ да бждатъ забелязани и безъ да бждатъ после
заловени. н ек о й атентати сж станали освенъ това посрЪдъ день. Знае се,
че Югославия защищава границата си къмъ България съ едно силно р а з
гъване на войска, на жандармерия и цивилна милиция. Самата демаркационна линия е пазена съ троенъ гжстъ кордонъ, който разполага съ всич
ки модерни укрепления. Въ такъвъ случай или е на лице една тежка не
брежность на югославските власти, които не могатъ д а направятъ нищо
съ собственигЬ си средства срещу пратените отъ ВМРО, и искать д а наложатъ по тази причина на слаба и обезоржжена България борбата срещу
организацията, или авторите на атентатите на ВМРО се намиратъ и днесъ
още въ Югославия, покровителствувани и укривани отъ населението. Тази
хипотеза е много по-неудобна за Ю гославия, защ ото тя доказва, че ма
кедонския народъ отъ тази страна на границата вижда винаги въ ВМРО
героите на свободата, които прибегватъ къмъ бомби и револвери, защото
Европа не отдава внимание на безбройните петиции отъ македонското
малцинство. Тамъ е, кждето се крие сжщо обяснението на непрекжснатата
революционна борба, опасна за мира, на македонците, които днесъ сж
убедени, че всички мемоари сж хвърлени въ коша за книги въ Ж енева,
така че не остава друго освенъ борбата съ нелегалните и революционните
средства за защ ита правата на малцинството».

*
Подъ заглавие „ Въ югославска Македония ” белгийскиятъ вест
никъ ,, Белжикъ Милитеръ ” о т ъ б априлъ 1930 г., пише :
„ С ветовната война, която се приключи съ победата за съюзни
ците, не д ъ р ж а см етка за балканските реалности. З а да се накаже
България и да се възнаград ятъ м алките съюзници отъ войната,
—
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сърбигЪ и гър ц и те. Македония, чието население въ болшинството
си е българско, бе разделена между Гърция и Сърбия. Цельта,
която си бе поставила ВМРО, бе така пренебрегната. Тази послед
ната не сви своето бойно знаме. Обаче тази борба можеше да бжде
мирна, легална, ако новите господари беха установили там ъ единъ
режимъ на толерантность. З а нещастие, оплакванията, които идватъ о тъ Македония показватъ, че сърбите и гъ р ц и те не сж нам е
рили за необходимо да задоволятъ законните аспирации на населе
нието. Една петиция, депозирана презъ последния януарий предъ
О.Н. отъ една депутация дошла о тъ Македония и включваща единъ
бившъ депутатъ, кмета на Скопйе и единъ бившъ сждия, съ д ъ р ж а
оплаквания, които заслуж аватъ да з а д ъ р ж а т ъ вниманието на об
щественото мнение и на О.Н. Ние четемъ тамъ, че югославските
власти сж затворили всички български училища и изгонили учите
л и те ; българските свещеници сж били сжщо изгонени ; употребата
на българския езикъ въ частните отношения е забранена ; издава
нето или четенето на единъ български вестникъ сж считани за
държ авна измена; убийства и арести на граждани правятъ сжщо
часть въ програмата за сърбизация насила на населението.
Не е очудващо, при тези условия, че бомбите сж направили да
се слуша гласа имъ . . .
Безспорно е, че всички революционери не идватъ отъ България.
Доказателство за това е, че въ по-малко отъ две години повече
отъ петнадесеть политически процеси е имало въ Македония подъ
сръбско господство срещу българи, произхождащи и живеещ и въ
тази страна. Обвинените на брой много стотици, бех а обвинени въ
членство въ ВМРО. Т ези процеси свършиха съ деветь смъртни
присжди и стотици присжди възлизащи общо на повече отъ хиляда
години принудителенъ трудъ . . . ”
Говорейки за последните събития на Балканите и за сръбско-българските спогодби въ София, вестникъ ,, Омаха Трибюнъ ” (о т ъ Омаха,
Небраска, Съединените Щ ати) въ броя си отъ 25 априлъ 1930 г. пише:
,, . .. Радостьта беше преждевременна. П риятелите на големия
блокъ на ю ж ните славяни, о тъ Адриатика до Черно-море, беха
забравили отново, че т е не беха държ али см етка за най-южния
славянски народъ, македонците, наравно съ сърбите, българите,
х ъ р в а ти т е и словенците. Н ема нужда повече да се показва, че
една спогодба между София и Б ёл гр ад ъ е невъзможна безъ да
се задоволятъ исканията на българо-македонското малцинство.
Но Б ел гр ад ъ не иска дори да признае сжществуването на това
македоно-българско малцинство и България нем а на свое раз
положение сред ств ата да води една успешна борба за малцинство
то. Освенъ това, въ България има влиятелни политици, които сж
на мнение, че въ случай на едно обединение на Югославия съ
България (различни сж мненията, обаче, относно юридическата
форма на това обединение), България ще бжде въ състояние да
получи признаването на етнографическа независимость на маке
донците. Б елградъ, напротивъ, не иска дори да признае, че има
македонци въ южна Сърбия, некогашна Македония. Последствие
на този ф актъ бе, че българското население, ж ивеещ о там ъ въ
—
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една компактна маса изчислявана на около 600.000 души, се виде
лишена въ края на войната отъ своите училища, църкви и бъл
гарски библиотеки; свещениците и учителите беха изгонени, име
ната посърбени, всека съпротива, дори съ дума или пишене, съ
песни или съ национални костюми, бе немилостиво задушена съ
законни и незаконни мерки, кървави или не.
Насилието предизвиква насилие, особено на Балканите, кждето
всички сегашни независими държ ави сж получили свободата си
съ оржжие. Македонците, требвайки да константиратъ много
бройни пжти отъ сжществуванието на О. H., ,, покровителка на
свещените малцинства ”, че т ех н и т е документирани петиции беха
хвърлени въ коша, прибегнаха до средства за борба, които преди
половинъ в ек ъ беха използували сжщо и т ех н и т е сегашни неприя
тели, сърбите, противъ турците. Т е започнаха съ една балканска
неумолимость, съ единъ славянски фанатизъмъ, нелегалната борба
водена отъ революционната организация. Европа не искаше да чете
петициите на македонското малцинство: тя слушаше и слуша бом
бените експлозии и револверните изстрели на организацията ”.
Мисъ Муса Андерсънъ, секретарка на Чарлсъ Бъкстонъ, е публи
кувала въ английски вестници статия за излезлата книга за Македония
отъ Мисъ Ф. Уйлсонъ. Тая статия на Муса Андерсънъ е излезла въ
в. „ М и р ъ ” (София, 20 май 1930 г.). Мисъ Муса Андерсънъ пише:
« А зъ не вервамъ, че външна нам еса е нуждна, за да се раздруса
националния пламъкъ въ Македония. На хилядите македонци, които жи
веятъ въ изгнание въ България, самото име Македония навЪва мисли
за минала слава, на безчислени мжки и неволи, прекарани въ близки
дни. Македония пълни техни те сърдца и е една мечта по-скжпа отъ самия
животъ. Докато мнозина отъ техъ биха предпочели терористическите бом
би да бждатъ заменени съ мирна пропаганда, азъ не вервамъ, че има
възможность да се спре политическата имъ дейность, ако не имъ се даде
свобода да говорятъ и четатъ на български и да учатъ децата си въ Ма
кедония на езика, който си искатъ.
Национализмътъ може д а бжде греш ка и може да не бжде разуменъ,
но той не може да се отрече. Национализмътъ на македонците, който е
преживелъ дългата борба съ турците и различните балкански войни, се
е засилилъ чрезъ преследванията.
Затова като поканвамъ всекого д а прочете книгата на г-ца Уйлсонъ,
азъ вервамъ, че некой отъ читателите и£е се запитатъ, дали сж били
изпълнени условията на мирния договоръ и дали не е време Лигата на
Народите да изследва исканията и оплакванията на този силно ж изненъ и даровитъ народъ ».

Големиятъ берлински в. „ Алдойчъ Блетеръ ” дава една об
ширна статия отъ д -р ъ Х артъ Майеръ подъ заглавието „ ВМРО ” .
Това име, казва д -р ъ Майеръ, е една програма, една надежда, една
воля — смисъль на живота. Ч овекъ не тр еб в а да си предста
влява, че ту къ се отнася работата до некаква си орда о т ъ убийци
или разбойници, една заблуда, подхранвана нарочно отъ Б егр ад ъ ,
отъ всички пацифисти и паневропейци. ВМРО се намира въ самата
Македония. Нейниятъ водитель Иванъ Михайловъ е ч овекъ съ
всестранно образование, енергиченъ и неприятель на всички работи
извършени наполовина, отличенъ познавачъ на душ ата на своя
народъ, надъ чието т е л о и душа той повелява. Той е м ж ж ъ т ъ на
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делото, препълненъ съ тактъ и умение. За своите неприятели пред
ставлява ужасъ, но за своя народъ е обожавания водитель .. .
С ъ здадените положения въ Македония образуватъ фитила,
който поставенъ при удобенъ случай на бурето съ барутъ на
Балкана, ще вдигне въ въздуха европейския принудителенъ миръ.
Въ Женева, се казва въ статията, кждето ВМРО е винаги застж пена о т ъ свои представители, не се отнасятъ къ м ъ тЯхъ като
към ъ разбойници, а като къ м ъ високо образовани хора, които
преди всичко им атъ една сила въ ржцетЯ си, срещу която съюза
на нациите не притежава никакви средства, защото т у к ъ не се
касае само за бомби и комитаджийски банди, а за право на искане
свобода и самоопределение. Днесъ ВМРО е защитница на всички
потиснати, на тЬзи на които е отнета свободата, и на прокудените,
и едновременно е т е х н а т а надежда ” .
(„М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ — 30 окт. 1930 г.).

На 13 май 1930 година въ Пиротъ, Сърбия, въ първостепенния сж дъ
се разглеждало делото по атен тати те извършени: на 2 октомврий 1929
год. миналата година срещу конвенционалния влакъ при с. Желюша и
на м. декемврий 1929 година — срещу експреса. П роцесътъ се водилъ
при закрити врата. Подведени сж подъ отговорность като обвиняеми
по тия атентати: Д им итъръ Ставревъ, отъ с. Желюша, Царибродско;
Иванъ Пейчевъ о тъ с. Долна Невля, Царибродско; Ига П. Колевъ отъ
с. Гоинъ Долъ, Царибродско и Каменъ Ц ветинъ отъ сжщото село;
Г. Царибродски и други.
Нито едно отъ арестуваните лица не е имало нещо общо съ тия
атентати.
*
Въ 9 часа надвечерь, на 12 юний 1930 г. една адска машина избухна
въ третокласната чакалня на Нишката гара. Ранени бех а теж ко двама
войници и леко една ученичка отъ осми класъ; а ветеринарниятъ контрольоръ Ранковичъ е билъ убитъ.
Въ 11 ч астъ тъ презъ нощьта друга адска машина е избухнала
на 900 метра далечъ отъ гарата на Нишъ. Тя е била поставена до
релсите на линията Нишъ-Пиротъ; гръмнала е когато е минавалъ бързиятъ влакъ, идещъ отъ Пиротъ.
Близо до м естото на тази експлозия е била намерена тр ета адска
машина, т еж к а единъ килограмъ и половина. Докато стигнатъ спе
циалисти да я разглобятъ, тя експлодирала.
Въ три часа сутриньта е избухнала четвърта адска машина, скрита
въ п е с ъ к ъ къ м ъ края на градъ Нишъ. О тъ т р и т е последни експлозии
не е имало никакви щети.
Сръбската полиция е обискирвала всички пжтници изъ влаковете,
но не е открила авторите на тия атентати.
О тъ първиятъ взривъ доста сж били разрушени помещенията, к ж 
дето се намиратъ бю ф етите; прозорците и в р ати те сж били изхвър
лени.
Личниятъ органъ на министъръ Маринковичъ, в. „ Правда ” отдаде
атен тати те на македонските революционери; на 15 юний той писа:
—
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„ Нападнаха ни въ собствената ни к ж щ а ” . Би могло да му се възрази:
„ Точно така както Сърбия напада македонските българи въ собстве
ната имъ кж щ а ”.
Въ немския бюлетинъ „Т ел егр аф ен ъ Юнионъ ” отъ 17 юний с.г.
б е писано по поводъ на тези атентати:
,, Въ Нишъ, важенъ ж елезопж тенъ центъръ на линиите Б елград ъСофия и Белградъ-Атина, експлодираха четири адски машини, една отъ
които въ самото станционно помещение. Тоя пжть не се отнася до
хвърлянето на бомби както въ Пиротъ, Паланка, Струмица и Кочани,
гдето презъ пролетьта беха извършени редица македонски атентати,
а до поставяне на адски машини. Предположението, че тия атентати
сж дело на македонската революционна организация е близко до ума,
и Б елград ъ го вече изтъкна. Ако е наистина така, не требва да се отива
много далечъ при издирване на причините, които сж тласнали ВМРО
къмъ тая нова терористична дейность.
Пребиваващите въ Ж енева представители на македонското насе
ление подъ сръбска власть представиха въ едно кжсо време предъ
Обществото на Народите единъ следъ другъ два меморандума, които
рисуватъ лошото положение на българо-македонското население въ
южна Югославия. Обществото на Народите, верно на своята традиция
— да не си пари никога пръ сти те — и тоя пжть хвърли, както по
преди, тия меморандуми въ коша. Досега предлогътъ за невзимане
подъ внимание македонските петиции беше, че петициите били от
правяни въ Обществото на Народите отъ македонци отъ вънъ. Откато,
обаче, тримата известни македонци, между които е и бившиятъ кметъ
на Скопйе, Ш алевъ, отидоха въ Ж енева съ югославянски паспорти и
тамъ се явиха като изразители на македонското население въ Югосла
вия, тоя предлогъ пада.
Македонското население и заедно съ него племенно родствените
му българи очакваха, че тоя пжть О.Н. ще се занимае съ меморанду
мите на македонците. Н адеждата не се оправда. И нищо чудно, че
огорчението отъ поведението на О.Н. към ъ македонското население е
твърде големо. Още веднаж ъ се доказа, че македонците н ем атъ ни
каква възможность да бранятъ съ легални средства своите искания.
Това положение е наверно твърде печално за легалните представители
на македонското малцинство. Т е ще тр еб в а да се помиратъ съ него.
Но ВМРО, носителка на революционната борба, не може да се помири
съ недочуването на женевските кржгове.
Взривовете на адските машини въ Нишъ наверно не сж нищо дру
го освенъ предупреждение отъ страна на ВМРО, която по тоя начинъ
сочи на Европа, че — щомъ не иска да чете и се вслуша въ миролю
бивите и доброжелателни петиции — ще има да чува бомбени взри
вове . . .
. .. Една промена на мнението на Б е л гр ад ъ може да последва само
отъ чуждо въздействие. Силата и д ъ лга за това има Обществото на
Народите. То досега не се е трогнало и е оставило н ещ ата на техното
течение.
Великите сили, които въ О.Н. иматъ т еж к ата дума, Англия и Фран
ция, доста често сж предприемали постжпки въ София, за да спратъ
дейностьта на ВМРО. Ако ф ренските и английските дипломати, въ
името на О.Н., вложеха въ Б е л гр ад ъ сж щ ото усърдие за едно подобре
ние на българо-македонското малцинство въ Югославия, щ еш е да има
—
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известни последици и щЪше да бжде отнета почвата на революцион
ната борба на македонците.
Но така тая борба ще продължи, съгласно изявлението, което
водачите на революционното движение н^колкократко направиха . . . ”
Лондонскиятъ вестникъ „ Таймсъ ” съобщи на 14 юний с.г., че ср ъ б
ските власти арестували едно лице говорещо български езикъ и безъ
документи за самоличность. Споредъ това съобщение сръбските власти
подозирали, че атен татори те сж отъ македонски произходъ.
На „ Крисчанъ Сайънсъ Мониторъ ” отъ 17 с.м. съобщ аватъ отъ
София: „Осведомени кржгове тукъ единодушно отричатъ да е взелъ
участие който и да е отъ България въ бомбените нападения, които напоследъкъ станаха въ в ъ и около важ ната ж елезопж тна станция Нишъ.
Б елгр ад ъ обикновено приписва подобни акции на македонски теро
ристи . . , но тъй като Нишъ отстои на около 80 мили о тъ България и
ц елата територия между него и България се пази строго о тъ сръбски
войници и жандари, изглежда вероятно, че последните атентати сж
вжтрешна югославска „ работа ”, т.е. не може да се подхвърля интри
гата, че некой отъ България дош ълъ да прави атен татите.
На „Ню Йоркъ Т айм съ”

бе телеграфирано отъ Б ел гр ад ъ на 13 с.м.:

« Пограничните нападения отъ македонски революционери, които беха
престанали следъ извършване на редъ бомбени акции въ Пиротъ и въ
други градове, и ксито предизвикаха силно обтегане на отношенията меж
д у България и Югославия преди петь месеци, вчера пакъ започнаха. Око
ло 9 часа миналата нощь четири бомби експлодирали въ Нишъ и окол
ностите му ».

„Чикаго Т р и б ю н ъ ” предава сж щ и те известия. Впрочемъ, и много
други вестници въ св е та се спираха и на тези акции, както и на други
подобни.
*
По поводъ на целиятъ тогаваш енъ шумъ около македонската борба
и особено въ връзка съ изявленията на югославскиятъ министъръ на
Външните Работи, ВМРО направи една публична декларация, подпи
сана отъ тримата членове на Централния й Комитетъ — Иванъ Ми
хайловъ, Иванъ Карадж овъ и Страхилъ Развигоровъ. Публикувана бе
въ „ Свобода или Смърть ” отъ м. юлий 1930 г., брой 117. Тя гласи:
,, Неотдавна югославянскиятъ министъръ на Външ ните Рабо
ти, г. д -р ъ Воиславъ Маринковичъ, е направнлъ предъ предста
вителите на печата въ Ж енева изявления върху отношенията на
югославянското правителство спремо България въ връзка съ деятелностьта на Вж треш ната Македонска Революционна Организация.
Система на Б елград ъ е винаги да отдава затруднените от
ношения между д в ете страни на ВМРО, която сега г. Маринко
вичъ нарича „ едно частно дружество, което ни е обявило война
и воюва съ насъ ” . И като последствие отъ това той изрича една
закана към ъ България и към ъ ОН, която закана щ е л ъ да тури
въ действие, следъ като види какви резултати ще даде новиятъ
модусъ вивенди, установенъ съ последните конвенции между Ю го
славия и България. Въ случай на незадоволителни последствия отъ
—

466

—

казаните конвенции, г. Маринковичъ отправя двойната закана —
спрямо България и спрямо ОН. Спрямо първата ще иска интер
венцията на ОН по чл. 12 отъ пакта, а спремо ОН — че ,, Ю го
славия нема да се съгласи за изменението на този членъ отъ пакта,
докато не се изяснело положението ”.
По поводъ на горните изявления на г. Маринковича, Централниятъ комитетъ на ВМРО счита за своя длъжность да се изкаже
върху тия изявления на югославянския министъръ на Външните
Работи и да денонсира предъ общественото мнение и предъ компе
тентните фактори, кои сж истинските отговорници за опасностите
около световния миръ и да посочи средствата за умиротворението
на Балканите.
Тактиката на югославянското правителство подъ сръбска мар
ка — да стоварва върху други отговорностьта за анархията въ
своята държ ава, е стара и известна. Но ако за анархията въ Ма
кедония сж отговорни България и ВМРО, то кой е виновенъ за
анархията въ Хърватско, най-доброто огледало за която анархия
е процесътъ, който по настоящемъ се разглежда предъ сжда за
защита на д ъ р ж ав ата въ Б елгр ад ъ срещу водителя на хърватския
народъ, г. д-ръ Владко Мачекъ ? Този процесъ доказва, че не
другъ некой води война срещу Белградското правителство, а по
следното води такава срещу поробените отъ него народи.
Очевидно, следвайки своята традиционна тактика — да отхвъ 
рля отъ себе си отговорностьта за анархията на д ъ р ж а в ат а и да
препятствува на недоволните отъ сръбския режимъ народи да
поставятъ по легални пжтища на разглеждане предъ ОН и предъ
световното обществено мнение т ех н и т е оплаквания, г. Маринко
вичъ се старае съ своите закани към ъ България и към ъ ОН не
само да се противопостави на всички акции за легални оплаквания,
но и да предупреди едно евентуално денонсиране предъ ОН, в ъзъ
основа чл. 12 отъ пакта, дейностьта на Белградското правителство
спремо подчинените народи — тъй опасна за мира на Балканите
и Европа.
Щ о се отнася до желанието на г. Маринковича да представи
ВМРО съ ново име — ,, частно дружество съ нелегална дейность
на българска територия ” тая негова тактика се опровергава отъ
историята и отъ всичките събития на Балканите отъ 35 години
насамъ, въ които събития ВМРО е заемала и ще заема едно м есто
отъ първостепенно значение дотогава, докато Македонскиятъ
въпросъ не получи страведливото и естествено разрешение.
Въ връзка съ изложеното, ВМРО счита за нуждно да установи,
не безъ скръбь, че ОН се солидаризира съ Белградското прави
телство въ потушването на тия оплаквания. Тая солидарность с ъ 
ставлява една решителна пречка срещу стремежа на недоволните
народи, подчинени на чужда власть, да поправятъ създадените
отъ мирните договори несправедливости по отношение на т е х ъ
по пжть легаленъ и съ средства, предвидени въ самите договори.
Въ тая солидарность ВМРО вижда, за съжаление, и най-силното
оправдание на нейната сегашна и бждеща революционна дейность
въ Македония.
Най-после ВМРО дълж и да повтори по най-търж ественъ на
чинъ многократното досегашно свое заявление, че тя нема нищо
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противъ една евентуална интервенция на ОН въ Македония, на
пълно желана и отъ самото население, разбира се, ако тая интер
венция има за цель едно справедливо решение на Македонския
въпросъ, до което може да се дойде само чрезъ една безпристраст
на анкета на положението на самото мЪсто и при едно ефикасно
неутрализиране на сръбската власть презъ времето, когато тая
анкета ще се произвежда ”.
Ä

Въ статия озаглавена „ И въ Нишъ сж пукали адски машини ”,
сж щ иятъ брой на в. ,, Свобода или Смърть ” помества обширна статия,
о тъ която правимъ гЬзи извадки:
„ Новъ писъкъ и нови закани се чуватъ о ткъм ъ БЪлградъ.
Нишкиятъ ударъ е предизвикалъ страшна болка. По-голЪма от
колкото при по-раншнитЪ удари.
Защ ото Нишъ не е ни Струмица, ни Кочани, ни Крива Паланка.
Нишъ не е и Пиротъ. Нишъ, ако и да бЪше по-рано чисто българ
ски градъ, превърнатъ биде отъ сръбската д ъ р ж ав а и военна
политика въ центъръ на Сърбия, въ политически и воененъ цент ъ р ъ . Нишъ е крепость. Нишъ е средище на бановина. Нишъ е
гъмжило отъ представителите на сърбизма. Нишъ е за Югосла
вия повече отъ Загребъ. Нишъ стои наредъ съ БЪлградъ. Въ Нишъ
господството на нашия тиранинъ е пълно и се смиташе неоспоримо.
Ако би могълъ, сърбинътъ щЪше да премълчи Нишкит% атен
тати, извършени вечерьта на 12 срещу 13 юний. Ако би могла,
сръбската политика щЪше да обяви, че пукотътъ на адскит^ ма
шини въ Нишъ и около Нишъ не е станалъ там ъ, а всЬкжде дру
гаде. Но у д а р ъ т ъ o-fe извършенъ публично, открито, достатъчно
рано, за да бжде чутъ и видЪнъ отъ хиляди хора и на м'Ьсто,
кждето тече голям ата съобщителна артерия отъ Зап ад ъ за Изтокъ. У дарътъ не можа да остане скритъ. Той стана достояние
на цЪлъ свЪтъ.
И незаинтересованиятъ свЪтъ веднага разбра значението му,
а Б-Ьлградъ се зачерви отъ срамъ, а следъ това полудЪ о тъ ярость.
П ечатътъ на БЪлградъ, който за други по-маловажни случки
дава подробности, имена, не оставя неразказани и най-малкитЪ
епизоди, сега този печатъ премълчава подробностите. Сега се за
доволи съ сухото официално съобщение и млъкна. Следъ туй
почна да се заканва по посока на най-малкото съпротивление —
България.
Непредубедениятъ и безпристрастенъ свЪтъ, обаче, не може
да бжде ни залъганъ, нито заблуденъ по р азм ер и т е и значението
на Нишкия ударъ.
Отгде сж донесени адскитЪ машини ? О тъ България ли, отъ
Македония ли, отъ Албания ли или о тъ Черна Гора и Косовско.
о тъ Херцеговина ли или о тъ Босна, или отъ Хърватско и Словения,
или отъ Банатъ.
О ткжде ? T-fe сж могли да б ж д а тъ донесени въ Нишъ отвсЪкжде.
Но най-страшното за БЪлградъ, то е, че адскитЪ машини сж
могли да б ж д атъ монтирани въ самия Нишъ, че съзаклятието
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срещу сръбската тирания е простряло своята мрежа и до самия
градъ \Нишъ.
БЪлградскиятъ ш ефъ на всички власти изважда предъ себе
си картата и наблюдава червените точки за атентатитё, станали
презъ последната година. ЧервенитЪ точки на
атен тати те сж
осеяни и около Загребъ, и въ Черна Гора и по границата на Ал
бания. Ала най-много тЪ сж въ Македония.
Но червените точки на атентатит-fe не сж мрътви знаци, нито
само тжжни спомена. Не. ТЪ сж една жестока действителность.
И нЪщо повече: тЪ сж страшно знамение, защото очертаватъ единъ
зловещъ пжть: т ^ се приближаватъ към ъ Белградъ. К р ж гъ т ъ на
червените точки се постепенно събира към ъ сърдцето на тъй
наречената Югославия . ..
Нишкиятъ ударъ е, на първо мЪсто, протестъ, огненъ протестъ,
червенъ като пламъка, гърмовитъ като гласа на избухналата бом
ба въ тиха вечерь.
Нишкиятъ ударъ е протестъ на Македония. Но не само на
Македония. И Белградъ, и цЪлиятъ с в ^ т ъ тр еб в а да разбератъ,
че Македония не е сама. Нейниятъ протестъ е протестъ и на З а 
гребъ, и на Любляна, и на Сараево, и на Цетина, и на Царибродъ
и на Босилеградъ. П ротестътъ на всички потиснати народи въ
сръбската държ ава. Протестъ на народностите, които всёки день
сж изложени на избивания, затваряния, осжждания и прогонвания
отъ страна на отвратителната Белградска диктатура . . .
Нишкиятъ ударъ предизвика г. Маринковича да изрече не само
закани към ъ България, които, впрочемъ, ние смитаме за с ъ в ъ р 
шено безопасни, защото Югославия отдавна нЪма зжби — а и из
вестни думи, които ни доставиха истинско удоволствие. Това бЪха
думит-fe на сръбския министъръ на ВъншнитЪ дЪла, че ще отнесе
въпроса за дейностьта на ВМРО въ Обществото на Народит^.
Уви ! ние предварително знаемъ, че г. Маринковичъ нЪма да
изпълни обявеното си намерение. Той досега имаше безброй случаи
да постави на зелената маса въ Ж енева нашия въпросъ. Ние желаемъ това отъ цялото си сърдце. Г-нъ Маринковичъ, напротивъ,
досега се е старалъ винаги да отстрани македонския въпросъ отъ
дневния редъ на ОН. С ръбската политика се е старала винаги да
сведе въпросит'Ь, свързани съ Македония и нейнитЪ права, до единъ
частенъ споръ между Б елгр ад ъ и София, или дори да го представи
като чисто вжтреш енъ въпросъ на Югославия . ..
Ако сърбитЬ, наистина, желаеха да видятъ комитаджийския
въпросъ на масата на разискванията въ Женева, ето великолепенъ
случай: т*£ требваш е да подематъ мемоара на македонските легал
ни представители. Съ него въ ржка, щомъ твъ р д ятъ , че е дЪло,
свързано съ дейностьта на ВМРО, тЪ требваш е да се я ватъ предъ
ОН и да к а ж а тъ : оставяме въ ваши ржце въпроса — решавайте !
Това сърбит-fc не сж смаяли да сторятъ; нЪма да го сторятъ
и сега.
СръбскитЪ твърдения за връзки между легалните македон
ски представители и ВМРО сж праздни приказки. T t нЪматъ и не
м огатъ да иматъ абсолютно никакво отношение къ м ъ сж щ ностьта
на спорния въпросъ . . .
Ако е нужда европейска нам%са съ нашия край, тая намеса
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тр еб в а да бжде както нам-Ьсата на силите въ Турция преди Хури
ета: да се налож атъ реформи въ областите, но по-радикални,
по-смЯли, действителни реформи. Иначе, злото ще остане, Ю госла
вия ще продълж ава да представлява опасность за спокойствието,
огнище на размирици и мжки за дипломацията ” .
Все въ сжщия брой на в. „ Свобода или Смърть ” е писано по поводъ
на направените арести въ България:
« Станалите напоследъкъ арести еъ България иматъ само единъ
смисъль: да се поеме окървазената ржка на Белградъ, за д а се победи
българския духъ. Това не виждат о само слепците и он ези духовни чада
на пораженството, за. които сж безразлични страданията на една трета
отъ българското племе.
И нека не фъфлятъ езиците, че « тежкото положение- на България е
наложило последните изтлшления надъ десетки български граждани, про
гонени отъ своето скжпо отечество — Македония. България е невиновна
за протеститЬ на потиснатите народи въ кървавото кралство, които се
борятъ на ».“ивотъ и смърть за своята свобода и национално самосъхра
нение.
Никога, обаче, слугите на Белградъ въ София не ще успеятъ да
спратъ т ези протести съ изстжпленията надъ невинни български граж да
ни, какЕито сж станали въ неделята на 21 срещу 22 миналия м. юний,
въ България.
В ср едъ срама на последното национално падение, ние намираме само
една утеха: че това позорно д ел о става по заповедь на единъ министъръ,
който прегръщаше на времето Стамболийски, а после « запазвайки инте
ресите на Б ъ лгари я», посрещна деветоюнския превратъ въ красивите
околности на Парижъ. Той е сжщия онзи, по чието нареждаше Светозаръ
Митевъ предаде на сръбските власти избегалото и спасило се въ Бъл
гария македонче, за да бж де то варварски застреляно отъ палачите на
нашето отечество.
Новото позорно падение не е д ел о на България. То не може да има
нещ о общо съ братския български народъ, чиито двеста хиляди синове
лежать по бранните полета за нашето освобождение.
Ние чувствуваме тази утеха и се ржководимъ отъ една мисъль: че
делото на Македония не ще бж де възпрепятствувано отъ никакви тъмни
сили, националното чувство на които с заровено подъ жълтия прахъ на
банките.
Нито пъкъ ще стреснатъ некого новите изстжпления на българските
властници, които сж се нагърбили съ гнжсната задач а да разпространятъ
сръбските затвори и въ българска територия, за да гниятъ въ т е х ъ « съм
нителни л и ц а », опасни з а реда, спокойствието и сигурностьта на дър
жавата ».

Д е л ат а европейска преса, както казахме, а много вестници и въ
Америка се спреха върху пиротския атен татъ и другите революционни
акции по това време. И тогава отъ мнозина б е осждена политиката на
Обществото на Н ародите и на великите сили — непростима о т ъ морално
гледище и късогледа о тъ политическо, въ връзка съ Македония.
О тъ сутринь до вечерь, съ месеци, години и десетилетия се в ъ р 
шеха атентати върху човёш ката съвесть, върху историческата истина,
върху всеки индивидъ въ Македония подъ сръбска и гръцка власть.
Н икакъвъ интересъ не проявиха силите спремо това безправие. Но
щомъ протеста на поробените се изразеш е чрезъ гъ рм еж а на некоя
бомба — ето ги разтичани . . . И то не за да помогнатъ на потиснатите,
а за да взематъ подъ некаква защ ита потисниците . . .
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На в.
1930 г.:

,, Зора ” съобщ аватъ отъ Драгоманъ съ дата б августъ

„ Вчера следъ обедъ, към ъ 3 ч., на пжть за селото си ДолниКриводолъ, е билъ убитъ изъ засада свещеникътъ въ това село
Апостолъ попъ Ивановъ. Убийците му сж известни, но незаловени.
Убитиятъ свещеникъ е 50-годишенъ и единъ отъ най-издигнатите българи въ Висока. Той е зап. капитанъ отъ българската
армия, дългогодишенъ учитель и сърби те не единъ пжть сж го
подлагали на преследване. Презъ 1926 г., заедно съ други посъбудени българи, той бе сжденъ въ Пиротъ като участникъ въ
нелегална организация. С ж д ъ тъ го оправда за да бжде убитъ сега.
Той оставя жена и осемь деца на произвола на сж дбата въ
единъ т е ж ъ к ъ за ж ивотъ край.
Село Долни-Криводолъ се намира въ поробено Царибродско
на 2-3 километра отъ новата граница. Числи се към ъ общината
въ с. Каменица, кждето миналата година на Великдень б е избито
друго свещеническо семейство.
Споредъ допълнителни сведения, убийството на свещеника е
станало към ъ 16 ч. близо до резервоара на Царибродъ. С ъ п ж тници на свещеника сж били Бело Първановъ о тъ с. Горни-Криводолъ и Ив. Димитровъ отъ с. Долни-Криводолъ, които били аресту
вани . . .
Убитиятъ вчера свещеникъ, презъ 1926 г. беше арестуванъ
заедно съ една голема група българи о тъ царибродския поробенъ
край и следъ като пролежаха въ сръбските затвори 8 месеца,
подложени на безчовечни изтезания, бех а изправени предъ сж да
въ Пиротъ. Всичките се обвиняваха, че сж членове на револю
ционна организация. С ж д ъ тъ призна за невиновенъ Апостолъ
п. Ивановъ, а осжди Никола Христовъ о тъ с. Сенокосъ на 15 год.,
Михаилъ Ранговъ — с. Сенокосъ, на 12 год., Василъ Д ж уновъ —
с. Бребевница на 12 год., Делчо Ценковъ — с. Мазгошъ на 12 год.
и Трандафилъ Георгиевъ — с. Пъртотенца на 10 год. строгъ тъ м ниченъ затворъ. По тоя процесъ Нейчо К ръстевъ о тъ с. Вълковия,
неможейки да понася повече мжченията, издебна придружаващ ата
го страж а и се хвърлилъ о тъ моста на р. Нишава и следъ малко
почина.
По тоя поводъ свещеника д ъ р ж а една забележителна надгробна речь, на чистъ български езикъ.
Преди две години убитиятъ свещеникъ е билъ отново даденъ
подъ сж д ъ отъ сръбски те духовни власти, загдето е кръщ авалъ
децата на съселяните си не въ сръбската църква на съседното
село Каменица, а въ кжщи. С ж д ъ тъ пакъ го е оправдалъ.
К ом итетътъ на организацията на б е ж а н ц и т е отъ Западните
Покрайнини, по поводъ новото сръбско зверство, ще направи оп
лакване да О. Н. ”
Всебългарскиятъ съю зъ ,, О тецъ Паисий ” е взелъ решение
да отправи единъ апелъ-протестъ предъ обществената съ в ест ь за
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пакостнитЯ и злосторни деяния на съ рб и те надъ българите, оста
нали подъ техн а власть по силата на Ньойските договори.
Този протестъ ще бжде отправенъ до чуж дите правителства
и до правителството на България, а следъ това и предъ общест
вената съ в есть въ чужбина и Обществото на Народите.
Съ него ще протестира за убийството на свещеника о тъ с. Долни-Криводолъ, поробено Царибродско, Апостолъ попъ Ивановъ,
който изъ засада беше убитъ на 5 т. м. отъ органите на сръб
ската тираническа власть.
Въ сжщия протестъ до обществената съвесть, тукъ и въ
чужбина, ще се протестира срещу разпорежданията на сръбските
власти да б ж д атъ изровени костите на великия българинъ —
Борисъ Дранговъ, отъ черквата Св. Д им итъръ въ Скопйе.
Въ протеста се изтъква, че днесъ, когато всички говорятъ
и работятъ за миръ и хуманость, когата цивилизацията прави гра
мадни крачки напредъ, има на Балканите единъ народъ — сръб
ския, който се е запретналъ съ всекакви ср едства — убийства,
побоища и пр. — да унищожи другъ единъ народъ съ своя вековна
история и култура и съ високо национално съзнание.
Сръбските методи за денационализиране на българското на
селение въ Югославия сж черно петно за цивилизацията и про
греса на двадесетия векъ.
На 1 септемврий 1930 г. сръбски джандари сж измъкнали изъ
кжщи ж ителите на с. Борово, поробено Царибродско, Стоянъ Виденовъ 70 г. и синъ му Ангелъ Ст. Виденовъ 19 г. Още сжщия день
двамата били отведени въ царибродското околийско управление, гдето
били изтезавани най-жестоко. На следния день нещастниятъ старецъ
билъ каченъ на една кола, за да бжде пренесенъ въ родното му село,
но по пжтя билъ отровенъ.
Следъ единъ день синътъ му билъ убитъ съ единъ овчарски кривакъ и тр у п ъ тъ му билъ захвърленъ край селото.
На 8 ноемврий 1930 година се беха навършили десеть години отъ
поробването на Западните Покрайнини. По този поводъ въ София и
на други м еста въ България се устроиха панихиди за ж ер тви те на
народа. Говорители въ София беха проф. Ем. п. Димитровъ и Евт.
Стефановъ, които живо се проявяваха въ емигрантската дейность на
западно-покрайнци. Заслуж ава да споменемъ и името на Иванъ Гйошевъ, бившъ учитель по математика въ царибродската гимназия; бе
единъ отъ най-преданните вдъхновители на борческото държание, така
похвално отбелезано въ историята на тази българска покрайнина между
д вете световни войни.
Големиятъ ромънски вестникъ ,, Адеверулъ ” пише по поводъ на
атен тати те напоследъкъ въ Б елгр ад ъ:
,, Бомбите сж едно красноречиво предупреждение на диктатурата
и едно указание за това, което може да стане, ако предупрежденията
останатъ безъ резултатъ за вжтрешното положение въ Югославия. Бом
бите отъ Белградъ, както т ези отъ Загребъ, малко преди, доказватъ
сжществуването на една сериозна организация противъ диктаторския
режимъ сега въ Югославия. Очевидно е, че не м огатъ да се взем атъ
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сериозни твърденията на правителството въ Белградъ, че тези оглу
шителни предупреждения сж дело на чужди платени агенти ” .
( „ Л а Маседоанъ ”, Женева, 27 м артъ 1931 г.).
Белградската държ авна телеграфна агенция ,, Авала ” съобщи на
17 м артъ 1931 година следното:
„ Тази сутринь между 4 ч. 45 м. и 5 ч. 20 м. станаха три слаби
експлозии: първата предъ недовършената сграда на Министер
ството на съобщенията, близо до гарата, кждето експлозивътъ бе
поставенъ въ единъ малъкъ пакетъ, скритъ между строителните
материали; втората на 200 метра по-далечъ на сж щ ата улица,
кждето адската машина бе сложена въ единъ сандъкъ за сметь;
третата 120 метра по-далечъ на ж гъла на сж щ ата улица и ул.
,, Зрински ” . Понеже полицията откри на това место подъ сандъка
за сметь единъ подозрителенъ пакетъ, повиканъ бе единъ експертъ,
който се готвеш е да разгледа пакета. Въ това време стана
експлозия, която рани тежко експерта майоръ Рекаловичъ. На сж 
щото м есто бе открита една кошница, която е служила вероятно
за пренасянето на адските машини. Споредъ получените досега
резултати отъ следствието, изглежда, че некой лица сж пристиг
нали съ влака, поставили сж експлозивите и сж заминали по сжщия
пжть, което дава основание да се верва, че се касае за единъ
актъ, имащъ характеръ на проста демонстрация. Материалните
щети сж нищожни, понеже експлозиите станаха на открито въ
много широки улици ” .
Обаче, американската ,, Ю найтедъ Пресъ ” отъ сж щ ата дата, по
неже не е имала интересъ да скрива истината около м естата на взри
вовете, разпространи следното известие:
« Днесъ въ 5 и половина часа зараньта въ Белградъ експлодираха
три бомби предъ държавни учреждения. Д руга една бомба не избухна, но
когато единъ майоръ отъ сръбската армия започна да я разглежда, бом
бата избухна въ рящетЬ му и го нарани сериозно. Първата бомба избухна
предъ министерството на Пжтшцата и ж ел езн и ц и те; втората предъ Воен
ната академия, а третата предъ министерството на Войната. Човешки
жертви нема, освенъ нараняването на майора. Четвъртата бомба беш е
скрита до тротоара предъ старите военни казарми».

Ето колко правдиво въ ,,Крисчънъ Сайънсъ М ониторъ” отъ Бостонъ
е прецененъ случая:
,, Споредъ авторитетни сведения, пристигнали въ Женева, въ
Югославия се правятъ протести посредствомъ силата на бомбите,
защото нема другъ начинъ, чрезъ който недоволните елементи
да могатъ да д а д атъ изразъ на чувствата си. Четири бомби току
що експлодираха въ Б елградъ, столицата на Югославия, а не мно
го отдавна други петь бомби избухнаха въ Загребъ, даж е една отъ
т е х ъ презъ време на пребиваването на краля въ сжщия градъ.
Тези терористични акции направиха много малко повреди на зда
нията, въ които беха поставени, и причиниха нещастие на неколко
души. Т е не сж били поставени, за да се убие известно лице, или
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пъкъ да се разруши известенъ институтъ. Т е сж само едно пре
дупреждение; но не едно слепо и жестоко предупреждение, не
едно предупреждение продиктувано отъ страсти за отмжщение.
Напротивъ, т ези демонстрации сж били извършени съ голяма
опитность и съ известна дипломатичность. Чрезъ т ези експлозии
една група недоволни лица заявяватъ: „ Ние не убиваме хора и
не разрушаваме здания, но ние ви предупреждаваме, че вашата
диктатура нЪма да бжде толерирана ”. З а да се разбере пълното
значение на т ези бомби, човекъ тр еб в а да има въ предвидъ
опасностьта, съ която е придружено техното поставяне. Членовете
на конспирацията не само, че излагатъ живота си на опасность,
но излагатъ себе си на нечути изтезания. При все това намиратъ
се фанатици, които поематъ тоя рискъ. Т е сж привързани към ъ
онова, което считать като своя кауза. Т е не намиратъ другъ на
чинъ, чрезъ който да си сл у ж атъ и биха считали себе си за безпо
лезни, ако не служ атъ на каузата си. Т е не м огатъ да свикватъ
събрания, не м огатъ да протестиратъ въ пресата, н ^м атъ дори
локални самоуправления; знаятъ, че всякаква обществена проява
се контролира; ус1>щатъ, какъ т е всеки день се наблюдаватъ отъ
шпиони и агенти на полицията; т е виж датъ, какъ се пречи на све
щ ените имъ национални чувства и какъ ржкоплЪсканията на из
плашените тълпи се р азтрж бяватъ изъ целия св-Ьтъ, като мани
фестация на лоялность; и заради това т е протестиратъ чрезъ ед
ничкия възмож енъ начинъ — бомбите ” .
Гръцкиятъ в. ,, Македония ”, излизащъ въ Солунъ, въ броя си
о т ъ 2 априлъ 1931 г. публикува една статия о т ъ своя белградски кореспондентъ, въ която се казва:
« Следъ последните атентати въ Белградъ, тукъ царува една голема
нервность. Терора, така д а се каже, е започналъ. Никой гражданинъ не
може да се движи безъ лична карта въ изправность. Арестуватъ се стотици
лица, чиито книжа не сж въ изправность. Понеже затворите на полицията
сж пълни, служатъ си за цельта съ некой училища.
Положението е още по-лошо въ провинцията. В секи километъръ отъ
ж елезопътната линия е пазенъ специално. Въпреки това, завчера, посредъ
белъ день, изстрели сж били дадени срещу Ориентъ-Експреса. ..
Общо Югославия прави днесъ впечатлението на една държава, която
се задуш ава.
Само така може да се характеризира положението, въпреки всичко,
което со пише и разказва за редъ. Не може д а се обясни иначе тази нерв
ность. Никой народъ не би понесълъ, въ време на миръ, да се търси дванадесеть пжти личната карта за едно обикновенно пжтуване отъ Нишъ до
Белградъ.
Влаковете приличатъ на амбулантни затвори. Една тълпа отъ тайни
агенти пжтува въ сжщото време както и вие. Това е една друга рана. Ц ел а
една армия отъ брутални жандари и други хора на власть кръстосватъ,
оргабвайки кралството на сърби, хървати и словенци.
Т ези редове ви изглеж датъ може бй невероятни. А зъ ви уверявамъ,
че т е не сж друго осЕенъ една слаба картина ».

На 20 юлий 1931 г. е станалъ атен татъ при моста на р. Морава
близо до гр. Лесковецъ. Избухването станало когато локом отивътъ е
вече стжпилъ на моста. Материалните загуби сж били значителни. H g
човешки жертви не е имало.
Специална дописка до Лондонския „ Таймсъ ” о тъ 4 августъ 1931 г.
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съобщава, че македонски революционери еж и з в ъ р ш т и гг'гнтатъ на
моста на рЯка Морава близо до гр. Враня. Локомотивътъ и два вагона
на минаващия по моста влакъ сж били хвърлени въ въздуха.
По сигурни странични сведения, материалните загуби при този атен
т а т ъ сж били много по-големи, отколкото сърби тё ги представиха.
Т е обикновено намаляваха — въ ф разите си — понесените щети.
Наново почва обвинение отъ сръбска страна противъ съседните
държави, на първо место България.
А въ вжтрешностьта на Югославия се забелезва въ тия дни го
лемо раздвижване на войски. По разни посоки сноватъ патраули. Близо
къмъ границите на България на много м еста населението е вдигнато на
кракъ и нощно време да помага при търсенето на атентаторите.
Премного се беха разнервирали сръбските власти и поради факта,
че влакътъ, който налете на адската машина при Лесковецъ, е пренасялъ войска. А почти въ сжщото време въ Загребъ беха избухнали
сжщо адски машини. Тия атентати съвпадаха съ едно посещение на
краль Александъръ въ хърватския главенъ градъ.
Станаха атентати по влаковете и на други м еста изъ Хърватско.
И този пжть печатътъ се занима съ събитията въ Югославия. Софийскиятъ в. ,, Македония ” даде некой сведения по това. Следватъ
некой извадки отъ този вестникъ, съ дата 8 августъ с.г.:
« По поводъ последните, атентати по сръбските ж елезници белградскиятъ в. «П олитика» отъ 7 августъ помества единъ «протестъ» противъ
Австрия отъ некой си « австриецъ » Венешъ, книмарь въ Белградъ, който
е толкова австриецъ, колкото напримеръ може да с каже за международ
ния шпионинъ и мошеникъ Коста Тодоровъ, че е българинъ.
Въ сжщия вестникъ, противъ атентатите протестира и Новосадската
търговско-индустриялна камара.
А « Време отъ 7 августъ подъ заглавие « Създаване на атентаторска
психоза въ София », обвинява насъ и в. « Заря », че сме помествали статии,
въ които се величаели атентаторите .Цитиратъ се статиите отъ д-ръ Хр.
Татарчевъ « Необходимость отъ обща революционна борба на потиснатите
народи » и отъ г. К. Христовъ за Илиндень. Сръбскиятъ официозъ разправя:
« . . . За жалость, морална подкрепа на престъпниците даватъ не само
софийските вестници, но надъ целата тази акция некакъвъ духовенъ защитникъ застана самъ софийския митрополитъ Стефанъ. Той съ пълния си
подписъ обнародва въ « Зора » една статия « Нашиятъ дългъ къмъ поробе
ните бъ л гари », съ която отвори серията отъ провокации и следъ която
възвелнчаването на атентаторите дойде като естествена п осл еди ц а».
Н а « В р ем е» ще напомнимъ само това : въ сръбската държава, съ
държавни пари, е издигнатъ паметникъ на Гаврило Принципъ, който съ
убийството въ Сараево на Видовдень 1914 г. запали световния пожаръ.
Освенъ това по време на процеса противъ орюнашите въ Пола, сръбскиятъ'
печатъ предприе противъ Италия остра кампания насърдчавайки дейностьта
на Орюна, която работи по инструкции отъ Б елградъ и има за цель откъс
ването на Юлийска Венеция отъ Италия и присъединението й къмъ кралст
вото на Карагеоргевичъ.
Тогава италиянското правителство протестира противъ антииталиянската кампания. Сръбската диктатура отговори, че печатътъ въ Ю гославия
билъ « свободен ъ», когато въ същность отъ 6 януарий 1929 г. сръбските
вестници пишатъ по политическите въпроси само това, което имъ се запов ед а или най-малко се одобри отъ правителството.
А печатътъ въ България е наистина свободенъ. Българските закони
не пречатъ на никой български гражданинъ да се интересува отъ участьта
—
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на поробените си сънародници, да имъ дава своята морална подкрепа, да
се възхищ ава отъ усп ехи те на тЬхната тежка и кървава борба, която има
за цель извоюването на човешки п р а в а ».
Солунскиятъ гръцки в. « Н еа Алитиа » подъ заглавие « Д а внимаваме »
дава статия на уводно место, въ която, като взема поводъ отъ последните
атентати « на българо-македонската организация въ Югославия » приканва
Гърция « да засили своята бдителность спрямо тази мощна организация,
която не променила целите и не изменила на идеалите си ».

На ,, Кориере делла Сера ” съобщ аватъ отъ Виена:
« Динамитните атентати въ Югославия продължаватъ единъ подиръ
другъ. До като властите твърдятъ, че всичките адски машини, избухнали
до сега въ разни влакове въ Ю гославия, сж били поставени въ вагони,
идвадци отъ чужбина, некой отъ пжтнищггЬ, които се намираха въ влака,
въ който стана експлозята (близо до Земунъ) твърдятъ, че бомбата била
поставена отъ едно мистериозно лице, което се качило на влака въ Любляна
и после веднага изчезнало ».
На ,, Ресто делъ Карлино ” пъкъ съобщаватъ отъ Белградъ: Надъ
единъ влакъ е билъ извършенъ динамитенъ атентатъ, който е ималъ тра
гични последици. Серията отъ ж ел езоп ъ тн и те атентати прави силно впечат
ление на населението.

Вестникъ „Райхспостъ” (Виева 7 августъ) пише: «Който следи съоб
щенията разпращани отъ югославянската официална агенция, знае само,
че презъ последните дни на юний въ Б елградъ изгорелъ единъ вагонъ,
следствие експлодирането на единъ газометъръ. Ние сме въ състояние да
допълнимъ това лаконическо съобщение. Отъ 29 до 30 юний по случай соколския конгресъ въ Белградъ, въ югославянска територия сж били извършени
не помалко отъ 7 атентати, и то два въ самата столица, два въ Осйекъ,
два въ Сплитъ и единъ въ една малка гара близо до Огулинъ. Никой отъ
вагоните, разрушени отъ станалите тогава експлозии, не е идвалъ отъ
чужбина. Тия 7 атентати, които югославянската официална агенция е пре
мълчала, сж били извършени въ вагони, които ни:сога не сж били въ чуж
бина ».
БЪлградскиятъ в. ,, П олити ка” отъ 9 августъ 1931 г. помества
карикатура, която представлява какъ Австрия изпраща въ Ю го
славия адски машини.
,, Време ” п ъкъ възпроизвежда две поржчани статии въ загребския „ Новости ” и сараевския „ Югославянска поща ” . Въ
статиитЪ се протестира противъ Виена, Будапеща и София, които
се обвиняватъ за последните атентати въ сръбската държ ава.

Софийскиятъ вестникъ „ М а к е д о н и я ” отъ 26 августъ 1931 г. пише
следното:
« Известното английско политическо списание « Нийръ Истъ », въ броя
си отъ 20 т.м., дава много верно обяснение з а последните атентати въ
кървавото царство на най-свирепата диктартура — тая на днеш ните б ел 
градски властодържци. «Н ийръ И стъ » пише:
« Непоносимото положение, описано въ меморандума на българските со
циалисти, би могло да обясни революционните движения въ Югославия.
Тия движения започнаха въ Нишъ, лесковацъ, кждето революционерите се
опитаха да разрушатъ двата големи ж ел езни мостове надъ Морава. Тия
инциденти б ех а последвани отъ други въ граничните области отъ северъ,
именно въ Хърватско, кждето станаха две експлозии въ неколко вагона,
идвайки отъ вънъ границата.
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П о-нататъкъ английското списание говори за координираната бор
ба на македонските и хърватските революционери срещу сърбиянското
потисничество.
Споменавайки за искането на белградското правителство предъ
софийското, последното да разтури македонската революционна орга
низация (която е създадена и която действува въ поробена Македония)
„ Нийръ Истъ ” съ основание изказва съмнение въ ефикасностьта на
всички мерки, които софийското правителство би предприело срещу
македонците въ България, ,, до когато Югославия продължава да при
тиска българите въ Югославия и особено въ Македония, Царибродско
и Босилеградско ” .
Ние съ задоволство предаваме горната преценка на сериозното ан
глийско списание за положението въ сръбската държ ава, поради ней
ната пълна обективность, изказвайки пожелание п р и м ер ъ тъ на „ Нийръ
Истъ ” да бжде последванъ отъ всички онези, които пишатъ по ма
кедонския въпросъ ” .
Презъ втората половина на м. юлий 1931 г. за каузата на свобо
дата положиха живота си неколцина скжпи борци.
Близо до Вранска Баня загина бележитиятъ войвода Ефтимъ Георгиевъ Ташовъ, познатъ подъ името Полски. Той водеше кочанската
чета отъ 1924 година.
Роденъ въ с. Нивичани, Кочанско, в ср едъ здраво българско семей
ство закърменъ е билъ отъ здравия духъ на народната революция още
отъ младини.
Отначало редникъ въ родното си село, а сетне дългогодишенъ сел
ски войвода. Скроменъ, изпълнителенъ, пожертвователенъ, той се рад
ва на големи симпатии в ср едъ съселяните си.
Билъ е подложенъ на преследвания и издевателства отначало отъ
турската власть, а сетне отъ сръбската.
Въ 1910 г. Ефтимъ за пръвъ пжть напустналъ селото си — избе
галъ съ пушката си, както и много други селяни отъ брегалнишката
область, когато Турция бе предприела известната обезоржжителна ак
ция. Сетне, по спогодба между България и турското правителство, тия
селяни, надъ хиляда души, подъ строй тръгнаха отъ Гюешево и стиг
наха въ двора на щипския каймакаминъ, който имъ д ъ р ж а речь отъ
балкона на управлението. О тъ тогава до деня на см ъ р ть та си, цели
двадесеть и една години, Ефтимъ Полски бе — може да се каже — мобилизиранъ въ името на македонската свобода. Ч овекъ съ ж елезна
воля противъ робството, примеренъ юнакъ въ сраженията, беззаветно
преданъ на ВМРО.
Презъ 1914 г. билъ принуденъ да стане нелегаленъ. До 1915 г. е
билъ подвойвода на Кочанската чета, при известния войвода Симеонъ
Г еоргиевъ-Клинчарски.
Презъ световната война е непрекжснато въ българската армия.
Следъ войната, когато Т одоръ Александровъ потърси другари за
новото организиране на македонската борба, Ефтимъ е между първите.
Въ сражение при с. Траканйе съ разбойнишката сръбска чета на
Яне Стефановичъ, той убива последния и успева по една случайность
да се спаои.
К ъм ъ края на 1923 г. става царевоселски войвода, а следъ убий
ството на Тодоръ Александровъ поема ржководството на Кочанската
чета.
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Като Кочански войвода той изнася за единъ месецъ петъ бляскави
сражения.
Презъ 1925 г. неговата чета е открита отъ сръбскит-fe бандити при
Бигла и въ завързалото се сражение Ефтимъ е тежко раненъ. Само една
случайность и тукъ запази живота му.
Подвизите му при Султанъ Тепе, с. Пантелей, гр. Кочани, Плачковица планина, Качаникъ, Лешки, Нивичките тръне и пр. се разнасяха
съ адмирация с р е д ъ поробеното население.
Въ сражението при Нивичките тръне пушката му е счупена отъ
неприятелски куршуми. Но това не го смущава.
Ефтимъ Полски съ своята извънредна юнащина и нападателенъ
духъ, както и съ продължителната си революционна дейность, беше
си извоювалъ естественъ авторитетъ предъ бойните си другари и предъ
всички, които общуваха съ него. На неговия т а к т ъ и революционна
опитность тр ебва да се отдаде оня духъ на другарска верность и взаим
но уважение, които царуваха ненарушимо между неговите бойни дру
гари. Всеки, който ги познава, се е радвалъ на тех н а та сърдечна сплотеность; като-чели некакво роднинство ги е свързвало. Ако въ кочанските села в ер а та въ Организацията бе така жива и несъкрушима,
както въ п ървите времена отъ основаването на ВМРО и въ времето
на Тодора — заслуга тр еб в а да се отдаде, до голема степень, на Е ф 
тимъ Полски и на неговите другари.
Ефтимъ бе самоукъ, много буденъ селянинъ. Пъленъ съ хуморъ,
но редко го издаваше; дружелюбенъ и кротъкъ. З а нелегалната си за
дача секаш ъ бе свършилъ десеть съответни факултета. Мълчаливъ,
остро наблюдателенъ. Майсторъ за устройване на внезапни удари.
З а четниците си той беше като майка и баща. Изключено бе да
повиши гласа си срещу когото и да било отъ т е х ъ . Всичко въ тази
чета, даж е и подготовката за най-сложната и рискована акция, се в ъ р 
шеше тихо и неусетно, като-чели се споразумеватъ не хора, а пчелици.
Групата бе като единъ човекъ. А всеки нейнъ отделенъ четникъ бе
достойна за наблюдение индивидуалность. Нито единъ не бе свършилъ
повече отъ основно училище, а имаше и напълно неграмотни, които на
учиха сами да четатъ и да пишатъ, и проявяваха интересъ къ м ъ много
неща. По смелость се надпреварваха.
Ясно ми бе станало, че некой отъ нашите бойни хора сж годни
само за четници. Т е прекосяватъ планини и полета, съ товаръ на гърба,
понекога и до четиридесеть килограма. Водеха сражения презъ цели
часове, псувайки противника, който понекога бе залегналъ на десетина
метра отъ т е х ъ ; и даж е пееха въ време на бой, с р е д ъ пукота на пушки
и бомби. Т е можеха да ходятъ съ месеци, отъ колиба до колиба, отъ
село до село, брадясали и неопрани, пъргави като сърни и нападателни
като вълци. Способни д а се сприятеляватъ съ народа. Не б е големъ
между т е х ъ броятъ на онези, които можеха да се приспособяватъ към ъ
скрита дейность въ града; непохватни б е х а и за по-тънки конспирации,
изискващи да махнатъ отъ раменете си пушката, да свалятъ патрон
даша и цървулите, да се преоблекатъ като изгладени граждани. Т е
беха повечето груби юначни селяни; вънъ отъ планината и полето беха
некак ъ безпомощни, като сковани даже. Но имаше и изключения. Срещнахъ селяни съ голема духовна и физическа еластичность, незаменими
въ всеки видъ борба.
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Мнозинството отъ кочанската чета, обаче, беха и първокласни чет
ници и добри конспиратори, годни за градовете. Некой измежду т е х ъ
бЪха гордость не само за четата имъ, но изобщо за ВМРО.
Допирътъ съ такива хора ви дава упование и куражъ. Безъ да го
определять съ термини, т е проявяваха на дело и чрезъ постоянни рис-

Ефтимъ Ташовъ Полски — кочански войвода

кове, краенъ идеализъмъ; и беха верни изразители на настроението,
което нашето село имаше срещу завоевателя на Македония. Сръбската
тирания ги 6"fe откжснала от ъ нивите и домашните имъ огнища.
Ето н^кои имена на кочански четници:
Георги Йосифовъ Спанчевски, отъ с. Спанчево, китно разположено
въ южните поли на Осогово, недалече от ъ Кочани. Той бе заможенъ
селянинъ. Повечето от ъ т е х ъ беха отъ семейства, които материално
не беха зле. Колкото по физиономия изглеждаше на пръ въ погледъ
грубъ, толкова Спанчевски бе по духъ и сърдце привлекателенъ. И той
бе мълчаливецъ, и срамежливъ. Неговите подвизи биха изпълнили ц е 
ла книга.
Нека спомена и другаря му Кръсто Припорски, отъ с. Припоръ,
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съвсемъ близо до Кочани. П ъргавъ, буденъ, съ живи очи, засм ^нъ;
особено ученолюбивъ. Нямаше опасность, предъ която би се поколебалъ. Но требвало би да изредя всички имена отъ групата. К акъ бихъ
м огълъ да отмина пъргавия като сърна Йорданъ Сарафски, отъ с.
Саса; вечно съ пушка въ рж ка — ако не бе случайно съ четата, по
горите отиваше за ловъ; левентътъ Василъ Николовъ отъ с. Кучичино;
добродушниятъ юначага Никола Стаменковъ ,, Бегчето ”, който още
като м алъкъ дълго е прекаралъ съ майка си въ затвора; Траянъ Ивановъ; забързаниятъ Нако Ивановъ; стариятъ куриеръ Янкулъ о тъ с.
Саса; Илия ДЪяновъ; Вельо и братъ му Стоянъ отъ с. Саса; Дане
Йордановъ отъ Спанчево. Мите Каракашевъ отъ с. Бели б е старейшината въ четата, духовитъ, нещо като възпитатель на другите. Той
бе по-възрастенъ, та го зачитаха като най-старъ братъ. Остроуменъ,
м ж д ъ р ъ бе и войводата Ефтимъ. Той ми казваше, че винаги се стреми
да има въ четата си едного, който да е малко и страхливъ.
— Защо ти е т а к ъ в ъ ? — го питамъ.
— Защото, колкото и да ги учишъ на предпазливость другите, би
дейки смели, много пжти не обръ щ атъ достатъчно внимание въ походъ,
при почивки, при спане. А страхливиятъ е тревоженъ, обръщ а ни вни
мание, даж е ни събуж да при най-малкия шумъ или некаква светлинка
въ тъмнината, поясняваше Ефтимъ.
Презъ време на българския режимъ, въ 1943 г., костите на тоя
беззаветенъ герой сж били пренесени въ Кочани и търж ествено погре
бани въ обща гробница, заедно съ останките на други борци отъ сжщ ата околия.
При с. Горна Лисина, Босилеградско, падна неразделниятъ другарь
на Ефтимъ Полски — равниятъ нему по храбрость, преданость и скром
ность Георги Йосифовъ Спанчевски.
Роденъ е въ с. Спанчево, Кочанско. Още като дете той е куриеръ
на Организацията.
Презъ световната война е ефрейторъ въ българската войска и
участвува непрекжснато въ щурмовите дружини, кждето показва чу
деса отъ храбрость и самопожертвование.
Следъ 1918 година се връщ а въ родното си село. Като дългогодишенъ кметъ на селото, избиранъ единодушно отъ съселяните си,
въпреки големото противодействие на сръбската власть, ,, бугарския
фелдфебелъ ”, както го наричаха сърбите, е безстрашенъ ржководитель и вдъхновитель за нови борби и нови жертви. На неколко пжти е
билъ арестуванъ, немилостиво битъ; завиванъ е въ кожи отъ раните.
Стрелянъ е лично отъ околийския началникъ. Най-после напуска легал
ния ж ивотъ и поема рисковете на нелегаленъ македонски революционеръ. О тъ тогава Спанчевски е стихия, която редко има равна на
себе си.
Презъ 1924 година в ср ед ъ б е л ъ день той наказа зловредния изменникъ Мите Суджукаро на пазаря въ с. Виница и спасява целия край
о тъ издевателствата на този гнжсенъ родоотстжпникъ.
Георги Спанчевски съпровожда четите на Кушевъ и Весовъ; уча
ствува въ сраженията при Бигла, Танатарци, Плачковица, Ю ручките
гробища, Цървенио Камъкъ, Смилянци, Скорово, Пантелей и др.; х в ъ р 
ля бомби с ъ песни и чудно самообладание; и израства предъ своите
другари като идеалъ на боецъ и революционеръ.
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Единъ слЪпъ куршумъ на сръбски злодеи го откърти като м огъ
ща скала.
Въ ,, Свобода или Смърть ” отъ м. септемврий 1931 г. б-fe писано
за него:
Георги Спанчевски б-fenie най-чистъ и най-завършенъ образъ на революционеръ — хъш ъ и истински борецъ. Дребнавостьта и завистьта
б-fexa чужди за неговата натура. Никой не б-feme го чулъ да критикува

Георги Иосифовъ Спанчевски

нарежданията на началството си или да каже н-feKoe злословие за по-близъ къ или по-далеченъ своп другарь. С ъвърш енъ деецъ-изпълнитель, на
когото сж били поверявани най-мжчнит-fe задачи съ пълната сигурность,
че той ще ги изпълни, както и ги е изпълнявалъ; деецъ, за когото н я 
маше нищо невъзможно, защото той ofeuie решенъ да мре. Той никога
не см-Ьташе, че е по-пръвъ о тъ другит-fe и че н-Ькой отъ тЬ х ъ не би
могълъ да свърши неговит-fe д^ла. Той служеше на единъ идеалъ и
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друго като-чели не го интересуваше. Съ своята трезвеность и вежли
вость, той беше отличенъ прим ёръ за доброволна дисциплина и за чисти
другарски чувства.
При това Георги имаше единъ ясенъ умъ и правилно, просветено
отношение къ м ъ борбата и нейните задачи. Той беш е ясно ориентиранъ
за политическото положение и революционните условия, при които се
работи. И т Ь х ъ той преценяваше съ опитность, съ трезвеность и спо
койствие.
Този човекъ, който беше само дело и служба, само героична решителность и безпрекословно изпълнение на дълга — той въ сжщото
време, поради широтата и богатствата на своята натура, ценеше всичко
хубаво въ живота. Той обичаше песните — хубавите песни на Яворова
и Ботьова.
Понекога той пееше Яворовата песень ..Ж е л а н и е ” :
Една съблазънь ме
зоватъ ме шепотно
далечъ де никой не
далечъ въ пустинни

опива,
мечти,
отива,
самоти . . .

И пеейки тези стихове, той издаваше некаква спотаена своя мечтателность. Той обичаше и старите, широки песни на Ботьова, въ
които се в ъ зп е в а тъ подвизите на безсмъртието на юнаците, загинали
за свобода и правда — подвизи и безсмъртие на юнаци като него и
неговия по-възрастенъ другарь и руководитель, Ефтимъ Полски.
Сега т е сж въ св е тл ат а страна на Бога. Т е сж успокоени там ъ —
при голем ите мжченици и смели войници на Неговата правда . . . ” .
Спанчевски загина на Зб-годишна възрасть. Узна се кой е билъ
неговиятъ физически убиецъ. Това е кмета-продажникъ на с. Плоча,
Босилеградско, Стоянъ Филиповичъ. На 1 септемврий с.г. младиятъ самоотверженъ борецъ Асенъ Спасовъ Северински е наказалъ съ смърть
Филиповича.
По инициатива на всички македонски организации, на 27 септ.
1931 г. въ Кюстендилъ се отслужи търж ествена панихида за послед
ните скжпи жертви паднали въ борбата съ сръбските потераджийски
банди:
Ефтимъ Полски — кочански войвода; Георги Спанчевски, кочански
подвойвода; Андрейчо Мановъ, Миланъ Филиповъ, Добри Ивановъ и
Асенъ Спасовъ.
Въ р ед ъ тъ на внушителната траурна манифестация се носеха зна
мената на македонските организации; около 20 хубави венци, найголемия отъ които беше тоя отъ ВМРО съ надписъ: ,, На героите —
отъ ВМРО ” . О станалите венци беха о тъ бойните другари на ж ер т
вите, отъ кочанската чета, отъ разните организации, отъ почитатели
техни и прочее. В енците се носеха о т ъ членове и членки на македон
ската организация, облечени въ народни носии. Следъ т е х ъ се редеха
ученици и ученички отъ кюстендилската гимназия, членовете о тъ юнаш
кото дружество въ униформата си, емиграцията отъ Македония и
Западните Покрайнини, кюстендилското гражданство. Една голема
група представители отъ еврейската и мюсюлманската общини сжщо
взёха участие въ манифестацията. Б е х а представени чрезъ членовете
си Националния Комитетъ, Илинденската организация, Женския съюзъ,
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Младежкия съюзъ. Македонската парламентарна група чрезъ депута
ция — г.г: д -р ъ П. Кушевъ, П. Мърмевъ, В. Василевъ и X. Поповъ
присъедини своята почить към ъ паметьта на скж пите герои.
Точно въ 10 часа и половина панихидата се отслужи въ широкия
дворъ на черквата ,, Св. Богородица ” , препълнена отъ множество, въ
съслужение съ неколко свещеници, подпомогнати отъ дяконъ Трендовъ,
представитель на кочанското братство въ София. Презъ време на
службата пееше хо р ъ тъ на Младежката организация, дирижиранъ отъ
г. Казанджиевъ. Свири и музиката.
П ръвъ говори Йорданъ Чкатровъ, който, между другото каза:

Кочанска чета
(първия редъ отъ л-Ьво на дЬсно: Георги Иосифовъ
Спанчевски, Дане Иордановъ Спанчевски, войводата
Ефтимъ Полски, Владимиръ Куртевъ, Кръсто Припорски;
горния рсдъ отъ лЪво на дЪсно: Василъ Николовъ отъ
с. Кучичино, Илия Деяновъ. Димитъръ Каракашевъ отъ
с. Баня.)

,, Нашиятъ м алъкъ народъ, съставенъ отъ скромни и трудо
любиви граждани и селяни, не можеше да крие истинските си
национални чувства, нито пъкъ да жертвува своето национално
име и националните си достойнства, изсмукани о тъ гръдьта на
родната си майка. И единъ новъ избликъ на енергия и ентусиази
рана вер а покри Македония следъ новото робство. Идеята за осво
бождение и самостоятелность се издигна като свещена и ж ер т 
вите, които ние дадохме въ подетата всенародна борба, бёха
само свидетелство на онази дълбока преданость, която нашия на
родъ питае към ъ най-върховната придобивка на съвременното
човечество и към ъ основните елементи на неговата цивилизация.

Между тЪзи скжпи жертви ние дадохме шесть нови — с в е т 
лата паметь на които ни е събрала на днешното траурно т ъ р 
жество. Революционна Македония, драги братя, посрещна съ остра
болка загубата на Ефтимъ Полски. Кочанската революционна око
лия и кочанската чета се лишиха отъ единъ легендаренъ войвода,
който съчетаваше въ себе си еднакво елементите на борецъ и
организаторъ и на истински другарь и началникъ: върху Ефтима
стои венеца на легендарни подвизи въ доблестни сражения; върху
него свети венеца на четвърть-вековна преданна служба към ъ
поробеното отечество. Но болката отъ загубата на Ефтима беше
неизмерима, когато до насъ стигна злокобната весть за см ъртьта
и на Георги Спанчевски. Войвода и подвойвода, съединени въ бор
ба, въ страдания и въ животъ, останаха другари и съединени и въ
своята смърть. Една песень пресъхна въ Македонската революция.
Една легенда остана на младите поколения . . .
Ако образъ тъ на идеалния революционеръ е съчетание на см е
лость, чистота и самопожертвуване, Георги притежаваше въ изо
билие тези добродетели. Ако трагедията на нашето отечество изи
скваше напускане на домъ и семейство и, съ в е р а та на християнски
стоикъ, прегръщане на кръста на мжченията, Георги бе примеръ
на самоотрекълъ се праведникъ. И всичко това беше обгърнато
въ мантията на чуденъ романтизъмъ, който държ еш е неговите дру
гари въ царството на божествена поезия, винаги братя въ борбата
и винаги готови да прехвърлятъ границата на смъртьта.
Но не сж само тези скжпи жертви. К ъмъ имената на Ефтим ъ
Полски и Георги Спанчевски се присъединиха имената на Миланъ
Христовъ, Андреейчо Мановъ, А сёнъ Спасовъ и Добри Ивановъ и
чиито т е л а бёха разкжсани отъ т р е с ъ к а на собствените имъ
бомби, предъ които свирепите владетели на нашето отечество
замръзваха въ своето безчестие и въ своето варварство ” .
Василъ Ив. Василевъ, който, бидейки изразитель на скръбьта
на македонската емиграция въ България, между другото каза:
„ Когато историята ще преценява делото на Македония, найтрудната отъ задачите сигурно ще бжде тази — да отдели найхрабрите въ историята на македонската революция; да отдели
най-достойните между т е х ъ ; защото всеки день, когато ние мислимъ, че страницата на най-славните е вече затворена, нови славни
подвизи, нова велика саможертва открива нова страница и про
дъ лж ава революцията на см елите, на храбрите и най-достойните
синове на Македония. Изтръпнали предъ тёхното величие, съ на
ведени глави въ този моментъ, азъ отъ името на ц е л а та македон
ска емиграция въ България бихъ искалъ да отправя презъ границата
на ония, които ж и в ея тъ о тта тъ к ъ , и о ткж сватъ о тъ своята ср ед а
тъй горди синове, тъй смели ратници за свободата, нашето у в е 
рение, че ние сме съ т е х ъ и въ трудния имъ пж ть не ще ги
оставимъ никога ” .
П етъръ Мърмевъ, който присъедини почитанията на илинденци
към ъ падналите герои, между другото каза:
„Георги, Ефтимъ, Асенъ, Добри, Миланъ и Андрейчо, и още
хиляди наши жертви, които Македония всеки день дава, това е
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залога, че македонската борба нЪма да спре, че борбата ще про
дължи съ всички средства. И всички онези, които си правятъ
илюзии, че ние ще спрЪмъ да се боримъ за нашата свобода, т е
се м ам ятъ ”.
П етъръ Ацевъ, обрисувайки добродетелите на героите, каза:
„ Днесъ, когато ние сме съкрушени отъ остра болка по т е х ъ ,
не можемъ още напълно ясно да видимъ величието на тЪхната
саможертва, саможертва която свидетелствува, по-красноречиво
отъ всичко, че Македония, тЪхната родина и техния блЪнъ, че
Западните Покрайнини, че поробените българи, за които т е се
бориха така юначно, и за чийто светли бжднини загинаха съ
песень и усмивка на уста, ще пребждатъ, въпреки кървавото
робство на сърби и гърци. Ще пребждатъ, защото онези, които
идатъ следъ т е х ъ , не ще забравятъ никога тЪхниятъ заветъ:
Борба до край ! ”
О тъ паметника манифестацията, подъ звуците на марша на маке
донските революционери, се отправи към ъ клуба, кждето тя беше за
крита съ вдъхновеното слово на председателя на Кюстендилското бр ат
ство Христо Зографовъ, който завърши съ следните думи:
,, Никога бждащето — бждеща свободна Македония и цялото
българско племе, когато потърси въ своето минало доказателства
за нравствените сили, за жизнеспособностьта на българския на
родъ, за неговата любовь към ъ свободата — ще посочи имената,
преди всичко, на македонските революционери, които дадоха жи
вота си за тази свобода. Щ е посочи и името на Ефтимъ Полски —
стихиенъ темпераментъ, страшния войвода за враговете, отличенъ
ржководитель на бойните си другари; ще посочи и името на
Георги Спанчевски — безпримеренъ борецъ, революционеръ надаренъ съ идеални качества, една отъ най-съвърш енните лич
ности, които познава историята на македонската революция; ще
призове и името на Андрей Мановъ, преданъ и хр аб ър ъ борецъ,
усмихнатия герой на толкова кървави сражения. А до т е х ъ ще
постави имената на Добри, на Миланъ и А сенъ Спасовъ, които
съ своето себепожертвувание се приравниха съ първите.
Сега т е н ем атъ гробове; близките имъ нема кжде да запалятъ една свещь за т е х ъ . Но поробената земя прегърна техния
прахъ — т е ж и в е я т ъ навсекж де изъ нея. Нека нашата признателность, признателностьта на съвременните и на идните поколения,
която ще расте о тъ день на день, ще става все по-дълбока и
чиста — бжде у т е х а на т е х н и т е близки, които изгубиха своята
опора въ живота. А п ъ къ подвига и върховната ж ертва дадена
отъ скж пите покойници, ще бжде вечна утеха, вечна опора и
гордость на целия български народъ.
О тъ името на всички македонски друж ества въ Кюстендилъ
изказвамъ смирена почить към ъ т ех н а та паметь. Нека тя пребжде
навеки !”
(И зъ „М акедонска Т р и б у н а ” , Индианаполисъ, 15 октомврий
1931 г.).
—
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Въ в. „С вобода или С м ъ р т ь ” о т ъ септемврий
следното по наказанието на Филиповича:

1931 г., е разказано

с На 1 септемврий къмъ 7 часа сл. пл. АсЪнъ Спасовъ се явява право
въ телицата на кмета Стоянъ, познатъ Е с р Ъ д ъ населението като послушно
орждие на сърбит-Ь, золумигЬ на когото били известни на мало и голЪмо
въ Босилеградския край. Въ двора Стоянъ се билъ качилъ на купа слама;
тамъ били сжщо така брата на кмета и н’Ьколко души пандури. Приближа
вайки се най-спокойно до купата, къмъ АеЬнъ Спасовъ сж били отправени
отъ страна на кмета следнит’Ь въпроси: «К ой си ти, защ о си дошелъ, дай
си легитимацията». Отговора е билъ: < Слезни отъ купата ще ти покажа
легитимацията». Когато кмета слезълъ, въ гърдитЬ му били изсипани
нЪколко куршуми отъ пшцола на АсЪна, придружени съ следнитЬ думи:
« Това ти следва, жалко сръбско орждие ! .

ПандуритЬ подгонватъ смелия атентаторъ, който, защитявайки се
най-енергично, поваля брата на кмета и единъ пандуринъ. Веднага била
организирана потера, която тръгнала по петитЬ на АсЬна. Последниятъ
възпламенява две бомби, лЪга върху тЪхъ и бива разкж санъ на парчета.
Ранениятъ кметъ билъ закаранъ на лечение въ Скопйе, кждето
следъ два дни издъхналъ. Сръбското правителство изпратило 20,000
динари помощь на семейството на тоя родоотстжпникъ.

АсЪнъ Спасовъ Северински
—
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АсЪнъ Спасовъ Северински е роденъ въ с. Белутъ, Босилеградско,
на 15 юлий 1898 година.
Още презъ 1913 г. сърбит-fc най-звЪрски убиха брата му, Симеонъ,
задето отказалъ да имъ покаже пжтя къмъ Кюстендилъ.
АсЪнъ, следъ окупацията въ 1918 г., останалъ въ селото си. Билъ
е преследванъ и тормозенъ на вс^ка крачка. На няколко пжти билъ е

Лазаръ Кльонковъ

отъ

Щилско Ново-Село, радовишки
войвода
(За него е казано въ « Спомени-Il »)

хвърлянъ въ сръбски затвори, билъ е битъ до смърть, задето е протестиралъ противъ золумитё на пандуритЪ. Преди няколко месеци на
пуска своята измжчена родина, остава на произвола на сждбата своята
жена и четири невръстни деца, и минава за България. Следъ неговото
заминаване за България, сръбскитЪ власти не оставили на мира семей
ството му. Съпругата му на няколко пжти била арестувана и изтеза
вана; бити и изтезавани били и децата му. Когато всичко това достига
до ушит'Ь на Ас'Ьна, той взима непоколебимо решение да замине за род
ния край и да плати на угнетителитЪ. Така и направи.
¥
Презъ втората половина на м. юлий 1931 г. билъ убитъ при Вранска
Баня въ борба съ сърбитЪ Миланъ Христовъ Станимировъ.
Миланъ е роденъ въ Вранска Баня. Синъ е на моравски българинъ.
—
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Когато Моравския край презъ време на световната война е билъ освободенъ отъ българските войски, баща му е билъ назначенъ за кметъ
на Сурдулица и е оказвалъ големи услуги на властьта. Когато сърбите
въ 1918 г. отново завзеха тоя край, т е убиха по най-безчовеченъ на
чинъ този добъръ и съзнателенъ старъ българинъ. Синъ му, Миланъ,
възмутенъ, напуска родното си село и се заселва въ Струмишко. Тукъ

Миланъ Филиповъ Станимировъ отъ Вранска Баня, синъ
на моравски българинъ

той се скарва съ родоотстжпника Ангеловъ, който е водилъ сръбска
потераджийска чета, стреля срещу него, наранява го и се отдава на
служба на ВМРО. Като нейнъ членъ той намери героичната си смърть
наблизо до родното си место; въ борба съ сръбската власть.

При тези схватки съ сръбските потери, тежко е билъ раненъ и
заловенъ живъ 26-годишния Захари К. Янакиевъ, родомъ от ъ с. Долна
Лисина, Босилеградско. Билъ е нелегаленъ съ Ефтимъ Полски и Георги
Спанчевски. Залавянето му е станало при Бесна Кобила, следъ сражение,
въ което доблестно се е д ъ рж а л ъ. Закаленъ съ несъкрушима в ер а въ
—
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правата кауза на родния му край, той се е д ъ р ж а л ъ отлично и предъ
белградския сждъ. Обесенъ е билъ въ Белградъ на 26 януарий 1932 го
дина.
Обвинението къмъ него въ сжда е било, че е поставилъ адска ма
шина на желЪзопжния мостъ при Вранска Баня.
•г*

Презъ т^зи дни въ Куманово загина, при ржкопашенъ бой съ стра
ж арите, Добри Ив. Витевъ. Той бе роденъ въ Куманово. Станалъ е
нелегаленъ следъ като е билъ жестоко битъ отъ ренегата на сръбска
служба Мино Станковичъ.

Ангелъ Здравковъ « Ангелето » отъ е. Княжево, Софийско.
(За него е споменато въ « Спомени-Il »)

*
На 3 октомврий 1931 г., въ сражение съ сръбски стражари, загина
24 годишниятъ Нацко Илиевъ отъ с. Радейна, Царибродско. Той бе
ше прекрасенъ по сърдце идеалистъ, смелъ и неуловимъ за сръбските
потери революционеръ.
А/,

Сърбите известяваха и за едно сражение при с. Бели Р ъж енъ, к ж 
дето загиналъ единъ въ ор ж ж е н ъ непознатъ за т е х ъ човекъ, а отъ
техна страна падналъ каплара Миладиновичъ.
*
При с. Калотина, Царибродско, загина Кръсто Митевъ Припорски.
Той сжщо е единъ измежду най-ценните борци отъ кочанската чета. Въ
—
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всички нейни по-важни сражения следъ 1924 г. и той е участникъ. Пленяваше съ характера си и съ своята непретенциозность, м акаръ да
имаше задъ гърба си големи заслуги. Много см^лъ и предприемчивъ
беше. Специализиралъ се бе, като самоукъ, въ правенето на адски ма
шини.
О тъ омраза къ м ъ неуловимия Припорски, сръбските власти из
биха повече отъ десеть души отъ семейството му, въ родното имъ село
близо до Кочани.
Въ „Свобода или С м ъ р т ь ” отъ 1 юний 1932 г. беха писани между
другото следните редове за Кръсто Припорски:
„ Редко нашата най-нова история на революционните борби
е излжчвала юнакъ, надаренъ съ толкова много природни добро-

Захарн К. Янакиевъ

детели, както Кръстьо Припорски. Любознателенъ и интелигентенъ
по природа, възпитанъ и кротъкъ въ отношенията си къ м ъ дру
гари и познати, Кръстьо правеше впечатление — а това впечат
ление се запечатваше въ паметьта на всички, които го познаваха
— на човекъ съ извънредно приятенъ характеръ, който го пра
веше да бжде обичанъ от ъ всички. Кой отъ неговите другари и
познати нема да си спомни за неговата детска наивность въ раз
каза му; за неговото хубаво и умно чело, което се красеше отъ
буйни черни коси; за неговите тънки черти на лицето му, на което
—
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гориха две черни очи, пълни съ ж а р ъ и любовь къ м ъ похитената
му Родина ? Кой нема да си спомни за неговата стройна и пър
гава като на пантера снага ? Кръстьо беше едно чудно съчетание
на юнашка и духовна сила. Той беше крилатиятъ орелъ на Кочанските планини. Неговиятъ воленъ духъ и сега, когато той пад
на убитъ въ борбата за свободата на своята скжпа родина, лети
заедно съ духовет^ на неговите верни другари — Ефтимъ Полски
и Георги Спанчевски, загинали юнашки отъ вражески к урш ум и ”.
Кръстьо е роденъ презъ 1900 година въ с. Градче, Кочанско,
и загина на 3 октомврий 1931 година.

Гнетътъ надъ българското население въ тоя край не беше спрелъ.
И тукъ посочваме некой подробности.

Добри Ив. Витевъ отъ Куманово

О тъ София съ дата 7 м артъ телеграфиратъ на в. ,, Ню-Йоркъ
Т а й м с ъ ”, че на 6 м артъ вечерьта, три неизвестни лица били намерени
убити на българо-сръбската граница около Царибродъ и Драгоманъ.
Иглежда, казва се въ телеграмата, че лицата сж били убити, когато
сж се опитвали да минатъ на българската граница. Никакви книжа не
—
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били намерени върху убититЪ, за да се установи тЪхната самоличность.
Повикана била смесената погранична комисия да направи нуждната ан
кета.
*
Презъ м. априлъ сж убити отъ сръбскит-fc жандарми 6 души бъл
гари отъ село Долна и Горна Невля, Западните Покрайнини. Т е били
задигнати нощно време, изкарани вънъ отъ селата и убити. Т ех н и те
викове сж чути отъ мнозина. Избитите сж: Стоянъ Виденовъ, Стаменъ АндрЪевъ и Пешо Симовъ, отъ село Долна Невля, и П ет ъ ръ Ми
хайловъ, запасенъ фелдфебелъ, Г. Аначковъ и братъ му Тома Аначковъ, отъ Горна Невля.
#
На 26 априлъ на българската погранична страж а при Кюстендилъ
се предали три малолетни българчета отъ с. Долна Любата, Босилеградско, отстояще на 30 клм. отъ границата. Имената на децата сж:
Цветана Александрова, 16 годишна, Цветана Дойчинова, 15 годишна
и нейното 12 годишно братче, Стоянъ Дойчиновъ.

Кръсто Митевъ Припорски

■Трите деца разправили, че т е не могли повече да понасятъ ср ъ б
ското робство и да гледатъ какъ родителите имъ постоянно се измжч—

492

—

ватъ отъ сръбските жандарм. Една нощь т е напустнали домовете си
и се опжтили към ъ границата. На втория день се скрили въ гората, а
презъ нощьта продължили пжтя и съ големи мжки преминали бла
гополучно границата.
О фицерътъ, който ги е разпитвалъ, имъ казалъ, че може да б ж 
д а тъ върнати въ Сърбия и предадени на властите. Децата отговорили
— главите си ще отрЪжемъ, но подъ робство наново нема да отидемъ.
*
На 20 май сръбската полиция уби въ с. Берово, Царибродско, бъл
гарина Лозанъ Виденовъ. Това убийство било извършено вср^дъ бЪлъ
день предъ очите на селяните.
#
Българските вестници въ началото на м. май 1931 г. съобщ аватъ,
че напоследъкъ въ Царибродъ били докарани множество мж ж е и жени,
всички вързани и подъ силна страж а. Повече отъ арестуванит-fc били
отъ селата: Радейна, Петърлашъ, Смиловци, Моинци, М ъзгошъ и Вързанъ. Сжщевременно охраната по линията Нишъ-Пиротъ-Царибродъ
била засилена.
Софийските вестници отъ 3 юний 1931 г. съобщ аватъ, че въорж жени сръбски страж ари отивали отъ кжща въ кжща, по селата въ Царибродска околия, близо до сръбско-българската граница, и насила ка
рали селяните да подпишатъ декларация до краль Александъръ, съ ко
пие до, О.Н., молейки сръбския краль да направи всичко възможно за
изменение на пограничната линия, като навлезе още малко въ българ
ска територия, за да ,, освободи ” имотите имъ, останали подъ бъл
гарска територия.
*
И збягалите о тъ Югославия лица описватъ положението въ найчерни краски. Така, пристигналиятъ въ София младеж ъ АсЬнъ Янковъ
Христовъ отъ с. Паралево, Босилеградско, разправя потресающи ра
боти.
Много българи, взети за войници въ сръбската войска сж били
зверски бити.
Синътъ на Янко Велиновъ отъ с. Глона, Босилеградско, заедно съ
Любенъ Христовъ Янковъ отъ с. Паралово — сж щ ата околия — и д ва
мата войници — сж били изведени и убити по най-ж естокъ начинъ,
като последния е билъ закланъ. По сж щ ото това време на издевател
ство е билъ откаранъ въ Нишъ войника А сенъ Милановъ Тасевъ, отъ
с. Райчиновци, и битъ толкова жестоко, че отъ нанесения побой е починалъ следъ неколко дена. Когато бащата на убития войникъ отишелъ
да прибере трупа, при обличането е забелезалъ по телото на сина си
големи сини петна отъ побоя.
Бащ ата ужасенъ отъ всичко това следъ неколко дни починалъ.
По сжщия начинъ е билъ убитъ и Стаменко Благоевъ Раденковъ, отъ
с. Божилово, Босилеградско.
Войникътъ Велинъ, о тъ с. Надерица, Босилеградско, е билъ изведенъ отъ д о м ъ тъ му и завлеченъ неизвестно кжде.
*
—
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Презъ края на юлий 1931 г. вследствие извършенъ атен татъ при
ЛЯсковецъ много селяни и граждани въ Босилеградско сж арестувани.
НЯкои сж потърсили бЯгство въ планинитЯ, а нЯкои презъ граница; се
мейството на Методи Илиевъ отъ с. М ъзгош ъ е стигнало въ София.
#
На 3 септемврий 1931 г. е билъ убитъ отъ сърбитЯ Никола Миладиновъ, кметъ на с. Гложье, Босилеградско. Убитъ е понеже билъ
близъкъ роднина на революционера АсЯнъ Спасовъ-Северински.
На 7 ноемврий 1931 г. е убитъ отъ сръбски жандари Маринъ Печевъ отъ с. Бачево, Царибродско, 80 годишенъ.
*
На 9 ноемврий Ефтимъ Богоевъ, 25 годишенъ, о тъ с. Бранковци,
Босилеградско, е прехвърлилъ сръбско-българската граница нелегално
и се озовалъ въ България, за да се спаси о тъ терора на сърбитЯ.
БЯглецътъ е описалъ непоносимото положение на ЗападнитЯ покрайни
ни, създадено отъ режима на сърбитЯ.
*
ЦЯлото население отъ селата Скревещица, Драговица, Горна и
Долна Невля, Царибродско, въ началото на октомврий 1931 г., по за
поведь на сръбскитЯ власти е откарано на границата, за да строп гра
нични постове, да копае вълчи ями и да чисти гората. О тъ с. Скре
вещица сж били заловени и бити до смърть селянитЯ Любомиръ Мицовъ, Тодоръ Младеновъ, Крумъ Диговъ, Танко Стратиевъ, Ценко
Христовъ, Танко Миладиновъ, Василъ Ацевъ, АсЯнъ Гоцевъ и Никола
Момчиловъ.
Побоищата сж били нанасяни лично отъ поднаредницитЯ Ходжичъ
и Стоянъ.
Преди нЯколко дена сръбскитЯ власти въ с. Изворъ, Босилеград
ско, сж разрушили кж щ ата на вдовицата Стоянка Великова, живуща
въ гр. София. К ж щ ата е била двуетажна паянтова. Разрушени сж и
всички постройки къ м ъ кж щ ата. Всички материали отъ разрушенитЯ
постройки сж иззети отъ сърбитЯ. ЗагубитЯ възлизатъ надъ 80,000 лв.
*
Въ сръбската и чужда преса проникнаха съобщения, че на 30 май
1932 г. въ БЯлградъ сж избухнали на нЯколко мЯста адски машини,
една отъ които недалече отъ кралския дворецъ. Полицията заявява, че
ударитЯ не сж били много опасни и че сж имали повече демонстративенъ характеръ. Кральтъ заминалъ следъ това за нЯколкодневна почив
ка въ областьта на Нишъ. Известията сж помЯстени и въ ,, Ню-Йоркъ
Таймсъ ” отъ сж щ ата дата.
*
Въ влака, пж туващ ъ отъ Нишъ за БЯлградъ, билъ направенъ
атен татъ, безъ да причини голЯми материални щети. Но въ морално
—
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отношение резултата е билъ постигнатъ. Ц ялата полиция и войски сж
били поставени въ тревога въ Нишката область.
По една случайность е билъ заловенъ, безъ да се усети, автора на
тоя атен татъ Райко Рангеловъ. Той е билъ сжденъ и на 28 февруарий
1933 г. е обЪсенъ въ Белградъ. Преди това близо петь месеци е леж алъ

Райко Рангеловъ отъ с. Берово, Царибродско

въ познатата белградска тъмница „ Г л а в н я ч а ”, кждето е преж ив^лъ
големи изтезания.
Райко е родомъ о тъ с. Берово, Царибродско. Неможейки да се по
мири съ робството на родния му край, станалъ членъ въ западнопокрайнинската организация ,, В ъртопъ ” .
*
Презъ м. септемврий и началото на октомврий 1932 г. сж били на
мерени две адски машини и на гара Нишъ. По сжщ ото време сж водени
— между 24 и 27 септемврий — сражения между нелегални лица и
—
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сръбска войска въ Влашка планина, при Дрянова глава и въ Гребенъ
планина.
При тЪзи сражения загинаха Василъ Николовъ отъ с. Власи, Царибродско, и Василъ Ц в^тковъ. И двамата сж се държ али героично срещу
многобройните сръбски потери.
Василъ Николовъ е билъ раненъ на няколко мЪста и следъ решителенъ отпоръ е турналъ край на живота си. ЦвЪтковъ е загиналъ на
Изворска глава. Не е оставилъ да отиде нито единъ куршумъ напраздно.
Като изхвърлилъ и бомбит^ си, и се е самоубилъ, за да не попадне
ж ивъ въ ржцетЪ на противника.

Нацко Илиевъ отъ с. Радейно, Царибродско
(Загиналъ въ борба срещу сърбитЬ)

*
Сръбскит-fe вестници ,, Политика ” и ,, Време ” отъ 25 септемврий
възпроизвеж датъ следното съобщение на белградската агенция ,, Авала
«М оравското (нишкото) банско управление съобщава, че въ околия
Лужичка, при Гола Чука, на 23 септемврий въ 7 и половина часа вечерьта
четири лица сж се натъкнали на стража, която имъ е извикала да спратъ.
НепознатигЬ сж отговорили съ стрелба. На следущ ия день на мЪстото,
кждето о било водено сражението, намерили една раница съ адска машина,
една матерка, хл'Ьбъ, други продукти, една пелерина и нЪкои дреболии.
-
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На 50 метра отъ това м-Ьсто била намерена още една адска машина, завита
въ синя хартия, а на 10 крачки отъ това мЪсто била намерена друга
пелерина, надупчена отъ курш уми».

Въ връзка съ сражението при Гола Чука, ето какво се узнава отъ
единъ бЯжанецъ българинъ, който по това време е билъ там ъ:
Сражението започнало въ петъкъ 23 м.м. вечерьта и продължило
на другия день до вечерьта, като се развило по Влашка планина, Из
ворска глава и Гребенъ планина. Войсковите части сж посрещани съ
бързъ и енергиченъ огънь отъ революционерите. По нареждане на
властьта е било вдигнато на кракъ цялото население отъ селата: Звънци,
Одаровци, АсЪновъ д^лъ, Петровци, Драговита, Поганово, Власи и др.,
и карано на сила да върви срещу своитЪ родни братя като прикритие
на редовната войска.

Василъ ЦвЪтковъ

Презъ нощьта срещу неделя се чували още пушечни залпове и картеченъ огънь по посока към ъ ДрЪнова глава. Четата на смЪлигЬ рево
люционери е била образувана отъ млади борци изъ местното българско
население, гонени отъ сръбската диктатура.

*
На гара Сливница е застрелянъ единъ сръбски шпионинъ на име
Митовъ. На българските власти веднага се предалъ Тодоръ Петровъ,
който извършилъ убийството.
Наказаниятъ Митовъ ималъ участие въ редица злочинства, даж е
убийства, които сръбската власть е извършила въ Западните Покрай
нини. Поробителската власть е имала пълно доверие въ Митова, до сте-

Ваеилъ Николовъ отъ с. Власи, Царибродско.

пень, че при посещението си къ м ъ Пиротъ инкогнито, самиятъ сръбски
краль Александъръ е срещналъ тоя ренегатъ. Неговите двама синове
били сжщо на сръбска служба.
Т одоръ Петровъ малко по-рано бе направилъ предъ българската
преса разкрития за сръбския шпионажъ.
—
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Следъ като въ БЯлградъ бЯха избухнали въ различни месеци де
сетина адски машини, на 30 септемврий 1932 г. избухна една и въ
военния клубъ на този градъ. Поради случайность е загинало едно
цивилно лице. Военниятъ комендантъ на БЯлградъ генералъ Радовичъ
съвсемъ случайно е спасилъ живота си при този атентатъ.
В-къ „ Време ”, органъ на министъръ-председателя Сръшкичъ и
на генералъ Живковичъ, настойчиво хвърляше обвинения противъ вън
шни врагове на Югославия, — сЯкашъ въ самата нея не сжществува
недоволство на нЯколко народности. Издирванията за атентата въ воен
ния клубъ не сж дали никакъвъ резултатъ.
Гръцкиятъ в. „ Проя ” отъ 2 ноемврий с.г., по сведения, които Богъ
знае отъ кжде е събралъ, писа следното:
,, По сведения отъ БЯлградъ българскитЯ комитаджии привър
женици на Михайловъ сж пристигнали тамъ, съ намЯрение да
хвърлятъ въ въздуха Скупщината, вследствие на което бЯлградската полиция е въ тревога. Споредъ сжщитЯ сведения тЯзи ко
митаджии възнамЯрявали да унищожатъ привърженицитЯ на Про
тогеровъ, които се намиратъ въ БЯлградъ. Тази терористическа
комитаджийска група е сжщата, която преди известно време из
върши атентата въ бЯлградския воененъ клубъ ”.
*
Презъ м. октомврий сръбскитЯ власти дълго сж обезпокоявани отъ
една хвърковата чета. За нея въ българската преса се появи следното
известие:
« . . . Отъ три седмици насамъ на кракъ сж всички мжже и жени по
протежение на границата, за да не избЪга четата. Тя се яви на 26 окт.
около станцията при с. Дукатъ, няколко километра оттатъкъ старата сръбско-българска граница и около 40 клм. отъ новата. Всички дирения на
патрула, обаче, останаха безплодни и тъкмо когата се мислЪше, че е и зчез
нала, една вечерь, на 26 окт. къмъ 5 и половина часа следъ обЪдъ, четата
напада станцията и хвърля 7-8 бомби. Завързва се сражение между намиращит-Ь се вжтре жандарми и нападателит-Ь, чието число не се знае точно,
но ако се сжди по дупките. отъ куршумите., които сж изпонашарили стената
на станцията, тя ще да е била многобройна. ЦЪлото население бе.ше дигнато
на кракъ и пустнато день и нои$ь да гони четата къмъ вжтрешностьта, но
безуспеш но. Заключението на властит-Ь бе.ше, че четницит-Ь, или сж ми
нали българската граница, или сж били мЪстни хора, които следъ атаката
на жандармерийскиятъ постъ сж се прибрали въ селата си и се « демоби
лизирали ».
Но нЪколко дена следъ това, идващи откъмъ вжтрешностьта, четата
пакъ б^ше открита и води ожесточени сражения при връхъ Църноокъ къмъ
старата граница. ВъпрЪки многобройностьта на военните. части, както и на
милицията, цялата чета и този пжть се измъкна изъ обсадата и се изгуби.
Никаква следа отъ нея не може да се открие къмъ границата, която е
пазена отъ две гжсти редици стражари и милиционери. Единственото за 
ключение, което се налагаше бЪше, че четата е формирана на сръбска
територия и има ятаци въ вжтрешностьта, кждето се укрива, докато се
уморятъ преследвачите». Това предположение се затвърди още повече, когато
на 19 т.м. четата, или часть отъ нея отново се появи и то по много мистериозенъ начинъ.
На пжть къмъ засадата, единъ старъ милиционеръ отъ Босилеградъ
е билъ настигнатъ отъ трима сръбски войници, които сж поискали да ги
води на засадата. Тамъ те. сж намерили милиционери, наши българи, и
—
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поискали да ги водятъ къмъ съседната засада. Така т е сж. обиколили
неколко засади отъ наши милиционери, но все търсили засада отъ сърби,
— докато най-после били доведени да такава, кждето е имало сръбски
жандарми и войници. Щ омъ разменили поздрави и наближили часовоя,
тримата сръбс::и войници го нападнали и го убили. Тогава чакъ се узнава,
че тЬ сж били преоблечени четници, или разбунтувани войници отъ иЬкоя
македонска часть и между тЬхъ и жандармите, отъ станцията почна жестоко
сражение съ бомби и съ пушки. Ж андармите издебватъ единъ моментъ и
напущатъ станцията, която се ‘намира м еж ду Росенъ и Восилеградъ, като
бързатъ да се скриятъ въ града. Следъ като вижда, че станцията е опраз
нена, групата тръгва къмъ с. Изворъ, кждето попада въ засада. Въ завър
залото се сражение двама сръбски стражари паднаха убити, а въ края на
краищата отъ четниците никаква следа.
Къмъ границата не се откриха никакви нападатели. Тарашува се шумка
по шумка, но нщцо не можа да се открие отъ което да се сжди, че некой
е приближилъ границата. Общото убеждение тукъ е, че нападателите пакъ
сж се оттеглили къмъ вжтрешностьта, отъ кждето б е х а дошли, и сега стра
жари. войници и милиционери съ трепетъ очакватъ четата да се яви вне
запно некж де другаде ».

#
ГолЯмата американска агенция „ Асошиейтедъ Пресъ ” предава
следната телеграма о тъ БЯлградъ съ д а та 25 декемврий 1932 година:
« Едно лице опитващо се да постави бомба на ж елезопж тната линия
близо до тукашната гара, днесъ беш е изненадано отъ полицията и, преди
то да се освободи, една отъ бомбите, които то постави, експлодира и го
уби. Друга бомба, която не б е експлодирала, б е намерена близо до телото
на убития. Лицето, казва телеграмата, е било облечено въ униформата на
български нелегаленъ ».

Очевидно, известительтъ е дочулъ такива новини о т ъ сръбски из
точници. Немислимо е въ БЯлградъ да се явява нЯкой въ българска
униформа като четникъ.
*
СръбскитЯ вестници съобщ аватъ, че на 19 декемврий къ м ъ 11 часа
вечерьта неизвестни лица сж хвърлили въ областьта на Зайчаръ, близо
до казармата 14 бомби. О т ъ тЯхъ сж експлодирали 12. В ъ връзка съ
това сръбскитЯ вестници пишатъ, че бомбитЯ сж били о т ъ типа
„ Одринъ ”, които сж били употрЯбявани отъ българскитЯ комитаджии.
Започнато било веднага следствие за откриването на нападателитЯ.
По старъ навикъ сърбитЯ намиратъ, че следитЯ на нападателитЯ
сж водЯли къ м ъ българската граница, значи съ други думи, че комититЯ
сж дошли о тъ тамъ. На тЯзи твърдения на сърбитЯ българската теле
графна агенция отговаря, че българскитЯ погранични власти не сж забелЯзали никакви лица да преминаватъ граничната линия.
*
Други сръбски съобщения гласятъ следното: Днесъ 20 дек., 3 и
половина часа следъ обЯдъ по желЯзопжтната линия за Нишъ на 600
метра отъ Зайчарската гара, близо до болницата, избухна една адска
машина. Експлозията стана половинъ часъ преди тръгването на влака.
На желЯзопжтната линия 6Я намЯрена още една адска машина, която
6Я демонтирана .
—
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*
„ О тъ Драгоманъ съ дата 3 м артъ 1930 г. съобщ аватъ, че на
28 февруарий, петъкъ, презъ нощьта сж били убити близо до ж. п.
линия при с. Желюша (Царибродско) двама души отъ това село, а
именно: Кръсто Еленковъ и Маринъ Иванчевъ. И двамата сж не
по-възрастни отъ 35 години и сж запасни подофицери отъ българ
ската армия.
М естото на убийството е на 7-8 километра отъ границата.
Убитите сж едни отъ най-събудените българи въ с. Желюша. Т е
отдавна сж били нарочени отъ сърбите, които сж дебнели да ги
убиятъ.
Казаната вечерь т е сж били определени за патрулъ по ж. п.
линия. Патраулирали сж безъ оржжие, съ тояги. Убийството е ста
нало към ъ полунощь отъ сръбски пандури.
Следъ сключването на сръбско-българските спогодби числото
на убитите българи става 6.
О т ъ Т р ъ н ъ пъкъ съобщ аватъ, че преди неколко дни Стоянъ
Ивановъ отъ с. Петачинци, Трънско — Мангърова махла, останала
въ сръбска територия, билъ битъ жестоко отъ всички войници при
поста при с. Петачинци и вързанъ за едно дърво съ главата надолу.
Въ с. Слитовци. Трънско, при втори постъ сж задържани
двувластниците Тазо Иванчовъ отъ с. Слитовци и сина на Ди
м итъ ръ Филиповъ отъ сжщото село и откарани въ Власина, защото
въ портретите на откритите имъ листове били бръснати, а сега
брадите имъ били пораснали, че сж нелегални ,, бугарски комити ” .
Въ действителность, селяните били въ трауръ, поради смърть на
свои близки, и затова не се били бръснали ” .
(Изъ соф. вестникъ „М ак е д о н и я ” , 4 м артъ 1930 г.).
*
На 28 октомврий 1932 г. сръбски джандари, начело съ добре поз
натия на местното население кърволокъ Ходжичъ, сж нахълтали въ
дома на Ичо Соколовъ, 50 годпшенъ, въ с. Долна Невля, и го убили по
най-жестокъ начинъ. Убитиятъ е кметъ на селото.
Следъ Архангеловъ день с. г. биде убитъ и кмета на с. Доганица,
Босилеградско. Причаканъ е билъ отъ сърбите на гара Дукатъ.
Презъ ноемврий с. г. идва въ с. Църновища, Босилеградско, единъ
сръбски полковникъ и заповедва да бж д атъ изсечени всички буки отъ
гората около селото, за да не прикривали ,, комити ” . Презъ нощьта
сърбите сж хвърлили неколко бомби, за да изплашатъ населението.
Наранена е една стара жена и две деца. Подиръ туй, на сутриньта, е
ианесенъ побой на всички м ж ж е въ селото.
Въ края на ноемврий с.г. е убитъ о тъ съ р би те А сенъ Пейчевъ
Милевъ, 30 годишенъ, о тъ Босилеградъ. Билъ е патрулъ като сж го
убили. Оставя жена и две деца. Убийството е станало въ Милевската
планина.
Въ края на ноемврий с. г. е убитъ о тъ съ рб и те Методи Захариевъ,
24 годишенъ о тъ Босилеградъ. И той е билъ поставенъ на постъ отъ
военните власти, когато е убитъ въ м естностьта „ Грасище ” .
—
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Въ с. Скравеница, Царибродско, е убитъ младежъ на около 25 го
дини. С ърбите сж го намушкали съ ножове и вързанъ го захвърлили
на българска територия. Това е станало на 10 априлъ с. г. вечерьта.
Населението въ Босилеградско често е изкарвано насила да копае
безплатно изкопи въ мЪстностьта ,, Селиново лице ” край с. Долна Невля.
ff-

В ъ селата Ясеновъ-долъ, Искровци, Власи и Поганово — населението

е подложено на ужасенъ тероръ презъ лотото и есеньта на 1932 г.
*
О тъ официалните сръбски м еста се съобщава, че на 5 юний 1933 г.
въ Нишъ избухнала адска машина. Подробности не се даватъ. Частни
сведения гласятъ, че адските машини сж били две и сж нанесли мате
риални повреди.
О тъ Нишъ по посока на българската граница сж направени масови
претърсвания отстрана на полицейски и военни команди, натоварени на
ка.миони, и тръгнали по селата съ коне. Особено чести сж били обиските
въ Царибродско. По влаковете контролата била извънредно засилена.
На пжтниците забранявали да слизатъ о тъ вагоните по гари те и да
разговарятъ съ когото и да е. Не е открита следа отъ авторите на
атентата.
Едно неизвестно лице е било убито между селата М ъзгош ъ и Стамянци, Царибродско. Предполага се, че е некой нещастникъ докаранъ
о тъ друга посока, когото полицията може да е разпитвала върху атен
тата а следъ туй го е убила.
*
На 14 юний с. г. вечерьта дедо Алексо Златковъ, борецъ о тъ Зап ад
ните Покрайнини, съ свои другари се явява предъ кж щ ата на ренегата
Стоянъ Георгиевъ отъ с. Искровци, който неколко месеци по-рано бе
предалъ на сръбските пандури нелегалния революционеръ Василъ Ц в ет ковъ. Сега Георгиевъ е получилъ заслуженото наказание.
Малко по-късно дедо Алексо влиза въ сражение съ сръбски вой
ници. При неравна борба той загива юнашки. Властьта разпоредила да
се прибере трупа му. Разпънали го на едно дърво и накарали целото
население отъ околностите да дойде да го види. Т ака н аро д ъ тъ е направилъ последно поклонение предъ дедо Алексо. С ъ рбите сж очаквали,
че тоя народъ ще се подиграва съ трупа на своя герой.
*
Презъ 1933 г. беха взети специални мерки за охрана на ж елезопж тната линия Белградъ-Н иш ъ-Солунъ. Никога тази линия не е била
така пазена, нито презъ войните. При всеко мостче има телени мрежи
и укрепени скривалища за страж ата. Едва ли има петдесеть метра раз
стояние край линията, въ което да не се м ерка патрулъ. Г арите г ъ м ж а т ъ
отъ полиция и войници.
По съмнение сж били арестувани въ Б е л гр ад ъ лицата Гиго Гиловъ
и Гаврилъ Ивановъ. Б елград ски те вестници „ В р е м е ” и „ П о л и т и к а ”
съобщиха на 9 май 1933 г., че въ домовете на двам ата били намерени
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адски машини и други оржжия. Дали тия опасни предмети не сж били
подставени отъ сръбската полиция — никой не би м огълъ да каже.
*
На 23 юний 1933 г. е осжденъ на смърть въ Б елград ъ българина
Николовъ, обвиненъ, че участвувалъ въ извършване на атентатъ.
*
На 4 год. каторжна работа е осжденъ и българина Станчевъ, въ
Белградъ — съ обвинение, че и той билъ замЪсенъ въ извършване
атен татъ по линията Пиротъ — Бела Паланка.

Т еро р ъ тъ на окупатора въ Западните Покрайнини не спре. Посоч
ваме още некой отъ ж ертви те му.
Александъръ Гиговъ отъ с. Бистъръ, Босилеградско, 26 годи
шенъ, биде убитъ на 18 ноемврий 1924 г.
Санде Ц ветановъ отъ с. Долно-Тлъмино, Босилеградско, 28
годишенъ, биде убитъ въ сжщия день.
Иванъ Тошевъ отъ с. Звонци и Ставре Ц ветковъ и още единъ
отъ с. Драговита преди години сж се преселили съ семействата
си въ България. По силата на спогодбата за уреждане споровете
съ двувластните имоти между Сърбия и България, т е се върнали
съ редовни паспорти въ родните си села, за да ликвидиратъ съ
имота си. Първо били задържани, после успели да отидатъ въ
селата си и продали имота си. На 20 февруари 1930 год. тръгнали
към ъ границата, като товарили багажа си на едно магаре. Сръбски
жандари вървели следъ т е х ъ и близо до границата ги настигнали
и избили по най-зверски начинъ.
Герасимъ Ж ивковъ отъ с. Горно Тлъмино е убитъ о т ъ сърби те
на нивата си, когато оралъ. Това е станало презъ м артъ 1933 г.
Семейството на свещеникъ Асенъ Илиевъ, чиято жена е била
бременна е избито отъ една войнишка банда подъ командата на
сръбски офицеръ.
Презъ м. м артъ 1933 г. сж арестувани и откарани въ Враня,
кждето сж сждени, следните лица: Д им итъръ Неновъ, Христо
Спасовъ, Зарко Груевъ, Ал. Зарковъ, Якимъ Груевъ, дъщ ерята
на Якимъ Груевъ — всички отъ с. Бранковци; Василъ Величковъ
отъ сжщото село; Младенъ Станковъ, Христо Стойковъ, Илчо Спа
совъ и Смилко Спасовъ отъ с. Назарица.
Всички сж осждени въ Враня о тъ 5 до 15 години затворъ и
после прехвърлени въ Скопския затворъ; но изъ пжтя съ рби те
убили Христо Спасовъ.
Въ началото на априлъ 1932 г. арестувани сж българи о тъ
селата Бранковци, Зли долъ, Дрешникъ и пр. и били закарани въ
Босилеградъ. Двама отъ с. Бранковци сж убити като сж карани
за града.
Презъ началото на априлъ 1933 г. Асенъ Пейчевъ отъ махалата
—
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Добри долъ, Босилеградъ, е битъ жестоко, защото се противопоставилъ на сръбскитЯ жандари да го отвлекать нощемъ отъ д о м ъ тъ
му и тЯ да се гаврятъ съ жена му.
Въ началото на априлъ 1933 г. Д. Величковъ, 28 годишенъ, е
измъкнатъ отъ дома му нощемъ отъ сръбски жандари, отведенъ
край гробищата на с. Изворъ и там ъ убитъ по най-ж естокъ начинъ.
Той е отъ Босилеградъ.
О рганътъ на вжтреш ната западнопокрайнска революционна орга
низация, в. ,, В ъртопъ ” пише:
,, Подъ претекстъ, че населението е укривало комити, ср ъ б 
ската власть е предприела масови арести по селата и е извършила
безчовЯчия, които не се подавать на описание. Начело на страш ната
банда, която върши издевателствата, е околийскиятъ началникъ
въ Босилеградъ Баевичъ, а като негови помощници се сочатъ полицейскиятъ следователь Чучковичъ, наредника Димитрия Стоичъ,
който завежда и ареста, и пандурина Душанъ. Изтезанията се върш атъ въ самото околийско управление, гдето сж натъпкани като
сардели стотици мж ж е и жени.
Атанасъ Маноловъ Якимовъ отъ с. Бистъръ, махала Рупне,
е битъ до смърть като на нЯколко пжти е изпадалъ въ безсъзнание.
Направилъ е опитъ да се самоубие съ едно ножче, съ което се
намушкалъ на 4 мЯста, та по тоя начинъ да се отърве отъ джелг.титЯ.
Ангелъ Николовъ, кметъ на с. Бистъръ, е билъ битъ лично
отъ околийския началникъ Баевичъ. Сж щ иятъ му поставилъ въ
гащитЯ жива котка, която съ ноктитЯ си е дращела месата му, а
полицейскиятъ следователь Чучковичъ е стЯгалъ главата му съ
менгеме и между пръститЯ му е слагалъ желЯзни пръчки.
Бита е жестоко и Йонка Симеонова, родомъ отъ с. Б истъръ,
съпруга на Симеонъ Младеновъ, който сега живЯе въ Кюстендилъ,
подъ претекстъ, че е давала храна на комититЯ.
На Страти Якимовъ отъ с. Бистъръ пакъ по с ъ щ а т а причина,
че е укривалъ комити, сж му горили пръститЯ на ржцетЯ и краката
съ нажежени желЯза. И на него е била поставена въ гащитЯ му
жива котка.
На Тренка Спасова и на съпруга й Спасъ Граничара отъ Вранско сж горени мЯсата имъ съ негорещени желЯза. Ж ената е била
изнасилена отъ полицейския следователь Чучковичъ. С ъ п р угътъ
й е билъ обвиненъ, че превеждалъ комити презъ границата.
Гюра Тошева и баща й Тоше БЯлий отъ с. Бранковци сжщо
така сж били бити до смърть. Наредника Димитрия Стаичъ се е
гаврилъ по най-гнусенъ начинъ съ честьта на тая българка.
Всичко това става презъ м. априлъ 1933 година ” .
На 12 февруарий 1932 г. младиятъ Борисъ Йосифовъ, 15 годишенъ,
отъ с. Горна-Невля, Царибродско, е сполучилъ да премине границата и
да се отзове въ България. Той е описалъ непоносимиятъ режимъ, който
упраж няватъ сърбитЯ спрЯмо младежьта, която живЯе край границата.
МладежитЯ между 15 и 20 години сж били принудени да копаятъ окопи
край границата, да правятъ вълчи ями, да пренасятъ бодливи телове
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и т. н. прёдъ неговото Село. Границата е била осЯяна съ бетонни окопи,
служещи за гнЯзда на картечниците: Неможейки да понася подобенъ
режимъ, младиятъ Борисъ Йосифовъ е преминалъ границата съ рискъ
на живота си.
'
т
(„М акедонска Т р и б у н а”, Индианаполисъ, 17 м артъ 1932 г.).
•*
I^
Въ пограничното село Клисура, Трънско, $ билъ ^ъсЯченъ звЯрски
съ сабя отъ сръбскитЯ пандури 70 годишния Коста попъ Михайловъ.
Още една невинна ж ертва ще оплакватъ българитЯ отъ ЗападнитЯ По
крайнини, наредъ съ многобройнитЯ други такива.
...
„
( ’’ Македонска Т р и б у н а ”, 11 августъ 1932 г,): — '

1 , *
Срещу нова година, 1934, на границата при с. Предевница, Цари
бродско,, е билъ убитъ. отъ сръбскитЯ граничари единъ младежт?. БългарскитЯ гранични войници сж видЯли съ очитЯ си какъ следъ убийст
вото на тоя нещастенъ българинъ сръбскитЯ войници влачили трупа
му и го отвлЯкли въ единъ долъ.
,
..
,
На 4 януарий е отвлеченъ отъ дома му, отъ сръбски потераджии,
Мито Зарубковъ, 56 годишенъ отъ с. Мъзгошъ, Царибродско," убитъ
край селото.
На другия день е билъ изведенъ отъ кжщи отъ сжщитЯ потераджии, Таско Тричкрвъ отъ с. П редевницаи убитъ наблизо до границата.
(;, Македонска Т р и б у н а” , Индианаполисъ; 1 февруарий 1934 г.).
(

J

kl ' V '

•' •

> -

■
’
,

’ V-.,

1

На 2 м артъ 1934 г. към ъ 8 ч. вечерьта, на западната граница, между
българскитЯ погранични постове номеръ 5 и ff, близо до село Джинговци, Стрезимировско, с ж гбили чути гърмежи: На другия день на сто
крачки отъ пограничната линия сж били забелЯзани труповетЯ на двама
селяни. Узнало се е, че сж убити Деянъ Якимовъ, 26 годишенъ и Милошъ
Сотировъ, 24 годишенъ, и двамата отъ с. Д ж инговцй/ Споредъ сведе
нията, получени отъ властитЯ въ Т рънъ, двамата младежи сж били
подмамени и отвлЯчени, за да б ж д атъ убити.
'
v:- ‘ :
... ^ Презъ месецъ февруарий сж били убити отъ сърбитЯ: Георги Пёйчевъ 58 годишенъ, р т ъ с. Борово, Царибродско; той е билъ арестуванъ
и следъ това отведенъ в ъ н ъ о тъ селото и закланъ, защото ималъ двама
сина въ България; Борисъ Ставревъ отъ с._ Петачница, Трънско. Говори
се сжщо, че сж убити Борисъ Арсовъ и Ставре Георгиевъ.
(„М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ, ,22 м артъ 1.934 г.)
Презъ пролЯтьта на 1933 г. сж убити о тъ сърбитЯ Д им итъръ Стойковъ, Владе Станковъ и Атанасъ Илиевъ.
Въ с. Бранковци арестувани сж, презъ пролЯтьта на 1933 г., 20 душ,и
селяни; всички сж много.жестоко бити, и загубили здравето си.
Пакъ презъ пролЯтьта на 1933 г. въ с. Назарица сж арестувани и
изтезавани 6 души селяни.
На 1 юний 1933 г. с. РЯсенъ е било цЯлото блокирано о т ъ нЯколко
•1

—
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стотинъ сръбски войници и жандари; всички кжщи подложени на обискъ
и грабеж ъ; много селяни сж жестоко бити, а Тимо Георгиевъ Каравски
и Александъръ Стойчковъ сж отвлечени и убити вънъ о тъ селото. На
другия день пръснали слухъ, че двам ата били убити отъ ,, комити ”.
П етъръ Кировъ отъ с. Поганово, баща на Асенъ Николовъ (вторъ
баща) и на Тодоръ Петровъ, 64 годишенъ, е убитъ отъ сърбитЬ
презъ юний 1933 година.
Презъ нощьта на 16 юний 1933 г. една пияна сръбска банда отъ
жандари слязла въ с. Петачници, Трънско, и стреляла. На другия день
е намёренъ трупа на единъ убитъ край селото. СърбитЪ сж събрали
всички жени о тъ селото и ги карали да играятъ насила хоро около трупа
на убития, а момичетата да пЪятъ весели пЪсни. Всичко това се ржководило отъ двама сръбски офицери.
Презъ лотото на 1933 г. много селяни отъ с. Клисура, Трънско, сж
арестувани и изтезавани, нЪкои карани и въ Белградъ.
Презъ лотото на 1933 г. въ с. Искровци масово сж бити и изтезавани
селяни отъ сръбски жандари и войска.
Презъ лотото на 1933 г. въ с. Петачинци, Трънско, масово сж
бити и изтезавани селяни отъ сръбски жандари и войници.
На 27 октомврий 1933 г. Коте Златановъ Мангаровъ отъ с. Петачин
ци е заведенъ към ъ границата и там ъ убитъ.
На 30 октомврий 1933 г. Мирчо Виденовъ, 27 годишенъ, е убитъ
отъ сърбитЬ по зверски начинъ.
Ката Костадинова Кърджиева, Станка Зарева Давидкова 20 годишна,
и Стоянка Атева Лазарова, 17 годишна, избягали въ България на 15 май
1933 г. и разправяли, че не могли да и зд ъ р ж атъ повече, защото всички
м ж ж е били карани насила да гонятъ ,, комити ”, а презъ това време
сръбскитЪ жандари безчинствували въ кжщитЪ съ женит-fe. Ката К.
Кърдж иева е полудила отъ боя. ТЪзи жени сж о тъ с. Църновища,
Босилеградско.
Никола Алексовъ, 15 годишно овчарче отъ с. Градини, Царибродско,
на 21 ноемврий 1933 г. е било натоварено да занесе на гуляещ итё сръб
ски граничари ракия. Овчарчето изпълнило поржчката, но въпреки това
сръбските граничари го убили.
*
**
На 6 февруарий 1934 г. въ БЪлградъ сж осждили на смърть Ди
м итъръ Гранджевъ, бакалинъ, и Гаврилъ Ивановъ, предприемачъ-строитель, о тъ с. Клисура, Трънско, и презъ м. априлъ тЪ сж били екзекути
рани. Задочно е билъ осжденъ Любенъ Ст. Христовъ, който е билъ
въ неизвестность.
Обвинението за всички тЪхъ е било, че сж съдействували за извър
шване на атентати.
*
На 4 м артъ 1937 г. 6Ъ застрелянъ въ БЪлградъ АсЪнъ Николовъ.
Заловенъ е билъ деветь месеци по-рано, презъ м. юний 1936 г., тежко
раненъ, следъ атен татъ на ж ел^зоп ж тната линия недалече о тъ Нишъ,
и сражаване съ сръбски стражари.
Така, въ борба свърши ж ивота на тридесетгодишния борецъ, съ
когото Царибродско може да се горд-fee. РЪдко се срещ атъ и всредъ
революционерите толкова безстрашни хора, колкото б% АсЪнъ. При това,
—

506

—

неподражаемо съобразителенъ и спокоенъ. Външниятъ му видъ много
му е помагалъ, за да мине като простъ селянинъ, който носи за проданъ
селски продукти, често и масло въ тенекии, прехвърлени презъ раменете
му въ дисаги. Разбира се, маслото покрива само съ няколко сантиметра
отгоре адските машини. Такова ,, масло ” той бе продавалъ неколко
пжти подъ редъ въ самия Белградъ, кждето е пристигалъ съ влака
както всички останали пжтници.
Този герой немаше големо образование: свършилъ бе само трети
класъ. Но бе много буденъ. Основните въпроси, които имаха значение
за сждбата на българския народъ, той ги разбираше безпогрешно. И
непоколебимо верваше, че сръбската тирания ще бжде сломена, по-рано
или по-късно.

АсЬнъ Николовъ, незабравимия герой на Царибродско.

П ри м ер ътъ на А сенъ Николовъ е давалъ насърдчение и изпълвалъ
съ възто ргъ другарите му по оржжие. Заслужено той тр еб в а да остане
въ паметьта на потомството като първенецъ в ср ед ъ всички о т ъ З ап ад 
ните Покрайнини, които революционно се опълчиха противъ робството
между д в ете световни войни.
О тъ 1934 до 1936 година той и б р атъ му сж били арестувани въ
софийския централенъ затворъ. По това време сръбскиятъ краль бе
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успЪлъ да впрегне въ пандурска роля, за защита на сатрапията си,
цялата българска власть, начело съ министрите.

Ако н^кой има нужда да бжде още единъ пжть осветленъ защо
ВМРО е прибегвала до оржжието, нека има търпението да прочете сле
дващ ата статия на Рувимъ X. Маркъмъ, дългогодишниятъ кореспондентъ на Бостонското известно списание ,, Крисчанъ Сайънсъ Мониторъ ”. Г-нъ М аркъм ъ може да се см ета като най-добре запознатиятъ
съ балканските работи, и особено съ македонския въпросъ, американецъ между дветг£ световни войни.
Той е писалъ десетки пжти, съ доводи необорими и следъ пжтешествия изъ Македония, че славянското население на тази земя е бъл
гарско. Следователно, когато употреблява израза „ македонски народъ ” ,
тр еб в а да го разбираме въ смисъль на „ население ” . Ето въпросната
статия, препечатена въ в-къ „ Независима Македония ” презъ октом
врий 1924 г.:
,, Защо сжществува една македонска организация ” .
„ Преди неколко дни единъ превъзходенъ чужденецъ ме за
пита: „ Защо има една революционна македонска органзация ? Ако
въ стоящ ата подъ сръбско владичество часть на Македония владее
несправедливость, защо не се дири изходъ по пжтя на една за
конна партия ? ”
Запитвачъ тъ е достатъчно запознатъ съ отношенията въ Б ъ л 
гария и на Блакана. Обстоятелството, обаче, че той не разбира,
защо македонците действуватъ по пжтя на т е х н а т а революцион
на организация, а не на една обикновена политическа партия, по
казва, че не е успелъ да си създаде истинска картина върху от
ношенията въ сръбска Македония. Ако тази превъзходна чужда
личность, която си е поставила за задача да опознае положението
на малцинствата въ Европа, не е успела да схване насилническия
режимъ въ южна Югославия, какви ще да сж познанията на
големия с в е т ъ върху Македония ? Благодарение на големото вли
яние на белградското правителство, за известни дипломатически
кржгове, голяма часть политици и държавници и издатели на
вестници е неизвестно, че сжществува единъ македонски въпросъ.
Много отъ тези, които сж си дали трудъ да добиятъ погледъ
въ балканските отношения, се дори убедиха, че македонскиятъ в ъ 
просъ се създава изкуствено отъ политици и отчаяни авантюристи,
които гледатъ да ловятъ риба въ мжтна вода. Така, напримеръ,
споменатиятъ господинъ ми каза, че съ р би те сж го уверявали, че
въ южна Сърбия не владеело никакво недоволство с р е д ъ населе
нието. Ако се сжди споредъ сърбите, х ъ р в а ти те били недоволни
и искатъ една автономия, македонците, обаче, не предявявали
никакви искания за разширение на те х н и т е права. Както заявяватъ сърбите, македонскиятъ въпросъ билъ създаденъ въ София.
Съ огледъ на това общо убеждение, което с ъ р б и т е се опитв атъ да разпространяватъ с р ё д ъ отговорните политически ф ак 
тори на целия св етъ , бихъ си пожелалъ хиляди езици, за да
разясня лично въ всека редакция, въ всека черква, въ всеки
—

508

—

дъ рж авенъ кабинетъ въ Европа и Америка всекиму, който иска
да чуе и притежава разумъ и сърдце, защо сжществува една
македонска организация и що е собствено македонскиятъ въпросъ.
Много столетия наредъ единъ народъ е населявалъ средната
часть на Балканския полуостровъ. Тоя народъ, повече отъ единъ
милионъ души, има свой собственъ езикъ, своя литература, своя
вера, свои национални традиции и творения. Тоя народъ е тъй
самобитенъ и самостоятеленъ, както ирландците, фините, белгий
ците, холандците и чехите. Тоя народъ беше векове подъ тур
ско владичество, изложенъ на всички мислими преследвания, в ъ 
преки това, обаче, не загуби своето национално съзнание. Преди
неколко години Македония беше разделена на неколко части, и
първата часть падна подъ гръцка, втората подъ сръбска и тр етата
подъ българска власть. Това разкжсване на единъ народъ само
по себе си не е отъ големо значение. Всеки народъ е малко или
много разделенъ. Хиляди италианци ж и в ея тъ въ Франция, ми
лиони немци въ Съединените Щ ати, французи въ Швейцария.
Ако по-високи политически съображения или стари, непроменими
предания изискватъ разделението на единъ народъ, това може да
се търпи, безъ да се нарушава чрезъ това равновесието въ св ето в 
ната политика.
Трагедията на македонския народъ, обаче, не се изчерпва
съ това, че о тделн ите части на тоя народъ ж и в ея тъ въ различни
граници. Много повече тукъ се касае за това, че две правителства
умишлено и систематично се стремятъ да и зтреб ятъ подчинените
имъ части на македонския народъ. Безъ милость се стар аятъ с ъ р 
бите и гърците д а затриятъ всека следа на единъ едномилионенъ
народъ. Това е вопиещата трагедия на Балкана. Това е най-голем ата неправда, която се върши посемсега въ Европа. Докато трае
това систематично изтребление на македонците, не може да има
на Балкана никакъвъ миръ и никакво спокойствие. Ц ърквите мо
же да свикватъ конгреси колкото и кждето си искатъ, докато
обаче тази неправда владее, тези конгреси ще представятъ фари
сейски молитви. Обществото на Народите може да се събира кол
кото си иска и да съчинява планини о тъ протоколи; докато две пра
вителства провеж датъ унищожението на македонците, О бщ ест
вото на Н ародите не ще сжществува за Балканския полуостровъ.
Гърци и сърби, разбира се, искатъ да си въобразятъ, че н е 
ма никакъвъ македонски въпросъ. И Англия твъ р д еш е много де
сетилетия наредъ, че нема ирландски въпросъ. Русия на свое вре
ме б е извикала въ света, че немало никакъвъ полски въпросъ. И
Германия не искаше да чуе за единъ елзаски въпросъ. Но исто
рията е по-мощна о тъ разпорежданията на империалистични пра
вителства и жизнената воля на потиснатите малцинства много посилна, отколкото заплашванията на безмилостни министри. Ж изнениятъ духъ на европейските малцинства победи надъ столетията
и тъй сжщо и д у х ъ т ъ на македонския народъ ще се дигне срещу
всеки потисникъ.
Който иска да се убеди въ сжществуването на единъ м а
кедонски въпросъ, т р е б в а само да дойде въ България. Т ам ъ не
намираме никакви жилища, никакъвъ подслонъ. Защ о ? Защ ото
ние тр еб в а да делим ъ наш ите жилища съ люде, които сж про
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гонени отъ Македония. Въ крайните и най-скромни предградия на
града живЪятъ хиляди новодошли македонци.
Всекидневно се виж датъ въ много български градове на ули
цата уморени и съсухрени люде, които предлагатъ на малки ко
лички зар зав атъ и овощия. Други хиляди работятъ ревностно въ
малки бедни работилници. Други пъкъ сж земеделски и строителни
работници. Ц ел ата страна е препълнена съ стотици хиляди не
щастни жертви, които ж и в ея тъ въ низки влажни стаи, върш атъ
всека теж ка работа, излагатъ живота си навредъ на опасность и
гинатъ о тъ болести, изтощение, гладъ и мжка. Т ези люде сж маке
донци. Т е напустнаха своите собствени хубави домове, за да се заровятъ въ влажни зимници. Т е напустнаха своите дюкяни, за да прод аватъ овощие и печени нещ а на улицата. Т е загубиха пространни
полета, за да кърпятъ обуща въ бедни дървени бараки. Т ё се отка
заха отъ своето големо имение, за да продаватъ кромидъ на грубо
сковани колички.
Защо вър ш атъ това ? Може би отъ любезность към ъ некой
политици или авантюристи ? Защо се отрекоха много стотици хи
ляди о тъ всичко въ тоя светъ , само не отъ своя ж ивотъ и своето
убеждение ? Защ о б е г а т ъ въ леденъ студъ и паляще слънце, за
що изоставятъ всичко, което имъ е мило и скжпо, защо скитатъ по
трудни пжтища въ неизвестна далечина ? Защо изтръгнаха бо
зайничетата отъ люлките, родилките отъ леглата, за да ги м ъкнатъ
въ злочесто скитничество ? Защо треперятъ днесъ на д ъ ж д ъ и
в е т ъ р ъ , докато вчера още можеха да спятъ подъ удобенъ покривъ ? Защ о л еж атъ днесъ хиляди и хиляди на гола земя, докато
вчера още можеха да почиватъ въ топло легло и украсени съ ки
лими одаи ? Защ о чакатъ днесъ хиляди бездомници въ голи слу
жебни помещения да добиятъ место за спане, докато вчера още
можеха да се разпореж датъ гордо въ собствени кжщи ?
На този въпросъ има само единъ отговоръ. Т ези хилядници
и хилядници нещастни сж дошли тукъ и сж се подложили на всека
мислима мжка, защото техното положение въ Македония беше
непоносимо. Въ този случай не може да има различно мнение. Сто
тици хиляди македонци се намиратъ тукъ. Защо напустнаха всичко,
за да дойдатъ при насъ ? Само затова, защото там ъ не може
да се живее.
Защ о не став а тъ гласни никакви протести въ ,, сръбска ” Ма
кедония, както въ Хърватско ? Защо не предявятъ македонците
гласно своите искания ? Е, кажете ми, защо не препуска вързанъ
конь ? Защо не може да вижда човекъ, комуто сж извадили очи
те ? Защ о не може да танцува оня, комуто сж отсечени краката, и
да свири на цигулка оня, комуто сж вързани р ж ц ет е ?
Защ о нем а никаква политическа партия въ Македония ? З а 
щото Б е л гр ад ъ не позволява. Т ам ъ не може да се говори дори
на сръбски за македонския народъ. Т ам ъ не може да има нито
партия, нито може да се свика събрание, нито е позволено да
се издава вестникъ или да се постави некой за кандидатъ. Т ам ъ
н аро д ъ тъ не може да гласува за своите хора, не см ее да предя
вява правата си, не см ее да прави оплаквания, да, той не смее
дори да живее.
М акедонците иматъ твърде добре развитъ политически ин—
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стинктъ. Незаконната сила ги вече отвръщава. ТЯ пролЯха вече
достатъчно кръвь. ТЯ искатъ да водятъ въ спокойствие и миръ
единъ чрезъ конституцията уреденъ животъ, копнЯятъ за това
много повече отоколкото кой да е другъ народъ въ свЯта. ТЯхното желание е да хвърлятъ оржжието.
Но сърбитЯ не искатъ това. ТЯ решиха да унищ ож атъ единъ
народъ. Пита се, дали е съгласно съ морала на двадесето столЯтие
да пропадне единъ народъ безъ съпротива ?
Ирландия вика: „ Не ! ” . О тъ Полша се дочува: „ Не ! ” . Да,
дори и Турция вика: „ Не ! ” .
ВсЯки жизнеспособенъ народъ има право да живЯе. МакедонцитЯ, които сж съхранили своята самобитность отъ хиляда го
дини, сж жизнеспособни и иматъ право на животъ. ТЯ ще се
борятъ за своя животъ. Ако Сърбия позволи, тЯ ще се борятъ
като всЯка миролюбива група и ще образуватъ една мощна часть
на Югославия. Ако Сърбия не позволява, тЯ ще се борятъ по пжтя
на тЯхната тайна организация. МакедонцитЯ сж свикнали на ли
шения и не искатъ много отъ свЯта. ТЯхнитЯ искания сж твърде
скромни.
Но тЯхнитЯ искания не може да се разклатятъ. ТЯ сж душата
на тоя народъ. ТЯ сж македонската сжщность. Съ една дума, тЯ
сж правото да живЯятъ. Ако хората се о тк аж атъ отъ това при
митивно право, тЯ вече не сж хора.
По единия или другия начинъ македонцитЯ ще се борятъ за
това право. Кой пжть ще избератъ тЯ, зависи отъ Сърбия.
Въ БЯлградъ трЯбва да се пита, защо сжществува една ма
кедонска организация. Сръбското правителство има думата. ”
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XXX. ЧЕТНИЧЕСКИ ПРОЯВИ ВЪ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ
М алкиятъ брой на сблъсквания въ южна Македония показва, че
ВМРО е избягвала старателно акциитЯ тамъ, по мотиви, за които се
спомена другаде вече *.
СамитЯ гръцки вестници понЯкога пишеха, а властитЯ въ Атина
сжщо добре бЯха схванали, че ВМРО нЯма намерение да развива
четническа дейность въ южнитЯ крайща на нашето отечество, подъ
гръц ка власть. Т ака че, престрелкитЯ, за които по-долу ще споменемъ,
се д ъ л ж а т ъ на случайни разкрития. Тия нелегални групи сж имали за
задача главно мълкомъ д а преминатъ презъ ,, гръцка ” територия, за
да се явяватъ тамъ, кждето е било предназначението имъ.
Доколкото в ъ южна Македония се отбелЯзватъ и две нападателни
инициативи, тЯ сж станали мимо становището на ВМРО; въ единия
случай по вина на единъ, войвода, въ другиятъ случай поради моментно
увлечение на единъ членъ отъ Централния комитетъ на ВМРО.
Ето кои прояви съ м ъ записалъ, в ъ зъ основа на запазени нЯкои
вестници или по паметь.
*

На 16 октомврий 1925 г. бомба е избухнала въ едно кафене на
гр. Леринъ. Имало убити и ранени. АвторитЯ на атентата не сж били
заловени. Гръцката преса дигна олелия по този случай и властьта по
бърза да го използува за гонидба на мЯстното българско население.
ГолЯма жестокость е проявена отстрана на гръ ц к ата полиция сп р я 
мо арестуваните хора, които бЯха отначало стотици. НЯколко десетки
останаха по-дълго време въ затворитЯ, докато се приключело следст
вието по атентата.
Въ в-къ „ Нувелъ Маседониенъ ” отъ 15 януарий 1926 г. единъ
известитель писа:
„ НовинитЯ за нещастното българско население въ Леринската область възмутиха свЯта. Но да би м огълъ човЯкъ да надник
не въ леринскитЯ подземия на затвора, би билъ тероризиранъ
отъ това възкръсване на неронскитЯ времена .. . повече о т ъ 400
души чакатъ въ затворитЯ да б ж д а тъ хвърлени въ ржцетЯ на
КожанскитЯ сждии . . .
ЗатворницитЯ сж подложени на нечовЯшки реж имъ, на гладъ
и на ж аж да. По-голЯмата часть о тъ тЯзи нещастници сж били
откжснати отъ занаятията имъ неочаквано, и хвърлени въ затво
ра, безъ да сж минали никакъвъ разпитъ; докато единъ день съ
изненада прочитать „ присждата ”, която ги осж ж да. Измжчени,
изгладнЯли, тЯ сж набутани по повече о тъ 40 души въ една килия,
кж дето седатъ безъ никаква покривка на влажния подъ. 40-го* Въ книга втора съ мои спомени.
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дишни, или 50, а мнозина и 60-годишни, т е умиратъ о тъ т ж г а по
децата си. Една жена споделя т£ х н ата участь. Между затворе
ните е билъ сжщо единъ бЪжанецъ — Филипъ Московъ — който
е билъ осжденъ да бжде депортиранъ въ некой отъ гр ъц ки те
острови, безъ никакъвъ процесъ. Въпреки, че документите му
сж били въ изправность и въпреки интервенцията на гръцко-бъл
гарската Комисия по емигрирането, той е билъ окованъ въ вериги
и закаранъ въ Атина. Ималъ е малко драхми и незнамъ дали е
могълъ съ т е х ъ да си осигури свободата ”.
Влиза въ ,, ролята ” си у ж ъ неотговорната гръцка организация
за тероръ надъ българите. Върху това сж щ иятъ ,, Нувелъ Маседониенъ ” отъ 5 май 1926 г. разказваше:
,, Веднага следъ бомбения ,, атен татъ ” въ Леринъ, се появи
Гръцко-Македонския Юмрукъ, който си е сложилъ за цель да брани
д ъ рж авата противъ българските комити. Това сдружение се е
създало подъ покровителството на гръцкото правителство съ цель
да се застави, посредствомъ непрестанни преследвания, българ
ското население да емигрира. Това сж целите на създателите й,
^ които сж наели една банда отъ 10-15 души, водени отъ кървож адния „ капитанъ ” Стефанъ. Роденъ въ Битоля, Стефанъ е влахъ
по националность. Въ 1916 г. при оттеглянето на българските
войски отъ областьта, той заедно съ ренегата Бабунски, събралъ
българските първенци о тъ селата Пътеле, Соровичъ и Петърско:
Попъ Петре, Дине Даскето, Лазо Мишевъ, Михалъ Зунковъ, Дине
Газета, Коле Дочевъ, Пандо Канговъ, Доре Алилиомовъ, Георги
Дичковъ, Христо Смиляйковъ, Стефо Бачевъ, Гого Бисеринъ, Лазо
Траяновъ, Траянъ Траяновъ, Коле хаджи Мицовъ, Кочо Гюровъ,
Коле Петрушановъ, Стоянъ Бачковъ, Кочо Бисеринъ, Ставре Стамковъ и др. и следъ като ги е малтретиралъ, ги зав л екъ л ъ въ пла
нината, кждето ги избилъ. Роднинитё и близките сж могли да
нам ерятъ труповете, ужасно осакатени, само следъ неколко дена.
Сжщия този бандитъ се отдаваше въ с ъ щ о то време на гра
бежи надъ населението, което е требвало да даде последното си
парче злато, за да избегне рапресалите му. Военните френски
власти се б е х а страшно възмутили поради държ анието на този
ж естокъ бандитъ, който б е осжденъ. Но поради настояванията на
гръцкото правителство, той бе опростенъ въ последния моментъ.
Това е Стефанъ. Самия Пангалосъ му е далъ пълна свобода
да коли, да малтретира и д а преследва населението въ Леринско.
Така отъ месеци вече наредъ той броди отъ село на село: въ
Каленикъ, Асаново, Пополжени, Неокази, Вощарени, Сетина, Крушоради, Клещина, Котори, Лесковецъ, Росенъ, Песотчница, В ърбени, Кучковени, Борешница и др. Населението е подложено на
систематични преследвания и нем а на кого да се оплаче. Найвидните българи сж били избити (о т ъ горните села). Въ с. Л е
сковецъ на попъ Христо е била откж сната брадата, а 3 жени
(Минкова, Джолева и Пандева) и братъ му Митре, сж били ж е
стоко бити. Мнозина е требвало да побегнатъ о т в ъ д ъ границата.
По наши сведения даж е сръбски те гранични войници сж от
вратени отъ този вандализъмъ и навлезли въ гръцка територия,
—
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опитвайки се да хванатъ „ к а п и т а н а ” (по посока на Крушоради),
за да освободятъ населението. Но предупреденъ о тъ една жена,
,, капитана ” успЯлъ да избЯга.
Това е въ общи черти положението създадено отъ Пангалосъ
въ Леринско. До кога ще трае това ? Само Богъ би м огълъ да го
каже ”.
„ Н а 31 октомврий подъ претекстъ, че т ъ р с я т ъ комити, войс
кови части и жандармерия, въоржжени съ артилерия и картечни
ци, сж претърсили селата Върбени, Пополжени, Арменоро, Петораци и др. и сж държ али обсадното положение 3 дена. Следъ като
обискирали най-старателно селата, видЯло се, че нЯма следа отъ
„ комитаджии ” . ВъпрЯки това обискитЯ сж били придружени отъ
ужасни тормози. Арестуваните сж били 30 въ Върбени и 41 въ
Пополжени ” .
Около двадесеть души затворници сж били закарани въ атинския
затворъ „ Палея Стратона ”. Между тЯхъ има петима старци и една
>хена. З а тЯхъ е издадена следната присжда:
„ Комисията за обща Сигурность по Леринския окрж гъ, съставена
отъ председатель Папазиглу, окрж ж енъ управитель, и членоветЯ Теодорату, прокуроръ, и Моисаку — командантъ на жандармерията, с ъ 
брани въ окржжното управление, на 24 ноемврий 1925 г., следъ като
сж взели предвидъ: 1) постановлението съ дата 22 ноемврий на Кожанския Воененъ Сждъ, приключващо следствието отнасящо се до лицата
изброени въ тукъ приложения списъкъ, установяващо, че въпрЯки лип
сата на сериозни причини противъ тЯхъ, има признаци, че тЯзи хора сж
опасни за обществения редъ, и че живЯейки въ села тЯ биха могли да
препятствуватъ властитЯ въ действията имъ за елиминиране на ,, ком и та д ж и тЯ ” ; 2) и доклада на шефа на движимитЯ жандармерийски
групи въ Леринска область, № 42 съ дата 22 ноемврий, и обясненията
на команданта на жандармерията, решава да депортира за 6 месеца
въ островъ Андросъ следнитЯ: Никола Христовъ, Василъ Домазетовъ,
Мара Капланка, Стефо Стефовски, Стефо Дановски, Геле Чачковъ отъ
с. Върбени; Д им итъръ Гоцевъ, Филипъ М аджаровъ, Тодоръ Коревчовъ
отъ с. Пополжени; Димитрий Крисевъ отъ Каламбощица; Лазо Ставровъ, Филипъ Московъ отъ с. Дъмбени; Никола Соколовъ, Пандо Ваневъ, Д. А. Секуловъ и Лазо Каранджовъ ” .
Въ градъ Кожани бЯха сждени и осждени на см ърть Атанасъ
Поповъ отъ с. Борешница, Павле Мавчевъ и Михайлъ Стефовски отъ
с. Върбени. ТЯ бЯха застреляни на 13 декемврий.
На островъ Скиросъ сж били изпратени: Траянъ Мелиовъ, Антонъ
Мелиовъ, Геле Кучковецъ, Кръсто Гюровски о тъ Върбени; Илия Ж ировъ, Лазо Деларовъ, Стоянъ Газея, Коста Дейковъ — о тъ с. Попол
жени. Имената даваме както сж ги писали гръцкитЯ вестници.
Заточени сж били на островитЯ и: Никола Ш каклевъ, Тодоръ Котевски, Филипъ Мицаревъ, А танасъ Ивановъ о тъ с. Папалиени (посо
чено по гръцки). И отъ други села е имало сжщо заточени лица.
Солунскиятъ в. „ Неа Алития ” съобщи:
„ О т ъ днесъ преди пладне започна въ углавното отделение на
тукашния окрж ж енъ сж д ъ разглеждане дЯлото на онЯзи, които съ стасляватъ вто р ата серия отъ обвиняемитЯ по бомбения атен татъ , който
българскитЯ комитаджии извършиха подъ шефството на водителитЯ си
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Геровски и Которчевъ презъ ноемврий 1925 г. въ хотела въ Леринъ.
Както е известно, първите заловени тогава отъ обвинените въ атен тата
бидоха сждени предъ углавното отделение на сж да въ Кожани. О тъ
т е х ъ трима бех а осждени на смърть и застреляни тамъ. Д алото на сж дените днесъ отначало бе предадено за разглеждане отъ военнополевия
сждъ, който извърши надлежните разследвания. По-късно, обаче, то
биде прехвърлено въ граж данските сждилища, предъ които обвиняеми
т е употребиха разни специални средства, следъ привършването на
които далото се насрочи за днесъ.
Обвиняемите този пжть сж 12 души. О тъ т е х ъ въ предварителенъ арестъ се намиратъ: К. Неделковъ, Ат. Ксаневъ, Розалиевъ, В.
/Лицевъ, Т. попъ Димитровъ, Кице, Стоянъ Алексовъ, И. Хлепацовъ,
\. Делениковъ и К. Божиновъ ” .
Солунскиятъ апелативенъ сж дъ издаде следната присжда:
Неделковъ и Делениковъ по на 18 години затворъ; п. Димитровъ и
Божиновъ по на 15 години затворъ; Просеновъ, Мицевъ и Алексовъ по
на 12 години затворъ; Сулидовъ и Катцуновъ по на 4 години затворъ
и по 4,000 драхми глоба.
За ц ялата тази афера вина е носилъ Пецо Трайковъ, който б е се
озовалъ там ъ нелегално. Независимо, че съвсемъ добре му е било по
знато становището на ВМРО относно нежелателностьта да се насърдчаватъ въ тоя край революционни открити акции, той е далъ просторъ
на своята необуздана природа и е прекрачилъ границата на онова, кое
то е било позволено. З а това му увлечение некой деятели в ср ед ъ ВМРО
сж настоявали щото той да получи наказание, напр, да бжде изгоненъ
отъ редовете на ВМРО; други сж искали да бжде наказанъ съ смърть;
между т е х ъ особено настойчивъ бе П. Шандановъ. Некой другари
изказваха предположения, че той може и умишлено да е действувалъ
противъ нарежданията на Централния Комитетъ, ако е нечий прикритъ
агентъ, напр, на комунистите, които имаха за задача да руш атъ ВМРО.
Следъ 1928 г. той вече влиза и открито въ връзка съ комунистите.
Централниятъ Комитетъ, претегляйки по съ весть всички съобра
жения, не позволи да се прибегне до крайна м ерка противъ Трайкова.
Но ясно стана, че той не притежава качества, за да му се поверява
отговорна работа. Имаше у тоя човекъ енергия и смелость. Беш е пока^алъ доста ревность при залавянето на некой виновници около убийст;ото на Т. Александровъ, именуващи се все още „ санданисти ” — като
П етъръ Говедарчето, Гоце Манолевъ и др. въ Мелнишко. Но покрай
неговата необузданость и ограниченъ умственъ крж гозоръ, падаше въ
очи и некаква немара спремо онова, което може да се нарече мораленъ
кодексъ на ВМРО. Той напр, сметаш е ср едствата на ВМРО едва ли
не като частна собственость на тоя или оня. Само така си обяснявахъ,
че еднаж ъ се яви предъ менъ и безъ да разсж ж дава ми поднесе подпи
сана отъ него разписка за сума отъ сто хиляди български лева.
— Каква е тая разписка ? — го питамъ.
— Да ми дадете сто хиляди лева, понеже искамъ да си градя кжща.
— З а такива разходи на дейците немаме предвидени суми. Пред
стави си ако всички речемъ да си съградим ъ кжщи съ сре д ств ата на
ВМРО. О ткжде да ги намеримъ толкова пари ? Но не само това може да
се каже въ този случай . . .
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Пецо млъкна. Но не можеше да има съмнение, че ако той би разЛолагалъ съ касата на освободителното движение, първата му работа
би била да си съгради кжща, може би две-три кжщи.
Сръбската пропаганда побърза да използува леринската аф ера въ
полза на своите империалистически и агресивни планове, целящи да
поставятъ и Солунъ подъ владение на Б елград ъ.
Б елградската телеграфна агенция Авала съобщ ава съ д а та 22 декемврий, че въ Битоля се е състояло едно събрание о т ъ 15 хиляди ду
ши, за да протестира противъ гръцкия реж имъ въ Македония. О рато
р и те обвинили гр ъ ц к и тё власти, че отнели на малцинствата правата, на
които т% се радвали подъ турския режимъ, че произволно конфискувала
имотите и че преследвала негръцките елементи.
Събранието гласувало една резолюция, която иска з а славянскитё
малцинства въ Гърция възмож ностьта за единъ поносимъ ж ивотъ въ
страната, кждето т е ж и в е я т ъ отъ векове, така както и възвръщ ането
на ц ъ ркви те и училищата, кждето т е д а си сл уж атъ съ майчиния си
езикъ.
Естествено, сръбската пропаганда не говори за „ българи ” въ
южна Македония, а за „ славяни ”, независимо, че Гърция и въ догово
р и те о т ъ най-ново време говори само за българско тамошно население.
^

-

„ М есаже д ’Атенъ ” отъ 29 юлий 1925 г., както и други атински
вестници съобщ аватъ, че една чета о тъ 26 души е навлезла въ гръцка
територия къ м ъ Кукушъ.
Друга група е навлезла в ъ Тракия между постовете 93 и 99.
Т рета група е навлезнала пакъ въ Тракия.
Командването на третия армейски корпусъ опровергава всички тези
съобщения, заявявайки, че никакво движение на чети не е забелезано.
v. Фактически гъ р ц и те използуватъ такива фалшиви съобщения, за
да оправдаватъ терора си надъ българското население.
*
По съобщения въ некой сръбски вестници, презъ м. м ар т ъ 1927 г.
се развило сражение между чета и гръцки войници меж ду селата Вощарани и Крушоради. Четата се изгубила невредима. По частни све
дения п ъ къ гъ р ц и те направили насилия надъ селянитё - в ^ Крушоради
и Сетина.
В-къ „ Политика ” о тъ Б елгр ад ъ , съобщава, че о т ъ Солунъ из
вестявали за некой си войвода Ангеловъ, който се движ елъ въ гръцка
територия около Суровичево; но миналъ въ Битолско. Предполагало се
(дори това знае солунския известитель .. .), че Ангеловъ ще действува
именно около Суровичево.
*

Презъ септемврий 1927 г. сж били арестувани двама българи о т ъ
гръ ц к и те власти въ Солунъ. Единиятъ, Нановъ, е билъ заловенъ между
Солунъ и С ересъ. Въ автомобила, съ който пж тувалъ, намерили взри
вни материали. Той и дру гар ьтъ му Кулелията сж дъ рж ан и неколко
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месеци въ затвора. Предъ сж да сж се изредили нЪкои свидетели, които
сж ги обвинявали въ намерение да вър ш атъ атентати срещу сръбското
консулство въ Солунъ, срещу нЪкои банки и даж е срещу видни гръцки
личности отъ администрацията.
Значи, двамата не сж заловени при изпълняване на никаква напада
телна акция; нито даж е сериозно е доказана никаква подготовка за
подобно н^що. Въпреки това, бидоха осждени на смърть и застреляни
въ солунския старъ затворъ ,, Йеди-Куле ” на 7 май 1928 г.
Изпълнението на присждата б-fc протакано цЪли месеци, за да
бж д атъ повече морално изтормозени. Гръцкото правителство искаше
да покаже на каква „ висота ” стои правосждието му, та затова присжлата бЪ разпращана до разни сждебни по-горни инстанции,
В-къ „ Тахиндромосъ ” о т ъ 10 декемврий 1927 г. бЪ съобщилъ,
че щЪли да сж дятъ и съпругата на Кулелията.
Губернаторътъ на Македония подъ гръцка власть, Калеврасъ,
заяви въ Солунъ:
О тъ заловените до сега документи имаме пълно
доказателство, че се намираме предъ единъ обширенъ комплотъ, който
е организиралъ срещу насъ македонския комитетъ. Следствието ще
продължи най-малко два месеци ” . О тъ „ широкия комплотъ ” , обаче,
не биде приложено нищо на практика.
В-къ ,, Новости ” отъ Загребъ, близъкъ на властит-fe, даде снимка
на сръбския консулъ въ Солунъ, въ която се виждаше карабина и
револверъ, съ които консулътъ се е снабдилъ, за да се брани ” от ь
проектираните атентати.
Софийскиятъ в. ., Знаме ”, органъ _ на демократическата партия,
писа по поводъ на гръцката присжда;
,, Двамата българи бЪха осждени. Въ сжда не се установи, че
rfc сж имали намерение да направятъ атентатъ. Въпрёки това, тЪ
бЪха осждени и то на смърть. Тази присжда предизвика гол^мс не
доумение. Ж>ма текстъ въ гръцкия наказателенъ законъ, койти д:предвижда смъртно наказание само за това, че у нЪкого се н а м е 
рило оржжие, даж е и когато то е предназначено за извършване на
престжпление, щомъ престжплението не е извършено, нито пъкъ
никакъвъ опитъ е направенъ за извършването му .. .
Ж естокостьта, която спрямо тия двама българи се прсиви к
която съ нищо не може нито да се оправдае, нито да се обясни,
мина предала и на най-голямото безчовЪчие. Както е известно,
екзекутирането имъ биде насрочвано няколко пжти и няколко пжти
отлагано, за да се съ здаватъ излишни душевни страдания на два
мата мжченици.
С м ъртьта тЪ сж посрещнали — нека това служи за утЪха на
тЪхнигЬ близки и приятели — както я посрещ атъ добритЪ синове
на Македония — съ вдигнато чело и гърди, изпълнени съ гранитна
вЪра за добри дни на тЪхната поробена родна земя ” .
З а жалость, Протогеровъ чрезъ негови познати е давалъ нЪкакьл
мъгливи, непрецизни насърдчения на едного отъ двам ата застреляни въ
Солунъ родолюбци. Той (П ротогеровъ) 6Ъ противъ атен та ти те ужч-.
Но суетата му и ту къ 6Ъ наддЪлЪла, за да се стигне до погубването
на тия хора, безъ да има даж е опитъ за извършване на каквато и да
е акция. Следъ като се чу за застрелването на двамата, той е отбЪг—
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валъ да даде каквито и да е разяснения предъ другарите си, предста
вяйки се за съвсемъ безучастенъ въ цЯлата история.
#
Споредъ атинска телеграма отъ 10 октомврий 1927 г. близо до Горничево станало сражение презъ м. семптемврий между чета и гръцки
войници, при което паднали двама четници.
Допълнителни гръцки известия изкарваха броя на четниците сто
и осемдесеть души. При единиятъ отъ загиналите комити била н ам е
рена манлихерова пушка и четири бомби.
Подиръ това явиха, че убитиятъ билъ войводата Никола Христовъ.
Имало и единъ раненъ. Сражението продължило дълго време.
В-къ „С вобода или С м ъ р т ь ” отъ 15 октомврий с.г. предаде до
писката на гръцки кореспондентъ до в. ,, Врадини ”, който отишелъ на
местото, кждето падналъ Никола Христовъ:
„ Б ъ л г а р с к и т е комитаджии, които така бесно действува, ь
презъ последните дни въ сръбска територия, хвърляйки на въздухъ
кжщи и железопжтни линии, вижда се, че още не сж напуснали
гръцката територия.
Положението е мжчно, тежко и парадоксално. Никой нищо не
може да подозира отъ минута на минута, какво може да стане.
Дейностьта на българските автономисти е действително величест
вена. Сърбия не ще се отърве лесно отъ т е х ъ ; големото изселване,
което стана отъ Македония, допринесе твърде много, за да бжде
днесъ положението у насъ малко по-спокойно.
О тъ далече като наблюдава човекъ българските комитаджии,
може да ги счита за разбойници, немирници и кръвожадни, една
сбирщина отъ авантюристи. О тъ близо, обаче друга е действителностьта. Една красива борба за националность се води тука горе,
противъ стремлението на Сърбия да асимилира повече отъ 600,000
българско население подъ сръбска власть.
Комитаджиите въ рш атъ повече дела на военна добродетель,
отколкото престжпни дела. Самата имъ униформа е военна, въорж жението и дисциплината сж военни, движенията сжщо така сж
военни. Надъ ш апките иматъ девиза „ Свобода или Смърть ”, за
независимостьта на Македония.
Т ех н а та дейность не може да се ограничи отъ нищо. Стига
да пож елаятъ нещо и това нещо може да бжде една бомба въ
некой сръбски центъръ, или да се хвърли въ въздуха некой тренъ,
— стига да го пож елаятъ и свърш ватъ го. Нищо не е въ състояние
да ги спре.
Тоя войвода Никола Христовъ тр еб в а малко повече да при
влече нашето внимание и сражението, което стана завчера около
р е к а т а Вардаръ, не е последно. С ърбите дойдоха специално отъ
Гевгели да го ф отограф иратъ, следъ като го дигнаха правъ и
поставиха до него въорж жението му. На ш апката му л ъ щ а т ъ ду
м ите ,, Свобода или см ърть ” , които биятъ на очите и горятъ,
защото значението на ,, Свобода или Смърть за Македония ” ни е
известно !
—
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СърбитЯ се м ж ч атъ да з а д ъ р ж а т ъ една страна, която не имъ
принадлежи. ТЯ мжчно ще могатъ да разрушатъ тоя символъ,
който е записанъ не само надъ шапкитЯ на комитаджиитЯ съ ме
талически букви, но е вкорененъ дълбоко въ душитЯ и сърдцата
имъ ! ”
Дори странно изглежда, че единъ съвремененъ гръкъ е написалъ
тия правдиви думи. Той е пропусналъ да отбележи едно нЯщо: че бор
бата не е само противъ сръбскитЯ окупатори; тя е за цЯлостна, незави
сима Македония, което значи Македония до морето.
За загиналия Н. Христовъ ,, Свобода или Смърть ”, въ броя си
отъ 20 януарий 1928 г. даде тия сведения:
,, Роденъ е въ с. Негованъ, Леринско, презъ 1885 година. РодителитЯ му сж албанци по произходъ. Едвамъ свършилъ 3-тото
отдЯление на българското училище, въпрЯки неговото желание,
домашнитЯ му го спиратъ отъ училище, за да помага на майсторлъ
ка на баща си. Занаята си упражняватъ въ чужбина — Гърция и

Илия Дигаловъ
(За него е казано въ «Спомени-I l» .)

Мала Азия. Кольо от ъ м алъкъ водатъ на гурбетъ, от ъ кждето се
връща възмжжалъ. Още отъ младини проличава буйния му темпераментъ — не може да търпи потисничество.
Затова отъ малъкъ още се посвещава на дЯлото.
Не търпи да бжде легаленъ работникъ: иска съ пушка да се
—
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бори. Не може да седи спокоенъ въ селото и да вижда ежедневно
да се мЯркатъ предъ него въоржжени турци отъ съседните турски
села — и да правятъ зулумлуци.
Въ 1905 г. пролЯтьта — турцитЯ узнаватъ, че Кольо активно
подпомага комититЯ и му устройватъ засада, за да го убиятъ, обаче
не сполучватъ. Тогава става нелегаленъ и се прибира въ околийската
чета.
Въ околията върлува най-лошия турчинъ Асанъ. Илия ИвановъКосторкинъ заедно съ Кольо, му устройватъ засада между селата

Никола Христовъ, войвода, отъ с. Негованъ, Леринско.

Баница и Устово и премахватъ страшния турчинъ. По тоя начинъ
цЯлата околия се спасява отъ зулумлуцитЯ му.
Участвува въ редъ сражения и показва неимовЯриа храбрость.
Балканската война го сварва началникъ на отрЯдъ. Взима
участие на страната на гръцкитЯ войски, които предвожда отъ
Селфидже къмъ Леринъ. Не следъ дълго време новптЯ натрапници
—
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— гър ц и те — почватъ да арестуватъ и убиватъ всичко будно. въ
Леринско и навсекжде. И скатъ да заловятъ и Кольо, обаче той
избягва при сърбитЪ, които отначало го приематъ, а следъ неколко
месеци се опитватъ да го арестуватъ. Кольо не се предава и избягва
въ гората. Презъ това време беха забягнали и войводите Мице
Чегански и Илия Ивановъ, при които се присъединява и Кольо.
Т ех н и те групи много смущ аватъ спокойствието на сърбите.
Следъ възобновяването на организацията о тъ покойния вож дъ
Т. Александровъ, Кольо не закъснЪ да се присъедини въ редовете
на нелегалните.
Участвува презъ 1924 г. въ сражението при с. Смолари, Струмишко, кждето се оказва безстрашенъ.
Следъ това той непрекжснато броди изъ поробената родина.
Много б^ обичанъ отъ четниците и селяните за благия му характеръ и за юначеството му.
Той не знаеше умора и покой, въпреки че страдаше отъ ревматизъмъ. Ннкой не го е виждалъ унилъ.
Намери геройската си смърть при Хумата на Вардара на 17
септемврий 1927 г. въ бой съ гръцките войски ” .
*

Гръцките вестници известяватъ, че въ началото на октомврий
1927 г. македонска чета нападнала сръбски страж ари близо до гръцката
граница, хвърляйки седемь бомби. Завързала се престрелка, която
траяла шесть часа, и презъ нощьта. Четата не дала жертви.
*
По сведения до сръбските вестници отъ Солунъ, съ дата 4 октом
врий 1927 г. македонска група отъ петь души нелегални се явила въ
Кукушко. Д игнатите потери не могли да я откриятъ.

Белградски ятъ в. ,, Политика ” съобщава, че близо до с. Любойно
на 19 октомврий 1927 г. гръц ки те войници се натъкнали на македонска
чета, която се оттеглила въ албанска територия.
Споредъ в. ,, Тахиндромосъ ” отъ Солунъ близо до с. Руля и х ан ъ т ъ
Кърново се появила втора чета, която съ единъ селянинъ минала на
южния б р е г ъ на Преспанското езеро. Гръцки войски тръгнали да
гонятъ четата.
Леринскиятъ сж д ъ определилъ 14 хиляди драхми награда за оня,
който* открие или убие некой четникъ.
*

Пакъ в. „ П о л и т и к а ” известява, че презъ ноемврий 1927 г. се
появила една революционна тройка към ъ Порой, на гръцка територия.
*
Редица гръцки вестници — „ Елефтеросъ Логосъ ” отъ 23 и 24
ноемврий, „ Неа Империа ” отъ сж щ ата дата, „ Елефтеронъ Вима ”
—
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отъ 24 ноемврий и др. — пишатъ, че имало голяма опасностъ отъ
започването на революционната дейность въ южна Македония отстрана
на македонския комитетъ. Препоржчватъ строги мерки.
#
Агенцията „ Асошиейтедъ Пресъ ” известява о тъ Атина на 18 сеп
темврий 1928 г., че македонски четници нападнали към ъ с. Зърнево
гръцки постъ. О тъ Драма била изпратена една дружина, за да преследва
нападателитЯ.
*
В-къ „ Македония ”, органъ на македоно-българската емиграция
въ София, отъ 30 юлий 1930 г., съобщава — в ъ зъ основа на публикации
въ гръцката преса, — че въ Леринско се била появила чета отъ петь
души, която се насочила към ъ Караджово. Властите о тъ Леринъ,
Воденъ и Кожани взели мерки, за да откриятъ дирите на четниците.
#
Колко гръцката преса се подава на аларми показва следниятъ
случай, по-подробно описанъ въ „М акедонска Т р и б у н а ” , Индиана
полисъ, на 5 м артъ 1931 г.:
„ На 21 януарий 1931 г. нощния пазачъ на ж. п. станция Сикара,
към ъ 33-и клм. между Дедеагачъ и Гюмурджина, забелезалъ въ
близката гора въорж ж ена група. Понеже се усъмнилъ да не е комитска чета, която възнамерявала да постави бомба за хвърляне
въ въздуха ж. п. линии, уведомилъ всички станции, които наредили
да не т р ъ г в а т ъ влаковете. Следъ това били прегледани всички
линии въ Тракия и Македония, но не била открита никаква бомба
и влаковете тръгнали.
Солунския в. ,, Неа Алитиа ” и атинските ,, Проия ” и ,, Тахидромосъ ” даватъ обширни сведения за този случай и единодушно
твъ рдятъ , че се касаело до намерение на Македонския Комитетъ
да хвърли въ въздуха линиите, но тия намерения били предот
вратени отъ бдителния пазачъ ” .
*
Гръцкиятъ в. ,, Естиа ”, излизащъ въ Атина, съобщава на 1 юлий
1931 год.:
« Е дна телеграма на жандармерийското управление въ П ела до мини
стъра на вжтрешните работи съобщава, че една 6-членна чета отъ български
комитаджии усп ел а презъ Вар дара да мине въ гръцка територия. Погра
ничните постове били уведомени заедно съ околните жандармерийски части
да координиратъ действията си за преследване и залавяне на разбойниците».

Атинскиятъ в. ,, Проти ” отъ 2 с.м. съобщава:
« Споредъ една телеграма отъ Аматово, вчера при с. Вардаровци се
появили комитаджии, които разговаряли съ единъ българинъ бежанецъ.
Селскиятъ пждарь ги забел езал ъ и съобщилъ това на властите, които
изпратили въоржжена сила за преследването имъ подъ шефството на пол—
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ковникъ Волонакисъ. Въ кжщата на българския бЪжанецъ били намерени
две пушки. Верва се, че комитаджиите се криятъ въ околностите на
Гумен ду къ ».

*

Белградскиятъ в. „ Политика ” отъ 25 м артъ 1932 г. дава м есто
на една телеграма, пратена му отъ гр. Солунъ, въ която се казва:
« Една българска комитска чета отъ 5 души минала на гръцка тери
тория и се опжтила къмъ Енидже-Вардаръ. Комендантътъ на жандарме
рията въ гр. Воденъ, известенъ за нахлуването на комититЬ, изпратилъ
подиръ техъ потери и въ сжщото време заповЪдалъ на пограничните
стражи будно да пазятъ проходите на границата, за да се попречи на
комитаджиите да отстжпятъ. На 24 мартъ едно потерно отделение е
забелезало комитите и открило стрелба срещу четата, която приела сра
жението. Единъ комита билъ раненъ, но успёлъ да и збега съ своите другари.
Потерите продължавали преследванията на комитите и вервало се, че ще
ги унищожатъ ».

*
По съобщение на сръбските вестници, на 15 юлий 1932 г. въ
Драма билъ заловенъ българина Иванъ Ангеловъ, който билъ се
озовалъ т а м ъ съ задача да проучи положението и докладва на Цен.
Комитетъ на ВМРО. Между книжата му билъ нам^ренъ планъ на ВМРО
за революционни действия. Гръцката власть била убедена, че комит е т ъ т ъ ще предприеме големи акции.
*
При престрелка въ Кукушко презъ м. януарий 1933 г. четници
ранили — споредъ гръцките вестници — единъ селски пждарь на име
Цакмакидисъ.
*
Белградскиятъ в. „ Политика ” съобщи, че презъ м. май е станало
сражение между гръцки войници и македонска революционна група,
при което билъ раненъ единъ четникъ. Известието не определя кжде
е станало това сражение.
*
Белградски ятъ в. ,, Време ” съобщи, че презъ май 1933 г. група
отъ петнадесеть комити нападнала гръцки карауленъ домъ. При за в ъ р 
залото се сражение падналъ убитъ единъ гръцки лесничей, който се
притекълъ въ помощь на войниците. Схватката станала въ една гора
между Дойранъ и Демиръ-Хисаръ. Четниците не сж дали никаква
жертва.
*
Всички гръцки вестници о тъ 24 юний 1933 г. явиха, че македонска
чета срещнала гръцки войнишки отрядъ въ Дойранско, открила огънь
и наранила единъ войникъ.
*
Споредъ съобщение о тъ Атина, въ началото на октомврий 1933 г.,
между Гюмендже и Кукушъ станало сблъскване на чета съ войници.
Сражението продължило два часа.
—
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*
Презъ октомврий 1933 г. въ сражение съ неприятелски войски при
Каймакчаланъ паднаха юнашки Ташо Гиздаревъ и Георги ВълкановъМъската.
Ташо Гиздаревъ е роденъ на 9 януарий 1884 година въ с. Ливади,
Енидже-Вардарско. По народность е влахъ. Още отъ ранна възрасть,
при режима на турцигЬ, той е билъ въ служба на организацията, като
е изпълнявалъ куриерска длъжность на войводитЪ Ичко Гюпчето и
Чаушо. Презъ 1912 г. Ташо Гиздаревъ, по нареждане на организацията,
е наказалъ турския шпионинъ Бекаша и андартина Нешо. Заради тия
му деяния е билъ осжденъ отъ гръцкитЪ власти и заедно съ войводата
Въндьо (стария) е леж алъ въ Солунския занданъ „ Едикула ” шесть
години. О тъ там ъ успива да избяга и се отдава отново въ служба на
своята родина, ту като легаленъ работникъ, ту като четникъ.
Георги Вълкановъ-М ъската е роденъ на 15 май 1897 г. въ гр. Гюмендже, Солунско. Още въ турско време става четникъ въ четитЪ на
Чаушо, Ичко Гюпчето и Въндьо (стария); участвува и въ голямата

Ташо Гнздаровъ отъ с. Ливади, Енидже-Вардареко.
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Валандовска акция презъ 1914 година. Като войникъ въ трети македон
ски полкъ Георги Вълкановъ е взелъ участие въ голямата война, следъ
което се прибира въ Солунъ до 1926 година. К ъм ъ края на сж щ ата го
дина наново става нелегаленъ и се зачислява въ четата на Дойранския
войвода Христо Андоновъ Гърчишки. По-късно той участвува въ бом
бардирането на ж. п. линия за Солунъ при с. Клисура, Тиквешко. Т укъ

Георги Вълкановъ Мъската, отъ Гюменжде.

групата бива открита и води сражение съ големи сръбски войскови и
жандармерийски части, и успива да се изтегли невредима.
Двамата загинали борци беха съ групата, въ която б е и Славчо
Чавчето, познатъ нелегаленъ деецъ отъ Русенско; и четниците Костадинъ Христовъ отъ с. Гърчище, Гевгелийско; Ефтимъ Стоиловъ отъ
с. Барбарево, Струмишко.
Тежко раненъ е билъ Миле Карамфиловъ Кучкаро, о тъ Крушево.
Той е старъ изпитанъ борецъ отъ турския режимъ, особено проявилъ
се при борбите между гръ ц к и те агенти въ Битоля и хората на ВМРО
въ тоя градъ. На друго м есто съ м ъ вече споменалъ на кратко за пре
ж ивелиците на Кучкаро въ гр ъ ц к и те затвори *.
Солунскиятъ углавенъ с ж д ъ съ сждебни заседатели е гледалъ делото
на Миле Каранфиловъ. Той призналъ, че е членъ на тайната организация.
* Въ книга

втора

на мои спомени.
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Двамата му другари били паднали въ Воденско, открити отъ куцовласи.
Прокурорътъ поискалъ смъртна присжда; билъ осжденъ на 17 и по
ловина години строгъ тъмниченъ затворъ. Следъ много обиколки изъ
затворит^, билъ е освободенъ отъ германските парашутисти, когато т е
превзеха островъ Критъ, презъ 1941 година. Никой до тогава не знаеше
кжде се намира Миле.

Христо Андоновъ, войвода, отъ с. Гърчшце, Гевгелинско.
(Загиналъ отъ изм-Ьнническа ржка)

*
В-къ ,, Катимерини ” известява, че на 9 ноемврий 1933 г. една чета
се мернала въ Лангазка околия, а сетне загубила дирята си къ м ъ с.
Сухо. Диря отъ нея не била открита, въпреки че тръгнали да я гонятъ
многобройни потери.
О тъ Атина съобщ аватъ на 2 декемврий 1933 г., че въ областьта на
Скопйе е намеренъ динамитъ, сложенъ подъ влака отъ македонски
четници. Настжпила паника всредъ пж тниците на ,, Симплонъ-Експреса ”
*
По сведения на сж щ иятъ вестникъ отъ Солунъ, въ Драмско се поя
вила нелегална група. Тя чакала на засада по пжтя Д рама-Зърново, за
да залови некакви гръцки офицери, които щели да минатъ т а м ъ съ
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автомобилъ. Между тЯхъ щЬлъ да бжде и началникътъ на второто о т д е 
ление при дивизионния Щ абъ въ Драма, майоръ Зафиропулосъ, по
граничния капитанъ Тарсу и подпоручикъ Усуни.
На 30 априлъ 1934 г. въ Драма билъ донесенъ раненъ гръцкия подофицеръ Сидиропулосъ — раненъ, както се вярвало, при престрелка
съ казанитЯ нелегални.

Славе Наумовъ « Чавчето », войвода въ Рйсенско.

Заслужено е да се отбележи, че между отличнит-fe нелегални борци
въ южна Македония бЪ, до 1924 г., и Иванъ Др. Куюмджиевъ (Попето).
Погрешно е посочено другаде, че е отъ Солунъ; той е роденъ въ гр.
Разградъ презъ 1880 г. Още като младежъ, 22 годишенъ, е заминалъ
въ Македония по време на Илинденското възстание. Стигналъ е въ О х
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ридско. Участвувалъ въ редица сражения. До 1905 година е прекаралъ
въ Охридския край. З а малко се връщ а въ България, но презъ 1906 го
дина наново заминава въ Македония.
Презъ балканската война е постжпилъ въ македоно-одринското
опълчение. А следъ първата световна война, още като чува. че ВМРО
започва наново борба, той се явява въ редовете й. Презъ 1922 г. е со
лунски окрж ж енъ войвода. О тъ 1921 до 1924 г. е почти непрестанно въ
обиколка съ четата си. Следъ единъ продължителенъ бой въ 1924 г.

Иванъ Др. Куюмджиевъ, солунски войвода.

при Бутковското езеро, прибира се въ България, поради силна просту
да. Заболява тежко и следъ тригодишенъ отпоръ срещу неизлечимата
болесть, почина презъ априлъ 1927 година.

Ж естокиятъ
води наложената
съвсемъ сбито,
подробности, въ
говора.

потиснически режимъ, срещу който требваш е да се
отъ самия него отбранителна борба, описана до ту къ
ще т р еб в а да бж да доосвЪтленъ съ много повече
друга книга — както това споменахъ още въ пред
V.
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Паметникътъ на незнайния четникъ, въ Горна-Джумая,
разрушенъ отъ еърбофилската власть въ България следъ
1934 година.

Въ приложение 42 сж посочени друга редица революционни акции,
станали въ описвания (въ настоящата книга) периодъ.
Сжщо тъй въ приложение 43 се намира списъкъ на други бойни ак
ции, които се отнасятъ за времето до 1923 година. ТЪ сж взети отъ
една брошура на познатия сръбски приятель, по-точно агентъ, проф.
Р. А. Райсъ. Сведенията му сж, безъ никакво съмение, дадени отъ сама
та сръбска полиция. Още въ моитЪ ,, Спомени-Н ” изтъкнахъ, че нЪмамъ на рж ка всички данни относно бойнит-Ь прояви на ВМРО, както и
относно нелегалните участници въ нейнитЪ редове. Така, че, проф.
Райсъ до известа степень допълва оскъдните материали, съ които разполагахъ въ чужбина при пишенето на тЪзи книги. За проф. Райсъ пон ататъ къ ще стане дума по-подробно.
Даденъ е въ приложение44 и списъкъ на действували презъ пе
риода 1924-1934 г. нелегални борци.
*
Чрезъ изброените до ту къ бойни акции читательтъ получава — на
даваме се — задоволителна представа — за противопоставянето отстра
на на ВМРО съ оржжие срещу наложеното на народа ни робство.
Разбира се, дейностьта на ВМРО въ полза на поробеното отечество
не се изчерпва само въ бойнитЪ й прояви. И това е изяснено въ споме
ните ми, доколкото м естото ми позволяваше.
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ЧАСТЬ ТРЕТА

Въпроси, засъгащи отблизо
македонското освободително дъло

XXXI. ОПРАВДАНИЕ НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА
БОРБА
Много пжти отъ македонска страна е обяснявано защо нашиятъ на
родъ е прибЪгвалъ и до революционния методъ на борба. Въ началото
на септемврий 1930 г. и азъ, като членъ въ Централния Комитетъ на
ВМРО, въ една публична декларация дадохъ некой обяснения по тоя
въпросъ. Между другото казахъ:
„ Най-гол^мото наше разочарование отъ 1912 г. насамъ про
излиза отъ две обстоятелства: отричането на българското народно
име въ Македония отстрана на сърби и гърци и явното, или м ъл
чаливо, одобрение на т^х н ата политика отъ некой държ ави . . .
Съ огледъ на националното ни самозапазване борбата противъ
Сърбия и Гърция, м акаръ и водена отъ всека страна при по-мжчни
условия, има по-голямо оправдание отколкото борбата срещу т у р 
ц и те . . .
З а да угодятъ некому, следва ли, че македонците т р еб в а да
т ъ р п я тъ робството като стадо и да оставятъ убеждение у всеки,
че сж вече денационализирани или че никога не сж били българи ?
Споредъ насъ, преди всичко угнетениятъ тр еб в а да говори сам ъ
за себе си и да действува .. .
И въ този случай ние искаме да подчертаемъ неизменното и
отдавна установено мнение въ нашите редове, а именно: ако це
лите, които ВМРО преследва, биха могли да се осж щ ествятъ по
други пжтища, тя доброволно ще измени своя методъ на действие.
Обаче, на лице тр еб в а да бж датъ д ела и гаранции — безразлично
отъ чия страна идватъ т е , задоволяващи македонците. На празни
приказки нем а защо да се осланяме . ..
Безъ нашата революционна борба противъ Сърбия и Гърция,
с в е т ъ т ъ би повервалъ, че историята на македонския българинъ
е угаснала на 1912 г. .. .
Подхвърля ни се, че революционото движени срещало неодоб
рение въ нёкои политически фактори . . . Но ф а к т ъ е, че днесъ е
на лице по-голема заинтересованость и промена на мненията въ
много политически среди по отношение на македонския въпросъ.
Ако борбата ни е революционна, отговорни за това сж преди
всичко ония велики държ ави, които за свои интереси създадоха и
крепятъ едно положение противно на всека правда, и което струва
толкова кръвь на нашия народъ и на Европа . . . ” .
Н ема нищо по-тъж но о тъ факта, че заради елементарна свобода
народите т р еб в а да прибегватъ до пушки и бомби. И никакъ не е
похвално, че даж е вниманието на печата т р еб в а да се привлича тъкмо
чрезъ пукота на оржжието.
Ако биха изпаднали въ положението на поробена Македония, какво
биха вършили, съ какви средства биха си послужили за освобожде
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нието си онези, които — по причини съвсемъ не сждбоносни за живота
имъ като народъ — не се спираха предъ изгарянето на цели градове,
не се колебаятъ да си послуж атъ съ атомни бомби и беха готови да
дадатъ огъня на целия свЪтъ ? К акъвъ съ в етъ биха дали т е на маке
донския българинъ, сведенъ по безправие до нивото почти на живот
ните ?
Това сж обясненията на ВМРО, А какви обяснения и оправдание
на нашата революционно борба д аватъ съвсемъ незаинтересованите,
обективни чужденци, може да се схване отъ следващ ите цитати и
даните въ приложението 45 .. .
Тукъ сж използувани цитати предимно отъ времето около средата
между д в ет е големи войни. Минали беха, значи, десетина години и
немаше никакъвъ знакъ, че ще б ж д атъ приложени обещаните по дого
вори права за македонските българи, които беха малцинство спремо
целото население на Югославия или Гърция, но мнозинство въ самата
Македония.
АНГЛИИСКИ МНЕНИЯ

,, Волята за миръ ,, тр ебва да се прокара само неколко крачки понататъкъ, за да се премахнатъ ,, комитаджиите ” , които въ тази часть
на света сж главно патриотите македонци, борящи се за своята неза
висимость, както сърбите, гъ р ц и те и българите сж се борили презъ
миналия в е к ъ . . . ” .
(Списание „ Нийръ Истъ ,, — Лондонъ, 5 ноемврий 1925 г.).

Английскиятъ в. „ Манчестеръ Г а р д и я н ъ ” въ броя си о тъ 10 януа
рий 1930 г. пише:
« Дори сърбофилитЬ въ нашата страна ставать вече безпокойни досежно
събитията въ Югославия. Диктатурата, която б е обявена преди една година,
е увеличила, вместо да намали, мжчнотиите . . .
Въ бившата Сърбия бомбите и куршумите б ех а орждията на освобож
дението, тъй както още сж такива въ Македония. Но въ Хърватско —
макаръ атентатите да сж нещо съвсемъ ново — опозицията срещу Виена
и Будапеща, а следъ падането на ХабсбургитЬ, срешу Б елградъ, работеше
по-скоро чрезъ политическо действие въ парламента, печата и събранията,
отколкото чрезъ тероръ. Това сега се промени. Б елградъ съ право се
тревожи отъ растящия брой на атентатите срещу живота и имота въ
Хърватско.
Хърватите — поне по-крайните националисти между тех ъ — усвояватъ
сръбските или македонските методи. Но когато една диктатура прави
всички други методи невъзможни и сама си служи съ насилие, какво
друго може да се очаква отъ опозицията да прави ? »
(«М акедонска Трибуна», Индианаполисъ — 6 февруарий 1930 г.).

Сж щ иятъ вестникъ „М анчестеръ Г а р д и я н ъ ” отъ 16 юний 1930 г.,
занимавайки се съ процеса на д -р ъ Владко Мачекъ, устроенъ му отъ
сръбските власти, писа:
„ Ако революционниятъ тероръ сжществува, то е защото сво
бодния изразъ на мнение е станалъ углавно престжпление ” .
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Т ака говори гол^миятъ английски вестникъ въ връзка съ единъ
,, сждебенъ ” процесъ въ Хърватско, кждето — даж е и при най-жестоките режими — имаше на лице хърватски вестници, позволенъ бе
хърватски езикъ, азбука, Църква, културни учреждения и прочее. П ред
ставете си положението въ Македония, което и другаде уприличихме
на бъчва, въ която отъ нийде не прониква светлина. Можемъ да го уприличимъ и на затворъ, кждето непрестанно се стоварватъ заплахи и
удари върху затворника.
*
Въ « Македонска Т рибуна» отъ 9 февруарий 1933 г. е предаденъ епизодъ написанъ отъ И. К. Халъ, старъ английски журналистъ, който е
издалъ своите спомени пълни съ подробности изъ живота на ирландските
революционери, т.е. на британските « македонци », тъй като, споредь автора,
македонците сж ирландците на Балканите.

*
Презъ месецъ октомврий 1937 г., членътъ на английския парламентъ,
г. Р. Дейвисъ, заяви въ своя речь предъ македонската емиграция въ
Америка:
,, Подлецъ е оня македонецъ, който не е въ редовете на македон
ските организации и не се бори за сгромолясването на тиранията въ
Югославия. Тъй като всеки македонецъ знае, че въ отечеството му
нема нито сЪнка отъ свобода, нито признакъ на право. Д аж е азъ, като
чужденецъ, не мога да търпя това, което видЪхъ въ Югославвия ” .
( ’’ Македонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ — 28 октомврий 1937 г.).
*
Г-нъ Уинстонъ Чърчилъ следъ втората световна война написа исто
рия на Англия. Между другото въ нея говори и за възстанието на бри
танците въ времето на императоръ Неронъ противъ римското влади
чество. Споменава за победите на известната кралица Боадичеа въ
Лондонската область и други м еста; споменава за избиването на седемдесеть хиляди римляни и техни сътрудници. На стр. 21, том ъ втори,
на своята история Чърчилъ казва:
,, Основно право на хората е да избиватъ и жестоко да наказватъ, въ името на собственото отечество, онези техни сънародници,
които сж минали на страната на поробителя ” .
Ако този методъ — убийство и жестоко наказване — се препоржчва и срещу собствените сънародници, още по-ясно е, че той е
приемливъ когато се касае до борба срещу самия поробителъ.
Този важ енъ ц итатъ отъ г. Чърчилъ използувахме и на друго
место.

ГЕРМАНСКИ МНЕНИЯ

Вестникъ „ Мюнхенеръ Нойесте Нахрихтенъ ” о тъ 11 априлъ 1930 г.
публикува статия о тъ солунския си кореспондентъ. А втор ъ тъ пише по
поводъ на държ анието на О. Н. по отношение на македонския въпросъ:
,, Но Обществото на Н ародите, тази свещена институция на добре
определени интереси, не се е осмелило досега да се противопостави на
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господарит-Ь си и да се занимае съ единъ въпросъ, който може да
бжде неприятенъ за тези господари . . .
Македонските комити, верно е, сж подавали петиции следъ пети
ции и доставяли изобиленъ материалъ, но Ж енева не е още намерила
време, въ течение на петьте последни години, да се занимае съ тези
томове ” .
Много известниятъ юристъ Карлъ Щ рупъ * казва:
,, Требвало би, впрочемъ, да се очаква, че въ една сръбска или
неопределена национално Македония, или дезинтересирана политически
о тъ своята бждеща сждба, следъ освобождението отъ игото на тур
ците, нейните врагове, ж ителите биха поздравили влизането на сръб
ските войски съ най-големъ ентусиазъмъ. Но, какво стана ? Една нова
война на привържениците на ВМРО ” .
Значи единъ Карлъ Щ рупъ би повервалъ, че македонците сж
сърби, или гърци, ако не бе чулъ гласа на Македония. А тоя гласъ е
можалъ да го чуе само чрезъ революционния нашъ отпоръ.
Вестникъ ,, Ростокеръ Анцайгеръ ” отъ 30 м артъ 1930 г. пише:
« Требва да се констатира тъжниятъ фактъ, че Обществото на Народи
т е не е направило нищо, за да се задоволятъ справедливите искания на
македонците и да изпълни собствения си дългъ. Македонците сж. опитвали
често да, привлекать неговото внимание върху техното положение, лишени
отъ п р а Е а , но напраздно. т е х н а депутация неотдавна изпратена въ Женева
не е имала повечо успехъ. Тя установяваше съ необорими подкрепящи
доказателства, че югославските власти сж направили действително всичко
следъ войната, за да уншцожатъ последната следа отъ македонската ин
дивидуалности Напримеръ, броя на македонските черкви затверени възли
за на 760, този на училищата на 640. Всички сж били зам естени съ сръбски
училища, п черкви; 830 българо-македонци свещеници и 1010 учители сж
били изгонени. Всички други културни институции сж били сжщо премах
нати. И псичко това се случва, предъ очитЬ на « цивилизования с в е т ъ »
и на Обществото на Народите, въпреки признанието на правата на мал
цинствата ! Ншцо чудно тогава, че македонците съжаляватъ сега за тур
ското владичество, сравнявайки го съ сегашното сръбско владичество.
Тукъ се криятъ точно дълбоките причини за възмущението на маке
донците, които ги тласкатъ къмъ нелегални акции. Ако се желае да се
сложи на техъ край веднажъ за винаги, преди всичко требва да се изкорени
злото. Но тоса не може да стане, освенъ ако О. Н. и великите сили, които
го подкрепятъ, изпълнятъ поетите задължения по отношение на малките
народи главно, и македонците специално».

ФРЕНСКИ МНЕНИЯ

Френскиятъ сенаторъ Ж ю стенъ Годаръ е изпратилъ насърдчително писмо до в-къ ,, Ла М асед о ан ъ ”, въ което между другото се казва:
,, Отечеството ви е непризнато, раздробено. Вие искате справедли
вость. Вашите патриоти сж гонени, преследвани и вие искате да по*
Карлъ Щ рупъ, професоръ по право въ университета въ Франкфуртъ на
Майнъ, професоръ въ Академията по международно право въ Хага, членъ на
множество международни правни институции, — вижъ книгата му « Правовото
положение на македонците въ Ю гославия », на френ. езикъ, стр. 85.
—
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д ъ р ж а т е кураж а имъ, изтъквайки преданностьта имъ към ъ отечество
то, което ще възбуди преданностьта на други. Съ васъ ще б ж д атъ
всички, които вие ще осветлявате по вашия въпросъ. Историята доказ
ва, че единъ народъ може да загине само тогава, когато се самъ изо
стави; че той — обратно — винаги побеждава, ако неуморно търси своето
право за ж ивотъ и за зачитане на неговите традиции; ако е изпълненъ
съ воля да строши всички окови, които го свързватъ и да бжде госпо
дарь на сждбините си ” .
(„М акедонска Т р и б у н а”, Индианаполисъ — 28 юлий 1927 г.).
Д -р ъ Легренъ, професоръ въ Колежа за социални науки. Той е
бившъ председатель на Медицинско-психологическото дружество, и е
публикувалъ доста научни книги за различни френски академии.
Презъ 1929 г. д -р ъ Легренъ направи обиколка на Балканите, която
му даде възможность да се фамилиаризира съ македонския въпросъ.
Следващите извадки сж отъ неговата статия ,, Задач ите на мира ” ,
публикувана въ „ Ла Ж ьонъ Маседоанъ ”, Парижъ, брой 7, септемврий
1931 г.
,, Би било нелогично да се очаква отъ Македония едно пове
дение на кротость, когато е очевидно, че нейната история е тая
на мжченичество, и продължава да бжде още. Азъ ще отида подалечъ отъ това. Подчинението е стр ахл и вость. . . Българскиятъ
народъ, както се показва предъ моите очи, е облеченъ въ една
броня отъ благородство и гордость, които увеличаватъ наш ите по
читания за неговата стойность. Резигнацията е присжща само за
робите . . . Достойната съпротива на Македония е едно нещо, което
ме р а д в а . . .
На другия день следъ войната, личности се беха теж ко с ъ 
брали около зелената маса и се беха предали на една отъ тези
чудовищни операции, които изглежда да произтичатъ логично отъ
това, което се нарича победа и които се съ стоятъ въ преработ
ване, режене съ ножици географската карта. Това сж операции,
които напомнятъ тази на палача. Азъ не правя никаква разлика
между договорите нарезани съ ножици и делото на гилотината.
Има дори идентичность. Защ ото както едната, така и другата
операция не донасятъ друго освенъ налагане на наказание, проли
ване на излишни сълзи, сеене зародиши на бждещи жестокости. И
това се наричатъ договори за миръ, когато т е сж чисто и просто
д е л а на войната . . .
Македония е една голема область, която съ десетилетия е
била желана о тъ нейните съседи. Ако не бех а т ези политики на
преследвано желание за завоевание, Македония би се обособила
много отдавна като една независима единица въ сърдцето на Бал
каните. Тя има перфектно право да направи това. Кой има сега
милость за Македония и за страданията т а м ъ ? Азъ благославямъ
деня, когато прекосихъ българската граница и когато азъ почувствувахъ най-силното вълнение въ моя ж ивотъ — о тъ най-жестокия изразъ на физическа и морална мизерия. У ж асите на войната
слабо м огатъ да се сравняватъ съ следвоенните ужаси въ Маке
дония . . .
—
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Тамъ доле има една страна, Македония, смазана отъ нещастие.
Тя вика за справедливость и никой не слуша . ..
Македония фактически вЪрва, че сж щ ествуватъ само враж 
дебни чувства, но тя се лж ж е ! Невежеството не значи вражество !
Единъ викъ за справедливость и за една ревизия на лъжедоговоритЪ за миръ не ще остави победителките да останатъ безкрайно
индеферентни. Истинскиятъ миръ е задача на обичьта. Това ще
бжде задачата за утре ” .
*
Въ списанието ,, Ла Паролъ Юниверситеръ ” г. Е. Л еж енъ пише
подъ заглавие ,, Македонскиятъ въпросъ и балканските държ ави ” об
ширна статия, която съ д ъ р ж а интересни мисли относно Македония и
нейната борба.
Въ началото на своята статия г. Леженъ дава развитието на маке
донския въпросъ отъ деньтъ на създаването му. Той се спира по-натат ъ к ъ върху основаването на ВМРО, за която казва, че е издигнала още
на времето лозунга: Македония на македонците.
Говорейки за договорите за миръ отъ 1919 г. той казва:
« Положението на македонските българи подъ новиятъ режимъ на
гърците и сърбите не се подобри отъ 1919 година насамъ, защ ото въ тази
страна договорите за малцинствата сж. почти останали мъртви букви».
По-нататъкъ г. Леженъ се спира. Еърху новите условия на животъ,
които създадоха договорите за миръ въ Македония. Споменавайки за
правата, които требва да иматъ малцинствата, той пише:
« Не е ли Обществото на Народите, биха казали некой, покровитель
на малцинствата ? Защо македонците не се отнесатъ къмъ него ? т е
правятъ това отъ години насамъ. Стотици и стотици петиции сж били
изпращани, но безъ резултатъ, Комитетътъ на Тримата е едно истинско
забвение за всички т ези книжа, които съдържатъ толкова страдания.
Македонските петиции биватъ винаги отказвани подъ претекстъ, че немало
съставени свои организации въ страната, срещу чиито режимъ сж бивали
т е отправяни. При това трима видни македонци, югославянски поданици,
дойдоха въ Ж енева презъ 1930 г. и депозираха една петиция, споредъ
която искаха настаняването на една комисия отъ ОН веднага въ Маке
дония, задълж ена да бди изпълнението на договора за покровителството
на малцинствата. Комитетътъ на Тримата не можеше новече д а отблъсне
тази петиция и я изпрати до югославянското правителство. Последното
отговори, че въпросните трима делегати не сж представители на самото
население, но на, една нелегална организация. Това беш е достатъчно щото
Комитетътъ да не представи на вниманието на Съвета на ОН тази петиция.
Предъ тази инертность става ясно, защ о некой екзалтирани патриоти,
виждайки че не могатъ нищо да получать по легаленъ пжть, прибегватъ
до нелегалните средства.
Завършвайки, г. Леженъ казва, че македонскиятъ въпросъ е една опас
ность днесъ за мира на Европа; и че «най-добре е днесъ Ю гославия да
бжде преустроена на федеративни начала, кждето и Македония ще може
да се развива свободно, следвайки традициите на своя националенъ характеръ ».
(«М акедонска Трибуна», Индианаполисъ — 12 авг. 1932 г.)

„ Напоследъкъ се появи въ Европа книгата на французкиятъ писа
тель Анри Поци подъ заглавие „ Войната се връщ а ” , въ която между
другото авторътъ, говорейки за Македония, доказва, че за него не сж 
ществува въпроса отъ каква народность сж македонските славяни. Топ
—
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здраво държ и на установеното отъ науката, че т е сж българи. Съ
майсторско и живо перо, Поци рисува страшниятъ адъ, който сжществува въ поробена Македония, отбелязвайки и имената на инквизиторите.
« Преди да отида на самото место, преди да бехъ виделъ съ очите
си, азъ отказвахъ да повервамъ, пише той, въпреки техната точность,
е ъ
реалностьта на обвиненията, изнасяни чрезъ македонски организации
срещу сръбската администрация е ъ Македония. Сега признавамъ, чэ об
виненията не съдържатъ ни една неистинска дума. Всичките случаи на
жестокости, изнасилвания, своеволия, безнравеность, които можахъ да
проверя, азъ ги намерихъ точни — безъ ни едно изклю чение».
Той рисува верно и много симпатично македонските революционери,
като представителя на сръбската администрация Жика Лазичъ рисува въ
най-черни краски. Поци рисува македонската борба като на единъ народъ,
който е изтезаванъ много и който се бори съ всички сили, за да не умре,
поради което той обяснява и оправдава девизътъ на ВМРО « Свобода
или смърть». Подъ това заглавие (стр. 213-240) Поци изнася една верна
характеристика на историята на ВМРО и нейните героични подвизи. Той
е сжщо добре осведоменъ и върху ролята на външни фактори, които
действувать съ непозволени средства да се подържатъ така наречените
« братоубийства», за да се подрони престижа на македонската борба и
на ВМРО предъ външния с в е т ъ ».
(«М акедонска Трибуна», Индианаполисъ — 3 май 1934 г.).

Ф ранцузинътъ г. Албертъ Лантоанъ заявява:
„ Конспирацията е даже д ъ лгъ когато потисниците сж чужди на
всЯко чувство на справедливость; противъ безправието незаконното
оржжие е позволено ” *.
БЕЛГИИСКИ МНЕНИЯ

Подъ заглавие „ Какви сж шансовете за единъ балкански пактъ ? ”
Висконтъ Ш. Терлинденъ, професоръ въ университета въ Лувенъ, е
публикувалъ статия въ всекидневника ,, Льо Вентиемъ Сиеклъ ” , въ
която пише:
« . . .Политиците, произведените дипломати по всесилната милость на
общото гласуване, които въ 1919 г. претендираха да сж. уредили върху
нови основи сждбините на Европа, сж се тежко излъгали що се отнася
до Балканите. Техното непознаване на етническите, политически и иконо
мически проблеми на тези области и сжщо, ще го кажемъ, техното незнаене на най-елементарните познания по география, сж направили щото
т е да не могатъ да решатъ съ единъ критически духъ и съ една обективна
документация важните проблеми, които имъ б ех а поставени, т е твърде
често сж слушали интересни мнения и сж се оставяли да бждатъ водени
отъ симпатии отъ политически и религиозенъ характеръ, отколкото отъ ра
зума. Сжщо както г. Бенешъ, станалъ поради своите масонски влияния
единъ отъ арбитрите на европейската политика, беш е главниятъ инспираторъ на договора отъ Сенъ Жерменъ, сръбските помощници, агенти на
« Б ел а ржка », сж били главните инспиратори на договорите отъ Трианонъ
и Ньоий.
Произлезло е, че храброто малко кралство на Черна-гора б е « открад
нато », за да бжде присъединено къмъ Сърбия, и хърватските, словенски и
македонски националисти б ех а пожертвувани поради едно виновно незнаене
на техното истинско положение или поради желаното непризнаване на
сжщественото право, признато отъ Уйлсонъ на всички народи, да разпо
лагат^ съ себе си .. .

*Ал. Лантоанъ, « Л ’Абдикасионъ дю со л ей », Парижъ, 1923 г.
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. . . хърватите образуватъ единъ компактенъ блокъ отъ повече отъ
четири милиона души, всички католици, надъхани отъ една латинска култура
и свързани съ западната цивилизация съ единъ дълъгъ юнионъ къмъ
монархията на Хабсбургите. Словенците, които надминаватъ милионъ, сж
много по-близо по своя манталитетъ и по своята култура къмъ хърватите,
отколкото къмъ сърбите. Така асимилацията не се направи никога и човЪкъ
си спомня за насилническите сцени, които окървавиха Скупщината съ
смъртьта на Ст. Радичъ, водача на хърватската опозиция.
Отъ тогава националното движение не е обезоржжено; най-строгите
мерки, взети отъ диктаторското правителство на краль Александъръ, не сж
успели да намалятъ неговата дейность и неговата сила . . .
Трудностите сж напълно сжщо големи съ Македония . . .
Една конвенция, наложена отъ Гърция въ 1919 г. нареди « доброволното »
разменяне на населенията между двете страни. На Западъ не се знае твърде
това, което се крие подъ това име на « доброволна» размена; това бе въ
действителность организирането подъ егидата на Обществото на Народите,
на насилственото изселване, съ изтръгване отъ родната земя, съ най-опустошителните последствия, отъ гледна точка на ликвидацията, на имуществата
на емигрантите. Така се дойде до преселване на населения, такива каквито
Карлъ Велики ги практикуваше въ 8 векъ по отношение на саксонците.
Гърция, следствие на поражението въ М ала-Азия, требваш е д а опознае
самата, въ 1923 г. всичко това, което требваше да се мрази като връщане
къмъ практиката на Средния векъ.
За македонците, останали въ завоюваната територия, Сърбия организира
една национална политика. Енергична и войнствена раса, македонците се
съпротивляваха, и съпротивляватъ още, съ средствата, които имъ оставаха,
тези на революционните насилия, които сърбите се стараятъ да потъпкатъ
съ едно още по-големо насилие. Напразно македонците сж пробвали, на
14 януарий 1930 г., да заинтересуватъ за своята сж дба Обществото на
Народите, искайки признаването на техната нациэналность и зачитането
на договорите за покровителство на малцинствата. Достатъчно б е за Сърбия
да заяЕи, че тамъ нема македонско малцинство въ кралството, че жителите
на южна Сърбия не се различаватъ отъ тЬзи на стара Сърбия, че т е не се
оплакватъ отъ своето положение, и че петицията изхож дала отъ една неле
гална организация, за да може Обществото на Н ародите да откаже да
направи постжпка въ това отношение.
Отъ тогава положението се влошава; всички средства за « посърбяване »,
включително задължителното включване на младежъта въ организацията
на Соколите, се разбивать въ македонския националистически духъ. Тамъ
сжщо нападенията и атентатите се увеличаватъ, въпреки най-бруталните
мерки на репресалии; една мощна революционна организация, ВМРО, ржководи движението и е свързана съ всички македонски дружества въ Европа,
както и въ Америка.
Мирътъ не може да бжде установенъ, ако населението не реши свободно
своята сждба и, за да се избёгнать по-късни усложнения, да се реализира
старата програма на Гладстонъ « Македония на македонците » и да влезнатъ
свободно въ единъ балкански юнионъ » .
(И зъ « Л а Маседоанъ », Ж енева, 1 мартъ 1934 г.).

АВСТРИИСКИ МНЕНИЯ

По поводъ конгреса на македонската емиграция бюлетина на Виен
ската агенция ,, Донау Кореспонденцъ ” пише между другото:
« Големите парични пожертвувания, които замож ните македонци отъ
всички краища на света и този пжть направиха, доказватъ големата пожертвувателность на това високо надарено и трудолюбиво племе, на което една
жестока сж дба е отнела възможностьта за самостоятеленъ животъ, и
което грозниятъ тероръ принудилъ да прибегне до революционна борба за
кървава самозащита.
Сметката, която поробителите на Македония си правеха, че скоро ще
могатъ, служейки си съ физически и мораленъ гнетъ, да асимилиратъ и
—
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денационал из иратъ твърдия македонски народъ — се оказа напълно по
греш на . . .
. .. Никой не може да отрече т ези правдиви, трезви и мждри искания
на македонците, отъ които Обществото на Н ародите и великите сили сигурно
ще си взематъ бележка ».
(«М акедонска Трибуна», Индианаполисъ — 7 апр. 1927 г.).

АМЕРИКАНСКИ

II КАНАД1Ш СКИ МНЕНИЯ

Подъ заглавие „ Македония ще продължава да се бори ” голямото
и влиятелно американско седмично списание „ Д ж Ню Репъбликъ ” , въ
броя си о тъ 31 декемврий 1930 г. помества следната уводна статия:
« . . . Меж;ду това, има известни балкански действителности, които ще
требва да се забравятъ. Е дна отъ техъ е, че нем а надеж да за никакво
трайно спокойствие на непокорния полуостровъ, докато некой отъ вечните
спънки на мирътъ не бждатъ отстранени. Най-главната между техъ е големата несправедливость на сегашния режимъ въ Македония, която пред
ставлява една постоянна опасность за световния миръ .. .
. . . И зъ целата страна се намира едно големо население, което е бъл
гарско по кръвь и езикъ. Отъ т ези македонци се организиратъ повечето отъ
комитаджиите, които представляватъ постоянната революционна армия на
ВМРО. — Вжтрешната Македонска Революционна Организация, едно тайно
правителство, поддържащо своя собствена поща, дипломатическа служба,
образователна система, с/й.дилшца, данъци, постоянна армия и р езер в и . . .
Най-напредъ тя е била създадена, за да освободи страната отъ турците
чрезъ постоянна кървава борба. Днесъ подъ водителството на нейния младъ,
способенъ, коравъ и брилянтенъ водачъ Иванъ Михайловъ, тя прилага сжщит е методи срещу гърците и югославяните.
Г-нъ Михайловъ заявява твърде откровенно, че ВМРО, съ всички с р е д 
ства, « добри и лоши », ще подържа македонския въпросъ живъ поне докато
на македонските малцинства се дадатъ правата, гарантирани имъ отъ
Устава на Обществото на Н ародите. ВМРО оправдава политическото убийст
во като воененъ актъ въ една борба за независимость. Г-нъ Михайловъ
казва: <: Ако ние не употребяваме насилнически методи, дипломатите ще
забравятъ, че има македонски въпросъ ».
Сегашното положение е почти еднакво съ това, което причини великата
война, само че ролите сж противоположни. Въ 1914 г. едно тайно сръбско
дружество действуваше съ тероризъмъ и съ цель да освободи сърбите извънъ
отечеството имъ. Днесъ македонците употребяватъ сжщ ите средства за
една подобна цель.
Какъвъ другъ пжть гръцкото и сръбското правителства сж оставили
отворенъ за македонците, ако последните не желаятъ пълното унищожение
на своя народенъ животъ и култура ? По настоящемъ на тех ъ имъ сж
забранени вестници, книги, църковни служби и училищата на майчинъ езикъ.
Страната ж ивее съ войска и жандармерия. Въ югославянска Македония
хората сж били заставени да сменятъ традиционните окончания на тех н и те
имена отъ ОВЪ съ сръбското окончание И ЧЪ. Макаръ д а изглеж да мало
важно това на американците, не е трудно да си представи човекъ техното
реагиране при едно подобно искане на некое чуждо правителство.
Македония крещи за една безпристрастна анкета отъ незаинтересовани
неевропейски сили. Но, при сжществувахците териториални уредби, гаранти
рани отъ Лигата на Н ародите, и при една Ю гославия подържана отъ Фран
ция въ Съвета, изглеж да, че македонците не ще получатъ никаква помощь
отъ Ж енева. Техниятъ най-добъръ шансъ за спасение, безъ всеко съмнение
е, да направятъ себе си толкова невъзможни, че рано или късно, некой ще
бж де заставенъ да обърне внимание на техн и те ж а л б и ».

*
—
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Проф. Ф. К. Крюгеръ до в. „ Л а Маседоанъ ” (1931 г.):
„ Всеки американски гражданинъ, който е добре информиранъ
около положението въ Македония и който е вЪренъ на идеалите,
върху които неговата собствена страна бе създадена, не би могълъ
освенъ да симпатизира отъ дъното на сърдцето си съ македон
ц ите въ т ех н и т е страдания подъ потисническото господство на
белградското правителство.
Т омасъ Дж еф ерсонъ заяви въ нашата прочута Декларация за
независимость, че правителствата ,, извличатъ тех н а та истинска
сила отъ съгласието на управляваните ” . Уудроу Уйлсонъ потвър
ди този основенъ принципъ на американската политическа вера,
когато въ края на световната война, той искаше за всички нацио
нални групи правото за самоопределение. Изворъ на горчиво ра
зочарование е за всички свободолюбиви американци, че Уудроу
Уйлсонъ разпъна този идеалъ на кръста на политическата полза,
оставяйки на желанието за честность и способностьта на Обще
ството на Народите да реализиратъ този идеалъ въ бждеще. Като
резултатъ на неговата погрешна стжпка, милиони хора днесъ страд а тъ подъ тиранията на своите завоеватели . . .
Ние въ Съединените Щ ати би требвало да имаме повече пнтересъ въ македонските работи, защото ние требва да помнимъ,
че сръбскиятъ изстрелъ бе, който предизвика световната война,
въ която Съединените Щ ати беха за нещастие вмъкнати заедно
съ останалата часть отъ цивилизацията.
Азъ не съм ъ въ състояние да заявя положително какъ въпро
са тр еб в а да бжде решенъ. Азъ не препоржчвамъ подчинение или
полусърдеченъ компромисъ. Азъ признавамъ, че свобода и правда
сж отъ по-висока ценность отколкото самия миръ, м и р ъ тъ въ гро
бищата, и азъ вервам ъ, че Абрахамъ Линколнъ бе правъ когато
каза, че нищо не е решено, ако не е решено правилно. Азъ се над е в а м ъ на промена на сърдцето и ума на сръбското правителство
и че на Македония ще бжде дадена пълна автономия, така както
бе напоследъкъ осигурена на ирландците ” *.
*
Подъ заглавие ,, Македонските безпокойствия ” торонтскиятъ в-къ
,, Глобъ ” въ броя си отъ 30 декемврий 1932 година пише на уводната
страница:
« . . . С е г а т е (македонците) не могатъ да се самоуправляватъ. т е не
могатъ да приказватъ собствения си езикъ въ собствените имъ училшца.
Т е не с ж свободенъ народъ. И както другите храбри народи, които сж
подъ робство, т е желаятъ да се биятъ и умратъ, за да възкресятъ своята
нация, както Полша бе възкресена.
Събитията отъ 1914 г. требва да научатъ света какво значи едно
безпокойство на Балканите ».

*
На 4 февруарий 1933 г. въ гр. Грандъ Рапидсъ, Мичиганъ, голе*
Проф. Крюгеръ е познавалъ отлично политическите проблеми на централ
на Европа. Авторъ на книги. Добре проучилъ македонския въпросъ и останалъ
винаги защитникъ на Македония. Свършилъ е учението си въ университетите
въ Тюбингенъ и въ Небраска; а с;^що тъй въ Колумбия Юниверсити.
—
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миятъ приятель на Македония, проф. Д ж ан ъ Бейклесъ, д ъ р ж а л ъ сказка
за Македония и борбата, която ВМРО води за нейното освобождение,
предъ литературния клубъ въ тоя градъ.
Между другото проф. Бейклесъ казалъ: „ Т върде сигурно иде
щ ата война ще бжде причинена отъ неправдите, които сж щ ествув атъ въ Македония и противъ които ж ителите на тази страна вод я тъ една въорж ж ена революция. Тази борба се води отъ В ж т
решната Македонска Революционна Организация, известна още по
инициалите ВМРО. Революционерите считатъ себе си за едничко
то законно управление въ Македония, при все че т е навсекжде сж
нелегални. Революционното управление се състои отъ чети, които
бродятъ изъ македонските планини и при даденъ случай, въ името
на освобождението на родината, вър ш атъ нападения. Т е се предводителствуватъ отъ Иванъ Михайловъ . . .
Тукъ, както и навсекжде, п ж тьтъ за миръ минава презъ пжтя
за правда. Нека на македонците се дад атъ права. Ако ние верваме
въ самоуправление, защо тогава да не верваме въ самоуправле
нието на македонците ? Днесъ т е х н а т а страна е разделена между
Сърбия и Гърция, а България притежава едно малко парче отъ
тая територия. На македонското население въ Македония подъ
сръбска власть се забранява употреблението на местния езикъ,
македоно-българските училища сж затворени, затворени сж и чер
квите, вестниците сж строго забранени. Всеки единъ народъ би
възстаналъ срещу т а к ъ в ъ единъ режимъ. Американскиятъ народъ
презъ 1776 г. възстана срещу британския режимъ, който беше
много по-мекъ отъ тоя въ Македония. При това македонците
днесъ ж и в ея тъ подъ ж естоката тирания на сръбската жендармерия, чиято тактика и обноски азъ много добре познавамъ, тъй като
имахъ случая да бж да въ техни ржце ”.

Кореспонденция отъ Пиеръ Ванъ Пасенъ изпратена отъ Ж енева
до в. „ Т о р о н то Дейли С таръ ” (бр. о тъ 20 май 1933 г.). Между дру
гото пише:
« . . . Ние не се нуждаемъ отъ повече доказателства, за д а разберемъ,
че автокрацията и произволите на краль Александровия режимъ, не могатъ
вече да претендиратъ да сж цивилизовани. . .
Само правдата може да крепи една държ!ава, а Ю гославия отрича найелементарната правда на милиони хървати, македонци, бошняци, словенци
и черногорци . . .
Бързамъ да добавя, че азъ не базирамъ своите информации за поло
жението въ Ю гославия само на сухи източници. Въ връзка съмъ съ лидерътъ на хърватското национално движение д-ръ Кърневичъ тукъ въ
Ж енева. Ц ел а седмица прекарахъ съ македонските комитаджии въ нача
лото на годината.
—
Бандити ! — ще ви кажатъ въ Белградъ, когато говорятъ за маке
донските националисти.
Ако т е сж бандити, тогава Дж орджъ Вашингтонъ, съединените им
перски лоялисти, Емонъ де Валера, Крисчиянъ де Ватъ, Бота и Ж ана
Д ’Аркъ сжщо така сж. били бандити. Н а това условие всеки, който се бори
за свободата на своето отечество е бандитъ. За д-ръ Мачекъ сега сръбската
преса пише като да билъ престжпникъ . ..
—
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Т ези методи задълбочаватъ моралната бездна, която з е е между Сърбия
отъ една страна и хърватската нация и македонските малцинства отъ
друга. Сърбия тласка хърватите и македонците къмъ бунтъ и съ настоя
щата си политика на репресия положително предизвиква сигурностьта, че
само една международна акция ще разреши хърватския и македонския
въпроси. Една ревизия на договорите наближава — това е положително
— и Ю гославия чрезъ акциите си срещу хърватския народъ и македон
ските малцинства подготвя своето разгромяване. Разруш ителите на юго
славянската държава не сж. хората, които сега гниятъ по затворите. Р а з
рушителите сж. при управлението въ Б елградъ ».

ИТАЛИАНСКИ МНЕНИЯ

Ц елиятъ италиански печатъ — особено презъ 1927 г., — а главно
м еродавните италиански вестници: „ Т р и б у н а ”, „ Джорнале д ’Италия ”,
„ Газета делъ Пополо ”, публикуватъ уводни статии върху събитията въ
Югославия, при което единодушно заявяватъ, че причините за атента
т и т е въ Македония не тр еб в а да се т ъ р с я т ъ въ България, а въ терористическия режимъ и кървавъ тероръ, които вилнеятъ въ Македония.
Въ заключение т е подканватъ великите сили да се упражни натискъ
за смегчаване непоносимия вече режимъ въ Македония и даване култур
ни свободи на българите.
*
Римскиятъ в. „ Ла Волонта д ’Италия ” помества въ единъ отъ по
следните си броеве статия за Македония, въ която се казва:
„ Много пжти сме присжствували въ историята, па и днесъ
присжствуваме — и не само въ Македония, на срамни варварски
опити да се насилватъ народностни малцинства съ неоспоримо ин
телектуално превъзходство, съ недосегаемо, ненадминато истори
ческо минало. Изглежда, че на земята гениятъ на злото т р е б в а понекога да се въплътява въ една държ ава, която действува само
чрезъ насилия и която ж ивее само чрезъ денационализиране. Т а 
кава беше вчера Австрия. Такива сж народите, които днесъ й
подражаватъ.
Ние чувствуваме мжченичеството на македонците. Гдето се
издига гласъ на бунтъ срещу чуждо потисничество — той се отек
ва въ нашия духъ. Какви събития се готвятъ ? Какви страдания
ще тр еб в а още да претърпи Македония ? Щ е б ж д а тъ ли победени
тия най-благородни херои, които се борятъ срещу см ъртен ъ врагъ
за защита на своята култура ? Т е ще победятъ въ името на онова
върховно право, което е надъ всички режими и всичко ржководи. Надъ сждилищата на хората е с ж д ъ т ъ на Бога ”.
(Справка „ Свобода или Смърть ” , органъ на ВМРО —
22 априлъ 1928 г.)
*
„ Впрочемъ, Македония т р е б в а да получи своята автономия.
Какъ ? Не може да се обвиняватъ македонците ако т ъ р с я т ъ въ
отчаяния ак тъ едно средство, за да д ъ р ж а т ъ будно световното
внимание върху т е х н и т е страдания, поради това, че о т ъ мирните
—
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международни разисквания не сж имали друго, освенъ разочаро
вания . . . ”
Еудженио Мореале — виденъ италиански публицистъ;
бивалъ е кореспондентъ на вестници. Познавачъ на бал
канските проблеми и на други външно-политически про
блеми; посещавалъ е и Македония.
Справка въ книгата на г. Ж о р ж ъ Нурижанъ „ Ла Мачедония нелъ пенсиеро италиано ” , Римъ 1932 г., стр. 111.
*
,, Изглеждаше единъ сънъ на нездрави мозъци възраж дането
на Полша. И при все това Полша е възкръснала, върху пораже
нието на Германия и Русия. Сили много повече силни и могъщи
отъ Гърция и Югославия. Да не се отчайва, и преди всичко да
не се изоставя и намалява нито за единъ моментъ защ итата на
националната идея. МакедонцитЯ иматъ една организация, която
въ сегашнитЯ злочестия зам ества държ авата. Тази организация,
тази блуждаеща д ъ р ж ав а нека да се държ и твърдо. Деньтъ, въ
който тя би паднала, би паднало съдърж анието на македонската
политическа съвесть . . . ”
Винченцо Морелло Растинякъ — журналистъ и адвокатъ;
сенаторъ; роденъ въ Баняра, Калабрия I860 г. Редакто ръ на неколко италиански вестници. Защ птникъ на Д.
Стефановъ на процеса въ Милано.
Справка въ книгата на г. Ж о р ж ъ Нурижанъ „ Ла Мачедония нелъ пенсиеро италиано ”, Римъ 1932 г., стр. 110.

ТУРСКИ МНЕНИЯ

Големиятъ турски ежедневникъ „ Сонъ П о с т а ” въ единъ отъ по
следните си броеве пише между другото и следното:
„ С ъздадената презъ турско време революционна организация
следъ последните договори за миръ бе реорганизирана и засилена
съ кадри. Въпреки междуособиците въ организацията отъ извест
но време, сега Иванъ Михайловъ е пъленъ господарь на положе
нието и има подръж ката освенъ на ВМРО, но и на ц е л а та емигра
ция въ България, която въ борбата си срещу поробителите я по
д ъ р ж а морално.
Н ай-големиятъ душманъ на Македония е Сърбия. Затова
ВМРО главно се бори срещу нея, като предприема терористически
акции, унищожава родоотстж пниците и м ж чителите на н а р о д а ” .
П о-нататъкъ говорейки
пише, че България не може
щ иятъ македонски въпросъ.
не е чудно при т ези условия

за Балканскиятъ пактъ, вестникътъ
да го подпише, поради сж щ ествуваВ естникътъ завърш ва: ,, Никому да
на Балкана, ако избухне една война ” .

(„М акедонска Трибуна ”, Индианаполисъ — 26 априлъ 1934 г.).
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А РЖ Е Н Т И Н С К И М Н ЕН И Я

Излизащиятъ въ Буеносъ Айресъ ежедневникъ „ Нотисиасъ Графикасъ ” дава въ броя си отъ 22 м ар тъ 1933 г. една статия за Македония,
която е написана отъ единъ отъ редакторите, Пабло Суеро. А вторътъ
на тая статия между другото пише следното:
« Македонците, сж били често посочвани като разбойници, които се
предполага да сж организирани въ банди — фамознитЬ български и маке
донски « комитаджийски» банди — въодушевлявани само отъ криминални
и извратни цели. Знае се, обаче, че това е сжщото име служеще на Белия
Домъ въ нашия континентъ, за да означи патриотите придружаващи Сандино въ Никарагуа . . . »
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XXXII. УСТАВЪТЪ НА ВМРО
За всЯка организация у став ъ тъ е огледало, което показва какъ тя
е устроена и по кой начинъ действуватъ нейните ржководни тела, осо
бено върховното й управление.
И днесъ има българи, даж е и отъ Македония, които нЯматъ точни
познания по устройството на ВМРО. Въ чуждия с в е т ъ пъкъ е имало и
превратни представи по този въпросъ. Спомнямъ си какъ ученици отъ
осми класъ на сръбската гимназия въ Скопйе презъ 1914 г., чувайки
за сражения на наши чети съ сръбската войска, коментираха известията.
— Какво искать тия комити, защо сж тия сражения ?
— И тЯ иматъ „ Църна Р у к а ” — пояснява едно черногорче. Т о
гава мнозина отъ Шумадия и Черна-Гора беха дошли да довърш атъ
образованието си въ Скопйе, следъ като австро-унгарската армия бе
навлезнала въ Сърбия.
Не само тия млади хора, но у ж ъ и по-осведомени среди въ чужби
на, не правятъ разлика между ВМРО и ,, Черна Рж ка ” или която и да
е подобна тайнствена или революционна организация, що се отнася до
организационната имъ структура, дори и до целите имъ. А разликата
между шовинистическата сръбска „ Черна Р ж ка ” и ВМРО е огромна.
Както показва чл. 23 на Устава й, „ Ц ърна Рука ” обхваща въ
една организационна мрежа, изолирани една отъ друга групи или о т 
делни лица. А у став ъ тъ на ВМРО говори за масова организация, която
обхваща целия народъ. Споредъ чл. 25 членовете на сръбската ,, Черна
Ржка ” не се познавать помежду си, а ги знае само върховната управа
— друго доказателство, че се касае до сдружение съ м алъкъ брой участ
ници. При това всеки участникъ има свой номеръ — нещо съвършенно
ненуждно и неприложимо въ масова организация.
Доколкото съ м ъ осведоменъ, сръбското и гръцкото възстания и
организирането имъ преди това (в ъ началото на 19 вЯкъ) не сж имали
тоя масовъ народенъ характеръ както ВМРО.
При полскитЯ знаменити възстания въ 1831 и 1863 г. въ никоя
широка область броя на борещ ите се съ оржжие въ рж ка възстаници
не е така високъ, както напримеръ при Илинденското възстание въ
Битолски окрж гъ, кждето между триста хиляди българско и ромънско
население се борятъ двадесеть и две хиляди души съ пушка. Това значи
осемъ на сто; а старо правило е да се см ета, че при военна мобилиза
ция д ъ р ж а в и т е вдигатъ десеть на сто о тъ населението си подъ знаме
ната.
Подобенъ процентъ борци не сж се дигнали и въ никоя италианска
область, когато се развиваше презъ миналото столетие движението за
обединение на Италия; не говоря за мобилизациите въ Пиемонтъ, нито
зная точно въ к акъ в ъ процентъ тогава сж свиквали войници.
Може би при испанската герила противъ Наполеона и въ дадени
моменти на ирландските борби да сж се втурвали въ въорж ж ения бунтъ
— въ една или друга область — така масово м ж ж е и жени както при
нашия Илиндень.
—
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Значителенъ е билъ броя на участниците въ българското Април
ско възстание презъ 1876 г., особено въ некой населени м еста. Но
това възстание, което даде бл^стящ ъ политически резултатъ за бъл
гарщината, платенъ съ много кръвь, не трая повече о тъ десеть дни; а
и цела България не б е в ъ сжщото време така масово организирана,
както Македония беш е въ течение на две десетилетия презъ турския
режимъ.
Никой, еднаж ъ стжпилъ въ редовет^ на „ Ц ърна Рука ”, не може
вече да я напусне; така е поне споредъ устава. Такова постановление
ВМРО нем а; нейните членове губятъ правата и отговорностите си
даж е като се н ам ер ятъ въ България; изключение се прави само за
най-отговорните ржководители. На края членовете на „ Ц ърна Рука ”
останаха живи, — а тя изчезна.
З а въпросната организация у ст ав ъ тъ и правилника й не посочватъ
какъ се избира върховната й управа; това е посочено най-подробно въ
правилника на ВМРО.
„ Ц ърна Рука ” предвижда теглене на жребий за извършване на
акции. Практиката на ВМРО изключва това. Може би защото добровол
ните кандидати за рискувани д ела в ср ед ъ ВМРО всекога сж изобилствували.
Но по-сжществената разлика на нашето народно движение е въ
туй, че то е самостоятелно и демократично, въ което изборното начало
е най-широко застжпено; докато „ Ц ъ р н а Р у к а ” е д ъ р ж а в н а сръбска
организация, зависима, подчинена, а въ управата си почти диктаторска.
Тя е създадена о т ъ офицери, които сж най-прононсираната категория
държавни, и то заклети служители. Нейното седалище е въ Б елградъ,
столицата на д ъ рж авата, и се развива преди всичко въ казармите. А и
основната цель е чисто дъ рж авн а — обединение съ Сърбия на земи,
които се намиратъ вънъ отъ границите й. Оставяме на край въпроса,
че повечето о т ъ т ези земи и не сж населени съ сърби. А ВМРО е р ату
вала за автономна или независима Македония.
Ржководството на „ Черна Рж ка ” стои въ белградската държ авна
канцелария, заседнало. Докато Централния комитетъ на ВМРО е нелегаленъ и съ неопределено местонахождение, в ср е д ъ народа.
*
Въ известни отношения у ст ав ъ тъ на ВМРО е считанъ непрактиченъ. Имахъ случай еднаж ъ да приказвамъ и съ Иванъ Каранджуловъ,
дългогодишенъ председателъ на македонската емиграция въ България.
Той е билъ — ако се не л ъ ж а — повече о тъ двадесеть години главенъ
прокуроръ на Върховния Касационенъ С ж дъ въ България. Въобще признатъ юристъ, ч овекъ съ голема логика и способность за изтънчена
анализа. Най-много се спираше на онова разпореждане о тъ правилника
на ВМРО, което определя, че тримата членове на Централния комитетъ
сж равноправни и равноотговорни. Каранджуловъ ме уверяваше, че
никакъвъ другъ т а к ъ в ъ уставъ не е ср ещ ал ъ ; и подържаше, че т азг
равноправность и равноотговорность м огатъ само да спъватъ, но не да
улесняватъ д е л а т а на ВМРО. Препоржчваше повече свобода, бързина
и ефикасность въ проявите на върховното ржководство. Обяснихъ му,
че това се е наложило поради неколко причини; на първо м есто — чле
новете на Централния комитетъ не сж на едно место; заедно, за да
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могатъ да реш аватъ по мнозинство; обратно — т е сж далече единъ отъ
другъ, нелегални. Затова имъ е дадена свобода всеки да разпорежда
кждето се намира въ духа на общите идеи и главните задачи за
постигане; и да решава много въпроси споредъ условията на м естото,
кждето той се намира. А вънъ отъ това — ако се случи да загинатъ и
двамата членове на Централния комитетъ — третиятъ да може и самъ
да представлява върховната власть на организацията до избирането
г:а новъ комитетъ, ако случайно сж загинали и запасните членове.
Каранджуловъ подържаше, че все пакъ се явяватъ много пжти
важни въпроси, изискващи мнението на целия комитетъ, м акаръ взето и
по мнозинство; и поради липса, въ онова време на радио за бързо спо
разумяване, пропускало би се ценно време. И ако всеки о тъ тримата би
заповЪдалъ — там ъ кждето се намира — свое решение относно некой
особено деликатни моменти, би се получили пакости за самата кауза.
Неговото гледище клонеше повече към ъ определяне едного въ
Чснтралния комитетъ като председатель, който да разпорежда при
появяването на определено число най-сжществени за македонското дело
въпроси. И да е определено отъ конгреса кой е втория председатель,
ако първиятъ погине, кой третия, и така нататъ къ, като се взематъ
предвидъ и запасните членове по редъ.
Каранджуловъ заключаваше: ,, Всеко друго юридическо положе
ние за Ц.К. е по-полезно, отколкото да се позволи презъ три или четири
години трима души съ еднакви права да разпореж датъ пълноправно съ
сржжието, парите, политиката на ВМРО, тоестъ и съ сж дбата на це
лия народъ, безъ да може този народъ да следи въ разни крайща какво
глзпореждатъ по тия важни линии три отделни лица. По-лесно може
да се контролира единъ центъръ въ лицето на една личность; по-лесно
/могатъ да се сп ън атъ по законенъ начинъ нейните евентуално погрешни
разпоредби и прочее. ”
Като емигрантъ въ Варшава презъ 1939 г. разговаряхъ съ лице,
което е било въ ржководената отъ Пилсудски организация, имаща база
въ австрийската територия, а действуваща главно противъ руския ре
жимъ въ останалата Полша. Тоя човекъ много се очудваше, че всички
категории деятелность на ВМРО, свързани и съ всички отговорности, се
съсредоточаватъ въ Централния комитетъ на ВМРО. Уверяваше ме, че
поляците не връзвали р ж ц е т е на своето революционно руководство съ
всички отговорности, независимо, че то направлява и е зачитано о тъ
всички борци. Той настояваше, че главното руководство на освободи
телното дёло требва да запази за себе си предимно политическата отговорность; а всички други отговорности, които биха могли да сп ъватъ
неговата работа, или да я обременяватъ, да б ж д а тъ предоставени на
други сектори, като за всичко се намери подходяща формула.
«
Имахъ случай да чуя мнения въ нашата среда, че Централния ко
м итетъ на ВМРО тр еб в а да бжде анонименъ, тоестъ да не се известява
нл обществото кои сж избраните въ него лица. Съображенията бех а отъ
конспиративно естество.
Обаче надделяваше противното гледище. О тъ много години насамъ имената на ония, които сж водили борбата, сж били известни на
нашето общество; често пжти съ тези имена даж е се е свързвало и
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настроението на борците. Неблагоприятни отражения тъкмо всрЪдъ
^ашия народъ би имало едно внезапно минаване към ъ анонимность;
мнозина биха се и разколебали. Но въ подходящъ, добре избранъ мо
ментъ, би могло да се прокарва такава мЪрка. При самото основаване
на ВМРО имената на участниците въ Централния комитетъ не сж
били нашироко познати.
*
Излишно е да се спирамъ на безбройните нелепи характеристики,
•оито сж давани за македонското движение отстрана на тия, които сж
поробвали Македония. Наричаха го главно реакционно, недемократично.
А истината е точно обратната; т е сж били реакционерите и народните
потисници. Който прочете Устава и Правилника на ВМРО веднага схва
ща, че се касае до най-демократично устроена организация. На мене лично
не ми е позната друга революционна организация съ подобенъ демократиченъ уставъ. Системата за избирането на нейните органи — като се
почне отъ селските десетки и местни ржководства, и се стигне до Цен
тралния комитетъ, почти съ нищо не се различава отъ изборите при
легалните македонски организации въ България и Америка, които сж
тгкива, каквито сж всички легални организации въ културния светъ .
Разликата е само въ туй главно, че се случва на ВМРО да не
успева всекога да свика конгресите си въ определения срокъ. Но това
е съвсемъ лесно обяснимо като вземемъ предвидъ, че и на най-уредените, спокойни общества (държ ави) понекога обстоятелствата нала
г а т ь съ години да се отлага прилагането на некой предписания въ Кон
ституцията имъ, включително свикването на Парламента.
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XXXIII. КОНГРЕСИТЪ НА ВМРО
Презъ Турския режимъ ВМРО е направила петь свои общи конгреси.
За три о тъ т ё х ъ открито се знае кжде сж станали; единиятъ е заседавалъ въ солунската българска реална гимназия, въ началото на м. януа
рий 1903 г.; той взе решението за повдигане на Илинденското възстание.
Д ругъ единъ въ Рилския манастиръ презъ септемврий 1905 г.; той раз
гледа обстановката подиръ Илинденското възстание. Т ретиятъ бе свиканъ презъ м артъ 1908 г. въ с. Ж аб о кр ъ тъ , Кюстендилско; той разясни
положението следъ убийството на Сарафовъ и Гарвановъ, извършено
незаконно отъ отцепническа група начело съ Яне Сандански.
Презъ турския режимъ като делегати въ конгресите идваха легални
и нелегални дейци. Легалните беха, естествено, пакъ членове на револю
ционната организация, само че не бех а бегълци предъ турската власть,
а минаваха за редовни граждани — учители, търговци, земеделци и пр.
Конгресътъ въ солунската гимназия, който реши повдигането на
Илинденското възстание, бе изключително съ такива легални хора —
почти всички учители.
Въ станалите подиръ П ървата световна война три конгреса се
явяваха като делегати еднакво нелегални лица, предимно войводи, и ле
гални деятели.
Както въ турския режимъ, така и следъ него, конгресите следваше
да се свикватъ всеки три години. Но при извънредни причини — ка
захме — можеше да става и отлагане.
Ако Централниятъ комитетъ е възпрепятствуванъ да свика кон
греса, или членовете му сж загинали, общиятъ конгресъ се свиква по
споразумение между окрж ж н ите комитети.
За работите на конгресите обикновенно не сж давани публични
подробности; известявани сж само онези факти, които ВМРО е с м е 
тала отъ полза да б ж д а тъ направени обществено достояние.
Старание е имало всекога да се осигури пълна сигурность за кон
греса, тъй като там ъ сж се явявали най-видните ржководители. При
случайно разкритие и нападение о тъ страна на противника, даж е и да
не се д а д а т ъ жертви, осуетява се за неопределено време конгреса. А
той е бивалъ свикванъ тъкм о за уреждане на належащи въпроси.
Некой о тъ п етьте конгреса презъ турския реж имъ сж свикани
отъ мнозинството на ВМРО. Сжществували сж отцепнически малцин
ства, напримеръ споменатите санданисти. Върховистите п ъ к ъ въобще
не с ж имали работа съ ВМРО.
*
Подиръ 1912 г., когато вече голема часть отъ Македония е подъ
сръбско и гръцко иго, о тъ името на ВМРО действува Централния ко
митетъ, които е билъ определенъ въ 1911 г. следъ помирението между
ВМРО и некогаш ните върховисти, които отдавна б е х а престанали да
действуватъ като организация на македонска територия. Тоя комитетъ
— Т. Александровъ, Хр. Чернопеевъ, П. Чаулевъ — ржководи борбата
—
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противъ първия сръбско-гръцки реж имъ (1913-1915 г.) Сетне идва
първата световна война, протегнала се презъ цЪли четири години. Въ
нея загина Хр. ЧернопЪевъ, а на негово мЪсто въ Централния комитетъ
вл-Ьзна Ал. Протогеровъ, който, съгласно уговореното съ върховиститЪ
помирение, бЪше запасенъ членъ. Подиръ войната започва новата борба
на ВМРО срещу втория сръбско-гръцки режимъ.
И зтъкнатиятъ водачъ въ тая борба, Т. Александровъ, не 6Ъ живъ,
за да присжтствува на очаквания о т ъ него общ ъ конгресъ на ВМРО.
Той бе свиканъ — шести по редъ — презъ м. февруарий 1925 г., цЪли
четиринадесеть години следъ петия конгресъ. Значи, и тоя конгресъ се
събираше подиръ голямо сътресение въ ср е д ат а на революционната
организация — загубата на Тодора. ИзбранитЪ тогава трима души въ
Централния комитетъ б1>ха Георги попъ Христовъ, Ал. Протогеровъ и
Иванъ Михайловъ. З а първитЬ двама сж дадени кратки сведения на
съответно м ^сто; а за мене е казано по нЪщо въ книгите ми ,, Спомени-1 — Младини” и „Спомени-Il — Освободителна борба (1919-1924 г .) ” .
Седмиятъ конгресъ се събра презъ м. августъ 1928 година. На
него б ё поднесено обстойно известие за вината на Ал. Протогеровъ по
убийството на Тодора, но сжщо и за опититЬ му да подготвя нови сму
щения въ освободителното дЪло, за което ще се д а д атъ подробни о св ет
ления въ друга книга поради липса на мЪсто тукъ, а и поради връзката
на тия опити съ нЪкои странични враж ества къ м ъ македонската кауза,
които сжщо е невъзможно да б ж д а тъ ту къ обстойно обрисувани.

М акаръ че свикването на Седмия конгресъ биде отложено съ шесть
месеци, борбата на ВМРО срещу поробителя не спрЪ поради това. Многоглавиятъ антимакедонски фронтъ, който — закри тъ зад ъ Ал. Прото
геровъ — и въ 1928 г. се опита, както и въ 1924 г., да превзима или да
подравя македонското дЪло, претърпЪ поражение.
Въ съвстава на Централния комитетъ, избранъ о тъ Седмия общъ
конгресъ влезнаха: Страхилъ Развигоровъ, Иванъ К арадж овъ и Иванъ
Михайловъ.
Страхилъ е синъ на легендарния Мише Развигоровъ; роденъ въ
Щ ипъ. Още като малко дете е заминалъ за България съ майка си. Т ам ъ
6Ъ свършилъ средно образование и сетне училъ въ военното училище.
Подиръ п ъ р вата световна война е следвалъ право въ Софийския университетъ. Страхилъ имаше широко сърдце. Отличенъ другарь, лояленъ
спрЪмо всички. Ж ивееш е съ безкрайна почить къ м ъ далото на баща си;
а съ това се явяваше като истински б ратъ по чувства на цялото насе
ление въ родния край. Може би съ единъ градусъ повече, отколкото 6Ъ
нуждно, у Страхила се забелязваше една приятна сантименталности
Впрочемъ, нея я има сигурно у мнозина борци, но не у всички тя се
забелязва. Страхилъ Развигоровъ б^ш е младъ, когато влезна въ Цен
тралния комитетъ на организацията. Загина когато българскит-fe кому
нисти бидоха установени на власть в ъ България, следъ В тората с в е 
товна война. Преди да изчезне, билъ е разкарванъ по затвори, заедно
съ мнозина други македонски деятели и хора о т ъ стара България.
З а Иванъ К арадж овъ неговиятъ приятель о т ъ младини Христо Ш алдевъ о т ъ Гюмендже, сжщо бившъ гимназиаленъ учитель, но по едно
—
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Страхилъ Развигоровъ отъ л^во; Кирилъ Дранговъ въ
средата; съ Иосифъ Марковъ отъ с. Загоричани, Костур
ско, преданъ македонски деятель.

—
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време и четникъ въ Македония, писа следното, което 6Я поместено и
въ в-къ „М акедонска Т р и б у н а ” отъ 26 юлий 1934 година:
„ Единъ о тъ достойнитЯ синове на Македония, който презъ цЯлия
си ж ивотъ е излжчвалъ съзнателна и волева работа за свободата на
своята Родина, е починалиятъ на 26 май т.г. Иванъ Караджовъ, името
на когото въ продължение на 40 години се преплита въ македонското
освободително движение.
Роденъ въ с. Лешко, Горноджумайско, Ив. К арадж овъ завършва
основното си образование въ родното си мЯсто. Дарованията на мал
кия К арадж овъ обръ щ атъ внимание на възпитатели и роднини, които съдействуватъ да бжде изпратенъ на учение въ Цариградското 3-то класно
училище, помещаваще се тогава въ квартала Фенеръ. Т укъ той става
помощникъ на диригента на сжществуващия при училището черковенъ
хоръ.
Следъ завършването на трети класъ Ив. К арадж овъ постжпи въ
Солунската гимназия, която завърши съ много доб ъ ръ успЯхъ. Презъ
това време той е посветенъ въ революционното дЯло. Следъ свършването
на гимназията учителствува въ Горна-Джумая и Скопйе, кждето обра
зува и ржководи певчески хоръ и оркестъръ. КолегитЯ му отъ скопското педагогическо училище, виждайки особенитЯ дарби и склонность
към ъ музиката, съ ветватъ го да замине въ Русия, за да получи спе
циално образование, като му обещ аватъ и материална подкрепа. И ето
Ив. К арадж овъ е студентъ въ Петерсбургската императорска пЯвчевска
капела, коята завърш ва презъ 1902 г. съ добъръ успЯхъ.
О тъ Петерсбургъ К арадж овъ заминава за Солунъ, кждето е назначенъ за учитель при м ж ж ката гимназия, но поради атен тата срещу
Банкъ Отоманъ въ Солунъ властьта го интернира въ Горна-Джумая.
Презъ Илинденското възстание той се връщ а наново въ Солунъ, но
като неблагонадежденъ бива пакъ интерниранъ въ Горна-Джумая, и
т у к ъ арестуванъ.
Следъ амнистията Ив. Карадж овъ е назначенъ за учитель въ СЯрското педагогическо училище, кждето учителствува отъ 1905 до 1907 г.,
презъ което време е окрж ж енъ ржководитель на ВМРО и изучава Петричкия край въ военно отношение съ единъ свой близъкъ другарь,
офицеръ отъ българската армия. Скоро, обаче, К арадж овъ е заставенъ
да напусне Македония и избЯгва въ България, кж дето учителствува въ
Т. П азарджикъ и Дупница.
Следъ обявяването на Хуриета той се връщ а въ Македония и учи
телствува една година въ м ж ж к а та и 4 години въ девическата гимназия
въ Солунъ, кждето е премЯстенъ за наказание, защото въ единъ годи
шенъ актъ, въ присжтствието на валията и представители на диплома
тическото тЯло на европейските държ ави въ Солунъ, между другитЯ
музикални номера, х о р ъ т ъ му изпълни съ голЯмъ успЪхъ съставената
отъ него мелодия върху думитЪ на стихотворението „ Т и х ъ бЪлъ Дунавъ се в ъ л н у в а ” . Т укъ го заварва Балканската война. Победоносниятъ
ходъ на българската армия и влизането й въ Солунъ го накарва да
хармонизира няколко народни пЪсни, и да съчини к о н ц е р т и те : „ Съ
нами Богъ, разумейте язици ” и „ Воспейте Господеви” — композиции,
които сж сериозенъ приносъ къ м ъ българската църковна музикална
литература.
Няколко дни преди обявяването на М еждусъюзническата война К а
радж овъ напуска Солунъ и се зачислява въ Македоно-одринското опъл—
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Иванъ Караджовъ

Иванъ Караджовъ съ другари презъ първата свЪтовна
война. НЬкои отъ тЪхъ с л власи отъ Мегленоко.

'сние, а следъ 1913 г. се установява въ постоянно местож ителство въ
Г Джумая, кждето учителствува до 1930 г., винаги облеченъ въ войни
шкото си облекло, говорейки на познати, че ,, до освобождението на
Македония всички българи, млади и стари, винаги требва да сме готови
войници ” . Презъ световната война той е доброволецъ и е началникъ
на разузнавателенъ отрядъ въ сектора на Кожухъ планина.
Презъ време на учителствуването си въ Горна-Джумая отъ 1913
до 1930 г. Ив. Караджовъ занемарява музиката и всецело се отдава на
революционното дело, като влиза въ най-близъкъ контактъ съ Тодоръ
Александровъ и други видни македонски дейци на ВМРО и е на техно
разположение, докато презъ 1928-1931 г. той стана членъ на Централ
ния комитетъ на ВМРО. Но по здравословни причини требваш е да се
оттегли на почивка. Разклатеното му здраве постоянно се влошаваше,
докато на 26 май т.г. Караджовъ почина.
Той остави следъ себе си дълбока бразда отъ народополезни дела.
Като учитель той беше т ак ъ в ъ не само на маловръстните деца, но и
на възрастните хора; като революционеръ беше всецело отдаденъ нз
освободителното дёло. Той беше и приятенъ събеседникъ въ всека
компания. Той беше човекъ съ широка душа, беше най-после големъ
българинъ, въ душата и съзнанието на когото бе легнала идеята за
освобождението на българите подъ чуждо иго ”.
Осмиятъ общъ конгресъ на ВМРО бе свиканъ презъ първата по
ловина на месецъ априлъ 1932 г. За Централенъ комитетъ той избра
Владимиръ Куртевъ, Георги Настевъ и Иванъ Михайловъ.
Георги Настевъ е отъ родители охридчани. Той самиятъ се чув
ствуваше напълно македонски българинъ, комуто каузата на поробе
ното отечество бе близка, интимна. Настевъ помагаше анонимно на
освободителното движение две-три години подредъ преди да стане
пълномощникъ на организацията за Разложко. Въ тази околия той
работи неуморно, безъ колебания, съ идеализъмъ, дълго време. Общо
взето, бе мълчаливъ човекъ, но винаги точенъ, веренъ на думата си
и съ см елъ духъ. Беш е и много трудолюбивъ. И той загина въ Б ъ л 
гария следъ хаоса, който настжпи при установяване на комунистическа
власть тамъ.
Владимиръ Куртевъ е участникъ въ редовете на ВМРО още отъ
турския режимъ. Неговото име чухъ за пръвъ пжть като б е х ъ ученикъ
презъ 1907 година въ София. Понекога и там ъ си устройвахме упо
рити сражения съ прашки. Обикновено се срещ ахме махала противъ
махала изъ полето задъ тогаваш ната Вайсова воденица. Често се гово
реше, че между нашите противници има единъ, когото децата нари
чаха ,, С в и т к а т а ” ; и го признаваха за голем ъ храбрецъ. Това е билъ
Куртевъ. Той бе въ горните класове на гимназията.
Него можемъ да приключимъ въ редицата на най-чистите идеа
листи, които отъ България сж идвали да се борятъ срещу робството
въ Македония. Кюстендилското гражданство, кждето той имаше мно
го познанства, не подозираше, че е родомъ отъ стара България; всич
ки го см етаха за македонецъ.
Юначенъ и беззаветенъ мълчаливецъ, съ широко славянско сърдце — така бихъ го характеризиралъ най-кратко.
С м етнахъ уместно въ прилож ение4(5 да дам ъ некой подробности
за борческите прояви на Куртева.
И тоя ратникъ за свободата на Македония става ж ертва на кому
—
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нистическия тероръ въ България следъ Втората световна война, ка
къвто сигурно не е имало и при нЪкогашното турско нашествие въ
българскитё земи. Когато загинаха Куртевъ, Настевъ, Развигоровъ и
други македонски деятели, въ България бех а избивани съ хиляди бъл
гари, по-невинни и отъ ослепените Самуилови войници. Комунистическиятъ тероръ може да се оприличава само съ това събитие отъ
далечната ни национална история — съ трагедията въ струмишката
долина подъ Беласица, автори на която бех а византийците. Защото
ако търси м ъ примери отъ по-ново време, най-страхотниятъ се явява
Батакъ. Но т а м ъ загинаха към ъ петь хиляди души българи, за които
турската власть все пакъ би могла да каже, че сж се дигнали на възстание, м акаръ и доброволно да се предадоха, при обещание, че нищо
нема да имъ се случи. Докато комунистите погубиха въ България де
сетки хиляди души, безъ да сж се дигнали на възстание и изобщо да
сж се докосвали до оржжие.
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Владимиръ Куртевъ
(Четвъртиятъ отъ лЪво на дЪсно въ първия редъ, като
делегатъ въ конгресъ на Илинденската организация).

XXXIV.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТАНОВИЩА НА ВМРО

Конгресни декларации и изявления на Централния комитетъ
Основното политическо становище е изразено въ членъ първи на
Устава: ,, В ж треш ната Македонска Революционна Организация има
цель да обедини разделена Македония въ нейните географски граници
и да извоюва пълна политическа автономия (самоуправление) за нея ” .
Тая формулировка б е дадена отъ шестия общъ конгресъ въ 1925 год.
Т ака че, като говоримъ ту къ за становища на организацията, поскоро ще споменемъ нещо само относно конгресните резолюции, де
кларациите на Централния комитетъ, изявленията на негови членове,
както и за некой пояснения въ връзка съ програмата на ВМРО.
Т р и т е конгреса, станали следъ 1918 г., както и избраните отъ
т е х ъ централни комитети, не промениха декларацията — направена
отъ Тодоръ Александровъ, — че ВМРО е готова да изостави нелегал
ните ср едства за борба, ако поробителските държ ави биха приели
условията, които сж споменати и въ книгата ми „ Спомени-Н ”, кждето
се говори по тоя въпросъ.
В ъ политическата резолюция на седмия общъ конгресъ отъ ав
густъ 1928 година е казано, че договорите, сключени въ Букурещ ъ и
въ Нъойи, отричатъ началата за свободата и народностното самоопре
деление; че сж щ ествуващ иятъ редъ на н ещ ата не отговаря на нуж 
дата отъ траен ъ и справедливъ миръ на Балканите; че тоя миръ може
да се постигне само чрезъ създаването на обединена и независима Ма
кедония. Изказва се солидарность съ поробените народи, и особено
съ борящ ите се противъ сръбската тирания, както и готовность за
поемане на всека протегната рж ка за задруж на борба въ името на
потисната Македония.
С ж щ иятъ конгресъ е разгледалъ поведението на Ал. Протогеровъ,
установилъ вината му по убийството на Тод. Александровъ и напълно
оправдалъ наложеното му наказание.
С ъ стоялиятъ се презъ месецъ априлъ 1932 г. осми общ ъ конгресъ
на ВМРО изтъква, че политическото положение на Балканите, което
дойде въ резултатъ на париж ките договори о тъ 1919 г., е въ противо
речие съ правните основи, които бех а легнали въ примирието между
воюващ ите презъ 1914-1918 г. К онгресътъ е констатиралъ съ с ъ ж а 
ление, че безъ последствие сж останали всички петиции, отправени до
Обществото на Н ародите и до правителствата на го лем и те сили от
страна на македонските легални организации, отъ прокуденото м аке
донско духовенство и отъ специални делегати на поробеното македон
ско население. Отречени сж отъ конгреса „ балканските конферен
ции ” , чиято цель бе да за т в ъ р д я т ъ дотогавашното статукво на бал
канския полуостровъ. Обединението на балканските народи се нами
ра за желателно и полезно, но конгресътъ посочва като условие за
балканска федерация независимостьта и целостьта на Македония.
И този конгресъ натоварва Централния комитетъ на ВМРО да про
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дължи до край издирването на ония, които иматъ вина по убийството
на Тодоръ Александровъ.
*
Централниятъ комитетъ на ВМРО е излизалъ отъ време на време
съ декларации по въпроси, които е считалъ важни за момента.
Следъ подлото убийство — на 30 октомврий 1927 г. — отстрана
на сръбскитЯ власти въ Щ ипъ-на бащ ата и брата на Иванъ Михай
ловъ, Централниятъ комитетъ заяви, че това убийство е уникумъ въ
историята на освободителните национални движения. Въ декларацията
сж посочени и редица други посегателства върху живота на съвършенно невинни македонски българи; споменати сж факти и отъ Карнегиевата анкетна комисия и пр. В-къ ,, Свобода или см ърть ” публикува
декларацията на 5 декемврий сж щ ата година.
Въ месецъ юлий 1930 г. както е посочено и на друго место до
правителствата на великите сили и до световния печатъ биде заявено
о тъ Центр, к-тъ, че тактиката на белградското правителство да сто
варва върху други отговорностьта за анархията въ Югославия, е ста
ра и известна. М инистърътъ на Външните работи г. Воя Маринковичъ
бе казалъ публично за ВМРО, че тя била ,, едно частно дружество,
което ни е обявило война и воюва съ насъ ” . . . Но — казва се въ
декларацията на Централния комитетъ — ако за анархията въ Ма
кедония били отговорни България и ВМРО, то кой е виновенъ за анар
хията въ Хърватско, за която най-добро огледало бе и процесътъ
срещу д-ръ Владко Мачекъ, водача на х ърватската селска партия, по
това време, обвиненъ по ,, закона ” за защита на д ъ р ж а в ат а ? При
казките на Маринковичъ за ,, частно дружество ” сж опровергани отъ
изминалата до тогава тридесеть и петь-годишна история на Балканите,
въ която ВМРО е заемала м есто отъ първостепенно значение; а и въ
бждаще ще го заема, докато македонския въпросъ не се уреди спра
ведливо. Изказано е наново съжаление, че Обществото на Народите,
съ своето поведение на дезинтересираность, се солидаризирва съ опита
на Б е л г р а д ъ да б ж датъ пренебрегвани оплакванията на потиснатите
народи. Апелира се за интервенция на Обществото на Народите въ Ма
кедония, чрезъ безпристрастна анкета на самото место, при неутра
лизиране на сръбската власть докато се провежда анкетата.
Въ публикуваната презъ месецъ октомврий 1930 г. декларация въ
в-къ „ Свобода или смърть ” Централния комитетъ казва, че ,, девиза
на Организацията за свобода и самоуправление на Македония изключ
ва всекакви тесно-националистически стремления или домогвания за
партийни и индивидуални облагодетелствувания ” .
На 12 февруарий 1933 г. бе отправено до Великия македонски на
роденъ Съборъ въ Горна-Джумая дълго послание-поздравъ о тъ Цен
тралния комитетъ, съ което се подчертаваха основните позиции на
македонската кауза; осж ж даха се пораженските антимакедонски с р е 
ди въ България, които раб отеха въ полза на Б елградъ, безъ да се
интересуватъ отъ робството на македонския българинъ.
Презъ януарий 1934 г. Центр, к -т ъ открито заяви, че македонския
въпросъ не ще може да се уреди съ споразумения между балканските
държ ави, ако се пренебрегватъ справедливите искания на Македония.
Революционните методи на ВМРО сж й наложени о тъ теж кото по
ложение въ страната. И зтъква се пакъ фалита на О бществото на На
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родите. И още еднаж ъ се споменава за направената чрезъ Т. Алексан
дровъ декларация въ 1924 г. и за условията, при които ВМРО би се
съгласила да спре своята революционна дейность.
Въ връзка съ всички декларации на конгресите, или на Ц.К., про
никваха и съобщения въ чуждата преса. З а примеръ, върху деклара
цията на Ц.К. отъ януарий 1934 г. се писа и въ „ Чикаго Дейли Нюсъ ” .
А въ броя си о тъ 21 януарий с.г. ,, Ню-Йоркъ Т а й м с ъ ” , въ кореспон
денция отъ Прага, писа за конференцията на Малкото съглашение, за
почнала на 20 с.м. въ Загребъ. Между другото кореспонденцията каз
ваше: ,, Последниятъ миролюбивъ манифестъ, отправенъ отъ лидера
на ВМРО Ив. Михайловъ, който приема сключването на единъ бал
кански пактъ, ако той гарантира политическите и културни права на
македонските малцинства въ Югославия и Гърция, дава надежденъ
изгледъ на преговорите ” .
Очевидно кореспондентътъ на „ Ню-Йоркъ Таймсъ ” не е познавалъ добре целите на Малкото и Балканското съглашения, за да бжде
оптимистъ относно изявената добра воля отстрана на ВМРО. Д ъ л ж а
сжщо да поясня, че подъ ,, македонски малцинства ” ВМРО е разбира
ла обезправените въ Югославия и Гърция българи, ромъни, албанци,
турци и евреи.
ВМРО изпрати между двете световни войни само два мемоара до
международни организации или конференции: единиятъ бе отправенъ
до конференцията въ Лозана, когато се сключваше договорътъ между
Турция и победената отъ нея презъ 1922 г. Гърция; другиятъ б е о т 
правенъ до Обществото на Народите презъ 1924 г. И въ двата мемоара
се пледира за правото на Македония сама да се управлява. Но се наблега и върху неизпълнението на договора за покровителството на на
ционалните малцинства въ Югославия и Гърция.
—
Множество други мемоари и петиции сж отправяни до Общество
то на Народите и Великите сили отстрана на легалните македонски
организации. За т е х ъ ще стане дума въ друга глава, посветена на м а
кедонската емиграция. Тая глава не се помества ту к ъ по липса на
место.
Срещи съ чужди журналисти и общественици на членове отъ
Централния комитетъ. ТЧ>хни изявления. ТЪхни писания.
Най-много около становищата на ВМРО сж изказвали желание да
чуятъ нещ о отъ Централния комитетъ чуждестранните журналисти,
както и общественици отъ различни страни. На некой м е с т а въ спо
мените ми съ м ъ споменалъ за изказаните мнения отстрана на о т д е л 
ни членове отъ Цетралния комитетъ. Следъ п ъ р вата световна война,
естествено, п ръ въ даде необходимите и търсени изявления Тодоръ
Александровъ. Но интересътъ, особено в ср е д ъ ж урналистите, не пре
ставаше.
Като по правило на професията имъ т е пишеха и за впечатления
та си о тъ т е х н и т е събеседници — македонските борци. Срещ алъ съ м ъ
много пжти такива описания и за себе си. Съ цель да се даде на чи
тателя представа за интереса къ м ъ македонската кауза въ онова вре
ме, споменалъ съ м ъ по нещ о и о тъ тия впечатления на чужденците,
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но по липса на м есто ту к ъ не биха могли да се дад атъ по-обстойни
цитати.
Най-малко съ м ъ виж далъ — що се отнася до мене — български
журналиста; но т е не сж публикували нищо въ връзка съ тия срещи.
Доколкото си спомнямъ само г. Аспарухъ Айдемирски — деятель въ
добруджанските организации — изнесе нещо отъ единъ разговоръ,
който имаше съ мене. И предъ него не скрихъ, че още отъ младеж
ките ми години много съм ъ тж гу вал ъ при вс^ко връщане върху мисъльта, че българските войници отъ Добруджа — тоестъ тёзи отъ
т е х ъ , които не бёха загинали въ боеве —, тръгнали да освобождаватъ
Македония, завръщайки се у дома си, намериха родината си завладена
отъ чужда държ ава.
Съ български общественици съ м ъ се срещ алъ понекога; но и това
не б е често явление.
Между чуждия с в е т ъ най-големъ бе броя на хърватските об
ществени деятели, съ които до сега съ м ъ се запознавалъ и разговарялъ, м акаръ не винаги по политика.
Щ о се отнася пакъ лично до мене, отъ време на време съ м ъ излизалъ и съ писания въ вестници или книги, отнасящи се изключително
до македонския въпросъ.
Въ приложение 47 читательтъ ще намери изброени некой отъ сре
щ ите съ чужденци, изявления предъ журналисти, както и други под
робности въ рамките на горното заглавие.
Некой констатации и суж дения
за становищата и методите на ВМРО
Македонски въпросъ има само отъ Берлинския конгресъ насамъ.
Преди това Атина и Белградъ, и самите техни народи, отлично сж
признавали, че славяните въ Македония сж българи. Това признаватъ
и турските вековни архиви; признаватъ го и власи, албанци и евреи
въ Македония.
Значи, до 1878 г. има само единъ общъ български въпросъ.
Това потвърж даватъ и решенията на Цариградската конференция
о тъ 1876 година.
Това потвърж даватъ и думите на Бисмаркъ въ Райхстага отъ
онова време.
Това потвърж дава и споразумението на българските борци съ кня
жество Сърбия, въ протокола отъ 5 априлъ 1867 година, чийто членъ
2 гласи, че „ южнославянското царство ще се състои о тъ Сръбско и
Българско, като българското обема областите България, Тракия и
Македония ” .
*
Мнозинството въ Македония сж били бъ лгарите; и все пакъ се
отказваха отъ присъединяване съ България. На това обстоятелство
малцина сж обръщали толко внимание, колкото то заслужаваше. Този
случай съвсемъ напомня поведението на швейцарските немци. Гръц
кото население въ Македония бе петь пжти по-малобройно и Атина
претендираше да завладева Македония. Най-малко о тъ там ъ и отъ
Б ел гр ад ъ иматъ право да оспорватъ искреностьта на ВМРО относно
програмата за независимость.
*
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В средъ ВМРО нема никакъвъ тЪсенъ национализъмъ, въ полза
на която и да е народность. Когато тя брани национализма — това
т р ебва да се разбира въ смисъль, че е противъ денационализирането
на народностьта, която и да била тя. Въ Македония отъ много векове
насамъ сж оформени въ всеко отношение народностите.
*

Независимо отъ всички обратни мнения, каквито се срещатъ, въ
македонската освободителна борба преобладаватъ националните моти
ви; съ други думи, на първо место стои въпросътъ за националната
свобода, безъ която е почти немислимо всеко друго благополучие и
напредъкъ. Така би насочвала усилията си и всЪка друга европейска
народность, ако беше поставена въ робското положение на македон
ското население, и особено на българското.
*

Още отъ своето създаване ВМРО е възприемала мисъльта за бал
канска федерация. Но мнозина мислеха, че може да се опита първо
съ конфедерация, — естествено, съ Македония като равноправенъ
членъ.
*

Никога Македония не е нито помислювала за никаква югославска
федерация. Македонското движение сжщо тъй не е признавало никога,
че сжществува югославска нация; на лице сж тия южни славянски на
роди: словенци, хървати, сърби, българи; но и черногорците сж се
оформили като народность, особено благодарение на различното имъ
отъ сръбското историческо развитие.
*

Македонското движение правеше македонския въпросъ балкански
и европейски. А балканските правителства го правеха сръбски, гр ъ ц 
ки или български дъ рж авенъ въпросъ. Това ВМРО намираше погреш 
но даж е и о тъ страна на България, м акаръ българското население
въ Македония да бе многобройно.

Греш ка е о тъ страна на България, че заговарваше за автономия
на Македония следъ като е изгубвала войните за присъединение на
македонските области. А много правилно б е становището й за авто
номия, което подърж аш е до преди балканските войни.
*
Македонското движение е сметало, че българското обществено
мнение т р еб в а здраво да подърж а идеята за независима Македония.
И въ Швейцария мнозинството е немско, но Германия е приела сж ществуването на независима швейцарска дъ рж ава.
у
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Основна греш ка отстрана на българската дъ рж ава бе, че призна
въ Македония „спорна з о н а ” въ 1912 г. Това бе вече приетъ дЪлежъ
на Македония.
Основенъ принципъ и стрем еж ъ на ВМРО е билъ тоя: да се запа
зи цЪлостьта на страната.
*
Основна греш ка бе желанието на българското правителство да
изземва македонския въпросъ отъ р ж ц ет е на ВМРО. Това желание от
крито изяви Ив. Ев. Гешовъ.
*
Некой българи казватъ: Гърция и Сърбия не сж съгласни съ ма
кедонската независимость. Но обективната истина казва и друго: че
въ 1912 г. Сърбия прие въ договора си съ България да говори за ав
тономия на Македония, м акаръ тая формула да е била нарочно бледо
изразена; въ 1912 година България (царя й) отхвърли автономията,
която Турция предложи на бойното поле; въ Букурещъ презъ 1913 г.,
въ началото на първата световна война и въ 1941 година отстрана
на България не се спомена автономията. Това сж важни пропуски,
сждбоносни.
Всички политически решения, които до сега сж бивали провежда
ни въ Македония, взимани сж безъ да е чута волята на тамош ните
жители.
Отбелязваме, че никога въ Македония великите сили или меж ду
народни организации, като напр. Обществото на Н ародите, не напра
виха една анкета. Но отъ друга страна верно е, че години подъ редъ
дипломатическите и други органи на великите сили ежедневно — може
да се каже — сж осведомявали правителствата си за истинското по
ложение въ тая страна; знаели сж точно и какви народности ж и в ея тъ
тамъ.
*

Тежки страдания и загуби понесоха всички балкански народи (д ъ р 
жави) около споровете си за задърж ане или завладяване на Македония.
Нека си спомнимъ само войната противъ Турция въ 1912 г.; войната
между християнските съюзници въ 1913 г.; първата световна воина;
компликациитЯ по време на втората световна война. А да не говоримъ
за напразднитЯ жертви на самото македонско население въ възстания
и други борби презъ цЯли десетилетия. О тъ всичко това т р е б в а да
изтеглятъ поука балканските държ ави. Само независима Македония
ще ги сближи.
*
Подъ властьта на Гърция и Сърбия безъ нелегалната борба ние
сами, доброволно, бихме се погребали като народъ съ вековно мина
ло, съ свое народностно име и езикъ.
—
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*

Ж а л ъ к ъ ф актъ е, че вниманието на западнитЯ политически кан
целарии и на общественото мнение сж били привличани само чрезъ
пукота на бомби, а не чрезъ писмени и устни протести. Тая истина е
била до голЯма степень и причината за избухването на бомбитЯ.
*
ВМРО е имала за задача и доста е успЯла — още при борбата си
срещу султанския режимъ — да направи собственици на земята се^янитЯ, които сж я обработвали, почти като роби, въ течение на вЯкове, въ полза на бегове и подобни земевладелци. Това, както и други
нЯкои факти, сж споменати вече бЯгло, но заслужава изрично да бж 
д атъ подчертани.
В ъпросътъ за земята е единъ отъ ония, които дълбоко отдЯлятъ
нашето движение отъ комунизма.
*
Погрешно е гледището всрЯдъ дадени срЯди, че ВМРО е имала
само бойни задачи. Стопанския напредъкъ на народа, културтрегерската й мисия сж ангажирвали много нейна енергия и средства.
*
Идването на комунизма още повече комплицира, а не опрости маке
донския въпросъ.
ВМРО всЯкога е била въ отбрана. Не се приписвавина на агнето ко
гато се брани отъ вълка. Агресора сж нашитЯ поробители.
*
Въ обединена Европа (ако стане тя) Македония сама трЯбва да
се представлява, а не БЯлградъ и Атина или другъ да я представлява.
*
Македонското движение стои по-горе отъ сръбската и гръцка по
литика преди всичко поради това, че то е защитникъ и на свободата
на другитЯ. Приятель на свободата не е този, който я иска само за
себе си.
*
Останаха ли вЯрни на идеята за независима Македония всички
участници въ ВМРО ? Македонското движение, като цЯло, не се
отклони отъ програмата, която 6Я посочена въ уставитЯ на ВМРО и
на всички легални организации. Частични и временни отклонения е
имало, но причинитЯ за това не сж въ македонското движение, а въ
политиката на балканските и на голЯмитЯ държ ави. Политическите
събития винаги до сега даваха право на тезата, която подърж аш е още
о тъ 1893 г. ВМРО. Но когато е требвало да избЯгнатъ унищожението
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на българската народность въ Македония отстрана на Сърбия и Г ъ р 
ция и — за спасяване о тъ такава опасность не се е виждала помощь
отъ нийде — мнозина македонски българи тръгваха съ българската
армия, тъй като въ България не може да се мисли за тЪхно денационализиране, бидейки rfc самитЯ българи.

Но и комитета на върховиститЪ никога имаше въ Устава си впи
сана автономията — ще възрази нЪкой. Срещу това стои този ф актъ:
че при подигането на Илинденското възстание ВМРО открито поиска
чуждестранна намеса, което значи, че бждещето на Македония се пре
доставяше за уреждане отъ великитЬ сили. Липсва вс1>ка мисъль за
присъединяване къ м ъ България. Повече отъ туй не би могло да се иска
о тъ ВМРО, нито изобщо да се замисли.

Подъ заглавие ,, Историята и ролята на македонския проблемъ ”
американското списание ,, К ърентъ Хистори ” публикува въ броя си
отъ ноемврий 1924 г. интересна статия, о тъ която даваме извадки:
« Корените на македонския проблемъ сж дълбоко заровени подъ р аз
клоненията на множеството европейски съперничества и балкански кавги.
Моэйе съ сигурность да се каже, че никоя страна въ Европа не е била тол
кова засегната, както Македония, отъ международните раздори . ..
Н еуспеха на голем ите сили и на балканските страни да установятъ
мира въ Македония не дава друга алтернатива, освенъ да се съ здаде ав
тономна Македония подъ егидата на Обществото на Н ародите.
Ясно е, че осъществяването на този планъ ще изиска премахването на
множество мжчнотии, най-важните отъ които произлизатъ отъ опозицията
на балканските държави. Но понеже разделянето на тази страна не до
веде до желания миръ, света ще благодари на великите сили ако т е се
решатъ да премахнатъ единъ отъ най-опасните източници на бждещи вой
ни, създавайки автономна Македония. Ако се позволи на македонските
емигранти да се завърнатъ въ огнищата си, автономна Македония ще има
толкова интелектуалци както всека друга балканска държава, и съ сигур
ность повече отколкото въ Албания. Независима Македония ще отвори
пжтя за едно балканско разбирателство, подготвяйки терена чрезъ ико
номически спогаждания, за една конфедерация на Балканите — идеалъ,
който вдъхновява европейските и балканските ржководители отъ години. »
(Цитирано отъ « Л а М аседоанъ », Женева, 15 декемврий 1924 г.)

*
Въ прилож ение48 е даденъ списъкъ, с ъ д ъ р ж а щ ъ известенъ брой
на чуждестранни общественици и вестници, които сж се изказали за
създаване на независима македонска държ ава.
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XXXV.

ЛЕГАЛНИ НАЧИНАНИЯ НА ВМРО

ВМРО всякога е била само едно средство въ р ж ц ет е на народа
ни. Цельта е била да се извоюватъ възможности за спокоенъ животъ,
културно и стопанско развитие при гарантирана свобода.
Като не се е позволявало да има легална проява на обществените
стремежи въ Македония, чрезъ партии, вестници, събрания и пр., както
става въ цивилизования свётъ , естествено е било щото въ ВМРО да се
концентрира всичката народна воля. Така, революционната организация
— добила и престижъ чрезъ самата борба противъ угнетителя — става,
единъ видъ законодателна, и изпълнителна, и сждебна власть въ грани
ците на нейния дос^гъ. Тя е поемала грижи и за икономическо съвзе
мане, за образование, за хигиена, за пропаганда, вънъ отъ постоянните
й старания за в ъ о р ъ ж аван е и за политическо наблюдение и действие.
На мнозина — но недобре осведомени хора — е звучело некак ъ
странно, че ВМРО е насърдчавала и легални дела. Но това очудване е
обяснимо. Хората сж слушали и чели за ВМРО единствено въ връзка съ
нейните шумни бойни прояви; никаква врева не се е дигала по редицата
други въпроси, въ които сж ангажирвани нейна енергия и средства често
пжти въ по-големъ разм еръ, отколкото въ чисто революционните й
акции. Най-естествено е било тя да се вплита и въ други проблеми,
каквито изобилствуватъ въ живота на единъ народъ.
Нека си спомнимъ какво става и въ една призната, узаконена д ъ р 
жава. Тя има свое военно министерство. Човекъ би см етналъ, че наи
стина то е погълнато само въ обучаване на войниците и воденето на
битките. Въ сжщность министерството има разни други задачи : да
дава елементарна просвета на войниците, т.е. да набавя съответна ли
тература; да осигурява облеклото, храната и въорж жението — което
обусловя функционирането на солидно стопанско отделение; да бди
върху здравето на армията — тоестъ да подърж а медицински о т д ел ъ ;
да не пренебрегва религиозните интереси на войника — ще рече, да
има на лице постоянна духовна служба, и така н ататъ къ. Всички тия
изисквания поставятъ министерството въ честа връзка съ редица д ъ р 
жавни институции, които н е м атъ нищо общо съ чисто военните (по
точно казано бойните) задачи и отговорности на войската.
Ако е така съ военното министерство въ д ъ р ж ав ата, която разпо
лага съ огромно разграничение на компетентности и учреждения, още
по-логично е за една организация като ВМРО да влиза — по единъ или
другъ начинъ — въ контактъ съ обществения ж ивотъ на народа си,
въ интереса на една или друга нарсдополезна задача, нем ащ а нищо об
що съ решаването, съ изпълнението, нито съ отговорностите по бойните
прояви на ВМРО, и изобщо съ революционните нейни замисли.
Нито едно революционно движение, което наистина е изхождало
отъ народа, служило нему и на което той е възлагалъ надежди, не е постжпвало другояче. Не сж нуждни примери. Най-новото време ни по
сочва даж е случаи — и не малко на брой, — когато революционни ини
циативи, едва удобрявани о тъ нищожно малцинство на народа, слч об
—
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себвали на сила ю здите на обществената команда. Такива сж безъ
изключение комунистическите смутове, въ които насилието и диктаторските тенденции сж главния белегъ.
В средъ проявите на ВМРО, която е създадена по демократиченъ
начинъ и преследва най-демократични цели, и легалните й инициативи
или внушения, сж идвали по най-лояленъ, братски пжть.
Не еднаж ъ се е писало, че тя е била д ъ р ж а в а въ дъ рж ава. Това
тр еб в а да се разбира точно както по-горе го обясняваме.
И подиръ 1919 г. тя много пжти се е занимавала съ идеи, които по
чисто легаленъ начинъ сж се провеждали на практика. Т е сж се отна
сяли все до македонското освободително движение, или по-широко ка
зано — до преуспеването на нашия народъ и страна. Излишно е да
б ж д атъ изброявани всички инициативи и идеи отъ тая категория. Но
се спирамъ на некой, колкото за ориентация, и понеже сж въ прека
връзка съ борбата ни
Убедена, че по възможность най-големъ брой македонски българи,
а сжщо така и хора отъ другите народности въ страната, т р е б в а да
участвуватъ въ подържане на македонския въпросъ откритъ, ВМРО е
внушавала, че и емиграцията ни тр еб в а добре да се стегне.
Още преди см ъртьта на Т. Александровъ, вънъ отъ братствата, въ
България проникнаха и други организации.
Съ пълно насърдчение отстрана на ВМРО се създадоха редица
дружества на стари те борци, обединени въ обща организация подъ име
,, Илиндень ”.
Създаде се и постепенно се засилваше младежкия македонски съю зъ
въ България. И там ъ ВМРО е подпомагала морално и всекакъ.
Инициативата за създаване на ,, Македонски Наученъ И нститутъ ”
биде искрено поздравена отъ ВМРО. Безъ нейната помощь не би могло
да излиза прекрасното списание ,, Македонски прегледъ ” , така сериозно
оценено и въ чужбина в ср едъ научния св етъ .
По съответни пжтища, ВМРО насърдчаваше сжществуването на
македонския студентски съю зъ въ чужбина. Въ П ариж ъ студентите
издаваха на френски списание ,, Ла Ж йонъ Маседоанъ ” .
Печатният и органъ на емиграцията въ България требваш е да бжде подобренъ като ежедневникъ. Пакъ се намериха начини той да
бжде материално подпомаганъ, чрезъ съответни мерки отстрана на
близки на ВМРО хора.
Македонските жени въ България не требваш е да сго я тъ настрана
отъ общото емигрантско движение. Създаде се Македонски Женски
Съюзъ, а и Задруга на македонските девойки. Инициативата бе дадена
откъм ъ ВМРО.
Парламентарната македонска група въ България, за чието зна
чение другаде стана дума *, продължаваше да сжществува докато Б ъ л 
гария не се нареди въ фронта на македонските поробители презъ
1934 година.
Появи се идея в ср ед ъ емигрантите да се издигнатъ два паметника
— единъ за незнайния четникъ въ Горна-Джумая, другъ за Т. Алексан* Въ книга втора съ мои спомени.
—
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дровъ въ Кюстендилъ. По-голямата часть отъ необходимите материални
средства се набавиха отъ ВМРО.
*
Въ Пиринска Македония (тогава Петрички о крж гъ) биде насърдчено създаването въ всЯко село и градъ на легални македонски братства.
Успоредно съ туй поникнаха и младежки организации, а въ нЯкои мъста
и женски дружества. Това 6Я и най-правилно. Ако емиграцията въ стара
България се организирваше легално да работи по освобождението на
Македония, нЯмаше никаква логика да бездействуватъ селата и градоветЯ на тоя македонски край.
Ф актътъ, че там ъ се 6Я появила Спомагателна ВМРО, не пречеше,
нито правеше излишно организирането въ братства. НЯкога, подъ тур
ския режимъ, имахме даж е истинска ВМРО, но въпрЯки това — и още
преди това — сжществуваха наши легални сдружения и тЯла — духовни
общини, еснафски дружества, гимнастически, хорове, учителски съюзи
и пр.
*
Желателно 6Я да се насърдчи и осигури материално по-правилното
действие на легалнитЯ сдружения въ България, и въобще македонската
кауза. З а тая цель подходяще 6Я създаването на една македонска бан
ка, покрай сж щ ествуващ ата вече кооперативна банка. ВМРО даде идея
та и стори каквото бЯше възможно отъ нейна страна за преуспяването
на тая банка. Когато стана сърбофилския превратъ въ 1934 година оня
дЯлъ отъ капитала на банката, за който се допустнало, че тайно при
надлежи на ВМРО, е билъ конфискуванъ отъ новитЯ властници и обявенъ за държ авна собственость. А следъ идването на комунистическата
власть, и тая банка както всички останали биде национализирана. Пон ататъ къ ще се спремъ пакъ по тоя въпросъ.
*
За освЯтляване на западния свЯтъ 6Я необходимъ на чуж дъ езикъ
единъ по-голЯмъ вестникъ. Най-подходяще мЯсто за издаването му 6Я
Женева, като седалище на Обществото на НародитЯ. Редакцията там ъ
би могла да бжде и информационенъ ц ен търъ изобщо по македонския в ъ 
просъ за всички, които бЯха се интересували — отдЯлни журналисти,
вестникарски агенции, общественици и прочее.
Предоставяно 6Я на задграничнитЯ представители на ВМРО да
се погриж атъ за намиране на подходящъ човЯкъ, който да поеме ре
дактирането на т а к ъ в ъ вестникъ на френски езикъ. Минаваха месеци
и имаше опастность проекта да се забави. НЯмало подходящъ човЯкъ
— бЯше отговора, независимо, че съ огледъ на голЯмата македонска
емиграция той не 6Я точенъ.
Повикахъ единъ день Симеонъ Ефтимовъ, който 6Я голЯмъ чпновникъ въ една тютюнева фирма въ Дупница. Той 6Я свърш илъ солун
ската търговска гимназия и познаваше френски езикъ. Имахъ убежде
ние, че добре ще води вестника, а и много старание ще вложи въ защ ита
на македонската кауза. И зтъкнахъ му ползата отъ това начинание. Готовъ 6Я веднага да приеме, като не се интересуваше отъ голЯмата за
плата, давана му отъ тютюневата фирма, нито о т ъ близкитЯ перспек—
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тиви да достигне до по-затвърдено положение въ тютюневата търговия
и да стане богатъ човЯкъ. Знаеше, че о тъ македонското движение ще
получи само каквото е необходимо за скроменъ животъ. Единъ страх ъ
имаше — че може би нЯма да съумЯе да изпълни задачата си съ ж е 
лания успЯхъ. Но все пакъ се въокуражи и се зае съ нея. Изпълни я
блестяще. Ефтимовъ 6Я незамЯнимъ родолюбецъ, съвЯстенъ и дЯлови
човЯкъ, съ способности. Вестникътъ излизаше седемь години подъ редъ
и чрезъ него се спечелиха много приятели за поробена Македония; не
малко заблуди и фалшификации се разясниха. Отличенъ другарь и помощникъ се намЯри за Ефтимова въ лицето на еднакво беззаветния
Д им итъръ Цилевъ отъ Кукушъ, който 6Я училъ въ Виена, но владееше
френски езикъ като французинъ; а умЯеше сжщо и да пише. И двама
та бЯха хора съ д об ър ъ политически усЯтъ, запознати съ македонския
проблемъ, добре приспособени за работа всрЯдъ западното общество. И
двамата еднакво предани на освободителната идея.
На времето всички чужденци-приятели на нашето движение бЯха
възхитени отъ вестникъ ,, Ла Маседоанъ ” . Предоволно 6Я и нашето об
щество. Симеонъ Радевъ, нЯкогашенъ редакторъ на в. ,, Лйо Мувманъ
Маседониенъ ”, издаванъ сжщо въ Ж енева — въ раннитЯ години на
македонската борба — ми направи много комплименти за ,, Ла Масе
доанъ ” и редактора му. Той казваше, че неговиятъ нЯкогашенъ вест
никъ е билъ много по-слабъ.
Едно отъ най-хубавитЯ легални начинания, въ които сж били вло
жени настойчивость и енергия отстрана на ВМРО, си остава седемго
дишното излизане на тоя вестникъ въ Женева. П ървиятъ му брой се
отпечати на 14 юний 1926 година.
*
Въ даденъ моментъ се смЯтна, че е полезно да се чуе общиятъ
гласъ на всички македонски емигранти въ свЯта. За това 6Я свиканъ
Великия Македонски Съборъ въ Горна-Джумая. На друго мЯсто и за
него ще стане повече дума. Двадесеть хиляди души присжствуваха на
събора. К ъмъ неговитЯ решения се присъедини телеграфически и еми
грацията отъ Америка. Чрезъ поздрава на д-ръ АсЯнъ Т атарчевъ и
съпругата му Марта, швейцарка, наскоро избягали о тъ Югославия,
морално се присъединяваше и поробена Македония. Т атарчевъ 6Я прекаралъ нЯколко години въ сръбския затворъ.
Единството по идея 6Я изразено и чрезъ поздрава на ВМРО. която
6Я мълчаливата инициаторка за Събора.
Никога другъ пжть, откакто сжществува македонското движение,
не е била направена подобна политическа всенародна манифестация отъ
името на Македония.
*
Въ Пиринската область се създадоха, следъ 1925 година, културностопански съвети, които извършиха хубава работа. Много полезни ини
циативи подЯха тия съвети — въ поправка на пжтища, строежи на
училища, планински хижи, организиране на водни синдикати и т.н. На
селението 6Я много доволно. На мЯста се явяваше всрЯдъ селянитЯ
опозиция срещу проектитЯ за водни синдикати. Но когато тЯ бЯха за
—
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вършили успешно програмите си, и водата стигна нивите и ги на
прави двойно и тройно по-плодородни, сжщите селяни не знаеха какъ
да и зкаж атъ благодарностьта си към ъ инициаторите. ВМРО б е фи
нансирала съ по-крупни суми тия начинания, които сетне — подиръ
преврата отъ 1934 година — новата българска власть побърза измамно
да представя чрезъ вестниците като свое постижение.
*
Революционните усилия на ВМРО, отъ името на поробения народъ,
понекога — въ ,, критиките ” на БЬлградъ и Атина — биваха означавани
ту като анархистични, ту като осжждани отъ народа, който билъ сръб
ски и гръцки . . . Но на лице бе емиграцията отъ петстотинъ хиляди
души, която е въ близки роднински връзки съ сжщия народъ. Нейниятъ
гласъ можеше да се счита като гласъ на поробените, чиято уста бе
запушена. Ето защо по инициативата на ВМРО, изразена само въ под
сказване, направиха се неколко постжпки, предназначени да заинтересуватъ чуждото обществено мнение и дипломатически канцеларии.
Подаденъ бе мемоаръ отъ духовните лица, които насила беха
изгонени подиръ 1912 г., следъ идването на сръбските и гръцки власти
въ Македония. М емоарътъ, за който другаде ще споменемъ по-подробно,
бе поднесенъ, отъ специална делегация, на Обществото на Н ародите въ
Женева. Подписанъ бе отъ православните, протестантски и католи
чески духовници, които презъ турския режимъ беха в ср ед ъ паството си
въ поробените имъ енории и епархии.
Намиращите се въ емиграция артисти, писатели, художници, уче
ни, общественици отъ Македония, подадоха сжщо т а к ъ в ъ мемоаръ до
Обществото на Народите.
Д ругъ мемоаръ бе поднесенъ отъ бившите учители, родени и р а
ботили въ Македония, но намиращи се по необходимость въ емиграция.
З а всички тези инициативи ВМРО подпомогна и материално.
*
За да покаже и чрезъ некой по-конкретни факти, че атинските и
белградски приказки за положението въ Македония сж абсолютни лж жи, ВМРО насърдчи и подкрепи всячески — подаването на мемоари до
Обществото на Народите направо отстрана на лица, които ж ивееха
подъ сръбска власть.
Така се подаде мемоара на Григоръ Анастасовъ о тъ Кавадарци,
депутатъ о тъ белградската Скупщина; Д им итъръ Ш алевъ, помощникъ-кметъ на Скопйе и адвоката Илиевъ о тъ Прилепъ. Т е отидоха
въ Женева, за да го поднесатъ. Чуждата преса обърна големо внимание
на този мемоаръ.
По сж щ иятъ начинъ мемоаръ подаде д -р ъ А сенъ Т атарчевъ и с ъ 
пругата му. И двата мемоара съ подробности рисуваха назадничавия и
терористически сръбски режимъ въ Македония.
Подобенъ протестъ до Обществото на Н ародите подаде и И. Пе
тровъ отъ Скопйе и съпругата му Ж ерменъ, белгийка.
Т ака постжпи и г-ца Гена Велева отъ Скопйе, която сжщо избега
о т ъ Югославия.
—
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ТЯзи мемоари отъ будни лица изъ поробената родина, благоприятно
подействуваха и върху духа на емиграцията. За т е х ъ съ ентусиазъмъ
се приказваше въ Македония.
*
Никога н^ма да престана да скърбя, че пропадна една друга идея,
която поставямъ по-високо отъ всички други легални наши замисли. Д у
м ата е за събиране и отпечатване за всека македонска околия, въ от
делни книги, всички разполагаеми материали и възпоменанията на ж и
вите дотогава дейци — за поникването и развоя на революционната бор
ба. Успоредно съ това биха били събрани и данни относно по-старата,
но може би и по-съдърж ателна народна борба — за създаването на
своя българска църква въ Македония.
Ако тёзи материали се отпечатеха, щехме да имаме сега на лице
около четиридесеть тома, каквито сж томовете на голем ите енцикло
педии, които биха съставлявали неоценимъ националенъ архивъ.
По онова време имахме на разположение нуждните средства за
издаването на тия книги, даже на още единъ или два чужди езици, ако
бе нуждно и това. Имахме и хора годни да извърш атъ работата — сте
нографи, трудолюбиви и будни младежи. В средъ емиграцията въ Б ъ л 
гария, а отчасти и въ Америка, все още се намираха значителенъ брой
живи дейци отъ всека околия; намираха се дори лица, които добре
помнеха по нещо отъ борбите за създаването на българска Екзархия.
Спокойно, бързо и много по-сигурно, а въ много отношения и попълно биха били дадени подробности отстрана на хората, които се
намираха въ емиграция, отколкото в средъ поробеното население. Ме
жду т е х ъ бе и най-големиятъ процентъ отъ образованите некогашни
ржководители на ВМРО за градовете, околиите и окрж зите, — пре
димно учители, свещеници и по-издигнати личности отъ други те с ъ 
словия.
Азъ лично б ех ъ натоварилъ двама-трима души да запиш атъ спо
мените на посочени десетина-петнадесеть стари дейци. Но направихъ
греш ка като предоставихъ реализирането на големия планъ на други
— на младеж ката организация въ България и на Научния Институтъ.
Докато т е се наканятъ, времето се пропустна; дойде сърбофилския
воененъ превратъ въ България (1934 г.), когато бех а забранени всички
легални македонски сдружения въ страната и не б е възможно да се
развие такава широка работа, каквато би било въпросното събиране и
отпечатване на спомени.
Днесъ още по-ясно схващаме каква стойность иматъ неколкото
книжки съ спомени, които проф. Милетичъ бе издалъ по личенъ разказъ предъ него отстрана на неколко души о тъ стари те борци. Като се
съпостави съ тия книги споменатата мисъль за пропустнатите четири
десеть големи тома, по-добре виждаме и разм ера на опущението.
Все съ огледъ да се издадатъ повече свидетелства върху мина
лите борби на Македония, и особено за дейностьта на ВМРО, подкре
пено бе отпечатването на некой книги, между които и записките на
Христо Силяновъ за Преображенското възстание въ Одринския революционенъ окрж гъ. Той бе д ъ р ж а л ъ тия записки въ ржкописъ тридесеть
години, защото не билъ намёрилъ пари да ги издаде
*
—
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Няколко години подъ редъ ВМРО се задоволяваше само съ устната
агитация на своитЯ хора и съ окржжни писма. Но това достигаше само
въ редоветЯ на организираните членове. Започна се издаването на в.
„ Свобода или Смърть ”, разпращанъ вече и до много мЪста, които не
се числиха към ъ революционната организация, нито даж е влизаха въ
македонското движение. Така, органътъ на ВМРО, чрезъ с ъ д ъ р ж а 
нието си, посрЪдствомъ информациите си, вършеше и легална работа.
Този вестникъ започна да излиза презъ м. октомврий 1925 г., два
пжти месечно.

—
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XXXVI.
ИЗМЕЖДУ ДОМАШНИТЪ ГРИЖИ
НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ СЛЕДЪ КОНГРЕСА НА ВМРО
ВЪ 1925 г.
Естествено бе следъ см ъртьта на Тодоръ Александровъ да останатъ за уреждане редица въпроси и да се преодолЪятъ разни грижи. Ми
нали б^ха шесть месеци отъ 31 августъ 1924 година докато се свика
шестиятъ общъ конгресъ на ВМРО. Но не можеше да се очаква, че
гриж ите на едно революционно дело, при познатите неприятели на не
говата свобода, ще спратъ. Т е можеха да б ж датъ създавани непрекжснато, както отъ самите врагове, така и въ самото развитие на нашата
борба, въ която прииждатъ винаги нови хора, а и се изхабяватъ мнози
на съ течение на времето.
П ървата сериозна загриженость за македонското
убийството на професоръ Никола Милевъ.

общество

бе

День или два следъ конгреса се съобщи, че той падналъ наблизо
до дома си въ София, привечерь. Бехме много изненадани. Хора като
Милевъ не се р аж д а тъ често.
Съ самата си обноска, съ личностьта си, Милевъ биваше полезенъ
на българщината може би толкозъ, колкото съ всичките си други ка
чества. А т е сж ц ела низа.
У него имаше чудно съчетание на кротость и твърдо убеждение.
О тъ ц елата му осанка, но особено отъ речьта му, лъхаше некаква ан
гелска топлота и сигурность. Говореше просто и сърдечно. И всичко
що казва е въ една приятна мерка. Спечелваше съ такта си, будеше
удивление съ ума си, побеждаваше съ скромностьта си. Той бе образецъ на просветенъ, културенъ български националистъ. С р е д ъ елита
на българската интелигенция заемаше избрано место, каквото мжчно
се запълва. Той бе измежду най-челните неколцина представители на
българската публицистика.
Българскиятъ му духъ бе чистъ и т в ъ р д ъ като диамантъ. А по
възпитание, по култура бе истински европеецъ, отъ най-чиста проба.
Въ специалностьта си, историята, бе далъ изследвания по важни
въпроси отъ българското минало. Много още можеше да даде. Ползуваше се съ чужди езици, съ френски си служеше като съ български.
Съ своята подготовка Милевъ би м огълъ да бжде несменяемъ ми
нистъръ на външ ните работи въ България. Той бе се приобщилъ
към ъ нейния обществено-политически животъ, безъ никога да забравя
Македония. Имаше моменти, когато бе посочванъ за тоя постъ. Но не
говата скромность и патриотизъмъ винаги му подсказваха правилно да
прецени кое нещо кога може да бжде полезно за народното дело; и
спокойно отбиваше най-съблазнителните покани. З а дълги години на—
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редъ следъ първата световна война най-полезната мисия за Милева
би била да бжде постояненъ наблюдатель на България при Обществото
на НародитЬ. Въ Ж енева се стичаха политически лица о тъ целия с в е т ъ ;
имаше просторно поле за защита и проагитирване на българското национално становище. Победителите на България имаха там ъ свои пред-

Проф. Никола Милевъ

ставители, чиито козни най-сполучливо можеше да разбива тъкм о единъ
Милевъ. Съ свещ ь да се дири — както казва нашия народъ — не би
се намерилъ по-подходящъ застжпникъ на българската погазена правда
въ тоя световенъ политически центъръ. Но такава мисия не му бе
възложена. Тия, които решаваха подобни въпроси въ София, се ока
заха късогледи и съ сърдца дребни като лешници. По-късно б е назначенъ за представитель на България въ Вашингтонъ. Висока честь, наи
стина. Но по онова време тя означаваше чисто и просто отстраняване на
Милева отъ българския общественъ животъ. На некой пречеше близо—
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стьта на тоя даровитъ и обаятеленъ българинъ. Няколко дни преди
да тръгне за Америка, въ тъмнината той бё улученъ изъ засада отъ
куршума на българските народни врагове.
Да се стреля върху човекъ като Никола Милевъ е много no-rpikховно, отколкото да се посяга на малко дете въ люлка. Оставаме на
край величината на престъплението отъ национално гледище.
Духовното единство на българщината 6Я за него повеление, на
което подчиняваше всичкигЬ си обществени замисли и дЪла, ц^лия си
животъ. Той е поучителенъ прим^ръ, че може да се върши обществена
служба и въ свободна България, а да се служи идеално и на поробена
Македония. Полезната линия, по която требваш е да се върви, твърде
лесно биваше намирана, особено отъ него, който притежаваше кристално
родолюбие, проницателенъ погледъ и абсолютно чистъ личенъ и общественъ моралъ.
Той не бЪ въ лична връзка съ нашата народна маса. Но цялото
наше общество го знаеше, почиташе и обичаше. БЪше предимно кабинетенъ човекъ, заетъ съ научни работи и други задължения, които
го приковаваха на писмената маса. Но нямаше нашъ народенъ въпросъ
и болка, които да му бЪха чужди. Обратно — първо тЯ го занимаваха;
първо върху тЬ хъ той имаше точно и необоримо мнение. Милевъ 6Ъ
въ постояненъ духовенъ контактъ съ народа. Прекрасно разбираше
нуждитЪ му, познаваше великолепно интересите му, отлично знаеше
да ги защити. Затворенъ въ кабинета си, той би м огълъ съ сигурна
рж ка да направлява политическите съдбини на своя народъ — ако
такава честь би му се паднала, — въодушевенъ о тъ най-чиста любовь,
безъ сЪнка на демагогия, съ безкрайно чиста помисъль.
Никола Милевъ, — синъ на Мокрени, Костурско — 6Ъ единъ измежду
най-бележититЪ културни българи отъ освобождението на България до
днесъ *.
Убийството на Милева можеше да дойде само отъ страна на ко
мунистите, и то отъ Виена, кждето Влаховъ, Паница и други работеха
въ специалната болшевишка политическа кантора, за пропаганда и ро
вене към ъ България, а на първо мЪсто противъ македонското движ е
ние. Наскоро преди да загине б^ х ъ посетилъ Милева у дома му — по
негова специална покана. Той ми каза, че Павелъ Ш атевъ му пратилъ
отъ Виена известие да се пази, защото се крои комплотъ срещу ж и
вота му. Внушихъ му известни предпазни мЪрки, между които и п р еп о р ъ 
ката да се прибира рано у дома си. Но не можеше да се очаква, че човЪкъ
като Милева, свикналъ напълно съ привичкит-fe на най-легаленъ гр аж да
н и н у ще спазва такива правила, па м акаръ да се касае за живота му.
Предложихъ му по-сериозна охрана, но той съ очудване посрещна предло
жението ми; чувствуваше като голЪма теж есть и органичение подобно
нЪщо. Доставихъ му револверъ, който прие. Намерили го при убийството
му въ задния дж объ на панталона, притиснатъ между разни книжа. Тая
бё последната ми среща съ него. Поприказвахме доста. Настоя да ме
*
Тия редове за професоръ Никола Милевъ съмъ публикувалъ е ъ броя отъ
4 мартъ 1948 г. на вестникъ « Македонска Т ри бун а», излизащ ъ въ Индианаполисъ, Съединените Американски Щ ати.
—

574

- -

почерпи съ цариградски локумъ; запазилъ билъ „м о я дЯлъ ” докато се
срещнеме. П жтувалъ бе въ Турция. Ш атевъ, който бе предупредилъ
Милева, беше съвсемъ близъкъ тогава на комунистическата централа
въ Виена, за която се твърдеше, че била и подъ контрола на Георги
Димитровъ. На младини Ш атевъ е билъ съ анархистически склонности.
Той бё единствениятъ останалъ ж ивъ отъ групата на солунските ,, гемиджии ”, които извършиха известните атентати въ надвечерието на
Илинденското възстание. П араходътъ „ Гвадалкивиръ ” бе бомбардиранъ лично отъ Шатева. Заловенъ случайно въ влака към ъ Скопйе,
той прекара няколко години на заточение въ Сахара — Фезанъ; остави
увлекателно описание за това негово заточение. Очевидно, почиталъ е
Милева.
Не мина много време и се узна точно отъ кжде е устроено убийст
вото. Голяма вина по него има и д -р ъ Филипъ Атанасовъ, отъ Костур
ско, избЯгалъ въ Виена като ,, федералистъ ” , а преди бягството си
уличенъ, чрезъ факти, въ връзка съ оная банда, която се предаде на
сърбите и посЯгаше върху живота на наши борци и мирни емигранти
изъ България.
О ткритъ бе и физическия убиецъ на Милева; заловенъ, призналъ
злодеянието си. Той бе Миланъ Манолевъ отъ Кукушъ, анархо-комунистъ, въ връзка съ Влахова. Билъ чиновникъ въ некакво осигурително
дружество въ София. Никой отъ насъ не бе и подозиралъ сжщ ествуването на този човекъ. Следъ извършване на убийството отишелъ въ
крушовския домъ, кждето по това време заседаваше конгреса на еми
грацията, за да наблюдава настроенията и пише на Влахова подробности.
Манолевъ е билъ виканъ въ Виена, кждето Влаховъ му възлож илъ за
дачата.
Една сутринь Манолевъ бе намеренъ окаченъ на електрически
стълбъ на булевардъ „ Дондуковъ ”, точно тамъ, кждето б е стреляно
върху Милева. На гъ р д и те му е била залепена хартия, съ д ъ р ж а щ а собственоржчно написаните показания за начина, по който бе извършилъ
убийството. Впечатлението бе поразително. Обществото, особено ин
телектуални среди, беха доволни, че е разкритъ и наказанъ тоя престжпникъ. Д аж е стариятъ общественикъ Михайлъ М аджаровъ, о тъ народняшката партия, обикновено зле разположенъ към ъ македонското дёло,
бе писалъ статия пълна съ адмирация към ъ патриотизма, характера и
ума на Милева, безъ да нападне авторите на това правосждие, тъй
демонстративно показано с р е д ъ столицата.
Сж щ иятъ день, обаче, стана атентата въ катедралата Света Не
деля. Това събитие, едно отъ най-забележителните въ връзка съ ко
мунистическите конспирации изъ юго-източна Европа въ тия времена,
покри впечатлението отъ наказването на Милевия убиецъ. И въ тоя
атентатъ имаше п ръ стъ виенската болшевишка централа. Т ам ъ съ го
лем а радость сж броели избитите въ черквата генерали. К акто се знае,
подъ развалините на храма загинаха надъ сто и петдесеть души невинни
хора.
Въ списанието „ Нашъ пжть ”, за януарий-февруарий, 1966 г., изли
защо въ Парижъ, издавано — както въ него се казва — отъ български
анархисти, се писа, че убиецътъ на професоръ Милевъ билъ анархиста
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васи лъ Икономовъ. Разбира се, това име нашето общество за пръ въ
пжть ще чуе.
Парижкото списание казва, че въпросниятъ анархистъ застрелялъ
Милева, защото билъ директоръ на вестникъ „ Слово ”. Нека припомнимъ, че презъ земеделския режимъ бе убитъ и първия директоръ на
този вестникъ — Ал. Грековъ. Противъ в-къ „ С л о в о ” тогава можеше
да има нещо само властьта на Стамболийски, но не анархистите въ
България, отъ които десетки изби сж щ ата власть.
Сжщо тъй и когато безсребреника Милевъ биде убитъ, можеха
болшевиките да считатъ този и други български вестници за свои про
тивници; но би требвало некоя гледачка да отгатва защо и какъ тъкмо
анархистите биха могли да се считатъ врагове на „ Слово ” , и особено
на Милева.
Като имаме предвидъ съ кого е билъ въ връзка Миланъ Манолевъ,
и кжде е узналъ за решението (да бжде убитъ Милевъ) Павелъ Ш атевъ,
ясно е като б е л ъ день кои сж инспираторите на това убийство. А кои
сж извършителите не е толкова и важно, м акаръ че и т е носятъ отговорность.
Некой би се позачудилъ, че имало и т а к ъ в ъ сортъ анархисти. Поне
въ 'България ги имаше. Вземете за прим еръ и Заре Секулички, иначе
буденъ човекъ. Той е минавалъ за старши с р е д ъ кюстендилските анар
хисти, а некой казваха и въобще въ югозападна България.
Но какво вършеше той ? Докато дедовското му и прадедовско село
Секулица (въ Кратовско) стенеше подъ най-черната тирания въ Евро
па — югославската — Заре Секулички получаваше отъ сръбските военни
и полициейски команданти въ Куманово, Скопйе и Паланка ,, светли за
дачи ” — да влиза въ България тайно, въорж ж енъ, платенъ отъ т е х ъ ,
— за да върши дребни разузнавания и дребни пакости на българска
територия, въ полза на сръбската шпионска служба.
Допускаме и верваме, че въ България е имало и истински, инте
грални анархисти. Нека посочимъ поне името на Михайлъ Герджиковъ,
което въ сжщность трайно ще остане записано само въ историята на
македонското освободително движение. Въ това движение той можа
похвално да се прояви и действително да бжде полезенъ на потиснатата
българщина, която сжщо е часть отъ човечеството.
Ако наистина лице съ име Василъ Икономовъ е било съучастникъ
въ нападението надъ професоръ Милевъ, то не може да има друга
инспирация, освенъ сж щ ата каквато е ималъ и Манолевъ.
Въ всеки случай истинските, идейно чисти български анархисти
иматъ всички основания сто години подъ редъ да се срамуватъ отъ
покушението върху единъ българинъ като Милевъ, извършено отъ
хора, които сжщо сж си прикачвали названието анархисти.
Съмнение не може да има, че проф. Милевъ е убитъ задето беше
македонски общественикъ; независимо че т а к ъ в ъ не е билъ повече,
отколкото беше, напримеръ, единъ Симеонъ Радевъ, единъ проф. Милетичъ, проф. Георговъ и може би още стотина души, м акаръ не и всички
съ еднакви способности.
Милевъ не е билъ абсолютно никакъвъ ф акторъ за приготвяне, нито
за извършване на преврата о тъ 9 юний 1923 година. Още по-малко е
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билъ ф акторъ за установеното следъ тоя превратъ управление въ Б ъ л 
гария. Значи, ако нЪкой искаше да уязви това управление, требвало би
да стреля — примерно казано — върху Дамянъ Велчевъ, генералъ Вълковъ, Кимонъ Георгиевъ или нЪкой другъ отъ тая категория; или върху
проф. Ал. Цанковъ, понеже 6Ъ министъръ-председатель, м акаръ ф акти
чески силата да бЪ въ ржцетЪ на споменатите военни лица.
Повтаряме, върху Милева е стреляно защото 6Ъ македонски дЬецъ.
Който мисли и говори въ различие отъ това, което казваме тукъ, дава
само доказателство, че се занимава съ в ^ т ъ р ъ работи *. Въ приложе
ни е49 сж дадени няколко биографически бележки за Милева.
*
„ Две домашни грижи имаме въ Скопския окрж гъ — Панчо и
Бърльо ” . Това бЪха думи на Тодоръ Александровъ. Но и намерена въ
архивата му папка съ бележки върху тия две грижи потвърди колко
двамата споменати борци сж се отклонявали отъ правилния пжть, докато
широката наша публика оставаше въ неведение за всичко друго, освенъ
за шумнитЪ акции на ВМРО.
Панчо е запасенъ офицеръ отъ българската армия, родомъ отъ
Щипъ. Като чиновникъ въ мината „ Перникъ ”, влизайки въ разправии
съ големци отъ управляващата земеделска партия — както бЪхъ чулъ
на времето — забЪгва и се озовава четникъ въ Македония. Александровъ
му бЪ повЪрилъ войводски чинъ въ Кочанска околия, кждето действуваха мнозина изпитани, по храбрость и верность, нелегални, изл^знали
отъ тамошнитЪ села, но н^кои и о тъ други мЪста.
До колко се 6% показалъ тактиченъ, годенъ за организаторъ всрЪдъ
народа Панчо, не мога да каж а; там ъ, впрочемъ, се проявяваше самия
Александровъ наблизо, и нему, на неговата непосредствена работа или
контролъ, се дълж и почти всичко. Но въ схватки и сражения Панчо се
6Ъ д ъ р ж а л ъ доста добре.
Другаде посочихъ какъ той единственъ взе да плаче като дете,
нЪкакъ дори истерично, въ Пирина, когато стариятъ борецъ Аргиръ
Манасиевъ ни извести, че се намираме на няколко крачки предъ трупа
на Александрова; а бЪхме у ж ъ повикани за среща съ него. Легна на
земята, взе да се търкаля, викайки: „ Леле, леле, кой уби Тодора ? ”
Кжде е Тодоръ ? Извикахъ му да се съвземе и стане, тъй като съ сълзи
нищо не се оправя. Мина ми въ тоя моментъ мисъль, че може би го
смущаватъ шушуканията му съ Арсени Йовковъ срещу Александровъ.
Никакво лекомислие налагаше на тоя младъ ч овекъ странни постжпки, прЪчеше му да се самоконтролира. Това ни показва и следния
случай.
При вестьта, че Александровъ е убитъ, всички кюстендилци се
явили на площада кждето държ али речи Панчо Тош евъ и Вл. Куртевъ.
Въ споменит-fc си Куртевъ пише:
„ Следъ това събрание, силно развълнуванъ, отидохъ у Ангелъ Узуновъ. М айката на Узуновъ ме посрещна. „ Синко, синко ” рече, ,, какъ
може това нЪщо ! Вжтре Панчо Михайловъ повика бръснаръ да го бри*
Писаното тукъ въ връзка съ споменатото списание « Нашъ п ж т ь » б-Ь пу
бликувано въ вестникъ « Македонска Т ри бун а» отъ 12 май 1966 г.
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чи. Н^що тананика. А пъкъ ние всички плачеме, защото Тодоръ си отиде.
Какъ му сърдце дава да пЪе и да се бричи . . . ”
В ъ здъ рж ан ата и позната съ своя т а к т ъ майка на Христо Узуновъ
не е могла да премълчи подобенъ ф актъ.
Следъ см ъртьта на Тодора започнаха да стигатъ до насъ обви
ненията на четници и войводи за постжпки на Панчо. Но къ м ъ т е х ъ се
прибавяха редица други чудновати донесения отъ кюстендилския пунктъ;
т е се отнасяха главно до поверителни оплаквания отъ страна на се
мейства, които сж давали приемъ на Панчо, за гостуване по день-два, по
препоржка на самия нашъ пунктъ. Това се е практикувало отъ дълго
време въ този и други градове. Впрочемъ, всекж де, кждето се явяваха
нашите нелегални хора, т е биваха приемани в ср ед ъ селяни или граж да
ни. П овикътъ бе, че закачалъ съпругите, сестрите, д ъ щ ер и те на до
макините, изобщо жените. Постепенно въ Кюстендилъ се създаваше
едно мнение за него, което се приближаваше до възмущение. А тъкмо
там ъ бе той дочакванъ преди помалко отъ две години най-тържествено,
когато града бе превзетъ отъ четите на ВМРО. Лесно бе да си представимъ каква пакость нанасяше на ВМРО, на авторитета й. Пунктовиятъ началникъ заявяваше, че се отказва да му намира квартира въ
този градъ.
Започна да прескача по-често къ м ъ София, кждето самъ си нами
раше квартири. Но там ъ живееш е и съпругата му. Лицата, които
изпълняваха роля на задгранични представители, се оплакваха, че грубо
ги приелъ когато го посетили; направилъ имъ бележка, че т е редко се
обаж датъ при него, а требвало по-често да го намиратъ, за да му
д аватъ сведения върху редица въпроси. Касаеше се до едно искане, как
вото никой войвода нема право да поставя; тъй като задграничните дея
тели сж длъжни само на Централния комитетъ на ВМРО да докладватъ.
Йорданъ Бадевъ, който сжщо бе пожелалъ да се запознае съ П. Михай
ловъ, ми каза: ,, Д а не би Панчо да се см ета наследственъ н е к ак ъ в ъ
Принцъ на Македония ? ” . О тъ дум ите му схванахъ, че и предъ него
се е д ъ р ж а л ъ нескопосано, взимайки поза на предопределенъ разпоредитель въ македонското движение. А при това никой не б е го нито
посочилъ, нито пъкъ избралъ за такъ въ . По рангъ нему равни имаше
мнозина войводи въ ВМРО.
Споменатата папка съ документи, която Александровъ бе надписалъ „О тносно Панчо и Ъърльо — за изнасяне предъ к о н г р е с а ”, разя
сняваше въ сжщность всичко, и даваше Тодоровата преценка за Панчо
— т.е., че той подлежи на сждене отъ революционенъ сждъ.
Все т р еб в а да б е помирисалъ нещо самия той за отправяните про
тивъ него обвинения. И не само поради вродена колебливость и безво
лие, а — може би — и поради известни съмнения, бе готовъ да остане
при Алеко, Протогеровъ и подполковникъ Атанасовъ още следъ като
слезнахме отъ гроба на Тодора и спрехме при село Караланово въ
Пирина. Поприказвалъ той съ подполковника и дойде да вземе мнението
ми: ,, Дали да остана, казва, тукъ; кани ме Атанасовъ; имало да поговоримъ върху работи за Скопския окрж гъ ” . Отговорихъ му, че ние
ще вървимъ там ъ, откж дето сме дошли; и че най-логичното е и той
да постжпи така; обаче е свободенъ самъ да си решава. Следъ малко
замисляне, реши да тръгне съ насъ. Съ него никога не б е х ъ говорилъ за
отношенията на Тодора и тройката Протогеровъ-Алеко-Атанасовъ. И
при погребението на Тодора нищо не споделихъ съ него. Но той не мо
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жеше да не знае за вината на тЯзи трима и относно см ъртьта на Тодора;
и че искаха да го привлечатъ поради сжщитЪ смЯтки, които имаше и
Арсени Йовковъ.
Поканенъ, той се съгласи да участвува въ разплатата, която т р е 
бваше да донесе и спасяването на ВМРО отъ чужда намЯса и ржководство. ЦелЯше се да остане здраво привързанъ към ъ ВМРО.
Въ грижливо подредената папка, Александровъ 6Я запазилъ и едно
писмо отъ съпругата на Панчо, което тя му е отправила въ поробена
Македония. Очевидно, Тодоръ е ималъ никакви подозрения, та затова
писмото е паднало въ негови ржце. Панчо е изпращалъ писма до София
по свой пжть, заобикаляйки определения каналъ за организационната
поща. А въ писмото съпругата 6Я написала френски фрази, една отъ
които казваше, че е получила изпратените й сто хиляди динари. Тия пари
не можеха да б ж д атъ отъ другъ източникъ, освенъ отъ налозитЯ, които
войводата е събиралъ всрЯдъ поробените. Но писмото имаше и другъ
невероятенъ — бихъ казалъ зловещъ — по своя фалшъ знакъ: то 6Я
несполучливо попръскано съ водни капчици, за да може съпругата да
представи, че това сж сълзи, както го уверяваше въ текста.
Тя искаше въ писмото да й б ж датъ изпратени още сто хиляди, но
да бждели динари. Очевидно, тия фрази бЪха написани на френски езикъ,
за да не би н^кой куриеръ случайно да отвори писмото и прочете какво
се пише.
Самъ Тодоръ 6Ъ приложилъ бележка, че това писмо е попръскано
съ вода. А и вс’Ъко дете би схванало, че не се касае до сълзи; защото
капчиците бЪха много на брой, едни едри, други съвсемъ ситни — п р ъ 
скани очевидно съ пръсти. Азъ познавахъ положението на редица се
мейства на наши нелегални борци. Ж ената на Панчо имаше най-малко
основания да плаче за н^що.
Въпросната папка бЪ задигната презъ 1934 година отъ офицерипревратаджии, при обиска имъ въ една кжща, въ Горна-Джумая. З а 
дигнаха и папка съ писма отъ героинята Мара Бунева, както сме
казали въ глава XXI.
Тежко впечатление оставяше Панчо съ своето нетърпение и неу
стойчивость, които се открояваха и въ това що казва, и въ това що
върши. Изглеждаше все безпокоенъ. И непрестанно се мъркаше около
жени, както донасяха нашитЪ хора. Въ една отъ предидущите глави
изтъкнахъ, че като се върнахме отъ погребението на Александровъ и
той б^ вече заангажиранъ да участвува въ разправата съ вжтрешнитЪ
врагове на ВМРО — настаненъ б£ въ в-Ьрна кж щ а въ София. Изрично
б1> помоленъ никому да не се обажда, за да не се знае дирята му. Това
изискваше успеха на ц я л а та замисъль. На другата сутринь не искахъ
да вЪрвамъ на очитЪ си, като го намЪрихъ въ стаята му, захласнатъ въ
интименъ разговоръ съ една софийска артистка.
Него сигурно е потискало и цялото положение следъ см ъртьта
на Тодора. Нямаше опора д аж е въ хората отъ Кочанско; всички мЪстни
борци негодуваха срещу него. Не 6% избранъ за делегатъ на Скопския
окрж ж енъ конгресъ на ВМРО; това означаваше, че не ще може да
присжтствува на общия конгресъ.
Оплакванията наложиха да бжде сж денъ отъ специаленъ сж дъ.
Осждиха го на смърть. Ч ленътъ о тъ сж да Иванъ К арадж овъ сетне се
вайкаше: „ А бе, ние сгрешихме като дадохме мнение да бжде пуснатъ
заради това, че се е борилъ. Ами сега, като е вън ъ о тъ редовет-Ь на
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ВМРО, накжде ще зайде тоя чов^къ ? ” . Че Панчо лесно можеше да
се завее нанекжде, и то към ъ враговете на движението, показваше и
факта, че още докато бе ж ивъ Александровъ той се бе срещалъ — както
казахъ — тайно съ Арсени Йовковъ, редактора на вестникъ „ Илиндень ”, който пъкъ се б е ориентиралъ проболшевишки. Арсени сетне бе
повикалъ своя съземлякъ, дебърския войвода Силко Ц ветковъ, и го бе
увещавалъ да напустне Тодора и да възложи и той надеж дите си на
комунизма. Казалъ му бе, че имало и войводи отъ Скопската область
противъ Тодора, като споменалъ изрично името на Панчо Михайловъ.
Последниятъ нищо не бе известилъ по тия си разговори на Алексан
дрова; разкри ги Силко Ц ветковъ.
Предъ с ж д ъ т ъ свидетелствуваха четници. Т е изнесоха и „л ю б ез
ностите ” на войводата спремо жени въ поробена Македония. Имало е
случаи, когато си е позволявалъ волности и съ близки на четниците
млади жени. Еднаж ъ отправилъ любезности си и къ м ъ една селянка,
която се оказала сестра на едного отъ четниците. Тия и други прояви
б еха наказуеми съ смърть.
Македонското движение бе спасено отъ угрозата на себепоклонството, на идейното клатушкане и на личните съображения, така добре
въплотени в ъ лицето на тия, които беха виновници за см ъртьта на Т о
дора. Но отъ сж щ и те качества бе главно изграденъ и Панчо Михай
ловъ. Чрезъ т е х ъ той систематически подготвяше края си. Значителна
прилика виждамъ между него и Тале Горановъ, войвода презъ турския
реж имъ въ Костурско, който е билъ наказанъ съ см ърть отъ Методи
Патчевъ, съ знанието на Дамянъ Груевъ. И у Горанова преобладавали
суета и женкарство.
Ако Панчо би билъ сжденъ отъ конгреса, съмнение не може да има
каква присжда би предложилъ за него самиятъ Т. Александровъ. Мож емъ да заключимъ за това и отъ казаните въ британската енцикло
педия думи за Тодора, цитирани вече въ глава III.
„ Александровъ бе презъ години некоронования и абсолютенъ го
сподарь на македонските българи, които го почти обожаваха. Той бе
една много финна фигура, високъ, съ черна брада и строенъ; и толкозъ
безмилостенъ, колкото и храбъръ. Неговите сждилища познаваха само
три писжди: оправдание, сто тояги, или смърть, последната налагана
за кражба, посегане на жена, или политическо предателство . . . Той бе
единъ ч овекъ съ лична почтеность, съ фанатиченъ и безкористенъ па
триотизъм ъ ” .
Въ брой 12 отъ 15 юний 1925 година на вестникъ „С вобода или
Смърть ” е поместено съобщение отъ Ц.К. на ВМРО за наказанието на
Панчо Михайловъ.
Излишни се явяваха поверителните донесения, че ималъ намерение
да отиде за известно време въ чужбина. ВМРО имаше вече опитъ съ
хора като Чаулевъ; не би могла слепеш ката да увеличава броя имъ.
И тукъ д ъ л ж а да спомена, че най-близкиятъ на Панчо, неговиятъ
братъ Коце, до край остана верен ъ на ВМРО и на другарите си въ нея,
разбирайки отлично, че участниците въ македонското дело им атъ го
леми задължения и винаги отговарятъ за прегрешенията си.
Положителните д е л а на Панчо Михайловъ сж отбелезани и въ
м оите спомени.
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Друга грижа бе Иванъ Бърльо. Той 61k интересенъ и съ доброто
и съ лошото му. Двадесеть години подъ редъ неговата популярность
въ Овче-поле 61k свързана съ редица ловки акции срещ у поробителите.
Тя премина и въ съседни области, а се разнесе и въ България, главно съ
участието му въ превзимането на Кюстендилъ презъ зимата на 1922 го
дина.
Външниятъ му изгледъ събуждаше респектъ, особено въ четническа униформа. Никаква лъвска жилавость и сдърж ана стремителность
се четеше въ него. Но речеше ли да заговори, иска ви се по-дълго да го
слушате; и често следъ това ще си спомняте приказките му. Не прикри
ваше и собствения си страхъ, нито преувеличаваше храбростьта си.
Стилътъ и речникътъ му беха нещо съвсемъ специално. Требваш е,
обаче, добре да разбирате диалекта му и типичния неговъ начинъ на
бързо говорене. Заболявали сж ме челюстите отъ см ехъ като описваше
случки отъ собствения му ж ивотъ и наблюдения надъ другите. Нищо
не рисуваше надълго; въ неколко фрази картината бе готова, и се
смеете преди да е завърш илъ още.
Съ четниците си — всички смелчаци — бе колкото строгъ, толкова
и интименъ. Често се бореше съ т е х ъ , както въ село се борятъ младе
жите. И другаде съм ъ загатналъ, че думите му сж имали тя ж ес тъ
предъ селяните. Но още при турския режимъ уважението къ м ъ него е
било като-чели и плодъ на никаква боязънь, а не само на почить и
обичь към ъ личностьта му. Спремо мнозина се е отнасялъ грубо; позволявалъ си е некой своеволия.
Когато е требвало да се явява при Александровъ, споредъ дум ите
на войводи и четници, изпадалъ е въ ученическо вълнение като предъ
изпитъ; поради страхъ да не би Тодоръ да е узналъ нещо отъ гр еш к и те
му. Уверявали сж ме, че би се чувствувалъ много доволенъ ако Алек
сандровъ не разпореждаше и надъ Овче-поле.
Подиръ първата голема война насмалко не остана съ разбойни
ческата шайка на споменатия Стоянъ Мишевъ и на Славе Ивановъ, за
която другаде се говори. Пакъ бързо се сепна и влезна въ редовете
на борбата.
Докато погреш ните му стжпки все още не беха минали всека
м ерка и можеха да бж д атъ простени при дадени смегчающи вината
обстоятелства, биваше търпенъ отъ ВМРО, за да се използува не тол
кова юначеството му, колкото известностьта му в ср е д ъ селяните. Но
следъ см ъртьта на Александрова той очевидно сметна, че може да
гази презъ просото.
Критиките срещу него се засилиха като бе завързалъ любовь съ
жената на кюстендилския житель Джамбазовъ. А ж ената на Бърльо,
Стоя, б е крайно преданна и нему, и на каузата. Тя бе сжщинска майка на
четниците му; прала е д р е х и т е имъ, гостила ги е като свои. Почитаха я
всички. И тя бе селянка о тъ неговото или съседно село, доста будна.
Мрачни подозрения паднаха върху Бърльо като се чу, че Дамбазовъ е убитъ. А една вечерь, предъ прага на собствената й кжщ а, бе
застреляна Стоя, съпругата на Бърльо. Всички наши хора свързаха
д вете убийства и ги отдадоха нему. Ц елилъ е да се ожени за Д ж ам базовица. Това бе общото заключение. Никого не убеждаваха приказките
му, че врагове сж чакали да убиятъ него, но случайно ударили жена му.
Престжплението ставаше още по-големо зад е то б е забъ р калъ въ
него трима отлични четници. Този, който б е стрелялъ, Йорданъ отъ
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с. Лозово (Кратовско), побягна и се предаде на сърбитЯ. По ср ед ата
тр еб в а да има нЯкоя сръбска конспирация — бързаше да се аргумен
тира Бърльо. ЗабЯгналиятъ 6Я много преданъ момъкъ. СмЯлостьта у
него бушуваше като огънъ. Дошелъ 6Я нелегално въ София по време на
земеделския режимъ. Рош авата коса го правеше още по-младъ. Въ
страшна трагедия го 6Ъ тикналъ неговия войвода.
Изпратениятъ за разследване на ц ялата тая история пълномощникъ
отъ ВМРО е установилъ точно, че тЯ сж знаели за убийството на Стоя,
и че то е било заповядано отъ самия Бърльо. Като се усъмнили, че той
може да ги избие, за да закрие следитЯ на станалото, тримата четници
решили, че е по-добре да се предадатъ на сърбитЯ. Обаче, само Йорданчо успЯлъ да мине въ Македония. СърбитЯ не повярвали на него
вата искреность и — като го обвинили за участие въ минали сражения
срЯщу тЯхъ — осждили го на 14 години затворъ и го изпратили въ
една отъ шумадийскитЯ тъмници.
ТрЯбва веднага да изтъкна, че тия разкрития станаха достояние на
всички четници, отъ щипската и други чети, следъ като вече Иванъ
Бърльо бЯше получилъ наказанието си. М оралътъ е главната основа на
освободителни народни движения като нашето. И когато по т ак ъ в ъ
чудовищенъ начинъ този моралъ бжде накърненъ и потжпканъ, не мо
же да има мЯсто за никакви смекчающи вината обстоятелства.
З а подобни дЯла наказания налагатъ — нека ги наречемъ о т м ъ щ е
ния — дори частни лица, камо ли една революционна народна организа
ция ! Въ лабиринта на човеш ката душа се случва да избухнатъ и такива
страсти, — бихме могли да ги наречемъ и умопомрачения —, на които
ж ертва стана Иванъ Бърльо. ПримЯри се явяватъ така често въ жи
вота. Виждаме и голЯмия старогръцки трагикъ Есхилъ да ни описва
убийството на Агамемнонъ и какъ сетне неговия синъ О рестъ убива
собствената си майка и любовника й, виновницитЯ за см ъртьта на ба
щата.
ДругаритЯ на Бърльо, отлични селски синове, останаха докрай
вЯрни на борбата.
Владо Куртевъ ми разправяше, че наскоро следъ пропадането на
Югославия, въ 1941 г., у дома му го посетилъ единъ възрастенъ на видъ
човЯкъ, слабъ, измжченъ; препоржчалъ му се като стар ъ познайникъ;
но Владо не е м огълъ да го познае. Съ сълзи на очи гостенинътъ заявилъ, че е Йорданъ отъ ЛЯзово и почналъ умолително да иска прошка.
Л еж алъ четиринадесеть години въ сръбскитЯ затвори, освободенъ
о тъ българскитЯ войски, нещастниятъ човЯкъ е смЯтналъ за първа
своя длъж ность да търси нашитЯ хора, да имъ разправи теглилата си.
Очаквалъ е да получи наказанието си о тъ ВМРО, следъ като ж ивота му
е билъ сломенъ въ тъмницитЯ.
Едва изслушалъ тЯзи думи, Куртевъ прегърналъ гостенина си.
Разказвайки ми това, той бЯше още подъ впечатлението на тая съвсемъ
неочаквана и трогателна среща съ Йорданъ, който настина будеше
удивление съ своята енергия и решителность нЯкога, преди Бърльо да
проиграе по т а к ъ в ъ зловещъ начинъ младостьта му и идеализма му.
Помогналъ му съ каквото е било възможно Куртевъ, и го изпратилъ въ
селото му приятелски.
За да осуети едно свое заминаване въ поробена Македония, Бърльо
б'Ь устроилъ въ Осоговската планина засада за убиването на Ефтимъ Пол
ски, прекрасния кочански войвода. По една случайность нс загина Ев582
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тимъ, нито вървящия до него Куртевъ. По този поводъ войводите отъ
Скопския окрж гъ бех а подписали протоколъ съ искане Бърльо да бжде
наказанъ примерно.
Чашата на търпението бе прелела. Доколкото за Бърльо сжществуваше легенда, тя требваш е да бжде донейде запазена поне в ср ед ъ него
вото поколение; но както бе тръгналъ по надолнището, той щ еш е дз.
я обърне изцело въ легенда на позора и измената. ВМРО, която го
бе създала като борецъ, не му позволи повече да я руши.
И собствените му деца, които той бе лншилъ отъ майка имъ, не
съжалиха за него. Всички познати искрено съчувствуваха на добрия
му синъ Димко, който требваш е да се грижи за по-малките въ семейст
вото. Той остана винаги честенъ и преданъ на освободителната идея.
И Бърльовите положителни д е л а сж изтъкнати въ моите спомени
и въ други наши печатни издания.
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XXXVII. АВАНТЮРАТА НА ГЕНЕРАЛЪ ПАНГАЛОСЪ
Следното бегло описание включвамъ въ тая книга, защото съби
тието, за което то се отнася, се разви на македонска територия, въ
пиринския край, и живо се докосна до оная часть отъ македонското
общество, която бе включена въ спомагателната организация на ВМРО.
За нея сме говорили донейде въ книгата „ Спомени-П ” .
Есеньта на 1925 г. — отъ 19 до 29 октомврий — бе ознаменувана
съ една авантюра о тъ гръцка страна. М инистъръ-председательтъ ге
нералъ Пангалосъ нареди на армията си да навлезе въ българска тери
тория, между Неврокопско и Петричко, на едно протежение повече отъ
петдесеть километра. Поводъ бе взелъ отъ граниченъ инцидентъ; гръцки
войникъ билъ убитъ отъ българската военна страж а на билото на Б е л а 
сица. О т ъ българска страна се доказваше, че загиналиятъ войникъ е
навлЪзълъ въ българска територия, и е било стреляно срешу него следъ
необходимите предупреждения.
България бързо се отнесе до Обществото на Народите, което спре
гръцката армия, проучи случая и наложи на Гърция да плати тридесеть
милиона франка обезщетение за вредите, които гъ р ц и те бех а нанесли
на селата въ българска територия.
На разни пунктове се развиха сражения съ селската милиция и
известно число четници, главно вечерно време. Две-три хиляди души
селяни беха заели изгодни позиции и се противопоставиха на гръцкото
нападение. Срещу гр. Петричъ и некой села гъ р ц и те стреляха съ арти
лерия. Имаше убити неколко цивилни лица.
Ето една часть отъ уж асите, извършени отъ гр ъ ц к и те войски въ
едно само отъ българските села, при оттеглянето имъ о тъ България.
Свидетель е американскиятъ журналистъ. г. Р. М аркамъ, кореспондентъ
на ,, Кришчанъ Сайънсъ Мониторъ ”, който е посетилъ тая область:
,, . .. Едно 16-годишно момче е било нарезано на парчета съ
секира. Надъ трупа му плаче неутешимъ баща. Три м ж ж е убити.
О тъ 50 здания, които съставляватъ селото, всички новопостроени,
4 сж били запалени, и 7 зле повредени. Една жена и едно 15годишно момиче сж били изнасилени. Жени арестувани и затво
рени въ училищната сграда сж били изтезавани, за да имъ взем атъ парите.
К ж щ ите и хам барите сж били изпразнени. Д обитъка е билъ
отнетъ. Не е останалъ въ к ж щ и те нито единъ столъ, нито единъ
ж елезен ъ креватъ; взети сж били даж е рам ките на прозорците,
вратите, и всекакви кожени предмети. Виното е било излето. Въ
селото не е останало даж е едно кило сирене. По целия пжть към ъ
границата сж разпиляни тютюнъ, памукъ, жито, царевица. Въ
никоя кж щ а не е оставена една дреха. Ж и тел и те сж се приютили
въ двора на училището, кж дето е запаленъ огънъ. Недалече отъ
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селото е трупа на едно 6-годишно момиченце, което напраздно се
е опитало да избяга. Едно друго дете е умряло отъ страхъ. Ед
на майка е била изнасилена предъ собственните си малки деца, въ
собствената й кжща. Плача на хилядите бежанци, които т ъ р с я т ъ
близките си или имотите си, отива направо въ сърдцето . . . ”
Б ългарската войска не изгърме нито единъ патронъ. И въ това бе
отличната позиция на България предъ Обществото на Народите.
Споредъ крж ж ещ ите тогава сведения, паднаха надъ сто и двадесеть гръцки войници; отъ българската милиция имаше единъ или двама
убити.
Строгите заповеди на Общество на Народите, отстжплението на
гръцките войски и наложената глоба, беха теж ко морално поражение
за гръцката политика. Затова генералъ Пангалосъ изгуби властьта си
и бе подведенъ подъ отговорность въ Атина.
При тези събития още по-нагледно се установи, че ВМРО е имала
право като е създала спомагателната своя организация въ Пиринска
Македония. Благодарение на тая организация селяните — но и гр а ж 
дани — се явиха сплотени, дисциплинирани, съ оржжие въ ржка.
Михаилъ Моневъ отъ Кратово, депутатъ, пжтувалъ, следъ извести
ето за гръцкото нахлуване, по посока на Кресненското дефиле. Срещналъ
по пжтя Кимонъ Георгиевъ, който бе измежду най-важ ните фактори
по извършването на преврата срещу Стамболийски. Виждайки какъ отъ
разни страни се появяватъ въоржжени селски групи и въ рвятъ на югъ,
къмъ бойната линия, Кимонъ развълнуванъ възкликналъ предъ Монева:
„ Докато има такива синове, българщината нема да погине ! . . ”
Деветь години по-късно сж щ иятъ господинъ, като м инстъръ-председатель, подиръ новъ воененъ превратъ, на публично събрание въ
София говореше, че въ Петричкия окрж гъ (Пиринска Македония) власть
та конфискувала в ср едъ селяните единадесеть хиляди пушки; и че тия
„единадесеть хиляди к о м и ти ” щели да опропастятъ Б ъ л г а р и я . .. Тия
приказки Кимонъ Георгиевъ разказваше, когато се беше продалъ морал
но и открито на сръбската политика, а потайно на болшевишката.
Нема съмнение, че гр ъ ц к и те дивизии — ако желаеха можеха презъ
октомврий 1925 година да проникнатъ и по-дълбоко на северъ. Но
сжщо така е сигурно, че щ еха да срещ натъ въ сражения още неколко
хиляди селяни отъ този край, докато се намеси въ борбата и малката
за онова време българска армия, заедно съ много доброволци отъ всички
крайща на България.
З а по-добро координиране на м естн ата отбрана б е натоваренъ отъ
Централния Комитетъ на iBMPO Йорданъ Гюрковъ.
П остжпката на генералъ Пангалосъ бе флагрантно доказателство
за агресивния духъ на българските съседи. Тя показа сжщо до каква
степень безосновни беха въ онова време страховете, че Югославия или
Гърция м огатъ безпрепятствено да окупиратъ територии отъ б ъ лгар
ската дъ рж ава.
Ш е ф ъ на българската военна отбрана, по ц е л а та линия на гръцкото
навлизане, б е тогавашния полковникъ, по-сетне генералъ Минчо Ив.
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Банковски. По това време той б^ше началникъ на седма дивизия, съ
седалище Дупница. Полковникъ Банковски е роденъ въ Габрово презъ
1875 г. Азъ го познавахъ отъ по-рано. Оставяше ясно впечатление на
добъръ, лояленъ и сериозенъ войникъ, твърде скроменъ и спокоенъ.
По време на тия събития, всички които бЪха влизали въ допиръ съ него,
било българи, било чужденци, се изказваха най-похвално за държанието
му.
Добро впечатление бЪшо оставилъ и петричкия окрж ж енъ упра
витель г. Консуловъ.
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XXXVIII. ВМРО И ОБЩЕСТВОТО НА НАРОДИТЪ
Само единъ пжть ВМРО отнесе да Обществото на НародитЪ, съ
единъ меморандумъ на френски езикъ отъ 78 страници, изпълени съ
факти за упражнявания надъ българското население тероръ отстрана
на поробителя. Няколко отъ т^зи страници с ъ д ъ р ж а т ъ признания на
сръбски, гръцки и ромънски вестници за положението въ Македония.
Върху меморандума е отпечатано, че е отъ м. августъ 1924 година.
Но 6Я поднесенъ въ Ж енева към ъ края на м. септемврий.
Тод. Александровъ познаваше съдърж анието на меморандума, но
лично не успЪ да го подпише; на 31 августъ 6Я вече загиналъ. Както
другаде съм ъ споменалъ, подписътъ му бё много сполучливо имитиранъ.
ВМРО изпращаше до меродавни мЪста и преди 1924 г. кратки
съобщения за беззаконията и безправията, които сръбскитЯ и гръцки
власти вършеха изъ разнит^ македонски околии. Двуседмичниятъ бюлетинъ ,, Нувелъ Маседониенъ ” сжщо изнасяше данни въ тоя смисъль,
като обявяваше въ много случаи и гледището на ВМРО по известни
въпроси.
ЛегалнитЪ организации на емиграцията даваха информации и често
отправяха апели до Обществото на НародитЪ, до разни правителства,
до миролюбиви международни сдружения. О тговорътъ на т^зи апели
6Ъ указание за политиката, която следва Обществото на НародитЪ. О т ъ
името на легалнитЪ организации обикновенно действуваше рж ковод
ното тЪло на организираната емиграция въ България — познато подъ
име Националенъ Комитетъ, а преди това Изпълнителенъ Комитетъ.
Намиращата се въ Америка наша емиграция сжщо се обръщаш е до
правителствата и Обществото на Народит^.
Ето н^кои извадки отъ меморандума на ВМРО, за който става
дум а:
,, На конференцията въ Лозана, която требваш е да измени
териториалното положение въ близкия Истокъ, предвидено по
Севърския договоръ, и вече накърнено поради събитията, Централниятъ Комитетъ на ВМРО 6Ъ обърналъ вниманието на ВеликитЪ
сили върху несправедливото и нетрайно уреждане на единъ в ъ 
просъ, който отъ двадесеть години е въ основата на източнитЪ
усложнения, тъй фатални за Европа.
Този въпросъ е македонскиятъ въпросъ.
Свикването на Петото общо събрание на Обществото на НародитЯ, което събуж да толкова надежди за истински миръ въ свЪта,
изглежда на сжщия Комитетъ единъ умЪстенъ случай, за да об ъ р 
не още веднаж ъ вниманието на правителствата и на общественото
мнение на всички държ ави върху положението на Македония и в ъ р 
ху сред ств ата за разрешение на една криза, която, ако продължава,
би могла единъ день да предизвика по-голЪми грижи за м еж ду
народната политика и да застраши още повече мира. Приложениятъ къ м ъ настоящето изложение списъкъ, представлява, въ тоя
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смисъль, едно красноречиво предупреждение за всЪки предвидливъ
човЪкъ.
Македонскиятъ въпросъ се наложи сериозно на вниманието
на великитЪ сили преди повече отъ четвърть вЪкъ; а в т о р ъ т ъ на
формулата „ Македония за македонците ” , — която е девиза на
вжтреш ната организация и на цялото македонско движение, не е
другъ, а поминалиятъ се въ 1898 година Уйлиямъ Гладстонъ.
Споредъ чл. 23 отъ 'Берлинския договоръ, султанътъ се задъл
жаваше да внесе нЯкои реформи въ администрацията на неговитЪ
европейски провинции. Той не направи нищо. Въ Македония насе
лението, уморено да чака, почна да се бунтува. РепресалиитЪ за м е 
стиха реформитЪ. Бунтуването се засили и отъ спонтанно стана
организирано. Въ 1894 г. ВМРО 6Ъ създадена. Нейната политическа
програма се състоеше въ искането на автономия за Македония,
подъ контролата на великитЪ сили, чиято интервенция 6Ъ см етана
като необходима за гарантиране приложението на реформитЪ . . .
Интервенцията на великитЪ сили, слаба отначало, стана все
по-активна. Следъ голямото възстание въ 1903 год., което застра
ши мира на БалканитЪ, Англия, Франция, Италия, Русия и АвстроУнгария, въведоха въ тритЪ виляета международенъ контролъ съ
двама цивилни агенти, русинъ и австриецъ, подкрепени отъ между
народна жандармерия . . . Въ 1905 и 1906 год. контролътъ бЪ разширенъ... Скелета за автономна Македония е построенъ. Македон
ската организация, главенъ актьоръ на тази автономия, работеш е
съ всички свои сили, ангажирана отъ друга страна въ открита
борба противъ бандит^, изпратени отъ гръцкото правителство или
подържани отъ сръбската пропаганда. Консулската и дипломати
ческа кореспонденция отъ това време, публикувана въ Синята книга,
въ Ж ъ л т а т а книга и т.н., съ д ъ р ж а най-добрите свидетелства за
вражеското отношение, взето отъ гръцкото и сръбско правител
ства спрямо автономното македонско движение.
Обяснението за такова отнешение е много лесно.
Сърбия, както и |Гърция, не искаха да знаятъ за една авто
номна и свободна Македония, която би попречила на желанието
имъ за териториялно разширение. Това, което тЪ искаха, бЯ раз
делянето на страната. ТЪ подържаха, че автономията би имала
за цель анексията на Македония към ъ България. Съ това тЪ приз
наваха, че мнозинството отъ македонското населелние е българско
по раса и по чувства, защото само едно мнозинство би могло да
провъзгласи и да реализира единъ ак тъ на анексия . . .
Младо-турската политика за отоманизиране 6Ъ станала една
заплаха не само за населенията, подчинени на властьта на Сул
тана, но за всички балкански държави. Предъ тази заплаха, тЪ
прекратиха т^хнитЪ съперничества и се споразумяха, за да се
борятъ срещу Турция. С ърбо-българското сдружаване презъ
м артъ 1912 год. приготви пжтя за по-общото съглашение, към ъ
което се присъединиха Гърция и Черна-Гора.
З а нещастие Македония 6Ъ, която требваш е да заплати това
съглашение. С ръбско-българскиятъ договоръ предвиждаше наи
стина автономията като разрешение на въпроса; но сжщевременно
постановяваше едно прикрито разделяне на македонската тери
тория .. .
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Както се знае, македонскиятъ въпросъ б е разгледанъ презъ
време на съюзническите заседания въ Парижъ, презъ пролЪтьта
и презъ лотото на 1919 година. Ако тогава бе взето едно решение
споредъ както диктуватъ правдата и желанието на народа, днесъ
не биха съществували нито опасность за балкански усложнения,
нито югославянска криза. Но такова решение не бе взето. Маке
дония получи само обещанията по договорите за покровителството
на малцинствата.
Петь години следъ края на войната не същ ествува ни наймалкия знакъ, който да засвидетелствува желанието на гръцкото
или на сръбското правителства д а приложатъ тези договори. Гър
ция признава, да, същ ествуването на „ българофони ” и даж е на
българи въ Македония ; тя принуди България да подпише освенъ
Ньойиския договоръ, и една конвенция за доброволно и взаимно
изселване на етническите малцинства отъ д в ете страни. Но тя
не позволява нито църкви, нито български училища, нито каквато
и да е благотворителна или културна институция на поданниците
си отъ българска раса. Тя практикува с ъ щ а т а политика спремо
другите етнически малцинства въ Македония, куцовласи (аромъни), албанци и др.
Колкото се отнася до Сърбия, тя отрича остро да признае,
че има българи въ Македония. Нещо повече, не редко се срещ атъ
сръбски политици, които твъ рдятъ , както г. Нинчичъ, м инистъръ
на външ ните работи на г. Пашича, че не същ ествува нито маке
донски въпросъ, нито Македония, изличвайки така едно минало,
презъ което Македония съ своите героични борби и своите стр а
дания, накара да трепне съ в ест ь та на Европа .
Кой би се очудилъ, предъ тези дръзки декларации, за режима
приложенъ отъ белградското правителство въ анексираните маке
донски територии ? . . .
Централниятъ Комитетъ на ВМРО, когото Б е л гр ад ъ и Атина
обвиняватъ за насилията и престъпленията, вършени отъ т е х н и т е
органи, заявява формално, че би се подчинилъ на каквато и да е
анкета, предприета отъ международенъ организъмъ, ж елаю щ ъ да
установи истината върху положението въ Македония.
Една анкета въ този смисъль ще достигне до заключението,
че положението изисква бързи мерки, ако се иска да се изпълни
единъ човешки д ъ л гъ и да се избегн атъ по-тежки усложнения.
Т ези мерки биха се състояли преди всичко въ лоялното при
лагане, подъ контрола на Обществото на Народите, на догово
р и те за покровителството на малцинствата, т.е. връщ ането на
църквите, училищата, имотите и дру ги те институции на б ъ л га
рите, власите, албанците и пр.; свобода да се учи на майчиния
езикъ, свобода на събрания и на печатъ; завръщ ането на всички
владици, учители, свещеници, лекари и пр., изпъдени, и общо на
всички македонски емигранти, които ж ел аятъ да се зав ъ р н а тъ въ
т е х н и т е огнища и които биха желали да поднесатъ въ служба
на страната си т ех н и я т ъ тру дъ и т е х н и т е знания; амнистия за
всички политически престъпления; създаване единъ реж им ъ на
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легалность, гарантиращ ъ свободното практикуване на политичес
ките права на поданниците, принадлежащи на етническите мал
цинства и правото да развиватъ националните си институции . .
При посочените условия, т.е. пълно национално признание на бъл
гарите въ Македония, въ меморандума е казано, че обединена Маке
дония може да остане и въ границите на Югославия. Но се посочва
като цель създаването на балканска конфедерация, въ която Македония
ще бжде равноправенъ членъ. Съ други думи, запазва се идеала ,, Ма
кедония за македонците ” .
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XXXIX. СВОБОДНАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТЬ
И МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ
Това е специална тема, чието разяснение изисква доста страници.
Затова и тя остава за друга книга, кждето ще се засегне и дъ рж авн ата
българска политика. Т укъ се органичавамъ само съ кратко осведом
ление особено за читателите, които сж прегледали вече какво е казано
въ предидущата моя книга („ Спомени - I I ” ) за отношенията между
правителството на земеделската партия въ България и македонските
организации; а сжщо тъй за отношенията съ останалите партии.
Следъ 1924 г. македонското движение имаше ясно желание да
се забравятъ миналите стълкновения и спорове съ бившите управници
отъ земеделската партия. Говоря за управници, защото е абсурдъ да
се смета, че македонското дело, на първо м есто ВМРО, е имало как
вато и да е разпря съ българския селянинъ. ВМРО бе на първо место
организация на селяни. Така и стана. Никакви спорове, никакви боричкания съ земеделската партия не е имало вече. Разбира се, не говоря
за онова крило въ сж щ ата партия, което се явяваше като малцинство
въ нея и което продължаваше да върви въ унисонъ съ Б е л гр ад ъ по
много въпроси.
Хора отъ македонското движение се беха срещали съ първенци
отъ зем еделската партия и виждаха въ техно лице отлични българи; напримеръ Стоянъ Омарчевски, бившъ министъръ на просветата въ ка
бинета на Стамболийски; Вергилъ Димовъ; С теф анъ Цановъ; Д им итъръ
Драгиевъ, единъ отъ първите основатели на партията; К. Муравиевъ и
други. И занапредъ македонските деятели тр еб в а да полагатъ старания
щото съ българския селянинъ да б ж д атъ въ най-добри отношения, така
както е основно повеление да сж добре съ българина-селянинъ и въ
самата Македония.
Въ „ Спомени-И ” съм ъ загатналъ, че мнозина отъ така наричаните
буржуазии партии, щомъ падна отъ власть Стамболийски, и се откриха
за т е х ъ изгледи да се домогватъ до власть въ България, престанаха да
проявяватъ интересъ за Македония, нейното робство и борбата й. Не
беха малцина и тези, които се стараеха да използуватъ н ек ак ъ морално
македонското движение за партийните си сметки и ходове. Такова н е 
що не забелезахъ — въ течение на много години — отстрана на го л я 
мото крило на зем еделската партия.
Щ о се отнася до комунистическата партия, тя действуваше като
инструментъ на една световна политика, направлявана о тъ Москва. Ни
кога не спреха нейните усилия да види като свой чиракъ, или дори
нещо по-маловажно — въ своите планове и задачи — нашата народна
освободителна борба. Нея я интересуваше тъ р ж еств ото на комунизма
въ света, а не позициите или интересите на македонското движение.
Както с ъ м ъ казалъ и въ предидущата книга, военните, които
правиха преврата срещу Стамболийски, — и то тъкм о мнозинството
о тъ тези, които стоеха начело при този превратъ — започнаха да разс ж ж д ав а тъ и да в ъ р ш а тъ политика точно обратна на онази, която ги
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въодушевляваше на 9 юний 1923 г. Тоестъ, отъ противници на БЯлградъ станаха едвали не негови сателити; обърнаха се и противъ маке
донското движение почти съ сж щ ата ненависть и свирепость, каквато
проявяваха сръбскитЯ власти въ поробена Македония. Разбира се, тия
военни лица изпаднаха на първо мЯсто въ противоречие съ традициитЯ
и схващанията на огромното мнозинство отъ българското офицерство,
а да не говоримъ за чувствата и интереситЯ на българщината.
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XL. БОГАТАШИ БЕЗЪ РОДОЛЮБИЕ
Каквото бе възможно при сжществующите условия, родолюбивите
македонци (предимно българи) въ емиграция го вършеха.
ВМРО, която въ очите на народа ни — а на много м еста основа
телно и всредъ чуждия с в е т ъ — минаваше като непризната официално
наша държ ава, отъ национално, културно, морално и политическо гле
дище смёташ е македонското движение като нещо цело — безъ при това
да смесва легалните съ нелегалните задачи и отговорности. Въ една
призната д ъ р ж ава е смешно некой да тегли много р езк а граница напр,
между академията на науките, министерството на народното здраве
или министерството на войната; всички министерства въ д ъ р ж а в ат а
гонятъ една обща цель — доброденствието на ж ителите въ нейните
граници. Така и всички македонски организации иматъ за основна за
дача освобождението на Македония отъ робство.
Ето защо, за да се засилватъ протестите срещу робството; за
да се запознава св е та съ нашето национално право; за да се постига
дълготрайность въ защита на това право — при положение, че може
евентуално робството да трае по-дълго — ВМРО, когато е разпола
гала съ средства, не се е колебала да подпомага и легални начинания,
и легални наши организации. Не само това — тя е подсказвала, инспирирвала редица важни легални постжпки отстрана на емигрантите, мно
жество отъ които до вчера сж били въ нейните редове, но робството ги
е принудило да отидатъ задъ граница. Като сж минали границата, обаче,
т е не сж станали хора отъ другъ н е к ак ъ в ъ св етъ , не сж скъсали съ
родината и останалите въ нея потиснати братя. Д а се мисли обратно
би било абсурдъ, въ несъгласие съ прим ерите отъ историята на редица
народи въ света. Емигрантите требваш е да действуватъ само въ
рамките на законите въ страната, кждето сж се установили. Нищо
повече отъ това не може да се изисква отъ т е х ъ — докато имаме
работа съ културенъ св етъ , въ който е изключенъ закона на дж ун
глата.
Така, твърде често ВМРО е подкрепвала печатни македонски ле
гални издания въ Европа; разни осведомителни акции въ западния
с в е т ъ ; делегации на международни конгреси; стопански начинания въ
пиринския край; подпомагала е студенти въ чужбина; подпомагала е
по силите си легални акции на други народности противъ общия поробитель; помагала е на мнозина задъ граница, пострадали о тъ пороби
теля; помагала е на българи о тъ други области, кж дето сжщо е цару
вало робство; услужвала е и на родолюбиви среди въ самата свободна
България, които кавалерски сж удобрявали стремеж а на поробения
българинъ.
Т ези помощи не сж били презъ всека година еднакви по р азм еръ ,
и м ал ъкъ брой отъ т е х ъ сж били редовни. Но спомнямъ си добре, че
въ течение на единъ периодъ само о тъ четири години за задгранични
легални начинания въ чужбина Централниятъ комитетъ на ВМРО израз
ходва надъ петстотинъ хиляди долари. Д а бихме били по-богати, под
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помогнали бихме далото на Македония въ тази посока още повече.
Често ще чуете да се казва, че емигрантите на дадени народи
сж подпомагали революционното дело или легалните прояви на оста
налите подъ чужда власть кръвни братя. Дава се п ри м еръ тъ на ирланд
ската емиграция въ Америка; и за гъ р ц и те много пжти се споменаватъ похвални явления отъ тоя сортъ.
Разбира се, нашата емиграция немаше такива средства, каквито
имаха отделни богати ирландци и гърци. Не знамъ дали и общото
съзнание е било всредъ нашите емиграции така остро, както при тия
две народности.
Ако става дума за скъперничество всредъ емиграцията, то бе
овладело при насъ главно най-забогателите хора. Общо взето, у бълга
рина предимно средн ата класа и бедния народъ доброволно сж подър
жали освободителните движения — материално и съ поемане на рискове
за живота; много по-слабо забогателия слой о тъ народа. О т ъ тоя
слой всичко се е взимало само чрезъ поискване, понекога и съ принуда;
твърде малко сж били доброволците всредъ него, м акаръ да не сж
липсвали напълно.
Не си спомнямъ некой богаташ ъ да ми е заговорилъ за нуж дите
на делото. Обратно, съ задоволство си спомнямъ какъ селяни, не много
учили, но будни, съ ж ивъ интересъ сж попадали на такава тема; и зтъ к
вали сж, че ВМРО тр еб в а да има по-модерно въорж жение и повече
пари; запитвали сж дали предъ чуждия с в е т ъ добре се изнася нашата
кауза; подсказвали сж подходящи мерки за изтегляне отъ народа повече
средства за такива цели, безъ той да почувствува тежесть. Мнозина
такива селяни мога да наброя; но въ паметьта ми ясно сж отстанали
разговорите ми съ Спасъ Георгиевъ Йотовъ отъ с. Селище, ГорноДжумайско; Георги (Гйоре) Христовъ Даскала отъ с. Покровникъ въ
сж щ ата околия ; Тодоръ хаджи Костадиновъ отъ с. Доленъ, Невро
копско.
А какъ се отнасяха най-богатите към ъ каузата на поробена Маке
дония ? Мнозина отъ т е х ъ обичаха да си ,, д а в а тъ фасонъ ” — спо
редъ популярния изразъ между българите —, че сж големи патриоти.
Ето единъ флагрантенъ примеръ, за да се види на дело колко сж
били наистина патриоти.
Б е х ъ си наумилъ, че е полезно да има въ България една Македон
ска Народна Банка. Д ругари те ми отъ Централния комитетъ приеха
съ радость идеята. С рёщ нахъ се тайно съ десетина души измежду
най-богатите лица всредъ емиграцията ни. Съ изискуемите се доводи
обосновахъ ползата о тъ такова предприятие, подчертавайки — между
другото — и моралното значение на банката, за повдигане престижа
на нашето движение, за охрабряване на народния духъ и пр. Поставихъ, обаче, следния приципъ: капитала си остава на лицата, които
ще го внесатъ, а доходите ще отиватъ за нуж дите на освободителната
кауза, може и само за легалното движение, за пропагандата ни; съ
други думи — овцата си остава жива — здрава, но вълната ще бжде
подарявана всека година за делото на поробена Македония.
Всички присжствующи удобриха предложението. Но на края какво
излезна ? Господата си прибираха ежегодно печалбите, реализирани отъ
банката, съобразно разм ера на внесения отъ т е х ъ капиталъ; нито
единъ не се сети какво обещание бе далъ. Не само това; некой отъ
т е х ъ и заеми сж си правили отъ тая банка за свои търговии. А когато
594

—

на 19 май 1934 г. сърбофилската власть въ България постави свой
контроль надъ банката, единъ отъ сжщитЯ господа — съгражданина
ми Тодоръ Пиперевски —, безъ никой да го заставя, издаде на поли
цията чрезъ кои лица ВМРО 6Я внесла към ъ единадесеть милиона лева,
за да се подсили капитала на банката при основаването й. Издалъ
народното, за да спасява своитЯ пари, за които нЯмаше никаква опас
ность.
Личеше си, че въ миналото Тодоръ Лазаровъ и Т. Александровъ
не сж имали случай да опознаятъ добре тоя господинъ въ трудни
момента, а бЯха му дали доверие да бжде понЯкога касиеръ на орга
низацията задъ граница. Каква разлика между него и блестящия съ
своя характеръ, почтеность и родолюбие неговъ по-старъ б р атъ Андонъ
Пиперевски, сжщо познатъ софийски, а нЯкога солунски търговец ъ !
Съ постжпката си Тодоръ Пиперевски — като нЯкой отъ егоиститЯгерои въ романитЯ на Гоголъ — събра около своята особа омерзението
на маса будни наши емигранти, които узнаха случката. Много пжти той
е използувалъ ефекта отъ внасянитЯ по разни банки пари, които при
надлежеха на ВМРО (а той само ги съхраняваше), за да взима повече
кредити и си послужва въ търговскитЯ си спекулации. И сетне, за да
мине като алтруистъ, завЯщалъ 6Я на д ъ р ж а в ат а нЯкакъвъ имотенъ
фондъ въ полза на бЯдни учащи се младежи. Въ този фондъ, въ всЯки
случай, голЯмъ дЯлъ има потьта на поробенитЯ македонски селяни,
които бЯха давали помощи на ВМРО.
Не по-малъкъ егоистъ-спекулантъ между емиграцията 6Я другъ
единъ ед ъ р ъ богаташ ъ — Борисъ Антоновъ отъ Паланка. Той е ималъ
безсрамието да поиска еднаж ъ — бидейки при това членъ въ Нацио
налния комитетъ на емиграцията — назадъ тридесеть и петь хиляди
лева, потрошени за голЯмъ банкетъ на чужденци-приятели на Маке
дония. Отначало съ важна поза далъ тая сума като по дарькъ; а на
края на годината си я поискалъ обратно отъ Националния комитетъ.
А 6Я, повтарямъ, много богатъ, на българска почва. Еднаж ъ бЯхъ
отишелъ на гости у дома му. Въ разговора ми каза: „Гледай какво
нЯщо е парата, като я имашъ. Днесъ, безъ нищо да съм ъ работилъ,
само въ връзка съ една валутна промЯна, въ касата ми дойдоха като
печалба два и половина милиона лева ” . Нека кажа, че по онова време
въ България още не се взимаше отъ д ъ р ж а в ат а и подоходенъ данъкъ.
Имаше, естествено, и доблестни патриоти между тия чорбаджии.
За примЯръ ще посоча НедЯлковъ отъ Крушево, търговец ъ на желЯзни
материали въ София. Всички легални наши организации се хвалЯха
отъ него и го адмирираха.
Освенъ Недялкова, измежду хората въ споменатата банка може
да похваля Христо Арсовъ отъ Щ ипъ, който при това не 6Я търговецъ,
а висшъ чиновникъ там ъ. Той много пжти е ж ертвувалъ свои средства.
Въ течение на дългитЯ години моя обществена работа не узнахъ
нито единъ случай богаташ ъ да предложи доброволно м акаръ два
лева помощь за толкова сираци на загинали борци, или за каквато
и да е нужда на борческа Македония. Това д ъ л ж а дебело да под
чертая.
Обратно на тЯхъ, ето какво ми се случи да видя всрЯдъ бедния
народъ. Ж алко е ако сж изгнили до сега, та не биха останали за
музея на утрешна свободна Македония, заявленията, които Централния
комитетъ на ВМРО е получавалъ о т ъ простички, скромни македонци.
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Пише ,за примЪръ, некой отъ Шуменъ, или Горна-Джумая, или Щипъ,
писмо, въ което дава адреса си като фурнаджийски слуга, или гради
нарски работникъ и прочее; съобщава, че „ ако има нужда н а к ъ д е да
се мре ” за Македония, той е готовъ, и моли да не бжде забравенъ.
Н^кои такива молители, смитайки вероятно писмото си като заявление,
и не знаейки какъ другояче да постжпятъ, облепвали го беха съ гербова
марка.
Чини ми се, че в ср едъ емиграцията ни въ Америка положението е
малко по-оптимистично, м акаръ и там ъ да има некой затлъстели бога
таши, които не се интересуватъ дори, че сжществува Македония; а
тя ги е родила. Известенъ процентъ между малко по-заможните хора
въ Америка дори прекрасно сж се проявили като пожертвуватели.
Комунистите отлично сториха въ България и Македония, като ог
рабиха до край въпросните егоисти-богаташи. Това е, като-чели, ед
ничкото имъ добро дело. Но извършиха, естествено, непростима гр еш 
ка като посегнаха върху състоянието на средните и по-бедни слоеве
на народа.
Тия неколко думи за богаташ ите безъ родолюбие казвамъ съ пълно
убеждение. Дано т е бж д атъ едно полезно указание въ повече за бждащ ите наши общественици и борци, и докато Македония е потисната, и
когато ще бжде свободна.
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XLI.

ЯНЕ САНДАНСКИ НА ЗАПЛАТА ПРИ МЛАДОТУРЦИТЪ

Следъ публикуването на книгата ми „ Спомени-Il ” получавахъ отъ
разни мЪста запитвания въ връзка съ изнесени въ нея факти. Много
интересъ бЪха събудили страниците относно ролята на Яне Сандански
въ македонското дёло.
Тия страници сж обърнали вниманието и на г-нъ Махмудъ Неджметтинъ Делиорманъ, познатъ турски журналистъ, главенъ секре
тарь на турското журналистическо сдружение, който няколко пжти
до сега обяви статии въ турскитЪ вестници въ полза на независима
Македония и на българската народность въ македонските области.
Следващото негово писмо, отправено до АсЪнъ Аврамовъ, хвърля
твърде интересна светлина върху личностьта и проявит^ на Сандански:
” 14.8.966
Стамбулъ
Многоуважаеми Г-нъ Аврамовъ,
Въ народната библиотека въ Стамбулъ има една книга, написана
отъ капитанъ Османъ бей, офицеръ турчинъ (юзбаши). Книгата е пе
чатана въ Египетъ презъ 1915 година.
Споредъ юзбаши Османъ:
Сандански 1908 година, следъ обявяването на Хуриета, отъ младотурцитЪ почналъ да получава (50) златни турски лири месечна за
плата.
Моля отъ Васъ предайте тази историческа истина на уважаемия
Г-нъ Ив. Михайловъ.
Съ най-искрени приятелски поздрави: Н. Д е л и о р м ан ъ ” .
На 1 септемврий с.г. г.-нъ Делорманъ известява, че е ходилъ
въ библиотеката, прочелъ въпросната книга и дава редица пояснения
за нея.
Изяснява, че а в т о р ъ т ъ не е Османъ-бей, а Ахмедъ Хамди бей,
който е билъ емигрантъ въ Египетъ, като противникъ на младотурския
комитетъ. Книгата била съ заглавие ,, Причинит^ за погрома на осман
ската армия и албанцитЪ ”.
Г. Делиорманъ, запитанъ нарочно, ни дава право да се позовемъ
на неговите съобщения по въпроса. Всичко, което служи за докумен
тация въ потвърждение на казаното, и специално относно получава
ната отъ Сандански заплата, въ размЪръ на петдесеть златни турски
лири месечно отъ младотурцитЪ, е дадено въ приложение.
Капитанъ Ахмедъ Хамди бей обвинява младотурцитЪ, че сж обя
вили Яне Сандански предъ свЪта като тЪхенъ братъ, привързанъ къ м ъ
тЪхъ; и че му давали по петдесеть лири месечна заплата. Но той билъ
извършилъ нахалства. Така че, всичко това било позоръ.
Наново 6 t запитанъ г. Делиорманъ да изясни дали му е известно или
може ли да узнае нЪкакъ — защо капитанъ Хамди е противъ Сандански.
Въ прилож ението50 читательтъ ще намЪри саморжчния отговоръ на
—
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г. Делиорманъ по този въпросъ. Той казва въ писмото отъ 14 октом
врий 1966 г.:
,, А вторътъ на книгата Ахмедъ бей лично и отблизо нЯма познан
ство съ Сандански. Затова той нЯма никаква конкретна причина въ
критиката си къ м ъ Сандански.
А вторътъ критикува цялата политическа и военна система на младотурцитЯ; критикува ги за бруталното държ ане към ъ албанския на
родъ. Критикува нЯкои отъ военачалниците презъ балканската война
и за загубитЯ въ войната.
А вторътъ смЯта, че Сандански е една платена и съ заплата под
купена политическа играчка.
Сандански е човека, който съ четитЯ си и подъ командата на
Махмудъ Ш евкетъ Паша е отишелъ до Ц ариградъ и там ъ билъ много
нахаленъ. Подъ командата на Махмудъ Ш евкетъ Паша, въ присжтствието и на Сандански, бЯха обесили нЯкои невинни хора.
Махмудъ Ш евкетъ Паша е бившъ садразамъ (министъръ-председатель) и сжщо воененъ министъръ. Убиха го хората отъ друж ест
вото на спасителитЯ ( ,, Османли Халаскяранъ Д ж е м и е т и ” ). С ъщ ото
това дружество е издателя на книгата на Ахмедъ Хамди бей.
Намерихъ друга една интересна книга. А вторътъ на книгата е
австрийски офицеръ и воененъ кореспондентъ въ балканската война —
Вагнеръ. Името на книгата е ,, Съ българската армия към ъ побЯди ”.
Въ тази книга има единъ отдЯлъ за Македония и сж отделени четирипеть страници за Сандански и другаритЯ му. Книгата е преведена отъ
нЯмски на турски (стара азбука). На български четохте ли тази
книга ? Моля, пишете ми. СнимкитЯ ще изпратя ” .
Както читательтъ ще види въ споменатото приложение, г. Делиор
манъ говори и за подарената отъ Султана арабска кобила на Сандански,
която е имала голЯма стойность.
#
З а мнозина като сензация ще прозвучатъ изнесенитЯ отъ г. Делиор
манъ подробности, и главно ф а к тъ тъ , че Сандански следъ ,, Хуриета ”
е билъ и на заплата при младотурцитЯ. Множество деятели въ маке
донското движение отъ онази епоха познаваха голЯмата му интим
ность съ младотурския комитетъ. Въ книгата ми ,, Спомени-Н ” изнесохъ нЯкои отъ критикитЯ, които сж му били отправяни тогава между
другото и за това, че той и негови другари сж били облагодетелству
вани отъ страна на младотурската власть чрезъ отстжпване на тЯхъ
за експлоатация гори, бани, или по другъ начинъ. Но че Сандански е
получавалъ и месечна заплата — до сега не е изнасяно.
Когато наскоро подиръ „ Х у р и е т а ” , т.е. към ъ 1910 година, въ
Македония 6Я провеждана отъ младотурската власть страхотната обезоржжителна акция и бидоха подложени на изтезавания хиляди маке
донски българи, Яне Сандански и другаритЯ му продълж аваха найспокойно да си пиятъ кафето съ турската полиция и военни. ТЯ не
взеха оттогава н а та тъ к ъ никакво участие въ подновената революци
онна борба, към ъ която веднага се присъедини и Христо ЧернопЯевъ,
който минаваше въ миналото до извЯстна степень като единомишленикъ
съ Яне. И когато повечето о тъ половината на СЯрския революционенъ
окрж гъ, въ който Сандански бЯше у ж ъ окрж ж енъ войвода, попадна
подъ гръцко робство, нито единъ „ санданистъ ” войвода не се при
—
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тече да се бори противъ новия, много по-жестокъ и опасенъ за нашия
народъ завоеватель. Само презъ балканската и първата световна война
санданистите се явиха въ редовете на българската армия, защото
нямаха никакъвъ другъ изходъ. Въ течение на цёли двадесеть и деветь
години, презъ които Македония пъшкаше подъ безправпе и тероръ,
тия хора стоеха на край, но винаги парадираха съ н^когашното имъ
четникуване. Не само това. Мнозина отъ т е х ъ се поставяха въ услуга
на чуждите власти — турска, гръцка, сръбска, югослапска, а понякога
и на българската, за да прЪчатъ по всевъзможенъ начинъ на маке
донското освободително движение. Получаваха награди за тия си деяния.
Сега излиза документално, че и самия Яне Сандански е билъ на заплата.
Нека и тая страница бжде отбелезана въ историята на така нари
чания ,, санданизъмъ ”.
Конгресътъ на ВМРО, състоялъ се презъ месецъ м артъ 1910 година
въ кюстендилското село Ж аб окрътъ, изключи — както другаде сме
посочили — отъ редовете на ВМРО Сандански и другарите му, обя
вявайки ги за врагове на организацията. Те, а най-вече Сандански,
своеволно и незаконно — отъ гледище на Устава на ВМРО и на нейния
Правилникъ — извършиха презъ зимата на 1907 г. въ София убийството
на Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ, които беха Задгранични
Представители на ВМРО. Това имъ деяние потресе цела България, а не
по-малко впечатление направи и въ Македония. Малко преди това некол
цината санданисти-войводи беха решили и убиха драмския войвода
Михайлъ Даевъ. Множество българи сж искали и очаквали да бжде
наказанъ отстрана на ВМРО Сандански. Два или три пжти е правенъ
опитъ за това още презъ турския режимъ, но той случайно се е
изплъзвалъ отъ опасностьта.
Омраза се е пренесла и срещу оная, макаръ и ограничена по брой,
среда въ България, която е окуражавала Сандански да разслабва ВМРО.
Единъ измежду нейните проявени участници е билъ Антонъ Страшимировъ, по-късно добре известенъ като писатель. Лично Сандански
много е д ъ р ж а л ъ за него; предлагалъ го е и за редакторъ на револю
ционно списание, противъ мнението и на свои приятели. Страшимировъ
не единъ пжть е насърдчавалъ противници на ВМРО
Относно характера на Антонъ Страшимировъ неговиятъ доб ъръ
познатъ, писательтъ Петко Росенъ, казва въ своите спомени: ,, Въ сре
дите на македонските дейци Страшимировъ бе такъ въ , какъвто и въ
литературните и политическите — неустойчивъ, извъртливъ и бързо
менящъ позицията с и ” **. Росенъ казва за него и следното: „ С т р а ш и 
мировъ е и земледелски деятель, македонски патриотъ и конспираторъсанданистъ ” ***.
Това, което е знаелъ за Страшимирова младиятъ по онова време
студентъ, но членъ въ ВМОРО Петко Чорбаджиевъ (псевдонимъ Р о
сенъ), още по-добре сж го знаели не само другарите на С араф овъ и
Гарвановъ, но и домашните на последните. И т е , не по-малко сж ж е
лаели да видятъ наказани виновниците.
*
По тсг,?. вижъ стр. 499 и 511 въ « Освободителните борби на Македония »,
томъ втори, 1943 г., отъ Христо Силяновъ.
** Петко Росенъ — « Спомени и размисли », издание на « Български писа
тель » София, 1963 г. стр. 67.
*** Слицата книга, стр. 70
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Тукъ изпъква предъ очите ми образа на знаменития Кръсто Сарафовъ, голЪмиятъ артистъ на България, братъ на загиналия Борисъ.
Спомнямъ си драматичния му разказъ, предъ мене и съпругата ми Мен
ча, за опита му да накаже Антонъ Страшимирова, когото е считалъ за
единъ о тъ важ ните интелектуални подбудители — виновници за см ърть
та на Борисъ Сараф овъ и Гарвановъ. Този разказъ о тъ Кръсто изслу
шахме съ голямо вълнение въ дома на сестра му Злата Сарафова, наско
ро следъ преврата отъ 19 май 1934 г. Т ам ъ Менча гостуваше няколко
дни, лекувайки едно възпаление на ухото й. При едно посещение въ
дома на сестра му, като стана случайно дума за братъ му Борисъ,
снимки отъ когото Злата ни показваше, Кръсто заговори. Не бихъ могъ л ъ да предамъ разказа съ свойствената на артиста простота и сила.
Той говореше унесено, натъ ж енъ; като да б е на сцената на театъра,
отъ кждето често е каралъ присжтствующите да з а д ъ р ж а т ъ дъ х а си,
захласнати въ играта и думите му.
,, — Еехъ, имаше и въ София виновници за см ъртьта на Бориса,
каза той. Единъ отъ т е х ъ беше Антонъ Страшимировъ. Д адохъ си дума,
че ще го убия. Поверихъ тайната си на брата ми Вълчо, който веднага
се съгласи да ми помогне.
Страшимировъ живееше на ул. Раковски (ако помня добре, тая
улица спомена Кръсто. На първия е т а ж ъ беше квартирата му.
Проверихъ точно кога той, като се стъмни, се прибираше у дома си и
седеше предъ работната си маса. Така, една вечерь приближихме про
зореца му. Вълчо ми даде гръбъ, за да бжда по-високо, точно срещу
Страшимирова. Измъкнахъ револвера. Но преди да го насоча къ м ъ него,
нещо отне силата на рж ката ми; тя се отпусна и азъ бързо слезохъ
отъ гърба на брата си. Не мога, казахъ му съ мжка и смутъ, не съм ъ
за тая работа . . . Не знамъ дали въ живота ми се е случилъ т ак ъ в ъ
т е ж ъ к ъ моментъ. И до сега ме смущава споменътъ отъ оная вечерь . . .”
Кръсто погледна предъ себе си, като да виждаше Бориса и да се
извиняваше предъ сенката му. Големъ човекъ, по-големъ о тъ познатия
ми артистъ Сарафовъ, го почувствувахъ при това му трагично-възвишено признание. Д умите му, може би не предавамъ съвсемъ точно. Но
това бёше, което той каза.
И следъ като изслушахъ, дълго мислехъ върху дум ите му. Наисти
на, Кръсто не бе ч о в ек ъ тъ за ,, тая работа ” . И да би я свършилъ, из
глеждала би като-чели лично отмъщение. Но Сандански, Паница
и некой други като т е х ъ , заслужаваха присждата на нашата наиия.
Тя ги и настигна.
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XLII. АЛБАНЦИТЪ И МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОСЪ
СподЪлихъ вече съ читателя * какво е било отношението на албан
ските първенци къмъ македонското движение и неговата политическа
цель. T-fe, поне на книга, сж желаели сътрудничество въ борбата противъ
общия потисникъ; възприемали сж нашата цель — независима Македо
ния; и не сж предявявали териториални претенции върху македонски
земи, освенъ за гр. Д ебъръ, чиято сждба да се реши подиръ плебисцитъ. При тия условия сж подписали и протоколъ презъ 1920 година.
Дванадесеть или тринадесеть години по-късно имахъ случай да се
срещна съ едного отъ тЬзи видни албанци, може да се каже най-популярниятъ между т е х ъ — Хасанъ Бей Прищина. Той е билъ — както
вече съмъ посочилъ — председатель на Косовския Комитетъ; известенъ
е като общественикъ още отъ турския режимъ; бивалъ е въ Албания
министъръ-председатель и пр.
Пристигналъ бе въ София, ако добре помня, презъ 1933 г.; потърсилъ наши приятели, които ми известиха, че желаелъ да се срещ немъ.
Придруженъ отъ преводчикъ. дойде въ едно македонско село и останах
ме заедно неколко часа. Остави ми отлично впечатление като събеседникъ. Имаше нещо много приятно въ оная мждрость, измерена
шеговитость, спокойствие и специаленъ тактъ, така видимо свидетелствующъ, че той е формиранъ въ турско-ориенталска политическа а т 
мосфера. Изпратихъ го далече отъ селската кжща, въ която бесед
вахме. Докато се закри отъ погледа ми постоянно ми махаше съ ржка
за поздравъ, както бе яхналъ на едно оседлано конче, и придруженъ
пакъ отъ единъ нашъ другарь. Като се прибрахъ въ кж щ ата видехъ,
че си е забравилъ бастуна. Изпратихъ другъ другарь да го догони и му
го предаде. Настигналъ го, но любезниятъ Хасанъ-бей не взелъ бастуна,
а изрично помолилъ другаря да ми го предаде като споменъ о т ъ с р е 
щата ни.
По най-важния въпросъ, който ме интересуваше, той ми каза:
— Ако се касае до обединяване на Македония съ България, ние ал
банците ще настояваме да влезнатъ въ албанската д ъ р ж а в а ония м еста
отъ македонските околии, кждето мнозинството о тъ населението е ал
банско. Но ако се създава независима Македония, тия области тр еб в а
да останатъ въ нейните граници; тоестъ, ще постжпимъ всички така,
както е станало съ Швейцария.
— Тогава, може би, въ Македония ще вл езн атъ и ония неколко
стотинъ квадратни километра македонска земя, които сега се намиратъ
въ Албания, — прибавихъ азъ.
— Това не е много трагиченъ въпросъ, отговори Хасанъ-Бей ус
михнато. Заради добрите отношения между Албания и утрешна сво
бодна Македония тия неколко села еднакво спокойно м огатъ да бж д атъ
било въ албанската, било въ македонската д ъ р ж а в а . . .
* Въ книга втора съ мои спомени.
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Той настоя да се постигне по-тЪсно сътрудничество между тр и те
най-застрашени народности въ Югославия — македонски българи, х ъ р 
вати и албанци. Говори ми въ духа на следното споразумение, което и
хървати настояваха да възприемемъ като база за една обща по-ефикасна борба:
„ Между албанците, х ъ р в а ти те и македонците, представлява
ни съответно отъ г.г. Хасанъ бей Прищина, д -р ъ Анте Павеличъ
и Иванъ Михайловъ, уговори се следното:
1. Албанците, х ъ р в ати те и македонците ще съ средоточатъ
всичките си усилия въ една обща акция, насочена не само срещу
настоящия режимъ въ Югославия, но сжщо така срещу пансръбските и хегемонически тенденции на Балканите, имайки като край
на задача освобождението на всички националности, които се намиратъ по настоящемъ подъ сръбско владичество, както и съ з
даването и увеличаването на независимо Хърватско, Албания и Ма
кедония въ т ех н и т е исторически и географски граници.
2. Помежду си тези държ ави ще иматъ долупосочените гра
ници:
а) Границата на Албания отъ към ъ Косово ще бжде турската
граница отъ преди Балканската война. Градъ Нови П азаръ ще
остане въ албанска територия, като се определи въ последствие
хървато-албанската граница чрезъ единъ стратегически пунктъ.
б) Северната граница на Македония почва отъ планините Ри
ла и Осогово до върха Патерица; отъ там ъ на западъ следва водо
д ела между р е к и т е Вардаръ и българска Морава до Скопска Черна-Гора при Скопйе; после върви по билото до дефилето Качаникъ,
продължава по главната верига на Ш аръ до Черния Дринъ и Ох
ридското езеро, включвайки басеините на Охридското езеро и П рес
па, върви по вододела на р е к и т е Деволъ и Бистрица и свършва
при планината Грамосъ.
3. Разбира се, отъ само себе си, че независимите държ ави Ал
бания, Хърватско и Македония, въ своите граници ще гарантиратъ,
чрезъ своите конституции и закони, пълна свобода на езика, ре
лигията и съвестьта, както за своите граждани, така и за граж 
даните на съюзническите държави.
4. Т р и те контрактуващи страни гарантиратъ взаимно ненарушимостьта на настоящето съгласие и търж ествено се зад ъ л ж аватъ
да преследватъ заедно осжществяването на идеала за независи
мость, като си помагатъ взаимно по всички възможни начини и въ
случай на една либерална промена на режима въ Югославия.
5. Т р и те контрактуващи страни се зад ъ л ж аватъ да установятъ една обща линия за отношение съ д ъ р ж ав и те, които ще се
отнесатъ благосклонно към ъ настоящето съгласие.
6. Т р и т е контрактуващи страни се зад ъ л ж а в а тъ да се дъ рж а т ъ въ те-сна връзка и да направятъ всичко възможно, за да
се улесни успеха на акцията.
7. Настоящето съгласие може да се разшири и съ други по
тиснати националности въ Югославия, които биха се присъединили
към ъ общата акция, като напр, словенците, черногорците, унгар
ците и пр. Разбира се, обаче, че тр и те първоначални контракту
ващи страни ще определятъ заедно линията на поведение, която
тр еб в а да се следва съ новите контраенти.
—
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Сключенъ и подписанъ въ три екземпляра на двадесеть и
четвърти априлъ хилядо деветстотинъ тридесеть и тр етата година” .
Появилъ се бе и единъ проектъ за обща граница между свободните
Македония и Хърватско. Азъ се противопоставихъ на това. И зтъкнахъ
тези съображения предъ другари: а) Силата на нашата борба е тъкмо
въ свободата на народностите, която тя предвижда; така че — не мо
ж емъ да уязвяваме правата на албанците въ Косово; б) Македония и
безъ това се състои отъ различни народности; нЪма полза ако — про
тивъ т ех н а та воля — би заграбила други народности вънъ отъ истори
ческите й граници, които света приема, а и населението въ Македония
по традиция означава; в) Борбата ни противъ Югославия е борба на
потиснатите народности; неразумно би било да си създаваме въ сж 
щото време борба между самите тия потиснати народности. Накратко,
като се боримъ за свобода, не можемъ и не бива да минемъ самите
ние като поробители. Не бива косовските албанци да смЪтнатъ, че ние
искаме да замйстимъ сръбската власть въ отечеството имъ; а т е така
ще см етатъ.
Хасанъ-Бей Прищина беше уверенъ, че наскоро ще играе голема
роля въ общоалбанските работи. Б е х ъ донейде изненаданъ, че той така
бързо, още при първото ни запознанство, ми повери една голема своя
тайна: че немало да мине много време и Ахмедъ Зогу, албанския краль,
щ елъ да бжде премахнатъ. Чини ми се, че недоизказаната му мисъль
бе тая: че той, Хасанъ-Бей, ще заеме — подъ една или друга форма
— м естото и ролята на Зогу.
Естествено, азъ съ никого не споделихъ каквото чухъ отъ госте
нина. Но съвсемъ малко време мина и вестниците съобщиха, че отъ
некой албанецъ въ Солунъ е билъ убитъ Хасанъ-Бей Прищина.
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XLIII. ОБРАЗЕЦЪ ОТЪ СРЪБСКАТА ПРОПАГАНДА ПРОТИВЪ
МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ
Н^кой би казалъ, че е съвсемъ излишно да ангажирвамъ страници
тукъ въ връзка съ гнилата сръбска пропаганда. Но азъ счетохъ за мой
д ъ лгъ да обрисувамъ бегло поне само една нейна книга. И избрахъ из
дадената на френски езикъ брошура подъ заглавие ,, Въпроса за коми
тадж и и те въ южна Сърбия ”, носеща като авторъ името на добре поз
натия портъ-паролъ на сръбските фалшификаторски канцеларии проф.
P.A. Райсъ. Брош урата е печатана въ Б елгр ад ъ презъ 1924 година. С ъм 
нение не може да има, че цЬлиятъ материалъ за нея е билъ нагласенъ
и доставенъ на г. Райсъ отъ сръбските полицейски органи.
Още въ въведението към ъ брошурата той заявява, че цельта му
не била да се занимава съ македонския въпросъ, а само да даде факти.
Ф актите му, обаче, сж потопени въ измама и изопачения. Т укъ-там е той
(чети винаги полицията) е поставилъ въ устата на некой македонски
селяни думи, които сж изгодни за неговата теза. Кой селянинъ по това
време въ Македония би м огълъ да каже друго, освенъ каквото е ис
кала полицията и нейните приятели като Райсъ ? При това посочените
о тъ Райсъ селяни сж само неколко десетки, докато населението въ тая
македонска область възлиза на повече отъ милионъ души.
Доколкото съ м ъ мож алъ да узная за сж дбата на Райсъ, той се е
поминалъ въ Б елград ъ презъ 1929 година. Станалъ споръ между него
и съседи до кж щ ата му — сърби, заради некакви кокошки, които прес
качали въ дворовете имъ. С ърбите го нападнали съ суровици, Райсъ
заболелъ о тъ това и се поминалъ.

Разни опашати лъжи
1. За Райсъ нема Македония, а южна Сърбия.
2. Той изрично казва, че не сжществува македонски въпросъ. А
той сжществува, и много о стъ р ъ и сждбоносенъ за Балканите, и днесъ,
40 години следъ като е излезнала отъ печатъ книж ката-памфлетъ на
,, лозанския професоръ ” .
3. Споредъ Райсъ македонските славяни, създавайки Екзархията,
не сж се признали чрезъ това за българи. Д е л ат а борба, известна подъ
име българско национално възраж дане, била споредъ него само единъ
протестъ срещу гръцкото духовенство, задето въ черквите се чете на
гръцки. Съ тая си куха ф раза е см етналъ, че е унищожилъ и ц елата
чуждестранна литература относно българското възраж дане, написана
и отъ твърде авторитетни автори.
Големо дебелоочие показва г. Райсъ, като „ з а б р а в я ” всички писа
ния на сръбските вестници, които открито сж поздравлявали и насърдчавали българската нация при нейното възраж дане, изразено въ борба
та й срещу гръцката Църква. Въ сръбските печатни издания отъ това
време, снимки о тъ които сж запазени въ български исторически книги,
сж давани подробни сведения за развиващата се и въ македонските
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градове национална българска борба срещу елинизма и неговата денационализаторска духовна иерархия.
4. Като споменава за македонските легални братства въ България
той си служи съ сръбската дума ,, д р у ш т в о ” ; само въ множествено
число т е се наричали братства. Би му се смЯлъ всеки български
селянинъ на тия познания, а не само езиковедцитЯ.
Като отбелязва което и да е име на македонски славянинъ, той
му поставя сръбското окончание ,, ичъ ” . Какъ би могла да постжпи дру
гояче сръбската полиция ?
5. З а г. Райсъ Националния комитетъ на емиграцията въ България
е една революционна организация. Той изобщо не говори въ предговора
на подписаната отъ него книга само за ВМРО, а непрекжснато таксува
като революционенъ комитетъ легалните братства въ България. Б л е с 
тящ а „ професорска ” съвЯсть !
6. На много м еста г. Райсъ пише съвършенно смешни работи като
означава имена на хора отъ македонското движение. Приписва роли, и
то отъ първа степень, на лица, които изобщо не сж имали никакво зна
чение за македонското дело. Приписва на хора отъ България несжществуващи функции въ това дЯло и пр. и пр. Требвало би да изпишемъ
цела книжка, за да опровергаваме грЯшкитЯ му и л ъ ж и т е му.
7. З а г. Райсъ безчинствата на Сърбия и Гърция, които така основно сж описани и отъ Карнегиевата анкета, не били нищо друго освенъ
намЯса на сръбската и гръцка власти, за да защитили населението въ
Македония о тъ терора на комитаджиитЯ ” . . .
8. Но имало, споредъ него, и такива комитаджии, които желаели
да използуватъ природните богатства на Македония, та затова отпочнали нЯкаква борба. Но понеже тия хора се считали за българи, немало
за тЯхъ другъ пжть освенъ да искатъ присъединението на Македония
къмъ България . . . Пропусналъ е само да добави, че Сърбия, като отиде
да заграбва Македония, това е направила само съ благородното н ам е
рение да остави на местното население природните македонски богат
ства .. .
9. Райсъ казва, че българските комитаджии, като подлагали подъ
огънь и мечъ македонското население, неминуемо влезнали въ конфликтъ съ турската власть, защитница на това население.
Но все пакъ той изразява м ж ката си, задето се намирали обществе
ници въ Лондонъ и П арижъ които сметали, че е на лице македонска
освободителна борба.
10. Основната теза на Райсъ е, че македонските революционери
иматъ за единствена задача да тероризиратъ мирното население въ ю ж 
на Сърбия; значи- нема въобще Македония, нема сръбско робство, не
ма борба за освобождението на Македония; има само южни сърби, които
сж тероризирани о тъ некакви български бандити. Да би имала в ъ зм о ж 
ность сръбската полиция би подарила на този ,, професоръ ” и некаква
своя Нобелова премия заради тия му гениални тези, на които дори
дявола би се посвенилъ да ржкоплеска.
11. Г-нъ Райсъ нито дума не е споменалъ за безбройните насилия
на сръбската власть въ Вардарска Македония, въ времето о тъ 1919 до
1924 година, м акаръ че брошурата му се занимава точно съ това време.
Въ моята книга ,, Спомени-Il ” поименно съ м ъ посочилъ извърш ените
3579 (и словомъ три хиляди петстотинъ седемдесеть и деветь) насилия
надъ лица въ македонски села и градове презъ тия години. Дадени сж
—
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там ъ и имената на триста и четиридесеть и двама души убити отъ
сръбскитЯ държавни органи.
Въ сж щ ата моя книга е даденъ списъкъ и за други сръбски злочинства, извършени презъ време на първия робски режимъ (19121915 г.). Въ него сж означени, пакъ съ много подробности, четири хи
ляди четристотинъ седемдесеть и петь случаи на упражненъ върху отдЯлни лица въ Македония тероръ; отъ тоя брой 1854 сж само убийствата.
По сжщия начинъ е премълчалъ и страховититЯ сведения, които
се намиратъ въ рапорта на тъй добре известната Карнегиева анкетна
комисия, съставена отъ достойни, истински професори, изхождащи отъ
най-културни нации въ свЯта.
Изглежда, обаче, на г. Райсъ се е видЯло много изгодно професорската титла да я употрЯблява като морална пачавра, подъ която да
се закриватъ неописуемитЯ безправия, звЯрства, фалшификации и агре
сия на сръбския шовинизъмъ.
12. З а да подкрепва съ една-две бледи фрази тезитЯ на сръбската
полиция за насилствено вкарване на хората въ македонскитЯ чети,
Райсъ цитира показания на най-отвратителни ренегати като Максимъ
Страцински и нему подобни.
13. Съвършенна измислица е, че Арсо Йовевъ отъ Локвица (Кичевско) билъ заплашванъ, дори отъ българската полиция въ Кюстендилъ, да влезелъ въ четата на скопския войвода Л азаръ Дивлянецъ.
Разказва, че и Дивлянецъ билъ го заплашилъ съ смърть, ако не се
включи въ неговата чета. Читательтъ може да прочете цЯлата истина
относно тоя отличенъ борецъ на стр. 155-156 въ моята книга ,, Спомени-П ” .
Мнозина отъ македонскитЯ борци били заплашени съ смърть въ
България, или съ изгонване отъ тамъ, ако не се запиш атъ като чет
ници !
Какъ си представлява професорскиятъ м озъкъ на Райсъ, че нЯкой
войвода ще тр ъ гва изъ планинитЯ съ четници, които насила е накаралъ
да го последватъ, като ги е заплашвалъ и съ смърть ? Преди всичко
так ъ в ъ войвода рискува главата си; какъ ще си позволи тон да стои,
макаръ въ течение на петь дни, съ подобни „ другари ” ? Или тия нЯща проф есорътъ ги смЯта така лесни, както е лесно да се л ъж е или
да се взиматъ подкупи отъ сръбскитЯ власти ?
14. З а да б ж датъ застжпени всички становища на сръбското мини
стерство на вжтрешнитЯ работи, Райсъ не е пропусналъ да каже, че
всички четници на ВМРО (той все говори, — подчертаваме — за
емиграцията, а не за ВМРО) сж дошли о ткъм ъ България. Но премъл
чава съвършенно, че тЯ бЯха мирни селяни и граждани въ поробена
Македония и че сръбската власть ги направи нелегални чрезъ золумитЯ
и безправията си.
15. Въ връзка съ сраженията на македонски четници срещу сръб
ски войски и джандармерия около Валандово и край Вардара въ 1915 го
дина, Райсъ подчертано твърди, че комитаджиитЯ направо отивали
въ австро-унгарската легация въ София, за да получи всЯки отъ тЯхъ
по 20 наполеона възнаграждение. Чудно е ако е допускалъ, че нЯкой
ще повЯрва и на тия му думи.
16. Много се очудва г. Райсъ и на факта, че презъ 1915 г., по-точно
презъ първия сръбски реж имъ въ Македония, турци и българи рабо
тили заедно срещу общото робство, наложено отъ БЯлградъ и Атина.
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Изглежда, за тоя професоръ политическата история на народите е
,, терра инкогнита ” .
ЛъжитгЬ и тука сж въ изобилие. Разправя напр., че на 24 октом
врий 1914 година една турска чета около Вардара, състоящ а се отъ 120
души, цялата била избита отъ сръбските потери.
17. За злополучниятъ професоръ нещо странно е било, че хора,
които сж родени въ некоя македонска околия, сж се подвизавали като
борци въ друга околия на родината си. Нему не е познато, очевидно,
че и почти всички големи хора на ВМРО сж работили най-често въ
други, а не въ родната си околия. Да даваме имена като примери,
изпълнили бихме цели страници. Гоце Д елчевъ обикаляше изъ цёла
източна Македония, а се е явявалъ дори въ Костурско. Даме Груевъ е
работилъ въ Солунъ, Щипъ, Битоля, Кратовско и прочее. Чучковъ е
работилъ въ Малешевско, Щипско, Кочанско и пр. Има четници отъ
Горноджумайско, които презъ турския режимъ сж се борили въ петь
или десеть различни македонски околии.
18. Райсъ споменава и братя Иванови, като хора, които снабдявали
македонските революционери съ оржжие. Въ сжщность, името на братя
Иванови е забравено още отъ времето на турския режимъ. Тогава те,
както и мнозина други, сж доставяли оржжие на ВМРО, което е било
заплащано веднага, съ пари събирани отъ поробения народъ.
19. Признава — и му благодаримъ за това — , че именно по вну
шение на ВМРО бидоха избрани комунисти сърби отъ Шумадия за
депутати, въ Македония; тъй като Б ё л гр ад ъ не позволяваше да има
местна партия. По този начинъ и Райсъ смъква маската на комуни
стическата пропаганда, която твърди, че въ Македония комунизма ималъ
некакви корени.
20. Въ неговата книжка се изнася и какъ били въоржжени маке
донските четници. Носили били български пушки. Но на м еста се
обърква и означава пушките като ,, маузеръ ” вместо ,, манлихеръ ” .
21. Българскиятъ министъръ г. Янко Стоенчевъ, следъ падането
на Стамболийски, билъ ,, членъ въ пропагандната и политическа секция
на Националния комитетъ на македонската емиграция въ България ”.
Пълна измислица.
22. Тодоръ Александровъ билъ се обогатилъ чрезъ своя комитадж илъкъ. А скетътъ Александровъ може да послужи за прим еръ —
що се отнася до скромность и материална незаинтересованость — дори
въ ср ед ата на монасите. Не вервам ъ, въ ср ед ата на сръбските д ъ р 
жавни войводи (защото т е бех а само държ авни) да се намира нито
единъ, който въ това отношение да съперничи на Т одоръ Александровъ.
Но такива беха и всички македонски нелегални борци.
Доколкото имаше некой единични изключения, т е веднага биваха
разкривани и наказвани о тъ ВМРО. А които успеха да се изплъзнатъ
отъ правосждието й, т е х ъ прибра сръбската власть, за да п ро дъ л ж атъ
бандитството си чрезъ помощьта вече на самата сръбска дъ рж ава.
Некой отъ т е х ъ бёха приемани и въ самия сръбски кралски дворецъ
и награждавани съ медали. Въ книга втора съ мои спомени сж дадени
факти за бандитството на тези хора, влезнали на сръбска служба.
Така че, най-гнусна измислица отстрана на „ п р о ф е с о р ъ ” Райсъ
(чети винаги сръбската полиция — бел. наша) е да казва, че борбата
на македонските нелегални борци не била нещо друго, освенъ занаятъ.
Може ли г. Райсъ да изброи стотиците и хиляди гробове на тези
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д оброволци-оорци. посЬяни изъ Македония въ името на свободата и
срещу сръбската тирания ?
23. Съвършенно наивни и безинтересни сж думите, които Райсъ
влага въ устата на неколцина македонски селяни, за да доказва какъ
македонскитЬ чети намирали храната си по селата и пр.; или какъ
селяните или гражданите внасяли парични помощи за освобителиото
дело. Това сж работи познати и на децата още отъ 1894 година. Само
че къмъ тех ъ Райсъ е прибавилъ. за украшение, разни историйки за
вършени обири отъ страна на македонските революционери. Споменах
ме вече какъ ВМРО наказва подобни деяния. А и самъ проф. Райсъ
изтъква, че ВМРО строго наказва.
24. Авторътъ на разглеждания памфдетъ е приписалъ на ВМРО
и некой отъ делата на онези неколцина баидити-ренегати, които сж
споменати въ едно приложение на моята книга .. Спомени - II ".
Той приписва на ВМРО изгарянето на кжщитЬ въ с. Кошево, Щипско. което извършиха тъкмо сж щите бандити, лишали като потераджии
и джелати на сръбска служба. Т е беха изпратени отъ полицията на
Стамболийски, като цела чета, къмъ Кочанско ,за да намерять и убиятъ
Тодоръ Александровъ. Но когато една часть отъ тЬхъ сж се запжтили
къмъ с. Кошево. случайно ги забелезва сръбска потера и се завързва
престрелка. Пада убитъ тъкмо войводата на тая група, Крумъ Зографовъ отъ Велесъ. Останалите набързо се вр ы д ать въ България. Но
следъ некое време пакъ се промъквать тайно до Кошево и го подпалватъ, уверени, че по-рано. като падна Зографовъ. селяните ги били
предали на сръбската потера. — което е пълна лъжа. Така че, и въ
този случай г. Райсъ разказва за неосведомените хора отвратителни
басни.
25. Споменава и ренегата Мите Соколарски (наричанъ Суджукаро). И той е представенъ като македонски шефъ на чета. А въ сжщность следъ първата световна война той е само обикновенъ разбойникъ.
който постжпи направо на сръбска служба, за да избегне наказанието
на ВМРО заради извършените редица обири.
26. Не е пропусналъ г. Райсъ да приказва, че чувствата на народа
въ Македония били противъ ВМРО. Остава некой неуравновесенъ чо
векъ да му верва, че тия чувства сж били въ полза на Сърбия.
27. Райсъ описва и нападението надъ сръбските колонисти въ с.
Кадрафаково. Овчеполско. Това нападение ВМРО открито го е при
знала още въ .момента като нейно дело. Върху неуспелата сръбска
колонизация сме говорили по-подробно на друго место.
28. Сръбската полиция и пропаганда иматъ обичай много отъ
злодеянията, които сж вършили въ Македония надъ обезоржжения и
потиснатъ народъ. да ги прнписватъ на ВМРО. Т е толкова пжти
публично известиха чрезъ телеграфната си агенция н друго нещо, —
че македонското движение, както малко по-късно и хърватското, били
комунистически. Харчеха и пари. за да сеятъ по света тия заблуждения,
разчитайки, че неосведоменото общесто може малко или много да имъ
поверва.
29. Говори за некой обири въ Малешевско.
а» Само часть отъ тЪхъ сж дело на качаци. местни хора. Дру
гото сж сръбски дела.
б)
Но въпроса е тукъ: че тия качаци станаха такива поради присжтствието на сръбската власть.
—
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в) Нито единъ случай не може да се припише на ВМРО, защото
тя още не б е създадена веднага следъ войната.
г) О тъ друга страна ВМРО има заслугата, че щомъ се появи,
тия качаци веднага се подчиниха на нейния уставъ. И станаха отлични,
полезни, съ дисциплина и система, борци срещу сръбското робство; а
не самоволни въоржжени противници на нежеланата власть, каквито
беха въ далечното минало харамиите.
д) З а качаци на много м еста въ Югославия се споменава въ офи
циални заповеди и наредби отстрана на самите министри на вжтреш ните работи въ тая държ ава. ,, Качаци ” се посочватъ въ тия документи
не само въ Македония, Косово, Черна-Гора, но и въ други области на
държ авата. Т върде плитки, но и красноречиви за полицейския режимъ,
царуващъ въ мозаичната Югославия, сж тези официални признания.
Въ моята книга „ Спомени - II ” сж посочени нёкои подобни доку
менти. З а г. Райсъ т е като да не сж щ ествуватъ. Той, съ своите без
съвестни изопачения се е ограничилъ само съ възлож ената му задача:
да клевети и сипе измислици противъ македонското освободително дви
жение.
30. Всеко сражение на македонски борци срещу сръбски държавни
банди, стражари .или войска, г. Райсъ го см ета безчинство. На умъ
не му минава да се запита за какво отиватъ да се ср аж ав атъ и умиратъ
тия македонски борци ? И какво т ъ р с я т ъ въ чуж дата имъ Македония
сръбските власти ?
31. Като престжпление е посочилъ г. Райсъ и убийството на жандармерийския капитанъ Евгений Модерчинъ и неколко души страж ари
съ него, при с. Судикъ, Овчеполско, на 26 май 1922 г.
Той смета, сигурно, като юнашка добродетель ц ел ата кървава
серия отъ побоища, безчестия и убийства, вършени отъ сръбските
държавни банди и стражари надъ мирното българско население.
32. Веселость буди незнанието на Райсъ, че Тодоръ Александровъ
имаше псевдонимъ Богданъ, което име е преведено отъ гръцкото
Тодоръ. Райсъ смета, че тоя Богданъ е некой помощникъ на Алек
сандровъ.
33. На 3 ноемврий 1923 година въ София е билъ нападнатъ, въ
дома на югославския воененъ аташе полковникъ Люба Кръстичъ, служительтъ му Джуро, сърбинъ. Трима души потърсили у ж ъ полковника,
а се нахвърлили съ юмруци върху слугата. Аташето К ръстичъ почти
никога не се прибиралъ у дома си рано, а е прекарвалъ дълги вечерни
часове въ „ юнионъ клубъ ” . Случайно, обаче, тая вечерь се прибралъ
въ кжщи. Чувайки шума въ коридора, излезналъ по пижама да види
какво става, намесилъ се да отбранява слугата си; и при боричкането
получилъ неколко удара отстрана на тримата нападатели. О тъ сръбска
страна, и особено отъ страна на Сретенъ Ягичъ, кореспондентъ на б е л 
градския вестникъ „ Време ”, се разпространиха всевъзможни изми
слици и нападки противъ България. Т върдеш е се, че хора на ВМРО
били нападнали полковника у дома му. Разбира се, по-разсждителни
чужди представители въ София сж отхвърляли тая мълва, сметайки,
че подобенъ видъ нападение не отговаря на м етодите, съ които си
служ атъ македонските борци.
По настояване на Югославия една българска рота войници — въ
знакъ на извинение — мина съ наведено българско знаме предъ юго
славската легация.
—
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Въ спомените си .. Ни рать, ни п а к т ъ ", печатани въ Буеносъ
Айресъ презъ 1963 г.. бившиятъ министъръ-председатель на Югославия
.Миланъ Стоядин овичъ осжжда тази постжпка на бълградското правнтелств *. защото средъ бълградското офицерство и обществено мне
ние тя е донесла гс.тЬ.нъ лишусь за Югославия.
Не мина нито една седмкца, н въ лондонския вестникъ .. Дейли Ек
спресъ " нап-подробно бъ описано какво се бе случило въ дома на полковникъ Люба Кръстичъ. Близо до тоя домъ. въ една гладачница, ра
ботала вдовицата българка Костадинка Г. Тя била въ любовни връзки
съ служителя въ сръбската легация Пера. Но споменатнятъ Джуро сжщо
се опнталъ да подкачва тая жена, която се оплакала на Пера.
Последниятъ се споразумЪлъ съ своя приятель Миланъ, пощенски
куриеръ въ югославската легация, да набиятъ войника Джуро. За та
зи цель, обаче, си послужили съ трима душ;-: българи отъ онова кг ило
на земеделската българска партия, отъ което мнозина бьха избегали
въ Сърбия, кждето намираха парична и всъкаква друга подкрепа, за
да изпращатъ дори въсгжженн групп на българска територия.
.Миланъ и Пера решили да използуватъ за поб:я тъкмо споме
натите трима, които сжщата нощь щ-Ьли да минатъ презъ границата и
да избегать въ Сърбия. Т е именно, когато нанасяли побой надъ вой
ника Джуро. ударили съ дръжката на некакъвъ старомоденъ ревогверъ и полковника, безъ да знаятъ. че това е самиятъ воененъ аташе.
Некой отъ бегащ;ггЬ къмъ Сърбия сж минавали въ България съ
прикрити имена, возени сж бил;: отъ сръбски дипломатически автомо
били и пр. Когато .. Дейли Експресъ ". нзлизащъ въ 3 милиона екзем
пляри и съ три издания дневно, напечати подробностите по случката,
конто най-основно е проучилъ кореспондента му Г.Д. Кожухарзвъ, ’*
много други чужди Вестници сж препечатали тая 'история. Белградъ се
отказа отъ искането на триста хиляди швейцарски франка обезще
тение за .. побоя " надъ полковника. А кореспондентътъ на .. Време
Ягичъ поиска извинение предъ всички чуждестранни кореспондента въ
София отъ Г.Д. Кожухарова, комуто беше искать да обявява дуелъ.
Сконфузенъ се почгвствувалъ и югославския пълномощенъ министъръ
въ България, поета Миланъ Ракичъ.
Независимо отъ всички тия неопровержими факти г. Райсъ пише,
че военниятъ аташе Л. Кръстичъ претърпелъ въ София атентатъ отъ
страна на македонците. . . Не само това. Райсъ подчертава, че Бел
градъ е требвало да вземе строги мерки срещу България по този по
водъ. така както Италия взе мерки срещу Гърция, когато при Превеза.
въ Албания, гърцитЬ беха избили фицери отъ една италианска военна
мисия. Както е известно. .Мусолини наредн на италианската флота да
стреля съ топове срещу гръцките брегове.
Така г. Райсъ сравнява лыбовните похождения на сръбския разсиленъ Пера съ убиването на единъ италиански генералъ отстрана на
гърците: прави такова сравнение и когато знае. че нападението надъ
войника Джуро е организирано отъ сърбите Пера и .Миланъ.
Върху безброй истини отъ този сортъ професорската титла и
съвесть на г. Райсъ му е позволила да слага подписа си.
34.
Райсъ говори за жестоки методи, приложени отъ българските
военни и полицейски власти при потушаване на така нареченото Топличко възстзняе въ Моравската область, презъ първата световна в *йна.
—
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Приемаме, че може да е имало и крути мерки. Но дължимъ и следните
разяснения:
а) Сръбскит-Ь възстаници и офицери беха избили дори ранени вой
ници и офицери въ болницата на Босилеградъ, който се намираше да
лече въ старата територия на България. Тамъ неподозирано се бе про
мъкнала една сръбска четническа група.
б) Въ втората книга съ мои спомени е даденъ дълъгъ списъкъ на
избити въ Македония отъ сръбските власти, съвършенно невинни маке
донски жители — българи, турци и албанци —, още веднага следъ ид
ването на сръбските войски въ 1912 година. Пита се: какъвъ бунтъ
беха дигали тия българи и турци, за да бждатъ клани като овци ?
Верно е обратното — че избиването на тия хора започна веднага следъ
като те лоялно беха дочакали изъ улици и площади сръбската армия.
в) Знаменитата Карнегиева анкетна комисия дава ужасяващи под
робности за моралния и физически натискъ, за обезчестявания, палежи,
грабежи и убийства, вършени отъ сръбските държавни органи и чет
ници веднага следъ 1912 година въ Македония.
г) Истински специалисти за изтезавания и варварства сж тъкмо
сръбските четници и полиция. Хиляди страници не биха стигнали ако
некой би рекълъ да опише ужасните зверства, които извършиха и по
между си сърбите презъ втората световна война, когато нелегално се
бореха левичари и монархисти изъ планините на Шумадия, Босна и
Херцеговина.
Райсъ посочва, че требвало отъ България да се предадатъ за
сждене въ Белградъ и хора отъ македонското движение. Но тия хора
сж били мобилизирани като войници. Въ такъвъ случай не е ясно за
що г. Райсъ се нахвърля тъкмо върху македонското движение. Ако то
беше дошло въ областьта Топлица, да потушава тамошното възстание,
требвало би въ Моравската область да дойдатъ поне 60 или 70 хиляди
души мжже отъ Македония, та да се говори за присжтствие тамъ на
македонското движение.
На две-три места Райсъ се спира върху факта, че България не
била наказала ония неколко души македонски борци, които — по сръб
ски показания — е требвало да бждатъ считани като отговорни предъ
сръбските власти.
Тжга изпитва проф. Райсъ, задето не били предадени на сръбска
та полиция исканите българи. Въ чл. 18 отъ Ньойския договоръ биле
предвидено подобно предаване. Понеже тази мерка западните сили
премахнали по отношение на Германия, тя автоматически отпаднала
и спремо България.
Но не може да се оспори, че правителството на Стамболийски аре
стува Тодоръ Александровъ и Протогеровъ тъкмо, за да направи удо
волствие на Белградъ. Т е съумёха да избегатъ, за големо неудовол
ствие на сърбите, на Стамболийски и на Райсъ.
И тукъ се поставя единъ въпросъ: изпълни ли Белградъ много поважните задължения, които беше поелъ по силата на договорите, а
именно задълженията да се дадатъ права на националните малцинства ?
Уместно е сжщо да се запитаме: колко хиляди сж сръбските и гръц
ките органи, които би требвало да бждатъ предадени на македонски
еждъ, за да отговарятъ за ужасните си злочинства ?
Като исканъ за сждене г. Райсъ посочва и Петко Пенчевъ. Но
къмъ 1935 г. сжщиятъ Пенчевъ се явяваше въ Белградъ, при сръб—
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скнтЬ тайни и явнн органи, както и при приятеля си Коста Тодоровъ,
за да уговаря никакви подробности около проектирания, но не успЪлъ
воененъ превратъ въ България, начело на който щ-Ьше да стой пакъ Дамянъ Велчевъ. Защо сръбските власти тогава не арестуваха Пенчева и
не го сждиха, макаръ да беше отивалъ и като нелегаленъ войвода сре
щу сръбската власть преди 1923 година ? Очевидно, и на него Сърбия
гледаше по своему: не е виновенъ и даже е много добъръ, ако съ нещо
услужва на сръбската политика: а е .. престжпникъ и требва да бж
де предаденъ на Сърбия ако се бори срещу нейната политика.
Каквото е станало презъ първата световна война въ Моравско, кж
дето сърбите подигнаха възстание. за всичко по тоя въпросъ отговаря
българското военно командване. А че тамъ се намирали между бъл
гарските войници и некой бивши македонски борци, това може да има
значение за сръбската полиция или за г. Райсъ. но отъ гледише на ло
гиката и на военната дисциплина нито дума може да се възрази. Македонските българи и да искаха, немаха другъ изходъ. по това време,
освенъ да вървятъ съ братската имъ българска армия, за да се спасятъ
отъ унищожение или денационализация подъ сръбския и гръцки режимъ.
Сърбия не послуша съвета на г. Чърчилъ — да върне на България
македонските български области; нито даде автономия на Македония.
И напраздно г. Райсъ счита като минусъ на македонските борци, че
тъкмо тогава, когато се спасяваха отъ сръбската бесна тирания, не
дигнали възстание срещу България и Централните сили, за да налож атъ автономия въ Вардарската область. Т е винаги сж приемали ав
тономията, борили сж се и сега се борятъ за нея. Но заради удовол
ствието на сръбската полиция и г. Райсъ не биха тръгнали да се самоубиватъ.
Да възстанеха въ името на автономия презъ първата световна
война македонските българи, резултатътъ би билъ само този:
Да понесатъ отъ страна на Централния съюзъ сжщо такива загу
би, каквито сърбите претърпеха въ Топлица: значило би да се разоряватъ, за да се възстанови наново сръбската тирания и робство въ Ма
кедония.
Поне една такава слепешка политика си икономисаха македонски
те българи и почтено, съ логика, съ разумъ се бориха рамо до рамо
съ своите кръвни братя българи. И ако биха останали обединени съ
България, това би било хиляди пжти по-добре, отколкото да останатъ
подъ сръбско и гръцко робство.
—
Но че на 1915 година никоя държава — нито голема, нито
малка, не дойде до идеята за независима Македония, всички я занема
риха — отъ това въ Европа всички, безъ разлика, иматъ само загуба.
Защото остана открита една опасна рана въ неспокойния европейски
югоизтокъ. Сърбия е измежду тези, които .много патиха, и сигурно още
ще патятъ поради тази рана. за чието отваряне носятъ сигурно и найголемъ грехъ.
35.
Щомъ Райсъ. а чрезъ него сръбската политика и полиция споменаватъ за македонска автономия, уместно е тъкмо тукъ да го за
питаме:
Ако македонските българи въ течение на първата световна вой
на биха поискали, съ оржжие въ ржка, да се борятъ срещу българската
власть за автономия — готови ли беха сръбския краль, Пашичъ и ком
пания да заявятъ открито въ чужбина, и то подъ гаранцията на Англия.
—

612

—

Франция и Америка, че следъ края на войната — ако биха я спечелили
— ще оставятъ Македония като независима д ъ р ж ав а ?
И втори въпросъ:
Защ о Сърбия не предложи автономията на заетата о тъ нея м а
кедонска область, поне когато се намираше на ржба на пропастьта въ
1915 година ? Тя (Сърбия) нЯма нито 2 проценти национални основания
да претендира върху македонскитЯ области, докато България има мно
го основания. Д ругъ въпросъ е, че самото македонско движение счита
погрЯшна отъ страна на България една политика за присъединение на
Македония, преди всичко поради завистьта, егоизма, лакомията и слЯпотата, които царуватъ въ Сърбия и Гърция, и вЯчно биха създавали
смутове на БалканитЯ подъ маската на всевъзможни измислени поводи
и доводи.
Щ о се отнася до македонското движение, то още въ 1903 година,
при Илинденското възстание, поиска автономия, като страната бжде
веднага поставена и подъ контрола на голЯмитЯ държави.
— Вънъ отъ туй, въ самия уставъ на ВМРО още въ 1894 година 6Я
писано, че тя се бори за автономия.
Въ 1912 г. македонскитЯ борци очакваха въвеждането на автономия.
Обаче, тя е била осуетена (изиграна) отъ сръбското и българското то
гавашни правителства. По този въпросъ македонското движение никога
не е престанало да обвинява и българското правителство.
*

Г. Райсъ се е заелъ и съ една друга задача, колкото гадна, тол
кова и смЯшна: да доказва, че македонскитЯ борци сж станали такива
само защото били обикновени престжпници, които трЯбвало да отговарятъ предъ закона за кражби, измами и разни други злочинства.
За да ни увЯри въ това, той е далъ единъ списъкъ на 157 души отъ
Кратовско, които сж избЯгали въ България. Въ времето отъ 1918 до 1922
година повечето отъ тЯхъ, или почти всички, сж били участници въ м а
кедонското движение. О тъ графитЯ, които е посочилъ излиза, че той
обявява за бандити и престжпници тЯзи хора, защото сж избЯгали отъ
сръбската армия или защото били обвинени въ дъ рж авн а измЯна. Ма
каръ да сж избЯгали отъ омразния имъ сръбски режимъ, и на тия хора
проф. Райсъ поставя сръбското окончание ,, ич ” , следъ имената имъ.
Самъ той посочва, че отъ тЯхъ 83 души сж били дезертьори; а 20 души
били извършили ,, държ авна измЯна ” . З а останалитЯ казва, че били
виновни за нЯкакви престжпления, но не е посмЯлъ да даде самитЯ ф ак
ти. Значи отъ 157 души самъ той посочва 103-ма като български ро
долюбци, щомъ ги туря въ графитЯ на ,, дезертьори ” и „ държ авни
измЯнници ”. НЯма съмнение, че и останалитЯ 54 души сж добри бъ л 
гари, защото не е посочено никакво вулгарно престжпление за тЯхъ.
— Но и тукъ поставяме единъ съпросъ: защо именно о тъ сръбската
армия бЯгатъ тия македонци ? И защо не избЯгаха о тъ българската а р 
мия, към ъ която доброволно се присъединиха ? Тридесеть хиляди души
отъ тЯхъ стояха на Солунския фрон тъ (планината БЯласица и близо до
нея) въ течение на четири години. Никой не избЯга на югъ, за да се
присъедини към ъ сръбската, нито дори къ м ъ англофренската армия.
Като премълчава отговора на подобни въпроси г. Райсъ, или истинския
авторъ на книгата му — сръбската полиция, да не би да смЯта, че чи—
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тателитЯ на този памфлетъ сж глупци и нЯма сами д.а стигнатъ до
правилното тълкуване на подобни факти ?
Обаче, той се утешава — говорейки за Кратовско — че все пакъ
броятъ на тЯзи дезертьори билъ малъкъ въ сравнение съ броя на цЯлото население въ тая околия. Нему н на сръбската полиция не е вли
зало въ смътката да признаятъ какъ при първия сръбски режимъ съ
хиляди македонски българи бЯгаха: отъ Паланечка околия бЯха из
бягали 2,800 души, отъ Велешко 1.200 и пр. Ла се изразимъ малко весе
ло. и петлитЬ бЯха противъ сърбитЯ: пъкъ и днесъ е така.
Райсъ говори за дезертьори, т.е. бЯгства на войници (македонски
българи». ТЯ главно бЯгаха въ България. Но при първата свЯтовн?.
война се предаваха и на австро-унгарцитЯ, а при втората — на германци
и унгарци.
Г. Райсъ не поставя въпроса: Защо чиститЯ сърби отъ Шумадия
•бидейки именно сърби) не бЯгаха ?тъ сръбската войска къмъ чужди
държави ?
Като голЯма ..новина" пише той. че сжществуваше 11-та маке
донска дивизия зъ редоветЯ на българската армия презъ първата свЯтовна война: и че тя се състоеше главно отъ хора. които съ оржжие
нзбЯгаха отъ сръбската армия.
ВмЯсто да прави гримаси на изненада поради този твърде естественъ фактъ. по-добре щЯше да бжде за г. Райсъ да знаеше осждителнитЯ думи. които г. Уйнстонъ Чърчилъ отправи срещу Сърбия, за
дето е поробила българското население въ Македония.
Презъ есеньта на 1915 година България влЯзнала въ война съ цель
да брани интереснтЯ на своитЯ приятели отъ централннтЯ империи !
Споредъ навика си. или въ името на службата си. г. Райсъ и тукъ
бЯлото нарича черно и обрати?. България може да е направила погрЯшенъ политически изборъ като е отишла съ ЦентралнитЯ сили. Но българскиятъ народъ е тръгналъ и тогава на война съ вЯра и желание да
помогне на поробенитЯ си братя, а не съ цель да услужва на нЯкакви
чужди интереси.
Нима Сърбия отиде тогава съ Франция и Англия, за да брани френскитЬ и английски интереси ? И тя отиде тамъ съ смЯтка да защитя
своитЯ .. интереси ”. Случи й се да извади щастливъ номеръ на лота
рията. Нищо друго освенъ това.
*

Райсъ се показва много ядосанъ противъ западнитЯ вестници, конто
изнасяли свеления за режима на Сърбия въ македонскитЯ области.
Изказана е мжка отъ него и задето при турския режимъ така нареченитЯ реформенн чуждестранни офицери сж взели подъ защита
правото на македонскитЯ българи.
Сърди се и на турцитЯ. задето били повлияли върху албанцитЯ да
направятъ известни смутове срещу Сърбия презъ 1920 година, докато
въ Тракия срещу гърцнтЯ бъ предизвнкалъ смутове познатия навремето
Таяръ бей.
Райсъ су.ъта. че въ Нишката спогодба отъ мартъ-априлъ 1923 г.
се установявало, че България признава формирането на чети въ нейна
територия. Подобно признание самиятъ Райсъ иска да стъкми чрезъ
спекулиране съ обещанието на българскитЯ делегати, че ще се взимать
—
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мерки — ако се установятъ подобни формирания на чети. Но това не
означава, че формирането е на лице, и че е доказано.
Впрочемъ, въ настоящата книга, както и въ печатаната преди нея.
посочваме какъ сръбската д ъ р ж ав а формирва официални банди за теро
ра на македонското население; и че некой отъ т ези банди навлизатъ
въ българска територия съ шпионски и терористически задачи.
Разочарованъ е лозанскиятъ професоръ ” о тъ туй, че станалата
въ Нишъ презъ мартъ-априлъ 1923 година сръбско-българска спогодба
не е дала очакваните резултати срещу македонското дело. А какви ре
зултати сж очаквали сърбите, може да се сжди отъ самия съ став ъ на
делегацията имъ при нишката конференция: Ж ика Лазичъ, ш ефъ на
обществената безопасность при вжтрешното министерство въ Б ел гр ад ъ ;
полковникъ Д. Ристичъ, комендантъ на сръбската жандармерия въ
Скопйе; полковникъ Иличъ, ш ефъ на щаба на трета сръбска армия съ
седалище въ Скопйе; Милошевичъ, секретарь на сръбската легация въ
София.
Въ брошурата на Райсъ ясно е изразено желанието на Б елгр ад ъ:
българската власть да започне война срещу македонското освободител
но движение, за да се осигури по-лесно посърбяването на македонските
българи. За постигането на тази задача Б ёл гр ад ъ пръсна маса пари
срЪдъ българското общество — за подкупи, за шпионажъ и пр. Прем
ного разчитаха сръбските политици на българската наивность, поня
кога и раболепие. Въ други страници ще се спремъ по-подробно върху
сръбските опити да впрегнатъ България въ своята кола.

Г. Райсъ е приложилъ на края на брошурата си списъкъ на 293
,, акции ”, които българските комитаджии били извършили въ ,, южна
Сърбия ” отъ 1918-1923 година и явно доказали каква опасность за тая
,, южна Сърбия ” представлявалъ македонския комитетъ и неговата
дейность.
По този списъкъ отбелезваме следното:
а) Той не говори за страховитата опасность, която за българската
и другите народности въ Македония (,, южна Сърбия ” ) е представля
вало въобще присжствието на сръбската власть, нейниятъ денационализаторски режимъ и тероръ. Нахвърля се върху агнето, а нито спо
менава за вълка.
б) О тъ посочените негови пунктове, 126 се отнасятъ направо до
революционни акции на македонските борци срещу сръбски потери,
срещу ренегати на сръбска служба, срещу дошли отъ Шумадия обирачи
кметове и секретарь-бирници.
Азъ съ м ъ подчерталъ въ моите ,, Спомени-П ” , че много сведения
за акции не съ м ъ м огълъ да поместя въ книгата, защото въ чужбина
сж ми липсвали нуж ните бележки. Но сръбската полиция чрезъ г. Райсъ
ми дава възможность въ специално приложение да допълня данните за
бойните прояви на ВМРО следъ п ъ рвата световна война до 1923 година.
в) Повече о тъ стотина други случаи навежда г. Райсъ, които въ
сжщность сж деяния на сръбските органи, но нарочно ги приписва на
ВМРО.
48 случаи сж направо разбойнически подвизи на ренегати, които
служеха на сръбските власти. Но и тия г. Райсъ ги прехвърля въ те—
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ж есть на ВМРО. Между лицата, които сж учаетвувалл въ тия 48 бан
дитски п г с я в и . влизатъ и онези злосторници, които поименно съмъ по-

с ^ч^лъ — заедно съ деянията имъ — въ приложение N® 24 въ моята
книга .. Спомени-Il ". Това изложение на времето fyfe изпратено до ре
дица вестници и общественици отъ Т. Александровъ.
Вместо да накажатъ въпросните престъпници, сръбските власти
ги взеха на своя служба и имъ възложиха да вършатъ безказано сто
кратно по-големн беззакония и зулуми. за които въ спомената моя книга
Сл дадени изобилни сведения. А такива съдържа и настоящата книга.

—
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XLIV. СРЪБСКИ ОПИТЪ ЗА РАЗГОВОРЪ СЪ ВМРО
Още при живота на Тодоръ Александровъ отъ сръбска страна се
пожела да се води единъ разговоръ съ ВМРО. Пашичъ 6Я изпратилъ за
тая цель своя приближенъ Мита Димитриевичъ, депутатъ. Това б Я следъ
като въ Македония, по внушение на ВМРО, се гласува за сръбската ко
мунистическа партия, за да се подчертае омразата противъ въведеното
ново робство, което Сърбия се напрягаше да представи предъ чуждия
свЯтъ като ,, освобождение ” отъ турското иго.
Димитриевичъ се срЯщна съ кочанската чета. Далъ бЯше нЯкакви
ситни и дори смЯшни обещания за подобрение на режима въ Македония,
и нищо повече. Съ това се свърши всичко.
Д\инаха нЯколко години. Единъ день, пакъ о тъ срЯдата на Пашичевци е билъ натоваренъ единъ велешки гражданинъ, иначе добъръ
българинъ, да отиде въ София и оттам ъ да търси връзка съ македон
ската нелегална организация. Разпоредено 6Я да бжде изслушанъ отъ
довЯрено лице. Оказа се, че му било поржчано да внуши на ВМРО, щото
тя да потърси връзка съ сръбскитЯ отговорни фактори, за да се разго
варяло върху дадени въпроси.
Взетъ 6Я въ съображение постния резултатъ отъ по-раншната сре
ща. И сетне, смЯтнахме, че отъ по-силната страна трЯбва да изхожда
инициативата за среща. Ние се считахме морално много по-силни отъ
БЯлградъ; но все пакъ той стоеше начело на 15-милионна държ ава.
Ако ние го търсимъ, това би приличало на молба, на своего рода капи
тулация. Затова 6Я казано на лицето, че не желаемъ да разговаряме;
а сърбитЯ знаятъ вече условията, които бЯха поставени и о тъ Т. Алек
сандровъ и отъ наследилия го Централенъ Комитетъ на ВМРО. ТЯ се
отнасяха до Югославия и посочваха какво се очаква о тъ нея, за да
престане революционната борба въ Македония.

—
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XLV. СРЪБСКИ ОПИТИ ЗА УБИВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ
ОТЪ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТЪ НА ВМРО
Макаръ нашиятъ народъ да не се дигна на масово възстание про
тивъ Сърбия, .между него и нея сжществуваше фактически воина още
отъ първия день, въ който сръбската армия и власть заграбиха Маке
дония. Смешно би било ако продължаваме да доказваме, че Сърбия бе
виновника за това положение.
Но нападнатиятъ нашъ народъ не остана безъ самозащита. Нея.
обаче, поеха борците отъ ВМРО само чрезъ обмислени, премерени от
делни акции. Все пакъ сръбските власти и цЯлата политика на Белградъ
винаги се чувствуваха уязвени поради отпора на ВМРО. Подчертахме и
на друго мЯсто, че най-много засЯгнатъ се почувствува БЯлградъ по
ради това. че ВМРО постави на сцената наново македонския въпросъ
следъ 1919 г.. когато Сърбия и некой нейни покровители смЯтаха. че
за винаги сж го вече погребали, т.е. ликвидирали въ полза на Сърбия и
Гърция.
Разбираемо е, значи, колко много сръбските власти желаеха да
унищожатъ ВМРО. До голЯма степень това имъ нам^оенке стоеше въ
основата и на по-важните имъ политически ходове, на Балканите, както
напримеръ приятелската имъ политика въ България ту съ Стамболийс
ки. ту съ звенари, офицери около Кимонъ Георгневъ и Дамянъ Велчевъ.
ту съ царь Борисъ: или пъкъ членуването имъ въ познатото Балканско
съглашение, което обхващаше Югославия, Турция. Гърция и Ромъния,
съ основна задача да се пазятъ установените презъ 1919 г. въ Парижъ
граници.
Съвсемъ логично е. че органите на Белградъ сж полагали постоян
ни старания да се посегне върху живота на по-важни хора отъ ВМРО.
а особено върху членовете отъ нейния Централенъ комитетъ. Посочвамъ. за примЯръ. нЯкои отъ тЬзи сръбски опити:
1.
На семейството Томалевски, което бе отъ Крушово, но отдавна
установено въ София. понЯкога се обаждало отъ единъ сръбски затворъ
лице. което се представлявало за втори синъ на Пито Гули. знаменития
герой отъ Илинденското възстание.
По едно време у дома имъ се явява това лице — ако се не лъжа
на име Стефанъ. — като казало, че е избегало отъ затвора и идва на
свобода въ България. По-възрастните въ семейството повЯрвали на
тия думи и се зарадвали. Наумъ Томалевски запозналъ гостенина и съ
единъ-двама членове отъ ржководството на емиграцията. Известить и
на Ал. Протогеровъ, който съ въодушевление поприказвалъ съ тоя
човекъ.
Получихъ и азъ уведомление, че лицето имало силно желание да ме
види. Но това обстоятелство ме накара да се позамисля. Щомъ като
е вече на свобода, избегалъ отъ затвора; щомъ като ще се установява
на работа въ България; щомъ като е билъ на гости у дома на нашия
задграниченъ представитель Томалевски. а е срЯщналъ вече и члена
отъ Централния комитетъ Протогеровъ — защо непременно тоя човЯкъ
—

618

—

настоява да види и мене ? — се запитахъ. И наредихъ до приятели въ
София нарочно, но внимателно да го проследяватъ, за да се схване дали
ще му направи впечатление, че е следенъ отъ хора.
Няколко дни следъ като бе усЪтшгь какъ е наблюдаванъ, гостенин ъ тъ изчезва отъ лицето на София и никога вече никой не го виде.
Съвсемъ ясно беше, че се е усъмнилъ като е схваналъ, че срещ а съ
мене нема да получи, а отъ друга страна се следи движението му.
Като много близко до истината можеше да се см ета следното за
ключение: че той е чакалъ да срещне едновременно поне двама отъ
Централния комитетъ на ВМРО, които биха го приели невнимателно, безъ
охрана, като „ с и н ъ на Питу Гули ” . Или пъкъ е ималъ изрично нареж 
дане да се добере до срещ а съ мене и да си опита късмета, съобразно
дълбокото желание на сръбските големци да ме премахнатъ отъ сце
ната.
Излишно е да вярваме, че това лице се е подплашило като е уста
новило, че некой го следи. Въ т ак ъ в ъ случай, като ,, свой човЪкъ ”, то
би се оплакало на Томалевски и всичко би се разяснило, ако той б е на
истина такъвъ, за какъвто се е препоржчалъ. Никакво основание ням а
ше да се връщ а обратно въ страната, отъ чийто затворъ, споредъ не
говите думи, б^ избегалъ. Едва следъ това и самия Томалевски започна
да вЪрва, че гостенинътъ не е билъ никакъвъ синъ на Питу Гули, чиято
физиономия Томалевски въобще не е м огълъ да познава. Касаело се е
до умело подготвенъ човЪкъ за конспирация срещу нашия Централенъ
Комитетъ.
2.
Въ четата на юначния гевгелийски войвода Стоянъ Мандаловъ се
бе зачислилъ единъ мълчаливъ, скроменъ, физически доста здравъ момъкъ, който няколко месеци преди това избЪгалъ отъ Дойранско. Дватри пжти съ тая чета беше водилъ сражение срещу сръбски потери въ
родния си край, излагайки се на пъленъ рискъ.
Само единъ пжть ми се бе случило за две-три минути да се поз
дравя съ този новъ четникъ, въ присжтствие на мнозина негови колеги.
Минали беха много месеци. Единъ день и азъ се намЪрихъ при една
големичка наша група, която почиваше с р е д ъ осоговските гори близо
до границата. Т ам ъ дори прекарахме няколко летни нощи. Бёхме тоя
пжть всичките трима членове отъ Централния комитетъ, т.е. Владимиръ
Куртевъ, Георги Н астевъ и азъ, съ около петнадесеть души кочански,
царевоселски и щипски четници, които отлично познавахме отпреди н я 
колко години. Т е приготовляваха храната, т е наблюдаваха денемъ и
особено нощно време.
Куртевъ смётналъ, че е уместно този пжть да повика въ тая гру
па, за да служи като охрана, и въпросния по-новъ гевгелийски четникъ;
искалъ по тоя начинъ да му покаже, че и къ м ъ него имаме еднакво до
верие. З а да не разваля настроението на Куртева, като ви д ехъ четника,
избегнахъ да му изтъкна, че е прибързалъ. Но по-опитните въ такива
работи други четници, които беха при насъ, сами се договорили така
да уредятъ нощното наблюдение, че никога тоя ч о векъ да не се до
ближи до местото, кждето спехме ние тримата. Лунното сияние още
повече е помагало да бжде той д ъ р ж а н ъ на прилично разстояние.
Докато още бехме въ гората получи се неочаквано съобщение, че
е разкрита една малка шпионска конспирация, на която нишките водятъ
към ъ югославската легация въ София. И — колкото невероятно да
изглеждаше това — известието гласеше, че съ легационните органи е
—

619

—

подържалъ тайна връзка точно сжщиятъ гевгелнйски четникъ, който
съ пълна пушка и шикъ на нея пазеше насъ презъ нощьта на тридесетьчетнрилесеть .метра разстояние.
Следствието на нашитЯ хора бързо установи, че той с ималъ н =мЯрение да убие мене, или евентуално да постави трова въ храната
нн. Но последното не е могълъ да извърши или защото не е ималъ по
води да се приближава до готвената храна, или защото се е усъмннлъ.
че ще се получи непременно желания резултатъ. А презъ нощитЬ ннкакъ не е могълъ да се приближава къмъ насъ, защото ясно схваналъ.
че при всЯко движение двама или трима отъ другитЯ наблюдатели ще
го повалять. Направило му впечатление, че нЯкои отъ тЯхъ не сж дър
жали пушкитЯ C55 на рамо. а въ ржка.
Установило се — разбира се — споредъ както той самъ разказалъ.
— че въ родния му край е оставилъ жена. която извънредно много обичалъ. И че. за да се прибере наново при нея, безразсждно прнелъ вну
шението да извърши споменатото по-горе покушение. Ако е казалъ ис
тината, действително въ неговата трагедия има и покъртителенъ елементъ.
3.
Презъ 1938 година азъ и жена .ми бЯхме преместени отъ тур
ската власть на островъ Принкипо до Царнградъ *. Т амъ трябваше да
дочакаме съгласието на една или друга европейска държава да ни даде
политически азилъ и да напуснемъ Турция, кждето се намирахме отъ
септемврий 1934 г.
Единъ день полицаитЯ. които квартир, ваха въ долния етажъ на
кжщата, ми съобщиха, че нЯкаква госпожица е била заловена въ Царн
градъ, която била изпратена отъ България, съ задача да ме намЯрн на
острова и да ме убие. ВсЯки моментъ тя шЯла да пристигне съ корабчето. безъ да знае. че е следена още когато е потеглила отъ Цариградъ. Помолиха мене и жена ми. за всЯкн случай, да см е се отдръпнели
къмъ по-вжтрешнитЯ стаи въ нашия горенъ етажъ. за да не би тя да
ни познае, ако сме до прозореца. Отговорихме имъ. че така т е постжпимъ докато госпожицата идва къмъ нашата кжща: но когато тя
вече отмине, ще я поразгледаме презъ прозореца, макаръ и въ гръбъ.
Наистина, подиръ около половинъ часъ една въздебеличка жена съ
дамска чанта въ ржка бавно се зададе и вървЯше по шосето къмъ на
шата кжща. Въ острова това е единственото шосе въ тая посока: то
въ сжщность заобикаля цЯлия островъ. ВидЯхъ колко майсторски четири-петь души цивилни агенти следЯха жената отдалече, безъ да по
дозира тя нищо. Покрай шосето нЯмаше освенъ една или две др\ти кж
щи. раздалечени една отъ др\та. Но полицаитЯ бързо съумъваха да се
закриватъ задъ кжщитЯ, или сЯдаха кждето мЯстностьта 6Я по-огъната: естествено, и тЯ бЯха пръснати, а не вкупомъ. Подиръ новъ по
ловинъ часъ. госпожицата се връщаше обратно, пакъ така ум Я л о на
блюдавана. На другия день началникътъ на полицейския отдЯлъ при
*
Въ Турция бахъ влезналъ съ жена ми нелегално, презъ планината Стр&нлжа, на 12 септемврий 1934 г. презъ нощьта- ВъзналгЬрявахъ цг. стила за известно
време на зал адь. Изб"Ьгнахъ — какаръ н съ фалшиво име — ла унчя презъ н е 
кой отъ редовните пропускателнк пунктове въ България. като Русе. Б ургазъ и
пр., зашото тамъ много по-с-трателно ее наблюдаваше следъ пгеврата отъ 19 май
1934 г.
Въ Турция останахме до августъ 193S г. Отъ тамъ заминахме за Полша
Но по всичко това на друго место щ е стане дума.
—
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цариградската полиция ме запита дал;', бихъ прнелъ да остана за мал
ко въ неговата канцелария, за да се провери дали тази жена ще ме
познае когато бжде въведена при насъ. Направи се опита. Щомъ влезна
въ стаята, тя 6Ъ запитана познава ли това лице — като посочиха къмъ
у.ене. .Моментално тя отговори:
—
Това е г-нъ Иванъ Михайловъ. II бързо я изведоха отъ стаята.
Личеше сн. че добре е разглеждала мои портрети.
Не си спомнямъ отъ кого и какъ чухъ. докато бъхъ още въ Турция,
че въ нейното изпращане съ тая мисия билъ забърканъ нЪкой отъ фами
лията Цръвенкови, прилепчани, които държеха въ София една позната
бирария: но главно билъ замЪсенъ инжинеръ Вълковъ. доколкото си
спомнямъ редакторъ или издатель на в. ..П ладне’" въ София: той
презъ втората световна война е билъ осжденъ на смърть въ София за
ради н'Ькакъвъ шпионажъ.
Ако приемемъ цялата тази история за истинска. нейнитЬ нишки
могатъ да водятъ на първо мЪсто къмъ Б-Ьлградъ. а до известна сте
пень и къ.мъ компанията на звенарс-комунисто-протогеровиститЬ. Но
всичко туй .може да се счита като антнмакедонскн фронтъ.
Съжалявамъ. че и до тоя моментъ не можахъ да узная името
на госпожицата. Малко необяснимо ми е защо и турската власть го
пазеше въ тайна. Единствената мЪрка на турската власть срещу тая
жена 6Ъ, че я изгониха отъ турска територия.
4. Подробно е разказано вече за опита на сръбската власть да ме
убие чрезъ Иванъ .Момчиловъ. който се намираше въ Югославия като
емигрантъ, бнвшъ привърженикъ на Тодоръ Паница, а може би и членъ
на лявото крило на българската земедълска партия. Този опитъ свър
ши съ атентата, който сжщиятъ Момчиловъ извърши срешу Жика Ла
зичъ. шефа на целокупната югославска полиция.
5. Нека сега минемъ къмъ описанието, което г. Мнланъ Стоядиновнчъ, бнвшъ лшнистъръ-председатель на Югославия, ни дава за единъ
планъ относно мое убиване. Описанието е дадено въ споменитЬ на Стоя
диновичъ, издадени въ Буеносъ-Айресъ следъ втората световна война
подъ заглавие .. Ни рат, ни пакт ". .Между скоба нека кажа. че пакта за
.. вЪчно приятелство ” съ България бъ уговоренъ между Стоядиновичъ
и царь Борисъ.
Разказвайки най-подробно за стрелбата срешу самия него въ бел
градската Скупщина, Стоядиновичъ привежда факти, за да обрисува
династията на КарагеоргиевнчитЬ. Той подчертава, че у.рата на тази
династия сж се занимавали съ конспирации, внушавали cä избивания на
неприятни тЬмъ лица. Изтъква, че и стрелбата срещу самия него ще да
е била внушена отъ сръбския кралски дворецъ. Спирайки се специално
върху характера на князъ Павелъ. Стоядиновичъ пише следното:
.. — На мене сж познати два случаи, кждето по интервенция на
княза е трЪбвало да се извършатъ политически убийства.
Първиятъ случай е съ Ванчо Михайловъ. шефътъ на българската
революционна организация. Идеята да бжде той ..ликвидират»” . . . —
дошла е — споредъ м:«итЬ сведения — отъ Цека Джгрджевичъ. висшъ
полицейски чиновникъ. който по едно време бъше на служба въ нашето
посолство въ София. Тамъ. а по-късно и въ БЪлградъ. на Джорджевича
много трудъ е създавалъ Ванчо съ своята акция въ .Македония. За да се
освободи отъ тази неблагодарна работа — осуетяване деиностъта на
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Ванчо, като най-радикално средство е изглеждала на Джорджевича
ликвидацията на Ванчо Михайловъ.
— Т р еб ва змията да се удари въ главата — говорилъ е Цека (Цветанъ, бел. наша) и тая теория най-сетне успела да намери привържени
ци и с р е д ъ крж говете около княза, а и въ самия него. Така на д-ръ
Корошецъ е било поржчано ,, отъ високо место ” да приеме и изслуша
Цека Джорджевича.
Когато Цека е изнесълъ своя планъ щото единъ платенъ агентъ
да извърши убийството на Ванчо по случай едно негово пжтуване въ
чужбина, д -р ъ Корошецъ се замислилъ за моментъ и казалъ:
„ — Като министъръ на вж треш ните работи напълно схващамъ, че
понякога сж нуждни и такива средства; но като духовно лице абсо
лютно не мога да се съглася съ това. Затова, моля Ви, недейте вече ни
кога да ми говорите за каквото и да е убийство. Не изговаряйте тази ду
ма предъ мене ! Но просто ми кажете, че за известни Ваши служебни
работи имате нужда отъ известна сума пари; азъ ще Ви я поставя на
разположение, безъ да Ви питамъ повече за какво тя ще послужи . . . ”
Цека е билъ въодушевенъ отъ този отговоръ, резултатъ на едно
твърде гъвкаво и гениално разграничение между длъж ностьта на .ми
нистъра и съвЪстьта на високо поставеното духовно лице.
По-късно, обаче, Ванчо е успЪлъ да се изгуби въ чуж дите страни
и така наемниятъ убиецъ не е м огълъ да му намери следата. Тъй д-ръ
Корошецъ е излЪзналъ предъ Божието лице съ единъ грЪхъ по-малко
на душата ”.
Споменатиятъ тукъ Ц в^танъ Дж ордж евичъ бе твърде добре познатъ на политическия с в е т ъ въ България и на македонското движение.
Уместно е да отбележимъ, че д -р ъ Стоядиновичъ е далъ едно не
съвсемъ подходяще наименование на една отъ главите въ своята книга.
Като говори за превратите, които звенарите и Д. Велчевци правеха или
се опитваха да правятъ въ България, разказа си Стоядиновичъ е озаглавилъ „ България, земя на конспирациите ” .
— Въ сжщность земя на конспирациите въ БалканитЪ е главно С ъ р
бия. Самъ Стоядиновичъ рисува династията на Караджордж евичите
картинно. Въ Сърбия паднаха убити крале и кралици. О т ъ конспирация
там ъ загина и главното лице въ освободителната борба срещу турците,
т.е. Карагеорги, комуто сърби отр езах а главата съ секира.
Но още по-големъ минусъ за Сърбия е факта, че тя е конспирира
ла и срещу цели народи — българи въ Македония, албанци въ Косово,
хървати, немски и унгарски малцинства, както и срещу държ ави —
България, Черна-Гора, а да не говоримъ за конспирацията срещу австро-унгарския престолонаследникъ, която стана непосредствена при
чина за първата световна война. Сърбия е искала да затрива цели на
родности. Т ези думи казваме за корегиране на г. Стоядиновича поне по
този пунктъ. Иначе той си е великосърбинъ. За него славянското на
селение въ Македония е сръбско, м акаръ въ книгата му да се срещ а
думата „ Македония ” вместо „ южна Сърбия ” , както я наричатъ други
сърби-политици. Но подъ ,, македонци ” той разбира само сърби, точно
тъй както съ думите босанци, шумадийци и пр. означава пакъ сърби.
Но да се върнемъ съ две-три думи наново къ м ъ желанието на с ъ р 
бите да изчезне Централния Комитетъ на ВМРО. Съмнение нема, че
чрезъ Т. Паница и т е иматъ известно участие въ конспирацията срещу
Т. Александровъ. Паница беше въ услуга на сръбската полиция, както
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вече сме изтъкнали. Но успоредно съ това беше и членъ въ виенската
комунистическа централа за Балканит-Ь; специално за Македония. Така
че, следъ загиването на Т. Александровъ кредитътъ на Паница въ Б е л 
градъ и Атина бе порасналъ.
Неуспевайки да докоснатъ съ свои конспирации други членове отъ
Централния Комитетъ на ВМРО, сръбските власти се успокояваха съ
често пускани новини за болесть или смърть на некого отъ тия чле
нове. За мене много пжти писаха, особено белградски те вестници
,, Време ” и .. Политика ”, че съм ъ билъ теж ко боленъ, че съмъ билъ
на умиране и прочее. Сполучливо софийския вестникъ ,, Македония ” отъ
21 юний 1930 г. имъ отговори съ народната поговорка: ,, Гладна кокош
ка просо сънува ”.

—

623

—

XLVL. ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ХЪРВАТИ И МАКЕДОНСКИ
БЪЛГАРИ
До 1918 година хърватския народъ. като съставна часть отъ австроунгарската империя, макаръ да б е препатилъ отъ турсюггЬ нашествия
презъ цели столетия, макаръ да е билъ често и въ остри легални борби
срещу маджаритЯ и хитрата виенска политика, запази признатата му
договорно държавность: запази правото си на национално развитие н
граждански свободи толко, колкото т е беха гарантирани и за другите
народности въ империята. Развиваше своя книжовенъ езикъ и лите
ратура, притежаваше свои културни институции и домашенъ парламенты
Никога хърватитЬ не беха изпаднали въ положението на българите подъ
турска власть и особено подъ гръцко и сръбско робство.
Пропагандата за югославянство може би нЯмаше да хване никакъвъ коренъ всрЯдъ хърватит-fc, ако маджарскитЬ ръководители сво
евременно съглеждаха въ какво прекаляватъ.
Както е познато, на славофилската пропаганда не сж били чужди
сърбите, които често сж я използували за себе си въ вреда на съсед
ните славяни — хървати и българи.
Дойде първата световна война; разпадна се Австро-Унгария. Една
горчива действителность се изпречи предъ хърватите, която почти изцЯло разпръсна славофилскитЬ заблуждения, съ които все още живееха
.мнозина измежду техъ.
Поменъ не оставаше отъ хърватското старо държавно право, отбелЯзано въ държавно-политнчески договори, сключени съ Унгария и
Австрия преди много столетия.
Не еднажъ съмъ слушалъ хърватски патриоти да съжаляватъ, че
въ края на 1918 г. е пропустнатъ удобенъ случай не само да се защити
това право, но и да бжде осжществено напълно. Въ разсжжденията
имъ има логика. Хърватски полкове можеха да се върнатъ отъ италиянския фронтъ съ оржжието си, и да прогласятъ въ Загребъ неза
висима държава. Ако на време се е започнела тайна подготовка, можеха
да се приключать въоржжени и босненските мюсулмански войници. Те
и близкитЬ имъ бЯха доста доволни отъ австро-унгарското управление
и неохотно, съ съмнение гледаха на политическото съжителство съ
БЯлградъ; а съ хърватите се спогаждаха братски и отлично биха бра
нили една обща държава съ тЯхъ.
Липсвали сж, обаче, на 1918 г. подходящите водачи за такава военно-политическа акция.
Унгарските войници се беха сражавали противъ Съглашението, как
то и българските — а държавите Унгария и България пакъ останаха
да сжществуватъ. Сжщото б е съ чешките войници, макаръ мнозина
отъ тЬхъ да избегаха по време на войната и се предаваха на съглашенскитЬ армии. Но избегали беха и хървати. Щомъ като Чехия .можа
да стане по онова време независима държава, единъ воененъ, добре
организиранъ, подкрепенъ отъ двесте-триста хиляди пушки бунтъ, мно
го вероятно е да доведеше до прогласяването на хърватска държава.
—
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НЪщо подобно на това стана и съ Турция, поведена отъ Кемалъ-Паша
(Ататюркъ).
Идеята за хърватското държавно право, обаче. — така мжжествено
защитена презъ 19 в%къ отъ Анте Старчевичъ, никакъ не бе мъртва. Тя
бе подържана отъ партията на така наричаните праваши ”, последо
вателите на Старчевичъ. когото всички хървати и досега наричатъ
,, баща на отечеството ”.
Измежду бившите офицери въ австро-укгарската армия имаше
хървати въ Виена и Будапеща, подръжници на старчевичевата мисъль.
Тия хора сж били лоялни къмъ пропадналата вече империя и къмъ ди
настията на Хабсбургите. Но т е обичаха хърватската си родина и биха
били много доволни да я видятъ независима отъ Белградъ. Наскоро
следъ войната наши хора беха завързали въ Виена познанство съ тия
издигнати и отлично възпитани въ западенъ духъ хора. Между техъ
като старейшина минаваше бившиятъ генералъ Саркотичъ, съ когото
по-късно имахъ случай да разменя неколко писма. Съ каквото можеха,
т е услужваха на нашата кауза, предимно за нейното изясняване чрезъ
чуждата преса. А каквото бё по наши сили, и ние вършехме въ тёхна
услуга.
Въ Хърватско постепенно обществото започваше да узнава какъ
Македония е потискана отъ сръбските узурпатори: създаде се симпатия
къмъ нея. Впрочемъ, хърватите и безъ туй знаеха, че на югоизтокъ жи
вее другъ единъ славянски народъ, българския, който не е обичанъ отъ
сърбите. Още имаше живи хора въ Загребъ, които помнеха и разказва
ха за бурното посрещане на българските юнаци къмъ края на мина
лото столетие. Нескончаеми сж били виковете на радость и братско
въодушевление тогава.
—
Посрещахме въ техно лице победителите на Сливница, приба
вяха като по правило моите събеседници въ Загребъ, съ които не вед
нажъ съмъ разговарялъ презъ втората световна война. Силно е било у
техъ впечатлението отъ плесницата, която сърбите заслужено добиха
отъ подло нападнатите българи.
Едва некой непризвани хърватски общественици беха поднесли,
безъ основание, като дарь, на краль Александъръ Сръбски хърватския
народенъ суверенитетъ, и звездата на Стйепанъ Радичъ започна да
блести. Наши хора — отначало студенти въ Хърватско, сетне други въ
чужбина — имаха възможность да му опишатъ какво представяше сръб
ския режимъ по нашите места. Казахъ другаде колко Радичъ се застжпваше за промена на тоя режимъ и взимаше подъ защита нашия обезправенъ народъ. Членове отъ неговата фамилия не отказваха и лични ус
луги на нуждаещи се македонци. Чрезъ покойната вече госпожа Марженка, съпругата на Радичъ, понекога се препращаха малки суми въ
помощь на пострадали и нуждаещи се студенти. Дългъ на благодарность
къмъ семейство Радичъ е да отбележа тукъ тая подробность.
Много пжти чашата на търпението преливаше въ хърватските зе
ми. И самъ Радичъ се заканваше, че може да се стигне до най-крайни
мерки. Но, макаръ и лично да бе пращанъ въ затвора, прингждаванъ
бе да се укрива и да бега въ чужбина, задържа хърватския протесть
въ рамките на легалната борба. Впрочемъ. посъветванъ бе отъ лон
донските съчувственици на хърватите да се завърне у дома си и да
води борбата въ Парламента. Така направи. Но сърбите го \биха въ
самия Парламентъ.
—
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СърбигЬ, и по-специално кралската камарила, смитаха Радичъ ка
то подържникъ, ако не и мораленъ подбудителъ на недоволството въ
Югославия. Т е мамеха себе си съ това или искаха да заблуж даватъ
покровителите си отъ чужбина, напр, френските ржководни среди. З а 
щото напълно известно бе, че националните различия въ тая мозаична
дъ р ж ав а сж исторически ф актъ, а не сж измислени или създадени отъ
Радичъ или което и да е друго съвременно лице. Борбата на македон
ските българи бе на лице противъ сръбския реж имъ и следъ бал
канската война, когато Хърватско бе още въ Австро-Унгария. Сжщото
може да се каже за албанците. Недоволството на немското и унгарско
малцинства бе създадено сжщо отъ назадничавата, шовинистична поли
тика, инспиринана на първо место отъ краля и отъ почти ц ел ата сръб
ска интелигенция.
Управляващите сърби много се разтревожиха отъ факта, че схва
щанията на Радичъ върху редица въпроси започнаха да проникватъ
в ср ед ъ сръбските селяни въ самата Шумадия. Не бе изключено щото
при некой близки избори т е въ мнозинството си да гласуватъ за про
грамата на Радичъ и да поставятъ въ крайно деликатно положение както
сръбските политически партии, така и краля.
Независимо, че въ Македония г н е т ъ т ъ на полицията бе най-теж ъ к ъ ; независимо, че явилите се там ъ за изборна агитация еднаж ъ
хърватски общественици, между които зетя на Радича — инж. Кошутичъ, беха замервани съ яйца и камъни отъ поставени орждия на поли
цията — неколко десетки хиляди гласа се получиха за опозицията срещу
кралската политика. И това бе тревоженъ сигналъ за Белградъ.
Ако при убийството на Радичъ би избухнало едно масово възстание
въ Хърватско — каквото се и очакваше отъ общественото мнение —
твърде е възможно да се предизвикаше чуждестранна намеса въ рабо
т и т е на Югославия. Но Б елград ъ постепенно мина към ъ некакви отстжпки, които и политическите наследници на Радичъ възприеха, съ
надежда да извоюватъ нещо повече за Хърватско. Обаче, общо взето,
хърватскиятъ народъ не бе възхитенъ отъ така наричаната ,, Бановина ”, явила се като резултатъ на споразумението, което Владко Мачекъ
направи въ Белградъ. А специално недоволни останаха по-националистически настроените хървати.
При убийството на Радичъ неговиятъ зам естникъ Владко Мачекъ
се намираше въ затвора. Биде освободенъ и наскоро се започнаха р аз
говорите, които доведоха до създаването на споменатата бановина. Тон
беше заявилъ и предъ сждебните власти, че е за федеративно устрой
ство на държ авата, съ шесть отделни равноправни области. Но при
споразумяването си съ сърби те не се застжпи за Македония. Той ос
тана до край на мнение, че тр еб в а да се запази Югославия. Страхувалъ се е, че иначе може хърватски земи да попаднатъ подъ властьта
на други съседни народи. Това е сж щ иятъ страхъ, който ржководи до
голема степень хърватските политици по време на първата световна
война, — д-р ъ Анте Трумбичъ, д-ръ Супило, скулпторътъ Мещровичъ
и др., та приеха създаването на Югославия. Всички т е плащаха дань до
известна степень на славянофилските настроения. Въ спомените си
Мещровичъ призна, че това сж били големи заблуди.
Хората отъ старата партия на Старчевичъ съвсемъ ясно схванаха,
че срещу съ р би те ефикасно мож еш ъ да се боришъ само съ сръбските
методи, тоестъ на насилието да се отговори съ насилие, — ,, на люта
—
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рана — люта трева ”, както казватъ самите хървати. Безъ една остра
реакция срещу белградските планове, считаха т е, сръбството посте
пенно ще се настани на опасни позиции въ самите хърватски земи, осо
бено като държ и въ рж ц ете си всички ключови позиции въ д ъ р ж а в ат а
и съвсемъ самоволно разпорежда въ външната политика и армията,
както и въ икономическите въпроси. Т ех н ата парола беше — независи
ма хърватска държ ава.
Начело на това течение, за да му даде точенъ и решителенъ изразъ, се озова д -р ъ Анте Павеличъ, който до тогава беше депутатъ въ
белградската Скупщина, избиранъ отъ спомената партия на държ авното
право, чийто ш ефъ беше именно той.
Съ добра интуиция А. Павеличъ схвана, че въ много посоки ще
има еф ектъ една македоно-хърватска легална манифестация. На 20
априлъ 1929 г. той пристигна въ София съ другаря си д -р ъ Густавъ
Перчецъ — като гости на Националния Комитетъ на македонската еми
грация.
Има посрещания, които м огатъ да се нарекатъ грандиозни. Но
посрещането на двамата хърватски патриоти въ София тр еб в а да се
нарече вулканическо. Удивителното е, че само два часа преди да стигне
влака, десетина младежи сж били уведомени кои пристигатъ и помо
лени да т р ъ гн ат ъ по дюкяните на македонци въ София, за да ги подканятъ — ако ж елаятъ — да бж д атъ при гарата въ определения часъ.
Вестьта е тръгнала мигновенно; всеки бързалъ да съобщи на свои поз
нати.
Когато тр ен ъ тъ спрелъ, една тълпа отъ десетина хиляди души е
пожелала да навлезе въ салоните; изпочупени сж били прозорци и вра
ти при тоя натискъ. Следъ речи за добре дошли, гостите потеглятъ съ
множеството, което постоянно се увеличавало. Виковете ,, ура ” не сп р е
ли до самия хотелъ, въ центъра на българската столица, кждето сж
държани публични речи отъ д в ет е страни.
Краткото пребиваване на двамата хървати въ София бе отбелезано
не само въ българската преса, но и въ много чужди вестници. Писа
се и за белградските протести, а наскоро подиръ туй за см ъртната
присжда, която правителството въ Югославия побърза да инспирира
противъ Павеличъ и Перчецъ, задето сж имали дързостьта да се срещ атъ и договарятъ съ македонските организации. А това, което бе
уговорено, е следното:
„ ДЕКЛАРАЦИЯ
Презъ време на братското посещение, което х ърватскиятъ
народенъ представитель д -р ъ Анте Павеличъ и градския гъ застж пникъ на градъ Загребъ, Густавъ Перчецъ, направиха на Нацио
налния Комитетъ на македонските емигрантски организации въ
България, отъ д в ете страни се констатира, че невъзможния ре
жимъ, на които сж подложени Хърватско и Македония, имъ на
лага еднакво да координиратъ своята легална дейность за извоюване
на човешки и национални права, политическа свобода и пълна д ъ р 
жавна независимость на Хърватско и на Л\акедония.
По този случай д в е т е страни заявяватъ, че въ бждеще т е ще
—
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напрегнатъ и обединятъ усилията си за постигане тЬзи идеали
на двата братски народа.
София. 20.IV. 1929 г.
Подписали: Д-ръ Анте Павеличъ, Густавъ Перчецъ. .Македонски
Нац. Комитетъ: Председатель: Д-ръ К. Д. Станишевъ: Подпредсед.: Л. Киселинчевъ и Н. Якимовъ;
Секретари: В. Ив. Василевъ. В. Думевъ и Н. Га
бровски: Членове: Г. Кондовъ, М. Днмнтровъ. Б.
Антоновъ. Ив. Хаджовъ и С. Наневъ ”.
Българското правителство даде уверения на Югославия, че маке
донската емиграция, а не България е причаквала двамата хървати. Из
казано е било съжаление за оскърбителните думи. които хървати и
македонци сж отправили по адресъ на белградското правителство. Сър
бите останали доволни отъ тия изявления.
Последваха и всредъ американската емиграция — македонска и
хърватска — манифестации на по-тЬсно приближаване и по-подчертано
приятелство.
Измежду появилите се множество коментари около македоно-хърватската декларация за задружна легална борба, по липса на мест*?,
давамъ само следните.
Въ една телеграма отъ София (21 апрнлъ 1929 г.) до в. .. НюЙоркъ Таимсъ’’ се съобщава, че отношенията между България
и Сърбия се влошили сериозно поради това. че македонците въ
България посрещнали радостно избягалия презъ Виена отъ дикта
турата на Александра хърватски водитель на федералнстката пар
тия д-ръ Анте Павеличъ и поради срещите, конто той ималъ съ На
ционалния Комитетъ.
Павеличъ е пристигналъ въ България на 19 априлъ т.г. Спо
редъ тая телеграма, тон билъ представитель на крайните хървати.
Тамъ се съобщава сжщо, че Павеличъ е направнлъ изявления, въ
които казалъ. че легалните методи на действие въ Хърватско за
автономия се показали безполезни и сега оставало да се опнтатъ
само нелегалните методи . ..
Сръбските вестници били пълни съ гневни статии и бележки
по поводъ на тия акции на Павелича и много отъ т ех ъ обвинявали
правителството на Ляпчевъ въ мълчаливо съучастничество. по
неже то не взимало мерки да спре подобни македоно-хърватски
манифестации .. .
Българското правителство и българските вестници стоели
настрана отъ тая работа. Вестниците печатали декларацията, но
безъ коментари.
.. .Манчестеръ Гардианъ ’* отъ 8 августъ с.г. mica:
.. Докато македонците бждатъ потискани отъ сърбите, както
неотдавна отъ турците, истинско разбирателство между Белградъ
и София е невъзможно. Югославянската диктатура, като всека
друга, не разрешава нищо .. .
Югославия не би била силна. ако хървати и македонци обра—
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зуватъ съю зъ противъ сръбското потисничество. Опасностьта за
мира е очевидна ” .
На ,, Кориере Падано ” (Феррара, 27 октомврий 1929 г.) съобщ аватъ отъ Рилгъ между другото следното:
« Отъ известно време насамъ мнозина наблюдатели и писатели, зани
маващи се съ етнополитически въпроси, изтъкватъ, че македонското дви
жение се опжтва къмъ една по-голяма интимность и къмъ едно тесно сът
рудничество съ хърватското движение. Те отбелЪзватъ освенъ това, че две
сж причинить, които сж довели работата до тая еволюция. Първата отъ
тия причини е отдавна сжществуващата симпатия между хървати и бъл
гари (въ своето грамадно мнозинство македонците сж българи); втората,
причина е общата аспирация на два народи, намиращи се днесъ още
подъ игото на сръбския режимъ.
Въ връзка съ тия чувства въ чужбина, между политическите еми
гранти на двете страни, е започнала да се формира една истинска коалиция,
която въ Европа развива най-голема дейность, въ София, Виена и Женева.
Единъ отъ главните белези на тая коалиция е паралелизма и едновременностьта на манифестациите, устройвани отъ двете емигрантски групи въ
полза на съответните каузи. Така презъ време на последната женевска се
сия въ сжщия моментъ, въ който д-ръ Анте Павеличъ представи на секретарията на О. Н. своя мемоаръ, въ който илюстрира днешното политическо
положение въ Хърватско, македонците представиха другъ момоаръ, въ
който искаха произвеждането на една международна анкета въ Маке
дония . ..
Както хърватите, тъй и македонците иматъ въ Америка свои собствени
вестници, въ които се резюмира развоя на техната пропаганда».

Ето какъ хърватския бюлетинъ „ Г р и ч ъ ” отъ 16 априлъ 1932 г.,
органъ на правашите, преценява споразумяването между македонци
и хървати, три години следъ като то б^ постигнато:
,, На 21 априлъ е третата годишнина отъ събитието, което до
несе единъ новъ ф актъ, важенъ и твърде цененъ, въ борбата на
хърватския народъ за една свободна и независима хърватска д ъ р 
жава: побратимяването на хървати и македонци и т^хното съ тр у д 
ничество въ борбата противъ потисника и общия неприятель, сре
щу тираничния Белградъ, който е поробилъ еднакво Хърватско и
Македония.
Това събитие отекна, и съ ентусиазъмъ, въ х ъ рв атски те и
македонски редове, давайки една нова сила и единъ новъ еланъ
въ борбата за свобода.
Следъ 6 януарий 1929 г., когато Б ел гр ад ъ прокламира воен
ната диктатура, една теж ка тж га завладя цёлия хърватски народъ:
целия политически и народенъ ж ивотъ бе унищоженъ и Хърватско
падна подъ господството на силата и на насилието на диктатурата
на Белградъ.
По ср е д ат а на тази тж га се виде едно ново събитие, мощно и
светло, което освободи и просветли смрачения и зам ъгленъ хоризонтъ — голем ата манифестация въ София противъ диктатурата
на Белградъ, манифестация, която разкъса първа крж га о т ъ ж е
лезо на сръбската диктатура, екзалтира д у х ъ т ъ въ Хърватско и
Македония, отекна въ целия чуж дъ с в ё т ъ и донесе първия силенъ
ударъ на диктатурата на Б елградъ.
Три години минаватъ отъ тогава, три години на сериозна, упо
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рита. суСлимна и свърхчовешка борба, която донесе свонтЬ първи
пг.одове. конто удвояватъ енергията и която ше донесе сигурната
п<>о^да.
Да жнвЪе македонския народъ ! Да жнвЪе хърватския народъ!
Да жнв^ятъ независими Хърватско и .Македония ! ”.
А в. .. Независима хърватска държава ” писа презъ октомврий
1933 г.:

.. Ние хърватитЬ. които сме здоаво свързани съ македоншггЬ
чрезъ нашия общъ идеалъ. взанмната ни борса и общ»? радости
и страдания, м ож емъ да гн вземемъ за примёръ. Въ едни мрачни
дни. когато Хърватско съ своята неравна борба срещу черниятъ
БЪлградъ бь изоставено отъ всички и когато в ъ тЬзи критични
моменти днешниятъ нашъ храбъръ вождъ д -р ъ Анте Павеличъ у.
неговнятъ веренъ другарь Густавъ Перчецъ требваше j a напуснатъ своята родина поради злочинствата на Александръръ послед
ни. пръвъ братскиятъ македонски народъ ги дочака съ отворени
обятия и ги прие като свои; синове. Велнкъ е македонския нар одъ
съ своето братско гост приемство, а т за хърватитЬ н*Ьма никога
да забравятъ.
Героите се познавать въ изпитанията, а верните приятели
въ неволи и злинн. Македонците, чиито главенъ вож д ъ Т. Алек
сандровъ бе убитъ отъ чернит-fc сръбски ерждня. иматъ днесъ
другъ водитель още :: -:-:*_умогимъ въ борбата — И. Михайловъ.
който понаст ящемъ води храбрия македонски народъ. Да жнвеятъ до свободата нашиятъ върхзвенъ юнашки зэж дъ д-ръ Анте
Павеличъ и храбриятъ македонски водитель — Иванъ Михайловъ!"
(Изъ .. Македонска Трибуна ". Индианаполнсъ — 26 окт. 1933 г.)
За значението на х ърватск о-македонската политическа дружба тридесеть години по-късно. т е. на 25 декемврий 1959 г. излизащия въ
Буеносъ-Айресъ в. ..Нова Х ъ р в ат ск а", органъ на хърватското оезободително движеше, писа:
.. Събитието, което внесе въ хърватските р ед ове нови сили.
новъ полетъ и нови надежди, бъше посещението на хърватския народенъ представитель и председатель на хърватската партия на
Правото д -р ъ Анте Павеличъ з ъ братска България на 20 априлъ
1929 г.
Още беха свежи гробовете на хърватските мъченици, избити
въ бълградската .. Скупщина ”. още не б ьха изсъхнали сълзиr t ,
пролети за Водача и Учителя Стиепанъ Радичъ. когато д-ръ Анте
Павеличъ заяви, че съ легални средства не може нищо да се по
стигне въ оная напасть-държава. която беха кръстили .. Кралство
на сърби, хървати и словенци ” __
Стйепанъ Радичъ няколко години преди това бе обиколилъ
всички прагове на големите градове, търсейки правда за потисна
тия хърватски народъ: но онези. които тогава дёлеха правдата въ
света. изпращаха него и другарите м у въ белградския Парламентъ.
което въ случая значеше — въ сигурна смърть . . .
Председательтъ на партията на Правото разбра, че съ из
—
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борни бюлетинки не може да се получи свободата, особено пъкъ
отъ мегаломаните, надути сърби, чийто най-голЪмъ законъ е оеззаконието . . . ”
Смъртната присжда противъ Павеличъ и Перчецъ въ Б ел гр ад ъ бе
издадена отъ специаленъ сж дъ в ъзъ основа на туй, че двамата въ ре
чите си въ София казали, че искатъ да отдЪлятъ отъ Югославия Х ър
ватско и Македония. Естествено, и посещението при македонската еми
грация, и тая смъртна присжда, придадоха на двамата само повече
престижъ предъ хърватското общество.
ТЯ и другарите имъ не останаха съ скръстени ржце. Създаде се
усташ ката организация въ Хърватско и чужбина; организира се по-добре
хърватската емиграция въ Америка и то — съ определена, ясна цель
— независима хърватска държ ава.
Ние, македонските българи, а и останалите поробени въ Югославия
народи, можехме да бждемъ предоволни отъ тоя ф актъ. Повишаваше
се настроението и всредъ нашия народъ. Създаваше се нова грижа за
сръбските потисници.
За преценяване важностьта на м акедоно-хърватските по-тесни
връзки добре може да служи писаното отъ немския в. ,, Националъ
Цайтунгъ ”, което бе цитирано въ ,, Свобода или Смърть ”, органъ на
ВМРО, на 24 февруарий 1929 година:
« Миналата година донесе едно ново потвърждение, че двигателните,
сили на балканската политика не сж. въ партиите, но требва да бждатъ
търсени въ идейни комплекси, които въпреки всичките опити да се замаскиратъ, отново се появяватъ на повърхностьта: великосръбското и маке
донското движения. Ние виждаме македонското движение да се движи въ
две отделни клони, обаче нанася ударите си сдружени. Отъ една страна
активните групи на Михайловъ, които требва постоянно да напомнятъ на
европейското обществено мнение, че желанието на македонците да се наложатъ още не е угаснало ; и отъ друга страна безшумното, мирно проник
ване всредъ народните маси, чакъ до оная висота, отъ кждето може да
се влияе. И въпреки всичко, македонската национална идея си остава
силна и единъ мощенъ духовенъ факторъ на балканската политика.
Историческата география на Балканите ни учи, че всички държави отъ
значение тамъ иматъ своя произходъ въ трижгьлника София-Нишъ-Скопйе,
оная планинска область, отъ която извиратъ Вардаръ, Марица, Морава,
входната врата на югъ и северъ. Духовните течения, които сж проник
нали въ душ ите на народите, иматъ едно политическо значение, което
далеко привишава локалното значение.
Отъ всичко това се идва до изненадващи заключения, че единъ сръбско-хърватски конфликтъ не би могълъ да се задържи, ако не сжществувалъ сръбско-македонския конфликтъ. Този конфликтъ, обаче, ще продъл
жава да сжществува, докато има единъ Вардаръ и една Морава и като
резултатъ отъ това нито българите, нито хърватите некога ще проживеятъ
едно федеративно условие на всички южнославянски племена на базата на
действително равноправие. Не можз да се избегне впечатлението, че държ а
нието на сърбите къмъ техни те хърватски и словенски сънародници се
определя отъ грижата за самосъхранение по отношение на « южна Сърбия ».
Едно разбирателство между Б елградъ и Загребъ не би срещнало непреодо
лими препятствия, ако сърбите се уверятъ, че въ Загребъ ще получатъ една
сигурна подкрепа противъ македонците

По-важно отъ всичко въ случая бе обстоятелството, че към ъ в ъ о 
р ъ ж е н а самоотбрана, като насъ, минава единъ народъ, който отъ дълги
времена бе ималъ възможность и даж е бе придобилъ навикъ да се
—
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бори салю легално. .Много фактори въ свЯта мижеха вече да си взематъ
белЯжка. че македонскитЯ българи сж имали пълно право да си служатъ
съ революционни методи — щомъ като и хърватитЯ сж заставени така
да п стжпятъ. Югославия и въ това отношение започваше да заприличва
на халшдова Турция — когато не салю ние. а и други народи водеха
революционни борби за свобода.
Първата схватка на хърватска нелегална група съ държави ата
джандарл1ерия въ .. Югославия " стана въ планината Велебнтъ. недалече
отъ градъ Госпичъ въ областьта Лика. Следъ това последваха редица
атентати по влаковетЯ изъ Хърватско. Започнаха и талгь процеси по
подобие на ония въ .Македония, а се арестуваха безразборно и подла
гаха на изтезание лшожество невинни хора. Увиснаха на бЯсилката мла
ди идеалисти. Една революционна тръпка досЯгна духа на Хърватско.
А силшатиитЯ всрЯдъ тамошното общество за нашата кауза и борци
растЯха все повече. Сжщото 6Я въ Л\акедония спрЯмо цълия хърватски
кародъ.
Казано е вече. .макаръ и бЯгло *. че Стйепанъ Радичъ много пжти
се яви въ защита на македонското население въ бЯлградската скупщина.
Нашето общество 6Я чело редица статии на хърватски вестници срещу
въведения въ .Македония сръбски режимъ. При парламентарни избори
^а партията на Стйепанъ Радичъ — въпрЯки жестокия полицейски контролъ — нашитЯ братя въ вардарска .Македония дадоха десетки хиляди
гласове. На лице 6Я, значи, една морална солидарность между недовол
ното отъ кралска Югославия хърватско отечество и нашия народъ.
Впроче>1ъ, такива неутоваряни. а налагани отъ самия животъ со
лидарности често сж се появявали между различни народи, които стра
дать отъ еднакво политическо зло. Нека си спомнилгь само за прия
т е л с т в о т о между Армения и .Македония, които бЯха отдалечени една
отъ друга съ близо две хиляди килол^етра. и за близкото сътрудничество
на борцитЯ имъ противъ режима на Абдулъ Хамидъ. И.маме въ единъ
или другъ размЯръ солидарность и .между различни народности въ
австро-унгарската империя, чието разрушаване тЯ на времето желаеха.
Споразумяването между националиститЯ хървати и македонското
движение, обаче, направи силно впечатление и на външния- свЯть, за
щото така нареченото кралство на сърби, хървати и словенци (малко
по-късно кръстено отъ самия краль. безъ народно допитване, съ -и.мето
Югославия) имаше съюзни връзки съ нЯколко отъ държавитЯ-побЯдителки въ първата свЯтовна воина. ТЯ смЯтаха, че ще държатъ до без
край оня порядъкъ въ Европа, какъвто бЯха скроили въ Парижъ и околностятЯ му. Откритото сближаване между македонската борческа орга
низация и старата партия на д-ръ Анте Старчевичъ. чиято програма 6Я
сжщо изразителна и смЯла. се схвана отъ дадени политически центрове
като прокламация за фронтално нападение върху спол1енатия порядъкъ:
и като указание, че може да настжпи разложението на Югославия, найсакатото творение на ВерсаилскитЯ (Парижки) договори.
. Поради безправията и преследванията на всЯка открита проповЯдь
за правда. избЯгали бЯха въ чужбина, покрай мнозина интелектуалци, и
първенцитЯ отъ селската хърватска партия д-ръ Юрай Кърневичъ и
д-ръ Августъ Кошутичъ. зетя на Радичъ. Съ тЯхъ и д-ръ Анте Паве* В ъ моята книга

Спомени П >.
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ХърватскитЪ представители г.г. д-ръ Анте Павеличъ и
Густавъ Перчецъ, съ Националния Комитетъ на маке
донската емиграция въ България
(Горния редъ отъ лЪво на дЪсно: Георги Кондовъ, Василъ
Василевъ, Велко Думевъ, Никола Габровски, Борисъ Антоновъ, Сотиръ Наневъ, Манчо Димитровъ; средния редъ
отъ лЪво на дЪсно: Л азаръ Киселинчевъ, д-ръ Анте
Павеличъ, д-ръ Константинъ Станишевъ, Густавъ Пер
чецъ, Никола Якимовъ; долния редъ: отъ лЪво на дЪсно
Станимиръ Топуковъ, Иванъ Х адж овъ).

личъ се срЪщнахъ за кратко въ една европейска държ ава. Не дълго подиръ туй избяга и стария хърватски общественикъ Марко Дошенъ, заед
но съ младия патриотъ Андрия Артуковичъ. Въ Виена, Берлинъ и други
м еста на Европа старателно работеха за осветляване на общественото
мнение редица хървати съ солидно образование.
1

*

•

. .

Въ следваща книга, кждето ще се говори за режима въ Югославия
и за делото на македонската емиграция, повече сведения ще б ж д атъ
дадени и за друж бата между нашата и хърватската емиграция въ запад
ния св^тъ, както и за изявленията на споменатите видни хърватски еми
гранти тогава въ полза на Македония и противъ Югославия.

Отъ лЪво на дЬсно: д-ръ Анте Павеличъ и Иванъ

Михаил овъ.

Сътрудничеството, за което тукъ говоря, се отнася до времето .меж
ду д в ет е световни войни. Въ течение на втората голема война македон
ското движение остана неутрално, наблюдавайки събитията. Това пове
дение му се наложи преди всичко отъ факта, че великите сили беха се
ангажирали да пазятъ непокътнати границите на мозаична Югославия.
То се наложи и поради преценката за развоя на събитията, която за себе
си направи нашето движение, по-точно ВМРО.
, ; Приятелството между хървати и българи, обаче, тр еб в а да се за
пази ненакърнено и за въ бждадце. Тъй, като, помежду имъ се намира
общ ъ т е х е н ъ противникъ — братъ ”, който еднакво възнамерява да
посега върху националните интереси и на българи и на хървати.
—
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XLVII. ЧУЖДИЯТЪ СВЪТЪ И МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОСЪ
Може да се каже. че отношението на чуждия свЪтъ къмъ македон
ския въпросъ подиръ 1918 г. до голема степень е сжщото, каквото бе
на лице при турския режимъ.
И тогава и сега. подиръ първата световна война, ВМРО бе съжи
вила този въпросъ. И сега и тогава меродавните фактори биха предпо
чели да не се появеше ВМРО, за да иматъ една грижа по-малко.
А когато въпросътъ б е вече на дневенъ редъ предъ общественото
мнение, всека държава взе спрямо него становище съобразно собстве
ните си интереси, а не отъ чиста любовь къмъ правдата, — каквато
любовь едва ли никога е сжществувала въ политиката. Познанието на
тая истина би било сигурно по-полезно на народа ни. отколкото песеньта:
„ На връхъ Пиринъ-планина отчаянъ гласъ се чуе:
Проклета и триклета да бждешъ ти, Европо . . . ”
Още много векове ще минатъ докато човечеството постави правда
та поне на еднаква висота съ интереса. Отъ две хиляди години насамъ
милиарди пжти само отъ черковния амвонъ на християните е проповедвана правдата. И въпреки това, на почить въ политиката остана туй,
което сполучливо формулира Никола Макиавели.
И тогава и сега тия, които се отнесоха съ симпатия къмъ страда
нията на Македония и направиха жестове на морална подкрепа, не по
желаха да отидатъ по-нататъкъ, за да предизвикатъ или наложатъ
едно справедливо решение на въпроса.
Въ сжщность, при турския режимъ бе нужно само да се погрижатъ за прилагането на реформите, които беха предвидели съ под
писа си върху Берлинския договоръ; а подиръ 1918 г. не требваше дру
го освенъ да наложатъ прилагането на изработения отъ тёхъ договоръ
за защита на националните малцинства.
По силата на нещата и ние — както и всеки народъ — не сме
могли да имаме, въ лицето на тая или оная държава, нито постояненъ
приятель, нито постояненъ противникъ.
Общо взето, големите държави, които по време на турското упра
вление ни съчувствуваха официално, подиръ 1918 г. подкрепваха официално нашите нови поробители. Тукъ не влиза въ задачата ми да рнсувамъ зигзагите, които е правила политиката на отделниге държави
по отношение на българщината и по-специално на .Македония, независи
мо, че тая тема е много поучителна. Пакъ чрезъ силата на обстоятел
ствата може да се обясни и нашето поведение къмъ тоя или оня поли
тически факторъ.
За бждащия историкъ на македонското движение може би ще
послужатъ въ некоя степень и следващите кратки редове. Вервамъ, че
въ техъ се оглежда преценката на ВМРО върху разположението на
чуждия светъ къмъ нашата народна кауза между двете големи войни.
*
—
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ФРЕНСКАТА политика имаше като главна грижа да пази държав
ните граници въ Европа, начертани съ договорите отъ 1919 г. въ Па
рижъ и околностите му. Това сж договорите, които докараха втората
голема война. Даже Аристидъ Брианъ, като .министъръ на Външните
Работи, подържаше открито, че тия граници сж свети и требвало да се
пазятъ безъ никаква задна мисъль. А Брианъ минаваше за некой като
напредничавъ . . .
Своите сателити — Югославия, Чехословакия. Ромъния. до известна
степень Полша — френската политика подпомагаше като угнетяваха
националните малцинства. Въпреки отличната информираность на па
рижкото външно министерство, че въ .Македония живеятъ българи,
енергично защищавани до 1912 г. отъ френски общественици, това ми
нистерство, въ съгласие съ генералния Щ абъ на войската, не се за
интересува за договора относно националните малцинства. Като бо
лесть на века можеше да се посочи на първо место държанието именно
на Франция, която все още се гордееше съ паролите на големата своя
революция, а политиката й почти навсекжде бе въ противоречие съ
техъ. Въ множество държави и зоби л ств ув аха противоречия отъ тоя
видъ.
На българска почва френската политика подкрепваше онези, които
беха за интегрална Югославия, отъ Фиуме до Черно-море. Съ такава
тенденция беше срещата, която поиска съ мене Анри Герню, бившъ
министъръ на просветата въ Франция и председатель на сдружението
за правата на човека и гражданина. Той дойде придруженъ отъ проф.
Венелинъ Ганевъ, познать юристъ, по-късно регентъ въ България, и
запасния полковникъ Коста Николовъ. Ж оржъ Десбонъ .ме уверяваше,
че — по признание предъ него на самия Герню — срещата е искалъ съ
знание на френското външно министерство и на Белградъ: задачата
му била да ме убеди да се откажемъ отъ въоржжения методъ на борба
и да прегърнемъ идеята за голема Югославия.
Въ разговора, обаче. Анри Герню не изтъкна нито една отстжпка
въ полза на българското население отъ страна на Югославия. А намери
начинъ да ми подскаже, че нашата позиция имала противници и въ Бъл
гария. Изтъкнахъ му, че противници имаме винаги, и въ разни посоки.
Това за насъ не е най-важното: а важна е позицията ни. изразяваща
болките и стремежите на Македония.
Кой знае дали френската политика си направи добра равносметка,
и дали съгледа колко полза й донесе шовинизма на Белградъ и разните
български нейни подръжници отъ рода на Коста Тодоровъ и звенарите.
Некой политици въ Парижъ си въобразяваха, че чрезъ сръбската
армия ще подържатъ свое надмощие въ Балканите така, както съ чуж
дестранния легионъ го подържаха въ некой северноафрикански области.
Но виде се колко можа сръбската армия да осигури обкржжаването на
Германия. Случи се даже сръбски генерали да сътрудничатъ на гер
манците.
Вместо военни пресметания въ съдружничество съ тирани, по-полезно би било за френската политика ако на Балканите тя оперираше,
и то настойчиво, съ великите принципи на революцията от 1789 година.
В тоя смисъль съветваха и .мнозина просветени французи, между които
имаше и приятели на македонската кауза. Ние не даваме умъ на френ
ските политици. А само констатираме какъ т е погрешиха.
—
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АНГЛИЯ като-чели се стараеше на първо м есто да пази мира.
Явяваха се въ нейното общество гласове, че безъ ревизия на договорите
мира мжчно ще се задърж и ; но официално тая мисъль почнаха да
възприематъ въ Лондонъ едва когато беше вече късно.
Давани сж често съвети отъ английска страна въ Б елгр ад ъ и въ
София за взаимно споразумение въ връзка съ положението въ Маке
дония. Но намъ всякога се е струвало, че съ в ети те следваше да се отправятъ само към ъ Белградъ, защото той бе потисника.
О тъ спомените на Невилъ Хендерсонъ *, английски пълномощенъ
министъръ въ Белградъ, узнаваме, че той често е получавалъ нареж 
дане отъ своето министрество да наблега предъ югославското прави
телство, че е необходимо то да направи отсжпки на българите въ
Македония. Хендерсонъ, обаче, самъ пише, че отбивалъ препоржките на
Лондонъ. Ето какъ той брани тиранична Югославия:
,, И сега, следъ толкова години, ярость ме обхваща като по
мисля какъ неуместно и съ каква липса на разбиране, колко немждро, не само отъ политическо, но и о тъ икономическо, а и отъ
всеко гледище въобще, Югославия всеки день бе третирана отъ
британската преса. И официалното държ ание не беш г много подобро. Струваше ми се, че съответното отделение на Външното
министерство бе винаги по-приятелски разположено спремо на
ш ите по-раншни врагове, българите и унгарците, отколкото къмъ
нашите храбри, вёрни съюзници — съ рби те . . . ”
Прочитайки въ в-къ „М акедонска Т р и б у н а ” съобщение за тези
спомени на Хендерсонъ, Никола Антоновъ, бившъ български пълномо
щенъ министъръ, изпрати статия ** до сжщия в-къ, въ която между
другото се казва:
Не съмъ челъ мемоарите на този английски дипломатъ, който беше
фашйстъ по душ а и по характеръ и отявленъ почитатель на диктаторите,
макаръ да представаляваше демократична Англия. Но цитатътъ, който
цюрихскиятъ кореспондентъ н^ « Македонска Трибуна » е предалъ въ единъ
отъ последните броеве на вестника и който той коментира съ понятно
възмущение, ми напомня моите лични срещи съ него и непосредствено
формулираните му възгледи за Македония . . .
Това беш е по времето на моята известна анкета въ Югославия, ноем
врий 1931 година. А зъ бехъ тогава още журналистъ и кореспондентъ на
лондонския в. « Таймсъ » .. . В и д ех ъ и Хендерсона . . .
Още щомъ му съобщихъ, че б ехъ дош елъ за политическа анкета, той
счете за нуждно да ме предупреди, че мнозина ще ми говорятъ за тъй
наречената интегрална Ю гославия, т.е. за присъединението и на България;
че въ това отношение имало силно течение въ страната, но че течението
съвсемъ не се подкрепяло отъ ржководните фактори, главно отъ държав
н и я’глава, който намиралъ идеята за преждевременна и даж е опасна, тъй
като сърбите не могли още д а се справятъ съ българите отъ Македония,
та какво щ ели да праватъ ако имъ се стоварели и българите отъ Бъл
гария ? За васъ ще дойде редъ по-късно, каза ми той, следъ като се
свърши съ македонците, т.е. следъ като т е бждатъ асимилирани. А асимилирането на Македония той схващаше като нещ о естествено и легитимно.
* N evile Henderson — « W asser unter den B rü ck en »,
Eugen R entsch Verlag, Erlenbach — Zürich, 1949.
** В-къ «М акедонска Трибуна» отъ 5 априлъ 1951, Индианаполисъ.
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Като отишелъ да се сбогува съ Хендерсона, последниятъ казалъ на
Антонова:
— Знаете ли какво ? — Това, което вие искате за уреждането на от
ношенията ви съ Югославия, трудно може да се постигне; азъ бихъ рекълъ
даже, че това нЪма да се постигне никога. Ако искате да работите съ
Югославия и да разчитате на нейното приятелство, забравете Македония.
— Но това е невъзможно !
— Не е невъзможно. А зъ имамъ единъ съветъ да отправя чрезъ
васъ до българското правителство, прибави той, като ме видЪ станалъ
да си ходя — именно, да се откажете отъ всЬкакви малцинствени искания.
Другото е губене на време.
Никола Антоновъ продължава така:
Следъ като се прибрахъ въ София, първата ми работа бЪше да напи
ша едно обстойно писмо на главния редакторъ на в. « Т айм съ», който се
намираше въ редовна връзка съ Форейнъ Офисъ, за да протестирамъ про
тивъ поведението на английския представитель въ БЪлградъ. Главниятъ
редакторъ тогава Филипъ Гревсъ, ми отговори съ едно кратко, но много
значително писмо, съдържащо категоричното увЪрение, че поведението на
Невилъ Хендерсонъ не изразяваше ни най-малко становището на англий
ското правителство по македонския въпросъ. Знайте това, пишеше този
приятель на България, и не се тревожете около описаната случка.
И така бЪше действително, както самъ Хендерсонъ потвърждава сега
въ мемоаритЬ си. Но той се бЪше поставилъ въ услуга на Александра, за
да формулира съ авторитета на британската империя този страненъ съветъ
до България ».

За сж щ иятъ Хендерсонъ чухъ характеристика и отъ Георги Кйосеивановъ. Той ми разправи и за други истории относно него, които би
ли ,, притча во езицЪхъ ” въ Б елград ъ в ср ёд ъ дипломатите и които до
голема степень обясняваха, по кой начинъ дворцовите сръбски среди
сж го спечелили за своята кауза.
Невилъ Хендерсонъ по този начинъ е смЪталъ, че обслужва англий
ските интереси — като заобикаля, или отхвърля, даваните му отъ лон
донското министерство препоржки.
Другъ единъ англичанинъ, Джеймсъ Баучеръ, който не ще да е
обичалъ Англия по-малко отъ г. Хендерсона, беше съветвалъ да се
създаде независима Македония съ столица Солунъ. Той беше приятель
и на гръцкия народъ и верваше, че съ такова решение на македонския
въпросъ гръцката дъ р ж ава ще има спокойствие, гръцката нация си
осигурява напредъкъ.
Въ Англия имаха добри сведения за положението въ Македония.
Неколко години подиръ първата голема война списанието
Нийръ
Истъ ”, взимайки поводъ отъ гр ъ ц к и те смутове въ о-въ Кипъръ и пре
тенциите на Гърция, сполучливо бе направило сравнение между ца
руващата на тоя островъ свобода за гръцкото население и режима,
въведенъ отъ Гърция, въ македонските области. Недвусмислено бе при
помнено на Гърция, че тя не бива да забравя останалия още откритъ
македонски въпросъ.
Десетина години и подиръ втората голема война, като почнаха
нови борби въ о-въ Кипъръ, още се явяваха въ Англия мнения, че има
единъ нерешенъ македонски въпросъ. Но го споменаваха само като
плашило срещ у Гърция, безъ да се покаже добра воля за справедливото
му уреждане.
Сметаш е се отъ некой страни, че Англия се бои отъ приближаване
на славяните до бр его в ете на Средиземно море, заради пжтя й към ъ
Суецъ и Индия. Ако е така, неразбираеми сж два важни моменти: първо.
—
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Англия и други велики държави признаха въ течение на първата голема
война правото на Русия да заеме Царнградъ; и второ пакъ съ съгласие
на Англия няколко стотинъ километра далматински брЪгъ остана въ
Югославия. кждето командуваше доста русофилски и славянофилски декламиращия Белградъ. Нима морските пжтища къмъ Суецъ и Индия
повече биха били застрашени отъ една независима Македония ?
Премного старания се полагаха отъ английска страна за осигуря
ване на Гърция онези македонски земи. които тя неоснователно заграби
въ 1912 г.; и премного презъ пръсти се гледаше на безправията. въве
дени отъ Атина въ тЬзи области, включително изгонването на голема
часть отъ българското население.
Предположението, че една македонска държава съ славянско насе
ление ще прави неминуемо славянофилска политика, не почива на со
лидни основи. Съпоставки и примери има много отъ най-ново време,
които го отхвърлятъ. Чехословакия е славянска земя, пъкъ най-много
къмъ запада е била ориентирана. Полша още повече. България при
Стамболова, макаръ наскоро освободена отъ турско иго чрезъ Русия, и
макаръ православна — възприе антируска политика. Гърция пъкъ. ужъ
западно ориентирана, около 1948 година въ мнозинството си плебисцнтарно се самоопределяше къмъ болшевишка Р у с и я .
И английската политика носи отговорность задето грешките, започ
нали отъ Берлинския конгресъ — да не се прилагать уговорени рефор
ми — продължиха и следъ първата голяма война, съ неприлагането на
договора за малцинствената защита; макаръ всредъ английското об
щество да се издигаха много гласове противъ назадничавите режими,
въ полза на потисканите народи. Твърде мудно действуваше британ
ската дипломация, когато не се касаеше за съвсемъ преко застрашени
английски интереси.
ГЕРМАНИЯ излезна ощетена отъ войната. Значително число немци
останаха подъ чужда власть.
Становището на германските политици по въпроса за защитата на
малцинствата се явяваше като морална подкрепа и за борбата на нашия,
както и на другия народи, които беха потиснати.
За разлика отъ времето, когато .Македония бе подъ турска власть,
сега много германски вестници се занимаваха съ македонския въпросъ,
осжждаха особено югославския режимъ.
Но официалната германска политика бе въздържана. Тя не взе
участие въ никоя отъ постжпкитЬ, които други велики сили правеха
предъ София, окуражавайки я да създавала спънки на македонското дви
жение, за удоволствие на сръбско-гръцката тирания.
Германия много се интересуваше за стопанските си връзки съ Юго
славия.
Неколко години преди избухването на втората световна война гер
манската политика започва старателно да работи за спечелване на Юго
славия на своя страна и откжсването й отъ френската политическа
система въ Европа. За успеха на тЬзи си стремежи е разчитала значи
телно и на царь Борисъ. който бе готовъ да не се интересува за .Маке
дония. дори да не иска прилагането на договора за защитата на нацио
налните малцинства по отношение на македонските българи.
На тая линия стоеше немската политика до самото избухване на
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втората голяма война, когато предложи на Югославия да й даде южна
Македония съ Солунъ въ замина на известни — не особено важни —
услуги въ връзка съ евентуално преминаване на германски военни части
презъ югославска територия къмъ югъ.
Когато Югославия изневери на подписания съ Германия-Италия
пактъ, биде нападната отъ германски войски. Тогава именно настжпи
промяна въ немската политика и България получи големи части отъ
Македония, заета вече отъ германскит-fc армии.
Доколкото може да се сжди по нЪкои издадени отъ немски автори
книги, имало е всрЪдъ известни срЪди отъ германското управление
мисъль да се подпомогне създаването на независима Македония още въ
началото на войната. Но Хитлеръ се е съгласилъ съ тази идея едва въ
края на войната. Биде направено предложение на мене да обявимъ не
зависима Македония. Но при създалите се вече обстоятелства не мо
жехъ да приема предложението.
Споръ не може да има, че ако нЪмцитЪ оставеха Македония, съ
столица Солунъ, като независима дъ рж ава въ 1941 г., биха си спече
лили симпатиитЪ на цЪлото македонско население. Представилъ би
се прекрасенъ случай за разнит-fc народности въ Македония да покаж атъ, че тЪ наистина м огатъ солидарно да изграж датъ общото си оте
чество. А и България би дала живо доказателство — което би било така
плодоносно ! — че когато единъ съседъ е слабъ и победенъ, другиятъ
не само не го е нападналъ, но е побързалъ да му помогне. Само такива
прояви биха докарали хармония и траенъ миръ въ тоя секторъ на Европа.
Убеденъ съмъ, че гръцкото население въ южна Македония би възприело
съ готовность такова уреждане на македонския въпросъ, вместо да
гладува презъ време на войната, да страда, да дига бунтове и да тегли
последствията имъ.
Независимо отъ това фактическо положение — което накратко посочихъ тукъ, не еднаж ъ бидоха пускани отъ заинтересованите пороби
тели и тЪхни агенти приказки, че македонското движение — между дветЪ
големи войни — било подкрепвано политически и материално отъ гер
манска страна. Това лъжливо твърдение би следвало да бжде въ сжщность вЪрно. Какво по-естествено отъ това — победена Германия да
подпомогне единъ народъ като нашия въ Македония, тъй обезправенъ и
съ толкова справедлива кауза ? Но истината е, повтарямъ, че абсолютно
никаква помощь не ни е идвала отъ тая страна, презъ цЪлото време м еж 
ду дветЪ световни войни. Като изключимъ писанията на немски вест
ници въ полза на Македония, каквото 6Ъ на лице и въ страни — победи
телки подиръ 1918 г., и косвената полза и за нашия народъ о т ъ това,
че една голяма нация като германската повдига въпроса за обезправени'гЬ национални малцинства.

И нашиятъ народъ, както и други, вярваше, че само Германия ще
може да катурне несправедливата сграда на политическото положение
въ Европа. Вярваше и все се надаваше, че отъ това може да последва
сгромолясване и на окупаторскитЬ режими въ Македония, както и
подобрение на нейната сждба.
*

Много повече отколкото съ Германия, вражеската намъ пропаган
да е свързвала нашето движение съ ИТАЛИЯ. Всякакви измислици се
пускаха години подъ редъ. Нарекоха ни даже фашисти, макаръ ВМРО
—
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да е създадена двадесеть и седемь години предн да се . чуе въ света
д\мата фашизъмъ: и макаръ че нашата освободителна борба е няцнонална — като ирландската, полската, италианската, презъ мина
лото столетие — . а нема нищо общо съ идеологията на фашистката пар
тия въ^ Италия.
По въпроса за отношенията я а ВМРО съ външни сили нека чуемъ
какъ говори г. Болеславъ Тахауеръ. кореспондентъ на важни чужде
странни вестници. Той отблизо познава нашето движение, и въпреки
симпатиите му къмъ него. всЬкога е съумЪвалъ обективно да сждн
по македонската кауза. Въ една своя статия * той пише:
.. Революционната организации не се подчинява на никоя чуж
дестранна политика. Често е било писано, че Италия подържала
македонското движение. Не може да се откаже, че това движение
изглежда въ момента да й е симпатично, понеже отчасти е на
сочено противъ единъ обшъ противникъ. Югославия. Но револю
ционния комитетъ. когато изпраща делегати въ странство*, между
другитЬ въ Италия, не е за да иска помощи, но чисто и просто
да обясни, да осветли мнението на дипломатическите и полити
чески среди и за да си направи представа какъвъ е духътъ тамъ.
Требва да се изтъкне, че делегатите на македонския комитетъ сж
приети навсЬкжде Ътъ компетентните фактори и че. следователно,
по този начинъ бива признато, че сжществува македонския въпросъ.
и бива призната законностьта на революционното движение. Кол
кото се отнася до материалните средства, т е сж толкова неизчер
паеми, че то нема нужда отъ чужда помощь, която отъ. друга стра
на би била отхвърлена. Организацията знае да използува всички.
всЪко благоприятно обстоятелство, но тя не иска да накърни не
зависим стьта си на международна почва, лонеже точно тази нейна
независимость съставлява силата й навънъ. Тя има връзки и от
ношения. приятели и адвокати навсЬкжде: но тя нема съюзници,
тя не открива никога плановете си и не верва освенъ въ собстве
ните си сили и въ собствените си водител;г. Тя наказва съ смърть
предателството и измената. Тя е твърда и гъвкава въ сжщотр
време. Много пжти сж я сметали като изчезнала, разтурена, уни
щожена. ослабнала. Това е било само преструване или тактика.
Тя възникваше наново, по-могжща и по-страшна отъ всЬкога, Тя
не верва въ неограничената правда, понеже знае добре, че «е бе
въ името на тази правда Полша освободена или Ирландия издиг
ната въ независима държава. Въ името на тази абсолютна правда
не бе подигнатъ никога, въ средите на европейската дипломация,
въпросътъ за освобождението на Полша, на Ирландия или за съз
даването на нови държави. Събитията сж. конто важатъ, и органи
зацията се надева на събитията. Тя има времето на своя страна:
и понеже тя е неуловима и невидима, нема отъ какво да се стра
хува . . . "
Къмъ казаното отъ Тахауеръ не е нуждно да прнбавямъ нито една
дума. Нталиянската преса много често пишеше за македонската борба:
*
Бол. Тахауеръ. въ 'Р е в ю Д О нгри > статия подъ название «М акедвнскиятъ въпросъ въ настоящата ф а з а », 1928 г.
—
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но и тя само регистрирваше проявите на тази борба, а не ги инспири
раше, нито пъкъ т е материално беха подпомагани отъ Италия. Имаше
много моменти, когато италиянската политика добре се разбираше съ
Белградъ.
Н^ма нищо чудно въ факта, че италиянската делегация при сключ
ване на мира въ 1919 г. беше подкрепила идеята за автономия въ Маке
дония. Но това предложение бе подържано и отъ Англия, Съединените
американски щати и Япония.
Некога и Гарибалди беше подкрепилъ, както и Викторъ Хюго,
борбата на българите за освобождение. Ако напр, в средъ френското
общество не сж се появявали така нашироко симпатични гласове въ
връзка съ македонската борба следъ 1918 г., както понекога се появяваха
въ Италия, това може да се обясни главно съ различното настроение
всредъ тези две общества спремо Югославия.
Македонското общество, както и това въ Унгария, Германия, Ав
стрия, България, Албания и пр., съ ж ивъ интересъ следеше гласовете,
които идваха и отъ официални лица на Италия за изправяне гр еш к и те
на мирните договори или за ревизия на самите договори. Но може да
се каже, че ц е л а та българщина бе недоволна отъ политиката на италиянското правителство по македонския въпросъ въ време на втората голе
ма война.
Въ случая не сж никакъ важни измислиците, че Италия или
другъ билъ подпомагалъ македонското дело, което е възвишено, дело
за свобода. По-интересно е да се запитаме защо е подпомагана — и по
литически, и парично, и военно — тиранична Югославия и не по-малко
несправедливата Гърция.
*

Що се отнася до СССР едвали е подходяще да говоримъ за РУСКА
ПОЛИТИКА. Тя е политиката на международния комунизъмъ.
Царската руска политика, общо взето, не бе благоприятна за маке
донските българи още отъ първите години подиръ Санъ-Стефанскпя
договоръ. Тя — следъ като бе оставила въ сръбски ржце българската
Моравска область, почти предреши, че и Македония тр еб в а да се подари
на Сърбия.
Комунистическото ржководство на Русия пожела да направи маке
донското движение свой инструментъ. Затова, още отъ деня на идването
имъ на власть и до днесъ московските марксисти м разятъ нашата бор
ба за независимость, свобода и демокрация. Може би и на т е х ъ , както
на старата руска дипломация се зловиди и стремежа на македонското
дело да бжде поставена Македония подъ международенъ контролъ,
евентуално съ гарантиранъ неутралитетъ по подобие на Швейцария.
До избухването на втората световна война комунистите повече отъ
всеки другъ пишеха и говореха въ полза на независима Македония,
която да обедини всички свои области, намиращи се подъ властьта на
Югославия, Гърция и България. Но, както по множество други въпроси,
и по този въпросъ най-флагрантно излъгаха. Т е се обявиха не само за
сжществуващия до тогава д е л е ж ъ на Македония, но и прибегнаха до
денационализация и отричане на македонските българи. Такова пове
дение възприе и българската комунистическа партия, като по този
начинъ доказа, че наистина нейната верность къ м ъ комунистическия
интернационалъ стои по-високо, отколкото верностьта й къ м ъ българ—
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ската нация, нейното нме. езикъ. история и б ледаще. Нема по-В'Ьрно
доказателство за разликата между оългарскнтъ и останалите комунисти
въ света — били тЬ руски, сръбски, гръцки, китайски и прочее.
Понеже македонското освободително движение се противопоставя
на комунистическото становище по македонския въгтрзсъ. отъ всички
страни — по съответно нареждане — се започна комунистическа пропа
ганда противъ насъ. Въ нея почти еднакво \сърдно се проявяватъ сръб
ските и българските комунисти. Тия .. самостоятелни " хора следъ вто
рата световна война започнаха да го посочватъ като .. орждне на
най-големите врагове на македонците и на славянските народи — англоамериканските империалиста ". Ко.жото това е верно, толкова е верно,
че ВМРО е била орждие на Германия или Италия. И двете твърдения
сж безосновни.
Дълго време, но особено въ течение на втората голяма война, ко
мунистическата централа подхранваше славянофнлство всръдъ всички
славянски народи: агитираше се за славянска с о л и д а р н о с т ь . Тая пропа
ганда, тъй рёзко противоречаща на марксическня ннтернационализъмъ.
бе, разбира се. само едно средство за заблуждение на наивните; така
както, е едно тактическо средство напр, и отварянето наново въ Русия
на църквите следъ като тЬ crfcxa затворени и религията въобще забра
нена.
И сега .. славянската идея " служеше за маска особено на белград
ските червени шовинисти. Ако тЪ се водеха отъ славянски чувства,
нямаше да отричатъ и даже чрезъ държавната сила да потнскатъ националното съзнание на македонския българннъ. нито варварски да
залнчватъ белезите на вековното му национално минало.
Не е тукъ местото да се впускаме надълго въ разяснение на въп
роса — дали некой народи, като поляците, хърватите, македонските
българи, а и изобщо българската нация, не сж имали смъртните си
врагове тъкмо въ лицето на съседни ткмъ славянски народи.
Т^зи съвсемъ кратки редове изразяватъ точното схващане на ВМРО
за отношението на болшевишката партия къмъ македонската кауза. То
ва подчертавамъ тукъ като отговоръ на грамади ата пропагандна лите
ратура, която комунистите въ течение на 45 години сж пръскали противе македонското освободително д оло.
При нападкитЬ си противъ ВМРО комунистите cä споменавали, че
западни държави били дарували съ български земя съседните намъ
народи. Верно е. че подобно нещо сж вършили велики сили. но требва
да се поясни, че сж го вършили всички велики сили. включително Русия.
Знае се кон български околии и на кон съседни държави се дадоха съ
руско удобрение или изрнчно желание.
*

При свършека на първата световна война, както е вече казано, отъ
американска страна се прояви до известна степень добра веля спре.чо
македонските българи. Но нищо конкретно не се получи. По-нататъкъ
отъ офицнална АМЕРИКА ние не можехме да очакваме специална п мощь, защото тя се бЪ оттеглила отъ активна намеса въ европейските
работи.
Въ печата, обаче, проникваха често сведения по нашата борба: а
явяваха се н отделни искрени порицатели на сръбско-гръцкия режимъ.
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Дължимъ признателность на Съединените Щати и Канада за безпре
пятственото проявление на нашата емиграция тамъ въ защита на Ма
кедония.
Думата на Америка е имала тежесть въ полза на братска България.
Както в-къ „Македонска Трибуна” изнесе на 11 юлий 1929 год., бившиятъ български министъръ-председатель по време на първата светов
на война, Василъ Радославовъ, изнесълъ въ свои спомени, че отказалъ
да послуша желанието на генералъ Лудондорфъ България да обяви вой
на на С. А. Щати.
„ Това наше държание даде своя резултатъ — прибавялъ Радосла
вовъ.
—
Когато победителките балкански държави искаха въ конферен
цията за миръ въ Ньойи да разделятъ помежду си България, Съеди
нените Щати протестираха и я спасиха ”.
*

И за УНГАРИЯ често писаха сърбите и комунистите, че подпома
гала много ВМРО. И тукъ имаме работа съ празни приказки. Комуни
стите били намерили въ архиви на македонски деятели писма, които
установявали техни връзки съ унгарци.
Но какво странно може да има въ това, че македонското движение
тукъ или тамъ по света е търсило познанства, приятелства, симпатии ?
То би се радвало ако симпатии за него е имало и въ СССР, но безъ
задни мисли, безъ сметки за изкористване и компроментирване на бор
бата ни, която винаги сме искали да остане самостоятелна, надкласова,
национална.
Въ Унгария имаше силно движение за ревизия на мирните договори.
Унгарците беха национално сжщо ощетени. Елементарно явление е
съчувствието въ техното общество къмъ поробените народи. Касае
се за съчувствие безкористно. Кжде е съчувствието на комунистите ?
И колко е то безкористно ?
*

Онези балкански държави, които беха излезнали като победители
въ първата световна война, търсеха начини да увековечатъ границите
си, а заедно съ това и неправдите, вършени въ тия граници надъ чуж
дите народности. Имаше и велики сили заинтересовани предимно за за
пазване непокътнати договорите отъ 1919 г.; на първо место Франция.
Така пониква Малкото Съглашение, въ което влезнаха две отъ
споменатите балкански държави — Югославия и Ромъния. Третата дър
жава бе Чехословакия; а задъ всички техъ стоеше френската политика.
Чешкиятъ министъръ на Външните Работи Ед. Бенешъ заяви предъ
в. „ Прагеръ Прессе” на 25 февруарий 1928 година:
„ По принципъ всички държави желаятъ мира. Има неколко
противоречащи на реда, като комитаджиите въ Македония и други,
които като нема какво да загубятъ, сж за насилническите мёрки ” .
Две години по-рано бе казалъ, че македонския въпросъ ще се раз
реши най-добре по пжтя на асимилацията, т.е. на претопяването на ма
кедонското население въ сръбско. Другъ пжть беше подчерталъ веле—
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мждрено. че за да се постигне сръбско-българскато сближение, не треб
вало да се повдига въпроса за Македония. Като се нма на умъ. че Бенешъ и политиката му влизаха въ конфликтъ съ Полша само около вла
дението на единъ градъ — Тйешинъ —, ще се разбере едновременно ле
комислието му по отношение на македонския въпросъ, и шовинизма му
като се касае до чешки претенции. Той се обявяваше .. за реда ”, по
неже се страхуваше Чехия да не изгуби судетската область съ два и
половина милиона немско население. Изгубената свобода на македон
ските българи, каквато въ значителна степень я имаха и при турския
режимъ. него въобще не го занимаваше.
Пакъ като отроче на френската политика поникна и Балканското
Съглашение, съставено отъ Югославия, Ромъния, Гърция и Турция.
Основната му цель бе сжщата — запазване на границите, начертани
въ договорите; но успоредно съ това — неприлагане на с ж щите дого
вори. що се отнася до правата на националните малцинства; нито да
ване излазь на Бело море за България, както тържествено бе обещано
и отъ велики сили.
Чехословакия. Ромъния и Гърция по онова време нем аха други пла
нове за териториално уголемяване, като изключимъ утопнчната вече
— следъ турската победа прн р. Сакария. гръцка мечта за възстано
вяване на нёкогашна Византия. Но Югославия имаше нескриванъ стремежъ да заграби македонските земи до Солунъ, а хвърляше око и на
други български области — къмъ Видинъ и София. Тя, обаче, си бе
направила сметка, че не бива да се впуска въ авантюри докато не сърбизира македонците и укроти некакъ хърватите. Ето защо бе предоволна като получи още въ два договора потвърждание на изкуствените
й граници — при образуването на .Малкото и Балканското Съглашения.
Турция защо в.тЬзна въ тая комбинация ? Ако беше само опасението
й да не би да се създаде голема Югославия съ участие на България,
достатъчно бе да затвърди едно приятелство съ последната. Ржководниятъ слой на българската държава и безъ туй бе противъ голема
Югославия. Очевидно, турците се боеха отъ не каква италнянска агресивность, каквато откриха въ изявленията на видни лица отъ Римъ.
Френската политика търсеше съюзници и приятели къмъ Балкана: зна
чи, още по-приятенъ би й билъ и единъ сътрудникъ дори въ Мала-Азня.
Но, както до сега е урежданъ политически света, срещу всека ком
бинация отъ държави, явява се винаги друга съ противни намерения.
Така, още при създаването на споменатите две групировки, като тЬхнн
противници се очертаваха Германия, Италия, Унгария. Австрия, Бъл
гария и Албания.
.Много усилия се положиха, за да бжде вмъкната и България въ
балканската комбинация на четирите държави, но безъ да се обещава
каквото и да е подобрение въ участьта на единъ милионъ поробени бъл
гари подъ югославска власть, двесте и петдесеть хиляди подъ гръцка
и триста хиляди подъ ромънска власть. Искаха да привлнчатъ и Алба
ния, макаръ и на албанското население въ Югославия да беха отнети
следуемитЬ се национално-културни правдинн.
Известниятъ на времето редакторъ на в. ., Журналъ дно Женевъ ”.
Внлямъ Мартенъ. писа на 20 ноемврии 1927 г., въ връзка съ опитите
за общобалканско споразумяване:
.. Ние не верваме. че изгледите за подобно политическо съг—
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лашение могатъ да бждатъ твърде благоприятни, докато въ Б%лградъ отхвърлятъ да приложатъ за Македония договора за мал
цинствата ”.
Пакъ той писа на 28 февруарий 1928 г. въ ,, Месаже Полоне”, че
балканските народи сж миролюбиви, но между т%хъ се подържа умраза поради разпределението на териториите отъ договорите за миръ.
Статията си въ полския вестникъ той заключаваше съ тези думи:
„ Лесно е да се пожелава сключването на едно балканско Локарно,
но преди всичко требва да се разреши македонския въпросъ ”.
Отначало се започна съ така наричаната „ Балканска Конфедеренция ”. По поводъ на нейното свикване въ Солунъ въ началото на
1931 г. в-къ „Л а Г азетъ ” отъ Брюкселъ писа въ уводна статия на 4
февруарий с.г.:
« Нека отбележимъ, че на конференцията въ Солунъ не е направена
ни най-малка алю зия за македонския въпросъ. Това не е друго освенъ
отложена часть; защото ще бж де много зловредно да се продължи разми
ната на гледища върху балканския съю зъ, безъ да се говори з а Маке
дония ».

А по поводъ на цариградските заседания на Балканската Конферен
ция — къмъ края на октомврий 1931 г. — до бостонския „ Крисчънъ
Сайънсъ Мониторъ ” бе известено следното:
« При все, че въпросигЬ за единъ балкански договоръ и тоя за на
родностните малцинства се предоставиха з а проучване на специално и з
брани комисии, втората балканска конференция въ Цариградъ постигна
нЪколко конкретни резултати. М ежду тЬхъ сж резолюциите, съ които се
иска основаването на една междубалканска търговска камара съ седалище
въ Цариградъ и едно междубалканско бюро з а тютюна, което д а има се
далищ е въ Солунъ. Конференцията сжщо реши да се дадатъ права на женитЬ отъ балканските страни да запазятъ своята националность въ случай,
когато една жена бж де задомена съ мжжъ отъ съседна балканска дър
ж ава ».
(И зъ «Македонска Трибуна», Индианаполисъ, 5 ноемврий 1931 г.)

Това известие показва, че конференцията не е постигнала нищо въ
връзка съ сериозните въпроси.
Проф. Артуръ И. Андрюсъ бе казалъ при едно събрание въ Вашингтонъ:
« Единъ балкански пактъ не ще струва дори цената на хартията,
върху която ще бж де сключенъ, безъ едно справедливо и задоволително
решение на македонския въ п росъ ».
(И зъ « Л а М аседоанъ », Ж енева — 6 мартъ 1931 г.)

Гръцкиятъ депутатъ отъ Атина Леонъ Макасъ, участникъ въ пър
вата балканска конференция, кждето е билъ една отъ първите фигури,
не е взелъ участие въ втората конференция и понеже отсжствието му
е предизвикало интересъ, той излиза съ едно писмо публикувано въ
„ Льо Месаже д’Атенъ ”, въ което излага различията си съ Папанастасиу
и пише, че водена върху политическа почва, втората балканска конфе
ренция е пропаднала. Той пише:
—
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« . . . Колкото до въпроса за малцинствата, той дад е м есто на найостри препирни, на най-силни обвинения, на най-враждебни манифестации.
Само съ отлагане на разискването на този въпросъ конференцията е у с 
п ел а да се спаси отъ скандала з а едно разтуряне въ ср едата на обиди
и междубалкански обвинения. И човЬкъ се пита дали подобни резултати
служатъ на идеята з а балканското приближаване или по-скоро тЬ отда
лечавал» хоризонта на нашитЬ надеж ди и на наш ите очаквания ? . .
Защото не е необходима една голяма предвидливость з а този. който
следва ферментацията около балканските коференции, з а да забележи,
че едно неоправдано бързане водеш е къмъ изследване отъ основа на
въпроси като този з а малцинствата, зъ рху който гледищата на двете
страни c s още разделен и отъ една колосална пропасть и чието, следо
вателно, публично разискване би било не само преждевременно, но сжщо
разруш ително.
И така. рака на балканската конференция се прояви по единъ твърде
драматиченъ начинъ на конференцията въ Цариградъ. Така, въпроса за
малцинствата е успЬлъ д а р аздел и още повече балканските делегати едни
отъ други. Така изготвянето на балканския пактъ, свързанъ несржчно съ
въпроса за малцинствата, се е натъкналъ и той сжщо на пречки и бе
отложенъ. И се заключава при това какъ балканската конференция се
е приключила, въ средата на една повърхностна сърдечность, скривайки
едва горчевнните, измамите, развълнуваните омрази и едно възбуж дане
на страстите ?>.

Органътъ на ВЛ\РО .. Свобода или Смърть ” писа въ брой 137 отъ
м. октомврий 1932 година:
<; За съседите на България се устрои праздникъ: на 21 т. месецъ ок
томврий се събраха въ Букурещъ делегати на националните групи за
балканската конференция отъ Турция, Гърция. Югославия, Албания, Ромъния и България.
Праздненството известно време стоеше подъ сенката на опасностьта,
че българите н ем а да учаетвуватъ въ него. И наистина, съществуваше
решение на българската национална група — да не отива на третата бал
канска конференция въ Букурещъ. Мотивите на българите беха, че е
без мислено да се отива въ Букурещъ само на праз дни приказки, когато
пожеланията и решенията на първите две конференции (въ Атина и
Цариградъ > останаха неосъществени. Обещано бе по най-тържеетвенъ качинъ на българите, че щ е се състоятъ съвещания и ще се постигнать
споразумения по спорните въпроси м еж ду отделните балкански държави.
Касаеш е се. преди всичко, до третирането на българските малцинства въ
Югославия, Гърция и Ромъния. Отъ балканската конференция въ Атина
до день днешенъ абсолютно ншцо не биде направено.
Н ещ о повече: когато м еж ду албанци и българи се постигна спогодба
за взаимность въ третирането на албанските малцинства въ България в
на българските малцинства въ Албания, сърбите дигнаха вр ев а до не
бето и Цариградската конференция принуди българите и албанците да
изтеглятъ спогодбата си отъ архивата на конференцията. Защ о толкова
яростно се нахвърляха съседите на България върху албано-българската
спогодба ? Не беш е ли тая спогодба въ пълно съгласие съ програмата
и съ духа на балканското споразумение.
Така беш е. Но българските съседи не желаятъ д а се създава прецедентъ. да се посочва практически пжть за разрешението на въпроса за
отношението на владеещ ите нации къмъ за в л а д ените народности. З а 
щото сериозно никога нито сърбитЬ, нито гърците не сж мислили да признаятъ равенство въ правата на македонските българи подъ своя власть.
Ето въ духа на тая непримиримость по македонския въпросъ съсе
ди те на България не допуснаха д а се постигнать никакви спогодби за
подобрение участьта на поробените българи. Съвършено правилно беше,
следователно, първото решение на българите въ София да не отиватъ
въ Букурещъ. д а не учаетвуватъ въ една конференция на лицемерие и
подлость.
Но впоследствие, очевидно подъ натиска на Софийското правителство,
българската национална група за балканската конференция изм ени на
първоначалното си решение. Тя е пратила делегация въ Б у к у р е щ ъ . . .
—
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България да се помири съ своето положение на окастрена, ограбена
и обезправена държава, а на Македония да не се позволява да мисли за
сбирането на частите си въ едно цело, да не мисли за свобода и независи
мость. Балканските конференции иматъ за цель именно увековечаван ето
на днешното териториално и политическо положение на Балканския полуостровъ.
Когато съседите на България говорятъ за миръ и прав дини, т е лицемерятъ, защото доказаха на дело, че поддържатъ съ всички сили своите
несправедливи придобития и искать да държатъ и България и Македония
въ днешното имъ осакатено и невъзможно положение, което ги измжчва
и което убива бждещето имъ. Очевидно, цельта на балканските конференции
е пропита съ подлата идея да се направи отъ свободна България единъ
участникъ, единъ деенъ помагачъ въ потжпкването правата на Македония .. .
Явно е, че България се впрега въ една извънредно опасна работа.
В секи знае, че България безъ излазъ на свободно море и вкована въ
клещите на мощните си завистливи и злобни съседи, не ще може да на
предва, а ще се задуш и въ нещастията си, ще става арена на междуособици,
ще се хвърля отъ едно бедствие въ друго, докато стане плячка на алчностьта на своите съседи. Ето защ о здравиятъ разумъ и инстинктътъ на
всеки българинъ диктува, да не се подпомага делото на гробокопателите
на България, а да се иска това., което вече българските делегации на
първите две конференции изтъкваха: часъ по-скоро да се признаятъ и
осжществятъ правата на българския народъ, както въ Царството, така и
вънъ отъ неговите предели, съ крайна цель: свободна и независима Маке
дония въ нейните географически и стопански граници и свободна и н еза
висима България въ границите, които историята, географията и стопан
ските й необходимости налагать. Само тогава ще настане истинско рав
новесие на силите на Балканския полуостровъ. Само тогава народностите
на Балканския полуостровъ ще се почувствуватъ всека господарь на сж дбините си и, следователно, всека ще може свободно да се споразум ее съ
останалите за федерация или конфедерация. Но само тогава, а не и порано . ..
Ето какъ идеалътъ на ВМРО — Свободна и независима Македония —
се явява не само единствено разумно и справедливо разрешение на маке
донския въпросъ, но сжщиятъ идеалъ дава смисъль, съдържание и о с у 
ществимость на балканското споразумение . . .
Беседватъ всичките за балканска конференция, а всеки мисли само
за запазване на плячката си. Беседватъ като миролюбци, а въ всичките
си джобове иматъ ками, револвери и бомби, готови всеки моментъ да
рипнатъ и да се изколятъ и избиятъ.
Българските делегати би требвало за моментъ да взематъ смелостьта
д а кажатъ целата истина по положението на балканските въпроси. Стига
лицемерие, стига подлость, стига съзаклятия !
Дайте свобода и независимость на Македония — и ще бж де решенъ и
въпросътъ за балканското споразумение. Дотогава ще има само измама,
подлость и лицемерие ».

Когато б е вече сключенъ Балканскиятъ П актъ (Съглашение), как
то споменахме, усилията за въвличане на България въ него не престана
ха. Софийскиятъ в. ,, Македония ” отъ 31 януарий 1934 г. помести до
писка отъ Виена съ извадка отъ в. „ Нойесъ Вийнеръ Т агблатъ ” . Вестникътъ обяснява по кои причини Гърция настоява за впрягането на
България въ Балканския пактъ. А другъ виенски вестникъ — ,, Нойесъ
Винеръ Абендблатъ ,, — спирайки се на сжщия въпросъ, възпроизвеж 
да мнението на т р е т ъ единъ вестникъ, излизащъ въ австрийската сто
лица, а именно ,, Винеръ Ноиесте Нахрихтенъ ” .
„ Не е верно, че тази система на пактове не била насочена
срещу други държ ави, както се твърди въ Женева, З агр еб ъ и
Б елградъ, тъп като за всекиго е ясно, че Балканския пактъ е
противъ България; ту къ се създаде една система паралелна на
—
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Малкото съглашение и, каквито уговорки и ограничения да се
правятъ, остава впечатлението, че сж щ ествуватъ опасности за
въвличането на България въ всевъзможни конфликти, нямащи
нищо общо въ Балканит^. ,, България е единствената балканска
държ ава, която не е обременена съ извънбалкански мжчнотии и
възможности за чужди на нейните интереси конфликти; тя е
класическата балканска страна, но присъединението й към ъ пакта
би означавало, на първо место (както и да се говори и тълкува)
да се нагърби съ непознати за нея до този моментъ извънбалкан
ски възможности за конфликти; освенъ това, взаимната гаранция
на балканските граници е непоносима за българските национални
интереси ” .
Не може да става дума за подписване на Балканския пактъ
отъ България, третирана фактически все още като ,, победена д ъ р 
жава ”, безъ равноправие, безъ права за българите въ Югославия” .
Виенскиятъ вестникъ точно е опред^лилъ, че се искаше България
да брани оная чужда политика, която я бе осждила на ограбване и
хвърлила въ робство милионъ и половина българи.
Лондонскиятъ в. ,, Таймсъ ” бе казалъ за балканскиятъ пактъ, че
той не е балкански, защото въ него не участвуватъ България и Албания.
А Балканското и Малкото съглашения в ъ р в ех а рж ка подъ ржка. На
11 януарий 1934 г. английското списание „ Нийръ Истъ ” заяви:
« Най-шумнитЬ противници въ Близкия изтокъ на ревизията на до
говорить за миръ сж отговорнитЬ лица на Малкото съглаш ение. . . Зая
влението, че « ревизията значи в ой на» може да се направи удобенъ
лозунгъ, но то разкрива само липсата както на творческо държавничество,
тъй и пълно нежелание да се разгледа въпроса разумно . . . »

ВМРО каза гледището си върху балканския пактъ въ брой 145 на
,, Свобода или С м ъ р т ь ” отъ м. м артъ 1934 г.:
« Въ началото на м. февруарий н. г., въ Атина бЪ подписанъ търже
ствено така наречениятъ Балкански пактъ отъ четиритЬ полубалкански
държави: Гърция, Ромъния, Турция и Югославия. Пакта не подписаха
истине кит-fe балкански държави: България и Албания. СжщественитЬ поста
новления на този пактъ сж следнитЬ: Чл. 1. Гърция, Ромъния, Турция и
Югославия гарантиратъ взаимно сигурностьта на всичкигЬ си балкански
граници . ..
Д а се допуска, че той ще остане да свързва завинаги четирит-Ь дър
жави, т.е. да се допусне, че неговитЬ автори вЪрватъ въ вЪчностьта и
неизмЪнностьта на пакта, значи да се подценява обикновения човЪшки
разумъ въ четиритЬ министри. Остава вЪрно другото предположение, че
пактъть ще бжде денонсиранъ въ всЬки моментъ, когато една отъ подписалитЬ го държави пожелае . . .
Той среща съпротива особено въ опозиционнитЬ партии въ Гърция,
които се страхуватъ отъ задълженията, който той налага на Гръция и отъ
неминуемата промЪна въ нейната политика, която донася неговото подпис
ване. Пактътъ се посрещна съ радость само отъ френската външна поли
тика, която вижда въ него ново продължение на Малкото съглашение и
закрепване на днешния несправедливъ и насилствено наложенъ международенъ порядъкъ. Но той бЪ демонстративно порицанъ отъ Лондонъ, той
среща неодобрението и на Р и м ъ .. . Гръцката опозиция се страхува, че
новото « балканско» споразумение ще въвлЪче Гърция при разрешаване
на спорове между една велика сила и една балканска държава, които
спорове сж. извънъ орбитата на гръцкитЬ държавни интереси. П а и кой
може сериозно да мисли, че Гърция, или Турция, или Ромъния ще под—
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крепятъ Югославия при единъ евентуаленъ споръ съ Италия, или пъкъ
че Ромъния ще намЪри подкрепата на останалите три държави при конфликтъ съ Русия ? И може ли сериозно да се мисли, че пактътъ уни
щожава завинаги скрититЬ стремежи на Югославия къмъ югъ, къмъ топлитЬ и открити води на Солунъ ? ..
Резултатите, отъ тази борба, въ нейната крайна задача, не сж. още
постигнати. Но тя има единъ безспоренъ резултатъ: нейниятъ победоносенъ
ходъ обедини тъмните, сили на реакцията, които се видЬха застрашени
поотделно отъ сгромолясване. И следъ това обединение борбата трЪбва да
продължи съ удвоена енергия, защото тя е носитель на истината и на
действителното разбирателство между народигЬ. Безъ нея свободата е
невъзможна, а безъ свобода мирътъ е загубенъ за всЬкога».

Поради важностьта на разглеждания въпросъ, привеждаме какво
е писалъ голЪмиятъ гръцки държ авникъ Елефтериосъ Венизелосъ въ
в. ,, Елефтеронъ Вима ” на 15 априлъ 1934 г. Въ Гърция се бе появила
кампания противъ подписването на балканския пактъ. Въ статията си
Венизелосъ разглежда сръбско-българскитЪ отношения. Ето думите му:
,, Главниятъ аргументъ, изтъкванъ отъ правителствена среда
въ полза на сключването на пакта е, че е същ ествувала опасность
о тъ едно обединение на всички южни славяни въ една федера
тивна държ ава, и че тази славянска маса би заплашила нашето при
тежание на северните ни провинции. Никога една въобразима опа
сность не е предизвиквала едни така фатални акции, като тези въ
връзка съ подписването на пакта. Защото обединението на ю ж ните
славяни е абсолютно изключено, поне за тази генерация. И то не
само защото това обединение е невъзможно поради противоречията
между България и Югославия по поводъ на македонския въпросъ,
но сжщо защото ако това противоречие изчезне, единъ день това обе
динение е сжщо така изключено.
Д а предположимъ, Боже пази, че едно ужасно земетресение
направи да изчезнатъ отъ лицето на земята сръбските територии
ревандикирани отъ България и че големо езеро се образува на
техно место. Причината за конфликта между българи те и с ъ р 
бите би изчезнала тогава по този фантастиченъ начинъ. Но само
единъ слабоученъ би могълъ да верва, че обединението между
българите и другите югославяни въ една федеративна дъ р ж ав а
ще бжде възможно следъ това. О тъ момента, въ който федера
тивната организация на сегашната югославска държ ава, която
така упорито се иска о тъ хървати и словенци, се отхвърля непрекжснато отъ сърбите, които не искатъ да загубятъ господствуващото си положение, извоювано вследствие на ж ертвите, които
сж дали за освобождението на другите южни славяни о тъ чуждо
иго, очевидно е, че т е ще се противопоставятъ още по-упорито на
създаването на една федеративна д ъ р ж ав а отъ сърби, хървати,
словенци и българи. Защ ото въ една такава федеративна д ъ р ж а в а
съ р б и те ще паднатъ о тъ господствуващото си положение, което
иматъ днесъ, въ едно унизително положение на малцинство.
Но тези, които т ъ р с я т ъ едно неоправдано оправдание за под
писването на пакта отъ страна на Гърция, прибёгватъ до единъ
д ругъ аргументъ, когато ви ж датъ да пада напълно аргумента имъ
за ю ж нитё славяни. Д а допустнемъ, казватъ т е , че обединението
на ю ж ните славяни въ една федеративна д ъ р ж ав а е невъзможно.
—
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Но на м естото на това е възможно до идването на едно приближа
ване между Югославия и България и това е, което ние искаме точно
да попр^чимъ съ подписването на пакта.
т ё з и , които и зтъ кватъ този аргументъ, потвърж даватъ, че
сръбско-българското приближаване би се реализирало съ цель да
се атакува Гърция отъ Югославия и България; първата да за
владее Солунъ, втората гръцка Тракия.
Ние нямаме, обаче, никакъвъ мотивъ да подозираме сърбите,
нашите стари съюзници и приятели, въ предателство, по отно
шение на насъ. Не липсватъ там ъ, наистина, както въ всЪка стра
на, свърхпатриоти, които отправятъ погледи о т т а т ъ к ъ границите
върху нивите на съседа. Но никой отговоренъ политикъ не спо
деля тези схващания върху нашата страна. Преди всичко, защото
Югославия има всичките съображения да не увеличава броятъ на
своите неприятели и защото тя има целиятъ интересъ да се опре
въ всеки случай на гръцкото приятелство и да бжде сигурна, че
никога Гърция не ще се нареди въ редиците на нейните неприя
тели. После, знае се, че Югославия има нужда отъ работа още
десетки години, за да получи искреното сътрудничество, ако не
пълната асимилация, на всички елементи отъ населението й. И ни
кой политикъ не ще приеме да увеличи сж щ ествуващ ите трудности
съ присъединяването на почти единъ милионъ гърци.
Но независимо отъ това гледище, Гърция нема никаква при
чина да се страхува отъ този съюзъ, защото суверенитета на за
падна Тракия е гарантиранъ отъ своите собствени сили, и освенъ
това, гръцко-турския пактъ, неотдавна сключенъ, поставя този суверенитетъ вънъ отъ опасность. Ако съ рби те и бъ лгарите слезнатъ заедно към ъ Солунъ, това би означавало за последните,
загубата на всекаква ревандикация към ъ Македония, и една офан
зива отъ подобенъ характеръ би имала за последствия влизането
въ войната на Турция на страната на Гърция.
Колкото до нашиятъ суверенитетъ върху Солунъ, той е осигуренъ отъ нуждите, по-общо, за равновесие, по причина на които
изместването на Гърция отъ този градъ, поставенъ подъ покро
вителството на флотата на една голяма морска средиземноморска
сила, отъ една силна континентална държ ава, която би могла да
вземе лесно едно суверенно место върху Егея, не би могло да стане
освенъ като последствие на една обща война, но която ще намери
на страната на Гърция поне една велика сила ”.
Има доста пунктове, по които г. Венизелосъ се излъга. Единъ отъ
т е х ъ е факта, че при втората световна война Югославия и Гърция се
намериха въ най-критичните моменти на два фронта. Съ балканскиятъ
пактъ си беха гарантирали границите; но Югославия не се притече на
помощь на Гърция, когато бе нападната о тъ италиянците. Нито Турция
стори това; нито Ромъния отиде да спасява Югославия.
*
Разглеждайки отношението на чуждия с в е т ъ къ м ъ македонското
дело не можемъ и тукъ да отминемъ постжпките, които отъ време
на време се правеха предъ българското правителство, обикновено по
—
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желание на Б елградъ, и предимно отъ Франция и Англия, за да вземело
то мерки противъ македонските организации.
Казано е нуждното за една такава постъпка * на т р и те балкан
ски държ ави — Ромъния, Югославия и Гърция презъ 1922 година. Поставенъ отъ българска страна ясно въпроса за едно основно проучване
на причините, които съ здаватъ смутовете, Югославия отбегна да прие
ме анкетата. Очевидно, тя се страхува отъ установяване на основния
ф актъ — нейното тиранично управление въ Македония.
Следъ сражението при ,, Цървенио Каменъ ” въ Осогово, презъ
месецъ октомврий 1926 г., казаните велики сили пакъ действуваха въ
София. С ърбите били много възбудени. Българското правителство обя
ви военно положение въ Кюстендилски и Петрички окръзи. Имамъ единъ
веселъ споменъ отъ тогава, свързанъ съ генералъ Велизаръ Лазаровъ.
Той беше началникъ на софийската военна область, въ която спа
даше и Петричкия окржгъ, съ други думи пиринската область. Прави
телството натоварило генерала да направи обиколка въ районите, за
сегнати отъ военното положение и да даде съответните нареждания
на властите. Приятели ми известиха, че настоявалъ непременно да се
срещне съ мене. Най-поверително се уреди тая среща; нощно време
се вмъкнахъ въ единъ частенъ домъ, въ едно градче недалече отъ
Струма.
Азъ не б е х ъ виждалъ генералъ Лазарова отъ дните следъ превра
та на 9 юний 1923 г., когато наново се бе върналъ на действующа слу
жба и бе станалъ командантъ на столицата; ходилъ б е х ъ при него
съ молба да се услужи на единъ безработенъ доб ъръ човекъ. Неговите
бележки въ ония дни имаха стойность.
За добрякъ го представяха хората още като бе мапоръ въ Солунъ,
презъ 1912 година. Позната е неговата одисея като началникъ на бъ л 
гарския м алъкъ гарнизонъ тамъ, заграденъ отъ гр ъ ц к и те войски и далъ
сражение на разни м еста въ града, включая въ нашия училищенъ пансионъ. Сетне бе изпратенъ на заточение въ гръцки островъ. О ттогава
стана популяренъ въ българското общество. Презъ войните се е д ъ р ж а л ъ
смело. Едвали некой другъ въ България тъй много е билъ каненъ отъ
селяните — бивши негови войници — да имъ кумува.
По време на земеделския режимъ, докато се криехъ изъ София,
на два пжти идва при мене капитанъ Кочо Стояновъ, за да ми каже
какъ запасния генаралъ Л азаровъ настоявалъ да се предприеме реши
телна акция за сваляне на властьта. Срещнахме се съ Кочо нощно време
къмъ Борисовата градина.
— Какъ да се свали властьта ? — го питамъ.
— Той см ета да се яви въ казармата на първи софийски полкъ, въ
униформата си като генералъ, да издържи една кратка речь и да по
веде войската срещу правителството. Въ това време и други части отъ
гарнизона да постж пятъ по сжщия начинъ. А вие, македонците, да се
придружите съ колкото можете повече хора къ м ъ акцията.
— Но ти какъ гледашъ на този планъ ?
— Сжщо както и ти — отговаря Кочо. Наивна работа; ще свърши
* Въ книга втора съ мои спомени.
—
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съ пъленъ неуспЪхъ, щомъ като не е едно повсеместно действие изъ
цела България.
На 9 юний се чуха мждри думи отъ Лазарова. Той заяви предъ
вестниците, че пожелава никога други пжть да не се случи българската
войска да върши преврати. Но, да се върна към ъ ср ещ ата ни.
Поздравихме се като стари познати. Съ него имаше още двама
офицери. Поразговаряхме на обикновени теми за пиринския край. По
едно време Лазаровъ каза:
— Господа, извинете, азъ искамъ малко насаме да поприказвамъ
съ Михайлова. И се оттеглихме въ съседна стая.
— Много ме интересува да чуя какво е станало на ,, Червения Кам ъкъ ” , та толкова врева се дига отъ сръбска страна.
Описахъ му накратко какъ се е развило сражението, споредъ това
що знаехъ отъ участници. Вероятно яда на сръбските управници този
пжть е по-големъ, защото убитите стражари и войници не сж по-малко
о тъ двадесеть души, а отделно ранените — заключихъ азъ.
— Удрете, т ех н ата м
, изединъ пжть отсече съ снишенъ гласъ
и малко стиснати челюсти генерала .. . Ние сега не можемъ, поне вие ..
— Нашите винаги' избегватъ сраженията; но понекога попадатъ
на засада и, естествено, ще се биятъ .. . Казахъ това колкото можехъ
по-сериозно, но въ сжщность ме избиваше на искренъ смехъ.
Азъ очаквахъ, че Лазаровъ ще изрече некаква строга речь, некаква
заплаха — колкото и да е неуместна — въ името на правителството.
Но той най-непристорено каза това, което въ случая всеки български
войникъ, всеки български непокваренъ отъ политическа демагогия селя
нинъ би казалъ — ако знаеше поне толкова за сръбския режимъ въ
Македония, колкото знаеше генерала. Огромната часть и на офицерството въ България — по мое убеждение — бе на гледището на Л аза
ровъ що се отнася до извършените отъ Сърбия злини спремо българ
щината. Малко по-другояче разсж ж даваха некой политизирани офи
цери. Но за т е х ъ ще стане дума другаде.
Останахме още неколко минути насаме и сетне се прибрахме при
другите събеседници. Пакъ така неусетно азъ си излезохъ отъ кжщата.
Разбира се, въ Петричкия окрж гъ бе излишна всекаква нова м ерка на
властите; там ъ всичко вървеш е мирно и спокойно, както въ никой
другъ окрж гъ на България.
Друга постжпка имаме презъ августъ 1928 година. В-къ ,, Маке
донска Трибуна ” (Индианаполисъ) отъ 23 с.м. е писалъ по този поводъ:
« Телеграми отъ Букурещъ и отъ София отъ 15 августъ 1928 г. съоб
щаватъ, че — както се говорело — ужъ английския и френски пълномощни
министри въ София сж направили по поржка на своитЬ правителства,
задруж ни неформални постжпки предъ българското правителство, което се
подканвало да разтури ВМРО, понеже сега било това възможно, поради
разцеплението въ редоветЪ й.
Ужъ английския представитель заявилъ, че инакъ Англия нЪмало да
подкрепи искането да се отпусне заемъ на България. Букурещкия дописникъ прибавя, че тази нота нЪмало да добие резултатъ.
Въ телеграма отъ София до « Ню-Иоркъ Таймсъ » по сжщия въпросъ
се подчертава: « Македонците, чувствуватъ, че каузата имъ е свещена и
мжченически сж готови да се борятъ за македонската независимость».
Лондонския в. « Манчестеръ Гардианъ » смЪта, че такава една постжп
ка отъ страна на Англия и Франция, ако тя е направена, подравя почвата
на О. H., на което се пада да прави подобни постж пки».
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А Лондонското списание ,, Нийръ Истъ ” (Близъкъ Изтокъ) писа
на 13 септемврий с.г.:
„ Би било признание на невежество по балканските работи,
което не може да се припише на никое отъ д в ете правителства, да
се предполага, че македонскиятъ въпросъ може да се реши чрезъ
строги действия срещу неколцина водители. Затова, ако цельта
бе да се отстрани македонския въпросъ о тъ европейската полити
ка, необходимо бе едновременно да направятъ известни постжпки
за осигуряване на македонците въ „ южна Сърбия ” облекчение
о тъ ж албите, които д ъ р ж а т ъ македонскиятъ въпросъ откритъ.
Като има предвидъ отъ хърватскиятъ примеръ какво значи сръб
ско господство, Европа не може да претендира, че разрешаването
на македонската проблема требва да се търси само въ постжпки
въ София. Затова, ако се предполагало, че се представя случай за
справяне на проблемата, тр ебва да се съжалява, че не е направено
едно по-широко усилие ” .
Въ броя си отъ 4 октомврий с.г. „М акедонска Т р и б у н а ” казва:
« Франция, съюзница на Сръбия, изпълни желанието й, а Англия, която
иска да мине за миротворецъ на Близкия Истокъ и която има известни
тайни връзки по военни въпроси съ Франция, последва последната.
Известно е, сжщо, че Италия, поканена да се присъедини къмъ тая
Англо-френска постжпка, отказа, мотивирайки отказа си, съ нежеланието
й д а се м еси въ вжтрешнигЬ работи на балканските държави.
Кореспондентътъ на « Крисчънъ Сайънсъ М ониторъ», г. К. Прайсъ,
въ една дълга своя кореспонденция отъ Лондонъ, пише, че въ Англия вече
всички разбрали, колко неуместно било присъединяването на Англия къмъ
френското искане. Г-нъ Прайсъ казва, че тая Англо-френска постжпка
завършила съ пълно ф и аско».

Презъ пролетьта на 1930 г. направи визита въ София г. Хендерсонъ, английскиятъ пълномощенъ министъръ въ Белградъ, чието гле
дище по македонския въпросъ бе еднакво съ това на сръбския краль
Александъръ. 'Приетъ бе отъ министра на Външните Работи Ат. Буровъ и отъ царь Борисъ. Споредъ телеграми въ „ Ню-Йоркъ Таймсъ ”
и други вестници, пжтуването му е станало по желание на Югославия,
съ намерение да се прави натискъ върху България въ вреда на маке
донското движение.
На 30 м ар тъ с.г. германския в. ,, Хемницеръ Алгемайне Цайтунгъ ”
писа:
« Атентатите сж поставили наново въ едно неприятно положение бъл
гарското правителство. То е държано отговорно за нещ а, съ които нема
нищо общо. Н ападателите изчезватъ безъ следи въ повечето случаи, защото
сж покровителствувани отъ целото българско население въ Македония.
Ншцо не може да се очаква отъ дипломатическите постжпки на вели
ките сили въ София ».

Подъ заглавие ,, Македонската опасность ” в. „ Берлинеръ Тагеблатъ ” о т ъ 21 м ар тъ 1930 г. публикува следната телеграма о тъ атинскиятъ си кореспондентъ:
« Опасностите, произлизащи отъ македонскиятъ въпросъ, не ще бждатъ
отстранени въ никакъвъ случай съ постжпките на великите сили въ София
и съ вниманието, което имъ е отдалъ кабинета Ляпчевъ. Защото нем а да
—
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има миръ, докато Ю гославия не изпълни задълженията по отношение на
малцинствата, които й налагатъ договора отъ Ньойи. Остава факта, че
сега, както и преди, България официално иска приложението на правата
за малцинствата за македонските българи, и че македонските атентати сж.
само последствие отъ отказа на Б елградъ д а даде т ези права на малцинст
вата. Този фактъ поставя въ трудность позицията на великите сили, защото
т е отъ една страна не могатъ да принудятъ Белградъ, и отъ друга т е не
могатъ да отрекатъ въ лицето на България правата, произлизащи отъ
договора въ Ньойи и факта, че О. Н. избегва да се занимае съ този въпросъ.
Разискванията въ Народното Събрание отъ ср еда сж. многозначителни отъ
тази гледна точка. Бившиятъ министъръ председатель Малиновъ, говоритель на опозицията, подчерта, че възможното условие за едно трайно
сръбско-българско споразумение е признаването на правата на малцинст
вата и техното приложение. Той обявява отъ друга страна правото на
България да се безпокои за сждбата на македонските българи. Социалисти
ческия шефъ Пастуховъ се изрази по сжщия начинъ прибавяйки, че Бъл
гария не требва въ никой случай да се превърне въ жандарь, натоваренъ
да бди за спокойствието на Югославия. Заплашителната алю зия на юго
славския министъръ за случая, че ако българското правителство не вземе
задоволителни и ефективни мерки срещу македонския комитетъ, биха могли
да последватъ нови постжпки отстрана на великите сили. Английскиятъ
министъръ е вече препоржчалъ белградското правителство да въздърж а
своето нетърпение и да следва съ спокойствие развитието на събитията.
Позицията взета отъ Италия е още неизвестна. Неотдавната постжпка на
италианския министъръ при министра на външните работи Буровъ, има
по-скоро единъ приятелски, отколкото враждебенъ характеръ. И зглежда, че
Обществото на Народите требва най-малкото да се занимае съ въпроса».

Въ европейската и американска преса проникваха и по поводъ на
т гЬзи ноти и постжпки всевъзможни тълкувания. Ето още нЪкои отъ
американските известия.
« Въ английския парламентъ е било направено запитване на прави
телството, какви постжпки е направило то предъ българското правителство,
за да се избегнатъ атентатите, както тия, извършени въ Сърбия отъ маке
донски революционери. Английския министъръ на външните работи отговорилъ, че Англия, Франция и Италия посъветвали и поискали отъ
българското правителство да накаже виновниците, а сръбското правител
ство — да бжде търпеливо и снизходително. « Българското и сръбското пра
вителства — заявилъ той — ще се ползуватъ отъ благосклонностьта на
английското правителство съ усилията имъ да ликвидиратъ инцидентите
въ духа на взаимно сътрудничество».
(И зъ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ — 17 априлъ 1930 г.).

По безжичния
1930 г.):

телеграф ъ

съобщ аватъ

отъ

София

(20

м артъ

« Сериозностьта на положението, произлизаща отъ македонските напа
дения, които станаха напоследъкъ въ южна Сърбия (Македония — Б. P.),
се подчерта отъ две нови дипломатически постжпки, които се направиха
вчера. Италия сжщо се присъедини по-късно къмъ английското и френското
предупреждения, а въ това време Ю гославия даде втора протестна нота.
Югославския министъръ въ София, г. Нешичъ, посети министъръ Буровъ
и изказа очудване, че българското правителство не е направило нищо, за
да накаже ония, които хвърлиха напоследъкъ бомбите, въпреки че Ю госла
вия вече еднажъ протестира, заедно съ Франция и Англия . ..
Тукъ (въ София — б. н.) се твърди, че сегашния протестъ на Италия
не е искренъ, защото тя дава материална и морална подкрепа на македон
ските революционни организации и известния революционеръ Михайловъ
сега пребивава въ Италия . . . »
(И зъ «М акедонска Трибуна» — Индианаполисъ, 27 мартъ 1930 г.).

Сведения отъ този родъ — че Италия помагала материално и пр.
македонското движение, не еднаж ъ проникнаха въ печата; източникътъ
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имъ бе главно Белградъ. Съвършенно не отговаря на истината и това,
че Михайловъ е пребивавалъ въ Италия. Поместваме и тия съобщения,
за да се получи по-пълна илюстрация на шума, който се е дигалъ тогава
въ връзка съ борбата на ВМРО.
Подходяще е да изтъкнемъ тукъ какъ сърбите пожелаха да замЪсятъ дейностьта на ВМРО съ въпроса за обезоржжаването, който се
разглеждаше въ Ж енева презъ 1933 година. На 30 май в. ,, Македонска
Трибуна ” предава следното:
« Снощи до късно вечерьта стана заседанието на което се разисква
въпросътъ кога една държава може да се счита за нападатель.
Представенъ б е единъ проектъ отъ гръцкия представитель Политисъ,
чрезъ който се целеш е д а се даде една формула за д а се знае, коя
държава може да се счита з а въ бждеще като нападателка.
Последниятъ пунктъ на дадената дефиниция по всичко личи, че се
отнася до положението на Балканите и даж е може специално да се каже,
че се отнася до ВМРО. Съ него се цели по единъ косвенъ начинъ сжщо да
бжде уязвена България.
Италиянскиятъ делегатъ, присъединявайки се къмъ мнението на А н
глия, поиска щото да се даде друга и по-гъвкава формула на този проектъ.
Сжщото направи и българскиятъ и германскиятъ делегатъ. Китай, Франция
и Литва подкрепиха Политисъ.
Въ разискванията пъкъ, които станаха въ комитета по военните ефективи, сръбскиятъ представитель генералъ Ненадовичъ, повдигна въпроса
за разисквания върху дейностьта на Вжтрешната Македонска революцион
на организация. Обаче той не б е подкрепенъ, та затова и предложението
му пропадна. Обаче Ненадовичъ настоя щото да се впише въ протокола,
че той настоява да се разглеж да този въпросъ. В ъ отговоръ на това
българскиятъ представитель полковникъ Мариновъ заяви, че иска д а се
отбележи сжщо така въ протокола, че е съвършено неуместно повдигането
на този въпросъ. Освенъ това той поиска да се отбележи и факта, че за
пръвъ пжть югославянска делегация говори за Македония и македонци въ
границите, на Югославия, докато при всички други случаи сърбите, говорятъ за « южна С ърбия» и « ю ж носърбянци». Съ това въпросътъ на
генералъ Ненадовичъ, който само за това дойде да говори предъ м еж ду
народната обезоржжителна конференция, б е приключенъ.
Отъ всичко това личи, че въпросътъ за Македония, за ВМРО, за четите,
стои като единъ кощмаръ върху всички и дори на световната конференция
виси съ своята страшна сЬнка и плаши гузните съвести на поробителите.
Факта, че сърбите, пропадатъ въ своите предложения, може само да окуражи
македонските борци ».

З а да завърш а тоя б е г ъ л ъ прегледъ на п о с тъ п к и те на великите
сили подчертавамъ, че въ нито една своя нота, нито въ единъ случай не
поканиха Югославия да приложи въ Македония договора за защита на
националните малцинства. Това не поиска отъ нея и Обществото на
Народит^. Ако б е х а се заели да налож атъ зачитането на тоя договоръ
нямаше да ги има всички тия дипломатически тревоги, съвети, единични
или колективни ноти. Тогава сигурно ВМРО и не би се появявала.
*
На много м еста въ м оите спомени читательтъ вижда правилно обя
снение на нашата борба отстрана на чуждия печатъ. И не само толко е
казано въ наша полза, колкото азъ съ м ъ цитиралъ; писано е двадесеть,
може би петдесеть пжти повече.
Обаче, имаше и неблагоприятни писания въ голем ъ размЪръ. Това
дъ лж а да отбележа, за да бжде по-пълна картината, която означихъ съ
дум ите ,, чуж диятъ с в е т ъ и македонския въпросъ ” . Не можеше и да
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бжде другояче. Достатъчно е да припомня, че зле настроени към ъ ма
кедонското движение беха редица обществени и политически среди.
Ето по-важнитЪ отъ т е х ъ :
1. Политическите лица на некой отъ голем ите западни държ авипобедителки въ войната трепереха за мира, т а к ъ в ъ какъвто т е го
създадоха.
Между д в ете големи войни нашата борба продължаваше непрекжснато години подъ редъ. На тези хора нашата борба н екакъ зловещо
имъ припомняше, че допуснатите неправди ще докаратъ и по-големи
въоржжени конфликти. Колкото и да бе дозирана, почти по лъжичка на
месецъ, тая революционна борба, бидейки постоянна, много пжти нер
вираше ,, миролюбците ” . Печатните органи, които се влияеха отъ т е х ъ ,
не посрещаха съ удоволствие нашата борба.
2.
О т ъ изтокъ болшевишкото партийно ржководство, което
командуваше въ Русия, ни мразеше, защото не пожелахме и не позво
лихме македонското движение да стане органъ за провеждане на не
говите световни планове.
Всички зависящи отъ болшевиките печатни издания въ света ни
нападаха, по заповедь. Т е нито знаеха какви измислици пишатъ, а по
м естваха каквото имъ поднасяше тех н ата централа.
Но тя насочваше и конспирации, преки удари върху македонското
дело. До колкото можеше, ВМРО и легалната ни емиграция се бранеха.
Прикривайки своите конспирации, болшевишката пропаганда надига
ше голема врева относно нашите защитни мерки, а македонските борци
означаваше съ всевъзможни — по нейната неизменна тактика — епи
тети — фашисти, терористи, реакционери, буржуазии орждия и пр. За
да реагираме правилно срещу тоя потопъ отъ клевети, требвало би да
имаме толкова огромна каса, каквато е тая на Москва и на третия
интернационалъ.
3.
Неблагоприятна за нашето народно дело ср ед а беха недобро
съвестните журналисти. Спирамъ се само на единъ примеръ. Въ Фран
ция, а и другаде, бе придобилъ име на голем ъ репортйоръ г. Албертъ
Лондъръ. Пристигналъ еднаж ъ въ България, влезналъ въ връзки съ
хора отъ легалните македонски организации и чрезъ т е х ъ пожелалъ
да му се устрои среща съ мене. Писаха ми приятели, но имъ отговорихъ,
че не желая да го срещ ам ъ.
Писаха ми втори пжть. К ъм ъ настойчивите доводи беха приба
вили и тоя, че проф. Александъръ Станишевъ известява за ходатайст
вото на г. Ш аронъ, делегатъ на Обществото на Н ародите въ България
въ връзка съ известни стопанско-обществени проблеми. Подчертали ми
беха, че Л ондъръ е приеманъ дори отъ английския краль. Азъ реши
телно отказахъ да видя тоя журналистъ. Убеденъ бех ъ , че той ще пише
фалшиви работи върху нашата кауза, а за да имъ придаде достовер
ность, ще прилага към ъ статии те си снимки о тъ срещ ата му съ мене
и пр.
Като си заминалъ, казалъ на председателя на македонската еми
грация д -р ъ К. Станишевъ, че е готовъ да се върне о т ъ Парижъ, ако
случайно бихъ изявилъ желание за свиждане. Щ о се отнася до еми
грантското ржководство, приело го е любезно. О тивалъ е и на гроба на
Т. Александровъ, кждето му се случило малко приключение — падналъ
отъ мулето, изкачвайки урвите отъ Мелникъ н а т а т ъ к ъ ; наранилъ се
бе малко.
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Не мина много време и Л ондъръ отпечати книга пълна съ глу
пави измислици, които можеха да харесватъ само на сръбската мракобЪсническа пропаганда. Написалъ б1! даже, че въ една отъ главните
софийски улици видЪлъ седалището на македонската революционна ор
ганизация, съ голем ъ надписъ на фирмата ,, ВМРО ” . Ако тоя човекъ
бе съ съвЪсть, следвало би да се срамува отъ такива лъжи. Приятели
т е, които беха ми настоявали за среща, останаха изненадани.
Малко следъ това Лондъръ загина при корабокрушение, на пжть
към ъ далечия изтокъ.
Но множество Лондровци имаше между журналистит-fe въ света.
Едва ли бихъ м огълъ достатъчно да подчертая каква роля играе подкупничеството на вестници.
„ Кореспондансъ Юниверзелъ ” отъ П арижъ публикува на 10 де
кемврий 1931 г. статия подъ заглавие ,, По поводъ на балканските ан
кети ” , въ която, правейки алюзия за писанията на г. Лондъръ, казва:
« Ако е удоволствие д а се рапортиратъ очертания з а нравигЬ, инте
ресни бележки и картинни приказки, требва човЪкъ д а бжде внимателенъ
когато засЬга известни проблеми имащи за ц’Ьли населения единъ жизненъ
интересъ. Тукъ важното е преди всичко да бж де обективенъ, и д а избягва
д а взема страна върху прибързани информации или събрани отъ друга
ржка...
Сжществува единъ македонски въпросъ; да се отрича би било напраздно. Той не се състои единствено въ дейностъта, развивана отъ македон
ската революционна организация, чиито методи на борба могатъ д а се
натъкнатъ на нашит-Ь мирни чувства; това сж методитЬ, къмъ които всички
балканци сж прибягнали, за да се спасятъ отъ отоманското робство. Но
вънъ отъ Македония, въ България, въ другитЯ страни на Европа, въ
СъединенитЬ Щ ати, въ Канада, сж се създали и живЪятъ легални македон
ски общества, които защищаватъ сжщата кауза, рекламирайки само принципитЬ на свобода и правда . . .
Какво се иска отъ насъ ? Д а държимъ смЪтка точно з а фактитЪ,
стараейки се да имъ дадемъ тЪхната истинска величина. Приятелствата,
които ние имаме на БалканигЬ, н-Ьма д а пострадатъ отъ тази грижа за
истината; напротивъ, всЪко справедливо решение влече предварителното
познаване на истинското състояние на проблем а».

Въ италианскиятъ в. „ Секоло — Ла Сера ”, излизащъ въ Милано,
се появи статия о тъ г. Енрико Лели, който изрази неудобрение за пи
санията на Л ондъръ. П резъ първата голема война Л ондъръ прекосилъ,
заедно съ Лели, ц ел а Македония. „ Не сжществува сен ката на нито
единъ сърбинъ дори до Враня ” — казва италианскиятъ журналистъ. И
въпреки това Л он дъръ премълчава истината и по този въпросъ, като
пише само: „ Правата на Сърбия за притежанието на тая область сега
сж тези, които сж санкционирани отъ договорите ” .
На 25 декемврий 1931 г. женевскиятъ в. „ Ла М а с е д о а н ъ ” предаде
следната извадка отъ статия на г. Робертъ Дилъ въ английския ,, Манчестеръ Гардианъ ” :
„ Т и р а ж а на популярните вестници изглеждаше невероятеиъ
въ началото на този в екъ . По тази причина необходимо е пресата
да бжде свободна, независима и честна и, преди всичко, достоверна
и в ер н а въ предаване на новините.
Въ Франция има твъ рде малко истински независими вестници
и т р еб в а да се каже, че пресата въ тази страна изобщо е корум
пирана . . . Корупцията сжществува о тъ дълго време въ френската
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преса, но тя сега е по-лоша отъ преди . . . Тя е дело на френското
правителство, на чуж дите правителства, на банкерите, на финан
систите и на голем ите индустриалци; корупцията зарази вестни
ците, както и журналистите.
Чуждестранните извори за корупция сж много повече отъ
преди войната . .. Правителствата на новите европейски държ ави
прахосватъ огромни суми за пропаганда и за да купятъ пресата въ
чуж дите страни .. . Подкупи сж давани днесъ отъ 'Полша, Чехо
словакия, Югославия . . . ”
Възмутилъ се бе отъ писанията на Л ондъръ и турскиятъ журналистъ г. Али Наджи, кореспондентъ на агенцията Анатолия. Ж еневскиятъ в. ,, Ла Маседоанъ ” отъ 25 декемврий 1931 г. предава негова
статия, въ която се казва между другото:
,, Въ качеството ми на кореспондентъ на Агенция Анатолия,
азъ се намирамъ въ София отъ петнадесеть дни. Гарата, на която
слезнахъ е сжщата, която описва г. Лондъръ. Азъ минахъ по сжщ ите улици както него, и азъ наблюдавахъ сж щ и те лица. Азъ
съ м ъ щастливъ, че имахъ случая да влезна въ контакти съ бъл
гарите и да ги опозная отблизо. Азъ б е х ъ изненаданъ о тъ факта,
че всичко това, което азъ видехъ отъ гарата до Народното С ъбра
ние, и отъ там ъ до границата, се различава основно о тъ разказа
на г. А. Лондъръ. Реалностьта е далечъ отъ това, което му пред
ставя неговото въображение. Нема нищо общо между едното и
другото . . . Азъ съ м ъ челъ много статии на кореспонденти отъ
този сортъ, на които остава чуждо всеко чувство за професионаленъ
д ъ лгъ и за моралъ и които си играятъ съ сждбините на народите.
Т е не т ъ р с я т ъ да просветлятъ общественото мнение, но т ех н и т е
лъж и служ атъ на каузите на нечестните.
Сега, това което г. Л ондъръ е писалъ, идва да ме убеди, че
класическата система и тактика, които некога се радваха на едно
такова широко приложение въ Турция, не сж изчезнали, но сж
запазили всичката си сила, почти въ сж щ ата форма, по отношение
на една съседна страна.
Това е първото нещо, което азъ научихъ въ София.
Колко тр еб в а да напипватъ тези известни автори за подобни
басни, които изпълватъ колоните на голем ите вестници ?
Това е нещо, което азъ не мога още да науча и безъ съм 
нение не ще го науча никога . . . ”
Г-нъ Али Наджи се пита колко ли пари получаватъ за писа
нията си хора като Лондъръ.
4.
Пропагандата на самите наши поробители — Югославия и Гър
ция — не ж алеш е средства, за да очернява македонското движение.
Преди неколко години публично се посочваха сумите, които Б елград ъ
е плащалъ особено на френски вестници, за да бранятъ незащитимата
му позиция.
А вестниците, които издаваха самите сръбски и гръцки власти
на чужди езици, имаха като ежедневна задача фалшификациите въ
връзка съ Македония.
Ю гославската власть си имаше органи за обругаване на македон—
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ската организация въ лицето и на българи отъ типа на Коста Тодо
ровъ. Той издаваше и книги на чужди езици за тая цель.
5.
Атина и Б елград ъ беха подпомагани нашироко отъ приятелите
имъ въ Ромъния, Чехия, Полша.
Неблагоприятните писания за нашето движение не съ д ъ р ж а х а ни
какви сериозни критики. Обратно — това беха обикновенно измислици,
повръхностни разсжждения, закани или чисто и просто нареждане на
епитети, каквито споменахъ.
Най-често ни наричаха терористи. Като-чели ВМРО отричаше, че
прибягва и до тероръ — но винаги срещу провинени хора — било като
се е касаело до самите поробители, било до прегрешили наши единични
лица, или до отбрана срещу странични фронтове. А тентатите сж били
само противъ материални обекти; а при неизбеж ните сражения и противникътъ стреля върху нашите борци.
Ц ел ата наша борба е самоотбрана — още отъ времето на турския
режимъ. Агресори сж тези, които сж въвеждали тираническите режими
въ Македония. О тъ близо двесте и петдесеть революционни акции, които
споменавамъ въ моите спомени за времето следъ 1919 г. само при три
сж паднали невинни хора. Първи пжть въ с. Кадрафаково, следъ като
сръбската власть неколкократно е била предупреждавана; случаятъ е
описанъ вече *. Втори пжть при хвърлена бомба въ Леринъ, въпреки
изричната забрана на организационното ржководство. Трети пжть въ
Пиротъ, кждето борците въ Западните Покрайнини не сж могли да
се в ъ зд ъ р ж а тъ , безъ да отговорятъ на масовия тероръ, прилаганъ отъ
сръбската власть в ср ед ъ населението на този край; при това невинни
лица сж пострадали главно отъ бомбите, които нападателите сж х в ъ р 
лили при пробиване на пжть, за да се спасятъ отъ страж ата.
Докато ние щ адехме живота на всеки невиненъ човекъ, пороби
телите ни избиваха безпощадно десетки и стотици наши братя, съ в ъ р шенно невинни хора. И комисии отъ Обществото на Н ародите установя
ваха въ некой моменти извърш ените злочинства, както бе случая въ
с. Търлисъ. Но и немаше никаква нужда отъ анкети и комисии, тъй
като целото проявление на сръбско-гръцките режими въ Македония
не бе друго освенъ единъ геноцидъ — културенъ и националенъ, подкрепянъ и съ физически изтребления.
Независимо, че нашата борба приличаше напълно на една война,
продължаваща съ години, противъ варварството на нашественици, тя
бе водена кавалерски. Нашите герои нямаха аероплани, а винаги изла
гаха гъ р д и те си срещу куршума на по-многобройните врагове-узурпатори; не хвърляха бомби противъ жени, деца и старци; не си служеха
съ артилерия, запалителни бомби, а още по-малко съ атомни.
Който има повече свободно време, нека обърне неколко страници
на историята и да си припомни какви страховити сцени сж се разигра
вали при много отъ европейските революции, самозащити при оку
пации и национално-освободителни борби. Поучителни сж страниците,
рисуващи френската голема революция, възстанията въ северна Фран
ция срещу революционерите, както и борбите между последните; отпора
на испанците срещу френската окупация въ епохата на Наполеонъ П ъ р
ви; борбите на американците противъ английското господство; ита
* В моята книга « Спомени — I I ».
—
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лианските възстания въ епохата на Гарибалди и контра-възстанията
въ южна Италия; освободителните борби въ Полша и Ирландия. Не помалко интересни сж епизодите на религиозните войни въ Европа, съ
селските възстания въ нем ските области, жестоко потушавани; англий
ските борби въ времето на Кромвелъ; а да не говоримъ за ж естоките
борби между поляци и украйнци, за които смразяваща представа ни
поднася романа на Сенкевичъ „ С ъ огънь и мечъ ”.
Сръбското и гръцко възстания противъ турската власть въ на
чалото на миналия в е к ъ сж съпроводени съ големи жестокости надъ
невинни хора; още въ първия день на бунта гъ р ц и те сж избили къмъ
петнадесеть хиляди души беззащитно турско население. З а разлика
о тъ това презъ 1903 г. македонските борци, когато подигнаха Илин
денското възстание, най-напредъ разпоредиха да не се посега върху
обезоржжени и невинни хора, и специално върху мюсулманското насе
ление. Подиръ освобождението на Гърция и Сърбия никакъвъ турчинъ
не бе оставенъ въ тех н а та територия. А колко бъ лгаринътъ е лояленъ
показа факта, че и до день днешенъ, осемедесеть и петь години подиръ
освобождението й, въ България свободно ж и в е я т ъ стотици хиляди
турци.
Ако се върнемъ към ъ най-близки до насъ дати, не би требвало
да отминемъ страхотиите на братоубийствените борби в ср е д ъ сърби
и гърци въ време на втората световна война; косите ви настръхватъ
четейки подробности върху тия съвършенно излишни, даж е отврати
телни масови избивания, най-често на невинни хора.
Не по-малко печални сж и схватките между френското „ маки ” и
противниците му въ време на войната. Въ връзка съ възстанието въ Алж иръ и м ер к и т е за потушаването му, които продължиха неколко го
дини, френски военни свещеници групово и публично излизаха да заяватъ, че не м огатъ да понасятъ нечовеш ките екцеси; и изтъкваха т р а 
гедията си между дъ лга имъ като френски граждани и мисията имъ
като духовници *.
*
В-къ « Кориере делла Сера » отъ Милано, на 11 Априлъ 1959 г., въ дописка
отъ своя парижки кореспондентъ Джорджио Санса, писа:
« Въ Алжиръ, за жалость, положението не е подобрено. . . Много хубави
планове сж предвидени, но действителностьта е сжгцата както преди една
година. И методите, които се прилагать срещу политическите противници, сж
сжщитЬ както преди една година, въпреки уверенията, които дад е министъръ
Малро. Това разкрива едно сензационно писмо, отправено до Владиците отъ
тридесеть и петь свещеници, повикани въ армията отъ миналия августъ до
днесъ. Макаръ и поверителенъ, този документъ е и зл езнал ъ отъ тайнственостьта
на епархиите и е публикуванъ въ единъ левичарски седмичникъ, както и отъ
единъ католически. Въ него сж посочени мжченията, които и сега се практикуватъ
въ Алжиръ.
« Можахме д а установимъ ■— казватъ военните свещеници — , че въ воденето
на войната почти навсекж де се прилагать средства противни на нашата съвесть».
Свещениците говорятъ за « тежки безпокойства», за « положение печално и
опасно за В е р а т а ». Тридесеть и петьте капелани искатъ отъ Владиците да
подканятъ Правителството и командуването къмъ едно християнско поведение.
«П роизволните арести и задърж ания сж многобройни» — пишатъ т е; р а з
питите се вършатъ съ методи, които можемъ да наречемъ мжчение. Не сж едно
изключение прибързаните избивания на военни и цивилни пленници, решавани
отъ власти, които нематъ правна компетентность, и обяснявани най-често съ
опити за бегство. Не е редко при военните операции да бж датъ избивани
ранените. Требва д а прибавимъ, че т е зи методи сж прилагани отъ всички
степени на военната организация . . . »
—
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Предъ картините на споменатите събития, така наситени съ садизъмъ, нашиятъ народъ може да бжде гордъ съ своите борци. Нашата
борба противъ най-черното робство въ Европа, фактически е водена
най-хуманно, отмерено, при най-големо старание за избегване не само
на невинни, но и на излишни жертви. Това биха могли да оспорватъ
само тези, които отъ м ързелъ или предубеждение не ж елаятъ да проучватъ ф актите, нито да ги съпоставятъ съ други исторически факти.
И все пакъ, тъкмо на македонските рицари на свободата се при
качваха оскърбителни епитети.
Но какво требваш е да се разбира подъ името ,, терористъ ” ? Тая
дума остава безъ съдържание, ако не се посочи въ името на какво се
е прибегнало до дадена акция. Посочите ли пъкъ съдърж анието на
македонските искания, излиза, че това сж най-елементарните права
и свободи, отъ които нашиятъ народъ е лишенъ насила. Нито единъ
народъ въ Европа и Америка не би останалъ спокоенъ ако му бж д атъ
отнети тези права, или даж е само едно отъ т е х ъ . Това потвърж дава
целата новейша история на културния светъ . Впрочемъ, за тези сво
боди и права се бунтуватъ вече и народите, сметани до сега назаднали.
Първиятъ сериозенъ бунтъ беше арабскиятъ въ първата световна
война. Неразривно свързано съ него ще остане името на прославения
англичанинъ полковникъ Лауренсъ. На арабските възстанници, свик
нали отъ векове да се борятъ като ездачи, извънредно впечатление сж
правили атен татите, които Лауренсъ устройваше съ адски машини сре
щу единствената железница, минаваща презъ пустините къ м ъ Суецъ.
Той вършеше това, значи, което нашите борци устройваха противъ треновете на Сърбия. Подходяще ли е да го наречемъ терористъ, но съ
оня тонъ на пренебрежение и омраза, който наши врагове, и услужли
вата т е м ъ пропаганда, влагатъ като говорятъ за нашите борци ?
Лауренсъ беше дошелъ, на хиляди километри далече отъ родината
си, въ името на една задача, свързана преди всичко съ политиката на
Англия. Но и кжде ли не се биха по далечни и чужди земи синове на
най-напреднали народи — за разбираеми или неразбираеми мотиви
Свещениците живЪятъ съ една мжчителна дилема. — « Намираме се въ
едно безизходно положение — назвать на Владиците; намираме се м еж ду необходимостьта да останемъ като войници съ наш ите другари-бойци и дългътъ ни
да проповедваме евангелската и сти н а».
Така завърш ва дописката въ миланския вестникъ. Но з а д а се схване щогоде ужасътъ, който се крие за д ъ нейните редове, човекъ би требвало д а се
пренесе мислено всредъ безразборно избиваните алжирски селяни, в ср едъ р а з
валините на изгорените имъ села; при тресъците и дима на бомбите, които
аероплани сипятъ върху жени и деца, върху бегащ и невинни хора, всредъ
импровизирани лагери на ранени и пр. и пр.
Колко тази трагедия е била непоносима азъ почувствувахъ чрезъ плача на
Ж оржъ Десбонъ, познатиятъ приятель на македонската кауза. При среща въ
единъ европейски градъ по време на това алжирско възстание, отидохме съ
него случайно до гробищата на французки войници, паднали презъ втората
световна война. П о-големиятъ д е л ъ отъ зелените алеи б е х а изпъстрени съ
бели надгробни камъни, естетично подредени, на алжирски мюсулмани — заги 
нали подъ френско знаме. Н а всеки камъкъ б е написано само името и подъ
него неизменно една къса ф раза — « Моръ пуръ ла Франсъ ». Н е минаха неколко
минути и Десбонъ започна д а бърше съ лзи те си, говорейки ми съ тежка мжка:
—
Да, всички т е загинаха з а Франция. . . И какво правимъ ние сега ?
Избиваме съ бомби децата имъ . . . Ако не побързаме съ предложение з а ф едера
ция, искрено, далновидно и съ широко сърдце, ще загубимъ и Алжиръ и нашата
честь . . .
—
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на правителствата имъ ? . . НашигЬ борци пъкъ действуваха въ собстве
ната си родина, за отбрана на националното ни сжществуване, на исто
рията ни, на езика и името ни. Считамъ, че Лауренсъ, не може да бжде
назованъ съ каквото и да е пренебрежително име. Знае се при това,
че адски машини, а и по-разрушителни о тъ тЪхъ топовни гранати се
употрЪбляватъ отъ всички въ войната. Но много по-малко отъ Лауренсъ
м огатъ да бж д атъ нападани македонските борци и т е х н и т е методи.
Че революционния методъ на борба е оправданъ свидетелствуватъ
всички революции въ св^та, извършени въ името на свободата; а въ
нашия случай борбата е за национално сжществуване. В ънъ отъ много
то други чужди защити на македонското движение, посочени о тъ мене
само като примери, читательтъ ще види и въ следващ ите страници
още нЪкои чужди мнения, отнасящи се изрично до оправданието на
революционните ни акции.
*

Чуждиятъ печатъ, както и редица общественици въ разни кул
турни страни безброй пжти взеха подъ защита Македония. НЪкои отъ
т ех н и т е отзиви следватъ тукъ, а други читательтъ ще намери въ при
ложение 51, за да получи по-пълна представа за значението, което е от
давано на македонския въпросъ между двет-fc световни войни.
ГолЪмиятъ американски вестникъ ,, Ню Йоркъ Таймсъ ” , въ броя си
о тъ 12 априлъ 1931 г., като взима поводъ отъ полемиката между сръб
ските писатели и тЪзи отъ България, въ една дълга статия прави
прегледъ на последната фаза на сръбско-българскит-fc отношения и
казва:
« Водителите, на Лигата на Н ародите, държавниците и публицистите
отъ Балканите, отдавна сж. разбрали, че не може да се съ здаде никаква
федерация, нито пъкъ даж е единъ дееспособенъ съю зъ м еж ду народите
отъ полуострова, до като македонския въпросъ не бжде р азреш ен ъ ».
*

Професоръ Д ж онъ Бейклесъ зае в средъ американскит-fe защ ит
ници на Македония ако не най-важно место, то поне равно съ това на
Рувимъ М аркъмъ и на Албертъ Сониксенъ. Много пжти той писа статии
и д ъ р ж а сказки предъ избрана публика отъ политици, общественици, про
фесори, журналисти и пр., описвайки безправния режимъ, който тегне
надъ македонските българи и бранейки правото имъ на свобода и не
зависимость. Въ градъ Трой, Ню-Йоркъ, презъ 1930 г. е говорилъ предъ
петстотинъ души. Презъ сж щ ата година е говорилъ на годишното съб
рание на ,, Бритишъ Емпаиръ Клъбъ ” въ градъ Провиденсъ, Родъ
Айланъ. Т ам ъ между другото е казалъ:
« Македонската проблема може да ни се вижда като твърде много
отдалечена отъ насъ, но фактически тя е толкова близо до ежедневния
животъ отъ 1930 г., колкото беш е близка на Балканската проблема до
1914 г. М акедонците се борятъ за свободата си. Н а т ех ъ е забранено да
говорятъ на своя майчинъ езикъ. н е щ о повече, т е сж насилствено заста
вени да изм енять своите имена така, че д а прилегать на прищевките на
Ю гославското правителство, подъ чиято власть договорите за миръ сж
оставили повечето македонци, безъ никой да държи сметка за техното
желание.
—
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Ако искаме да запазиме мира, ние ще трЪбва да се погрижимъ да
разследваме гЬзи несправедливости и ги поправимъ преди да стане много
късно ».
(Справка «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 12 юний 1930 г.).

Презъ 1932 г. Бейклесъ е говорилъ въ защита на Македония предъ
една отъ сесиитЯ на политическия институтъ въ Уйлямстаунъ, Масачузетъ, кж дето всЪко лЪто се разискваха важни политически въпроси.
Освенъ него участие въ разискванието сж взели и професоръ Бернардъ
Смитъ отъ университета въ Чикаго и д -р ъ Луиджи Вилари, италиянецъ,
авторъ на книга по македонския въпросъ. Между другото г. Бейклесъ
е казалъ:
,, ВМРО ” навсЪкжде се преследва като нелегална. Но въпреки
това тя и нейното управление представляватъ една добре орга
низирана държ ава. Тя се управлява отъ единъ Централенъ Ко
митетъ и дисциплината въ нейнитЪ редове е много строга. Поли
тиката на ВМРО е да държ и откритъ македонския въпросъ, а
цельта й е създаването на една независима Македония. Срещу
днешнитЪ управители на Македония тя прилага сжщитЯ средства,
които до 1912 г. прилагаше спрямо турцит-fc. На населението въ
Македония сж забранени всички политически и културни свободи
и българската книга строго се преследва, но ВМРО има едно
специално отделение, което се занимава съ вмъкването и раз
пространяването на български книги въ поробена Македония.
ВМРО има най-добре уредената полицейска мрежа, отъ която ни
що не може да мине незабелязано. Нейната армия се разделя на
две части — действуващи и запасни (милиция), които сж добре
обучени и винаги готови. ВМРО наказва строго провинилите се
спрямо нея, но винаги следъ като сждебната инстанция на ор
ганизацията е произнесла присждата. ЧетницитЪ сж отъ разнитЪ
слоеве на народа — едни отъ т ^ х ъ сж много добре образовани и
хора съ култура, а другитЯ сж селяни и работници. Самиятъ
Иванъ Михайловъ е единъ много културенъ човЪкъ, който е добре
запознатъ съ европейската политика ”.
Следъ това започнали разисквания относно възмож ностьта за раз
решаване на македонския въпросъ. Професоръ Смитъ, заявилъ, че найдобрата надежда за разрешаване на тоя въпросъ лежи въ сгромолясването на днешното нестабилно управление въ Югославия. Това, споредъ
него, щЪло да възроди идеята за федерирането на страната, като на
Македония се даде пълно право въ тази федерация. Г-нъ Бейклесъ ка
залъ, че г. Иванъ Михайловъ му заявилъ, че той би се съгласилъ на
такава федерация при условие, че Македония ще бжде като равна м еж 
ду равни. Михайловъ, обаче, мисли, казалъ г. Бейклесъ, че в ъ п р о с ъ т ъ
сега е да се разруши Югославия и да се създаде една независима Ма
кедония.
Д -р ъ Вилари изказалъ съмнение дали съ падането на диктатурата
и създаването на една република въ Югославия ще се разреши въпроса
за една федерирана дъ рж ава, защото той заявилъ, че не е само сръбскиятъ краль, но и сръбскиятъ народъ е, който е противъ федерацията.
Обаче, професоръ Смитъ ималъ сведения, че сега голяма часть отъ
сръбскиятъ народъ билъ въ полза на федерация и изказалъ уверение,
—
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че падането на д и ктатурата може да донесе автономията на Македония.
До 1925 г. професоръ Смитъ мислЯлъ, че сръбската политика на на
силствено денационализиране на Македония ще успЯе, но доказателст
вата презъ последните седемь години показвали, че тая политика п р етъ р 
пяла пълно поражение.
На 2 ноемврий 1934 г. въ Филаделфия стана едно голямо събрание,
устроено о тъ Американската академия за политическа и социална наука.
На събранието бЯха поканени видни американци. Самото събрание било
председателствувано отъ бащ ата на министъра на финансиитЯ, Моргентау, който е билъ американски амбасадоръ въ Турция презъ управле
нието на президентъ Уилсонъ. На това събрание говориха г.г. Д ж анъ
Бейклесъ, Арнолдъ Уолферсъ и Едгаръ Фишеръ. РечитЯ и на тримата
говорители за положението на БалканитЯ излязоха отъ печатъ въ януар
ската книжка, която Американската академия за политически и социал
ни науки издава.
Г. Д ж ан ъ Бейклесъ казалъ:
,, Знамъ, че ако азъ бжда заставенъ да променя името си на
,, Бейклесовичъ ”, азъ бихъ сторилъ нЯщо драстично срещу това.
То е малко нЯщо, но това значи много. ”
Дум ата „ ВМРО ” е име на тероръ и име на надежда, въ
зависимость отъ коя страна се гледа — дали отъ Марсилия, или
отъ Солунъ.
Сега Югославия е съюзница съ Франция. Франция доминира
съвета. Една малцинствена петиция нЯма шансъ. Бидейки й отре
чени легалнитЯ средства, ВМРО твърди, че ще върви съ насилие.
Тя нЯколко пжти каза, че ако й дад атъ легални средства да рабо
ти, ще работи по легаленъ начинъ. Въ интереса на всички ни е,
щото оплакванията на всички малцинства на БалканитЯ да б ж датъ
добре изслушани и нЯщо трЯбва да се направи за правата и не
щастията на тЯзи х о р а ” .
(И зъ „М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ, 21 януарий 1935 г.)

Английското списание „ Нийръ Истъ ” помести уводна статия, въ
която е казано:
« Твърдението, тъй дълго подържано отъ БЪлградъ, че нЪма маке
донски въпросъ, днесъ вече не издърж а критика. П оследователните сръбски
правителства сж отговорни за същ ествуването на черногорски въпросъ, на
македонски въпросъ и на хърватски въпросъ, и то само въ периода отъ
десеть години отъ основаването на онова, що трЪбваше да бж де обедине
ното кралство на южнитЬ славяни.
Нагледниятъ урокъ на сръбско-хърватскигЬ отношения е разочаровалъ
ония, които бЪха тъй много разположени къмъ сърбитЬ. Сега се схваща,
че ако десеть години централизирана власть въ сръбски ржце е докарала
до безнадеж дна враж да хърватит-Ь, които при образуването на кралството
бЪха готови да се подчиняватъ на своитЬ сръбски братя, положението на
македонците, хвърлени противъ волята имъ подъ сръбското иго, може
съвсемъ д а не е завидно.
При тЬзи обстоятелства напраздно би било да се предполага, че р а з
решението на македонския въпросъ може да се намери въ унищожението
на революционната организация въ българска територия. Тази мЪрка е
—
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сжществена, но ако не бжде придружена съ радикална промена на от
насянето съ македонците въ сръбска Македония, сегаш ните водители на
организацията ще намерятъ други, които, тласкани отъ сръбските действия,
д а взематъ техн и те м е с т а ».
(И зъ «С вобода или Смърть», органъ на ВМРО, 18 декемврий 1928 г.).
V

С ъръ Едуардъ Бойлъ, председатель на лондонския Балкански Ко
митетъ, писа статия въ Контемпорари Ревю ” . Т ам ъ той изтъква зна
чението на македонския въпросъ, като споменава думитЪ на бившия
английски министъръ на въздухоплаването Томсонъ: ,, Дори България
да загине, македонскиятъ въпросъ н^ма да престане да сжшетсвува. ”

Въ френското списание на македонската младежь ,, Ла Ж ьонъ Маседоанъ ” публикува статия нЪкогашниятъ австрийски консулъ въ Ско 
пйе г. Алфредъ Рапапортъ, авторъ на книгата ,, Въ страната на мжченицитЪ ” . Ето нЪкои извадки отъ интересната статия на автора, който
е добъръ познавачъ на балканските въпроси:
« Д а почнемъ съ Югославия, това следвоенно творение съ една про
блематична хомогеность, която, по своето географическо разположение и
съ своята неспособность да печели симпатиите на съседите си, се намира
сжщо въ едно незавидно положение. Тя има не по-малко отъ шесть съпределни държави. И изъ между техъ мжчно би могло да се отбележи поне
една, съ която да не е имала никога повече или по-малко търкания. Всичко
това би се изменило веднага, ако Македония беш е обособена въ най-скроменъ и най-стесненъ видъ. ц е л а т а администрация на Ю гославия ще се
почувствува облегчена, финансиите й ще отбележатъ едно съкращение и
нейните външни връзки ще бждатъ по-леки. Преди всичко единствената
сериозна пречка за едно сърдечно сближение съ България, на една истин
ска солидарность между двете славянски нации на Балканите, ще изчезне
за винаги.
Д а минемъ къмъ Албания, която е най-младата, най-слабата и найбедната държ ава на полуострова. Ц елата й история и целото й сжществуване носятъ отпечатъка на егоистичните намерения на двете й съседни
балкански държави, които повече или по-малко открито, следватъ полити
ката на пакта отъ 1912 година, т.е. политиката на дел еж ъ на албанската
територия. Тукъ е и причината, че албанскиятъ бюжетъ е натоваренъ съ
големи военни разходи, вънъ отъ съответствието на источницитЬ въ стра
ната; това е още и причината, поради която албанските малцинства въ
съпределните й страни сж преследвани, гонени и потискани. Всичко това
би се изменило, ако Албания имаше за съседка Македония, населението
на която познава много добре страданията на преследванията и потисни
чеството, за д а не иска да прехвърли т е зи страдания на д р у г и . . .
Възкресението на Македония би било не по-малко износно з а Гърция,
увеличавайки елинската хомогенность на своето население, намалявайки
значително товара на малцинствения проблемъ на Е лада. Но най-големата
придобивка щ е се състои въ единъ великолепенъ устремъ, който ще приеме
търговията между българскиятъ хинтерландъ и пристанищата на Б ело
море, устремъ, при който Гърция и България щ е спечелятъ въ най-широки
р а зм е р и . ..
Ромъния и Турция, които поради своето географско разположение не
сж непосредствено засегнати отъ македонския въпросъ, щ е се ползуватъ
косвено отъ това разрешение, защ ото то щ е установи балканското равно
весие на една трайна и солидна база. При това, една обособена Македония
ще бж де благоприятна почва з а съхраняването и развитието на мю сю л
манските и аромънски елементи.
(И зъ «М акедонска Т рибуна», отъ 14 януарий 1932 г.).
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Излизащиятъ въ София вестникъ „ Обзоръ ” въ броя си отъ
8 юний 1935 г. публикува статия, специална за вестника, отъ видния
французинъ Албертъ Лантоанъ, голЪмъ приятель на Македония.
Той издаде една книга подъ заглавие „А бдикацията на Слънцето ” ,
въ която отделя специална глава за Македония, кж дето изтъква съ
дълбоко съчувствие и несъкрушима аргументация правата на македон
ските българи. Въ Франция той е познатъ съ многобройни литературни
и философски трудове. Следваща предаваме изцяло статията му:
Ако великите сили — Англия особено — не б ех а съ Берлинския дого
воръ (13 юлий, 1878 г.) корегирали проекта з а Санъ-Стефанския миръ,
който, следствие руско - турската война включваще Македония въ Бълга
рия, Балканската война, а следователно и великата война, не биха станали.
Парадоксъ ? — Не. Големи събития често биватъ предизвиквани нагледъ
отъ съвсемъ незначителни причини. Д а си припомнимъ скръбното и ужасно
признание на Гладстонъ, относно това решение на неговата страна, което
върна въ 1878 година Македония на Турция:
« Сега за пръвъ пжть може съ основание да се каже въ момента на
тази голема криза въ историята на световните сждбини, че би било за
предпочитане за каузата на правдата и свободата, английскиятъ народъ
да не сжщ ествуваш е».
Единъ абцесъ, който се занемаря, обхваща цялото тЬло — ясновидни
идеолози отъ дълго време нададоха тревоженъ викъ — и на 25 априлъ
1908 година — нека запомнимъ тази дата — г. Рене Анри пише въ « Кореспондантъ »:
« Европа е вечно застраш ена отъ една война, чиято причина ще бжде
македонското тегло, една рана за Европа въ началото на двадесети вЪкъ ».
Днесъ не само това тегло сжществува, но последната война го още
повече увеличи. Силите победителки не желаеха да причинять недоволство
на Сърбия, искайки за Македония привилигировано положение, на което
тя има право, възъ основа даж е на принципите, отъ които требваш е да
се вдъхновява редактирането на договорите.
Д а скърбимъ, но да се надеваме !
Д а се надеваме. понеже Македония нем а да загине, Македония не
може да загине ! Благодарение на васъ македонци, благодарение на чуд
ния пламъкъ, който ви въодушевлява и на горещата ви любовь къмъ
свободата, родината на Александъръ Велики ще дож ивее щастливи дни.
Може да се каже за правдата, това което Ю веналъ казваше за отмжщението: «Т о върви съ бавни стжпки, но то и д е» .
(Справка «М акедонска Трибуна», 4 юлий 1935 г.).

Добре познатиятъ на научния свЪтъ и особено на македонското об
щество германски професоръ г. Вайгандъ въ речь предъ македонските
студенти въ чужбина каза:
« А зъ ходихъ въ Македония, когато тя пъшкаше подъ турското влади
чество. Съ болка ви дехъ какъ бе преследвано християнското население, и
безсиленъ да му помогна, азъ стискахъ несъзнателно юмрукъ.
Но сегашното положение въ Македония по уж асъ надминава това отъ
преди. Днесъ Македония пъшка подъ иго. Македонския народъ е предметъ
на кланета като т ези въ Гарванъ и Търлисъ, и е гоненъ, голъ и гладенъ,
въ бащината си земя, за да може мизерията да тури край на неговото
сжществувание ».
(И зъ «М акедонска Трибуна» отъ 14 юлий 1927 г.).

*
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Най-ревностниятъ защитникъ на македонските българи въ Фран
ция между дветЬ световни войни, безъ съмнение, беше ад во к атъ тъ при
Апелативния С ж дъ Ж о р ж ъ Десбонъ. Голема енергия употреби той осо
бено въ произнасяне на речи предъ редица събрания, вънъ отъ многото
статии, които помести въ френската преса.
На 30 октомврий 1930 г. вестникъ „М акедонска Т р и б у н а ”, органъ
на нашата емиграция въ Америка, писа следното за г. Десбонъ:
« На 5 октомврий 1930 г. Македонскиятъ Националенъ Комитетъ въ
София далъ голяма вечера въ честь на г. Ж оржъ Десбонъ, на която сж.
присжтствували 150 души видни македонски и български общественици,
включая членовете на управителните тел а на всички македонски съю зи
въ София, както и председателите на софийските македонски братства.
Македонския духовъ оркестъръ е изсвирилъ « М арсилезата», « Ш уми Ма
рица » и « Македонския маршъ », изслушани отъ всички на крака. Пръвъ
държалъ тостъ д-ръ Станишевъ. Следъ него говорилъ Десбонъ, който подчерталъ, че ако общественото мнение въ Франция не е настроено въ наша
полза, то се дължело на това, че френскиятъ народъ не ни познава добре.
« Васъ ви обвиняватъ, че сте комитаджии, казалъ Десбонъ, но срещу тези
дръзки обвинения, вие имате мощно оржжие: вашето право да ж ивеете
свободно ».
Говорилъ сжщо проф. д-ръ Милетичъ отъ името на Македонския
Наученъ Институтъ, който провъзгласилъ Десбона за почетенъ членъ на
института.
Отъ София и отъ провинцията Десбонъ билъ обсипанъ съ многобройни
поздравителни телеграми.
Кой е Дж орджъ Десбонъ ?
Десбонъ е авторъ на неколко книги и брошури по правни, економически, обществени и политически въпроси. Напоследъкъ той написалъ
големъ наученъ трудъ « България следъ Ньойиския миренъ догов оръ »,
въ който цели 80 страници сж посветени на Македония и македонския
въпросъ. Едно отъ парижките кметства раздало като награда на найотличилите се ученици отъ района му книгата на Десбонъ, поради което
гръцката преса започнала да протестира и да се пита що прави гръцката
легация въ Парижъ. По тоя поводъ Десбонъ излезълъ съ специална статия,
въ която се казва, че ако отъ гръцките националисти не се позволява на
единъ французинъ да пише свободно въ Франция, лесно може човекъ да
си представи какво е положението на македонците подъ техн а власть.
По покана на македонския студентски съю зъ Десбонъ е държалъ
сказки въ Парижъ, Лиежъ, Монпелие и никога не е изпускалъ случай
д а защити правата на македонците и правата на македонската к а у з а ».

Следъ завръщ ането си въ Франция г. Десбонъ е д ъ р ж а л ъ пакъ
редица сказки относно впечатленията си о тъ Европа и Балканите. П ъ р 
вата си сказка е изнесълъ въ градъ Ларйолъ; на нея присжтствували и
мнозина кметове отъ околните м еста. Втората сказка е д ъ р ж а н а въ
градъ Рабастенъ по случай създаването на секция отъ Лигата за пра
вата на човека и гражданина. И на д в ете м еста подробно е запозналъ
слушателите съ исканията и борбата на македонците.
На 13 августъ 1931 г. вестникъ „М акедонска Т р и б у н а ” помести
следната статия о тъ Ж о р ж ъ Десбонъ:
« В секи безпристрастенъ човекъ, който изучава македонския проблемъ
съ обективностъ, сиречь съ пълна грижа за истината, требва да признае, че
освобождението на Македония е една европейска необходимость. И наисти
на, всеки безпристрастенъ човекъ признава това. Но какъ да се осжществи
тая европейска необходимость ?
Н екой поучаватъ македонците — чиято земя е посочена отъ граници,
покрити съ картечници и вълчи ями — да чакатъ деня, когато границите,
всичките граници бждатъ премахнати. Тогава Македония ще добие — найсетне — правдата и свободата, които лежатъ въ основата на м еж дународ
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ните отношения. Нейното сегашно разпокжсване ще изчезне по силата на
това превъзходно съображение: не ще има вече каквато и да е граница.
Приятна фантазия ! н ек ол ко столетия ще изтекатъ преди да се о с ъ 
ществи това миролюбиво разрешение, предлагано сега отъ политици, които
сж пленени отъ собственото си многоглаголство.
Премахване на границите ! Д а се залъгваме съ тая формула за об
ществено съжителство въ 1931 година, при днешното политическо и военно
положение въ Европа ! И да я прилагаме къмъ македонците, чиято Голгота
е всекидневна ! Какъвъ великолепенъ примеръ з а опасностьта, която миролюбието на политиците надвисва надъ европейските жертви на неправ
дата и — понеже неправдата не може да бж де вечна — върху самата
Европа !
Т ези апостоли на премахване на границите съвсемъ забравятъ, обаче,
че въ рамката на сжществуваяците договори значителна часть отъ маке
донския проблемъ може и требва да получи своето разрешение, т е минаватъ подъ мълчание първото, неотложното искане на македонците: зачи
тане отъ страна на завоевателите правото на завою ваните на свобода на
мисъльта, на верата, образованието, на словото.
Ньойискиятъ договоръ дава на македонците правото да притежаватъ
свои църкви, свои училища, свои вестници, своя книжнина. Тласкатъ ли
къмъ размирие Европа онези, които заедно съ македонците искатъ да не
бжде считано като листъ хартия задължението за покровителство на мал
цинствата, гарантирано отъ договорите за миръ ?
Онова, което застраш ава Европа, е увещанието къмъ македонците:
« Чакайте 150 или 200 години — най-малко — премахването на границите,
за да се възползувате отъ това минимално право, което Ньойискиятъ
договоръ ви дава, правото да сжществувате ».
Македонци, останете верни на себе си. Укрепете своя националенъ
духъ. Поздравете бждещето и далечно премахване на границите като една
щастлива случайность. И дайте на т ези поклонници на случайности да
разбератъ, че не желаете д а играете ролята на мъртавцн.
Като извикамъ, отъ все душа: « Д а ж ивее Македония ! », азъ имамъ
пълното убеждение, че Македония ще ж и в е е ».
Хамерфестъ, 9 юний 1931 година ».

Презъ 1933 г. Десбонъ изнесе наново редица сказки изъ разни
градове на Франция, включително Парижъ, предъ политически сдру
жения и научни дружества. Винаги увлекателно, винаги динамично, съ
голяма убедителность той е разглеж далъ разните фази на македонския
въпросъ, рисувалъ е положението на македонското население, история
та на Балканите презъ 19 в е к ъ и въ настояще време, икономическите
възможности на Македония, неприложенитЪ договори относно нацио
налните малцинства, ролята на македонските борци, на македонската
емиграция и прочее.
*

Италиянскиятъ публицистъ, авторъ на книги, общественикъ г. Д ж о 
ванни Прециози писа следното:
«А к о въ политическото поле има едно лесно предсказание, то е:
Македония ще има своята независимость.
Кога ще я има ? Какъ ще я има ? Тукъ предсказанието става трудно.
Имаше въ първия периодъ на световната война, презъ време на неу
тралитета на България, некой изм еж ду народите отъ съю за, които посочиха
пжтя — ще кажа мирния — за решаването на македонския въпросъ.
Предложението — което имаше специално отъ френска страна найголемата опозиция — не бе прието и България влезна въ войната на
страната на централните сили.
Но македонския въпросъ е винаги живъ, и щ е се влошава все повече,
докато веригите ще станатъ по-тежки.
При настоящето състояние на нещ ата само едно революционно дви
жение би могло да дад е Македония на македонците.
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К азахъ « при настоящето състояние на н'Ьщата»; защото ако това
трЪбва д а се пром-Ьни, би се променило следователно и предсказанието.
(Взето отъ книгата на г. Ж оржъ Нурижанъ « Л а Мачедония
нелъ пенсиеро италиано», Римъ 1932 г.).

*
Р ед акто ръ тъ на женевския вестникъ „ Ла Маседоанъ ” , неуморимиятъ ратникъ за свободата на нашата родина предъ общественото
мнение въ чужбина, Симеонъ Ефтимовъ, предаде въ софийския вест
никъ „ Македония ” разговорите си съ известния унгарски държ авникъ
Графъ Апони и албанския министъръ г. Мехди Фрашери.
Графъ Апони бе направилъ силно впечатление еднажъ, говорейки
като делегатъ на Унгария въ Обществото на Народите. Относно гра
ниците, които Версайлските договори начертаха въ Европа, той бе се
провикналъ търж ествено въ следния смисълъ: „ На мене ли некой ще
говори за непроменимость на границите — на мене, който лично б ех ъ
свидетель какъ се сгромолясваха редица политически режими, какъ за
гинаха големи империи и се срушиха тронове, които беха сметани найсолидни ? . . . ”
Мехди Фрашери е бивалъ въ турско време каймакаминъ въ Охридъ
и други м ^ ста на Македония. Отнасялъ се е справедливо и хуманно спремо местното население и бе оставилъ добри спомени всредъ тамошните
българи.
Ефтимовъ е поискалъ да чуе мнението на Г р аф ъ Апони за случаи,
когато една д ъ р ж а в а отказва да признае качеството на малцинство на
едно население, както прави сръбската и гръцка власть спремо маке
донските българи.
Графъ Апони отговорилъ:
„ Струва ми се, че едно малцинство не престава да сж щ ест
вува о тъ факта, че неговото сжществуване се отрича. Правото и
д ъ л г ъ т ъ на гаранция, която Обществото на Н ародите е поело, си
остава изцело на лице, дори при наличностьта на едно оспорване.
На съ вета принадлежи да определи начина, чрезъ който при по
добни обстоятелства, ще може да се изработи едно убеждение и
установи едно схващане. Вие сте българинъ отъ Македония. Щ е
престанете ли да бждете такъ въ , ако некой ви отрече това право ? ”
Мехди Фрашери бе сжщо делегатъ при Обществото на Наро
ди те от страна на Албания. Той е заявилъ:
« — Сближението м еж ду балканските, народи е необходимо, но при
условие, че положението, създадено отъ силата, ще бж де заменено съ едно
положение на правото. За неговото реализиране ще трЪбва д а направятъ
отстжпки онЪзи, които сж. облагоделтествувани отъ договорит-Ь. Н е виждамъ
още условия за създаване на федерация ».

Следъ като говорилъ за албано-българските отношения, за които
казалъ, че има добро съгласуване на еднакви албански и български ин
тереси, които стрували повече отъ единъ съюзъ, той се сп релъ и върху
отношенията на Албания съ Югославия:
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« НашигЬ отношения съ Ю гославия сж нормални. ТЬ биха се подобрили
ако албанското малцинство въ Ю гославия се третира по-човЪшки и въ
духа на договорить. З а жалость, то е предметъ на жестоки преследвания.
А зъ смЪтамъ, че то дори страда повече отколкото българското малцинство.
Така, властитЬ отнимать нивитЬ и кжщитЬ на мЪстнить албанци, за да
ги принудатъ да напуснатъ бащинит'Ь си огнища. ХилядитЬ бедни албански
семейства днесъ сж изхвърлени на ул и ц а та ».
(Справка «М акедонска Трибуна» 13 ноемврий 1930 г.).

*
Де Лукачъ, бившъ унгарски министъръ на просветата и предсе
датель на унгарската лига за ревизия на Трианонския договоръ, при
посещението си въ София е направилъ следната декларация за вестникъ
,, Македония
« Унгарското обществено мнение следва съ най-голяма симпатия бор
бата на македонците з а тЬхната свобода.
З а унгарцитЬ веЬка борба на македонския народъ е симпатична. Въ
миналото Унгария сжщо е водила една борба отъ този родъ и тя има
герои като Кошутъ и други, които се бориха за свободата и които сж
популярни не само въ Унгария, но сжщо и вънъ отъ н е я ».
По режима въ Ю гославия г. Лукачъ е заявилъ:
« Сегашната структура съ сила, създадена въ Югославия, не може да
трае дълго време. Ц ялата държава изглеж да нестабилна».
(И зъ вестникъ « J la М аседоан ъ», Ж енева, 22 май 1931 г.).

*
Познатиятъ журналистъ Л. Немановъ, сътрудникъ на професоръ
Павелъ Милюковъ въ вестника му „ Последния Новости ” , излизащъ въ
Парижъ, писа статия въ софийския вестникъ „ Македония ” , въ която
каза между другото:
,, Всички средства за насилствена денационализация, които
прилагаха въ Македония сръбските власти — именно терорътъ ,
сръбската колонизация, организирането на контра-чети и въорж жаването на сръбските колониста — не дадоха резултати, на които
разчиташе белградското правителство.
Всички мои наблюдения ме наведоха до дълбокото убеждение,
че въ денационализирането на българо-македонското население
о тъ сръбските власти до сега почти нищо не е постигнато и нема
никаква вероятность да се постигне. Националното чувство на
това население не само че не е отслабнало, но се усилило и найхарактерно е това, че най-добре национално настроена и наймалко наклонна за примирение е тъкм о младежьта, която е израстнала презъ време на сръбското владичество и е получила образо
вание въ сръбски гимназии и университети.
Българското население въ Македония нема нужда о т ъ никакви
странични подбуди, за да се подърж а националното му съзнание:
това национално съзнание е врасло въ плътьта и е просмукано
въ кръ вьта на македонските българи; то е неделимо о т ъ т е х ъ и
те се д ъ р ж а т ъ съ него здраво и непоколебимо . . .
Азъ бихъ м огъ лъ да приведа десетки примери за невидимите
и неуловими пжтища, по които българското население на Маке
дония затвърдява и развива у себе си националното чувство, но
см етам ъ, че е по-добре да не говоря за т е х ъ . ”
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*
АрменцитЯ си оставаха вЯрни приятели на нашата кауза. Ето какво
съобщи вестникъ „М акедонска Т р и б у н а ” отъ 3 май 1934 г. за посе
щението на генералъ Карекинъ Н ъж дехъ въ Дитроитъ:
„ На 22 априлъ арменцитЯ, живущи въ Дитроитъ и околно
стите, устроиха грамадно събрание съ главенъ говоритель ген.
Н ъждехъ. Събранието стана въ аудиторията на Кясъ Текникалъ
Хайскулъ, кждЯто миналия септемврий се откри конгреса на М.П.
организации въ Америка и Канада. Повече отъ 3000 арменци присж тствуваха на събранието.
Генералъ Н ъж дехъ въ речьта си спомена често Македония и
имена на македонски революционери, сочейки ги за поучителенъ
примЯръ. „ О тъ македонцитЯ, каза той, научихме какъ патриота
може да умрЯ за отечеството си усмихнатъ и съ съжаление, че
нЯма повече да жертвува, освенъ живота си ” .
„ Македония, каза той, е географически заробена, обаче, македонскиятъ духъ е свободенъ. ВраговетЯ на Македония знаятъ си
лата на ВМРО и не сж спокойни. ТЯ знаятъ философията на маке
донския революционеръ, който знае да умира за Македония усми
хнатъ. Безъ свободата на Македония нЯма да има спокойни Бал
кани. ”
Генералътъ порица вжтрешнитЯ врагове — шпионитЯ въ м а
кедонското освободително движение, които Сърбия ангажирва да
водятъ сатанинска и разрушителна работа въ София въ полза на
Сърбия. „ Обаче, македонцитЯ нЯматъ основание да сж песимисти.
При една война тЯ нЯма да изгубятъ, освенъ веригитЯ си ” .
Т укъ е подходяще да припомнимъ имената още
странни общественици, които между дветЯ свЯтовни
съ симпатия върху нерешения македонски въпросъ,
робеното наше население. ТЯхниятъ списъкъ давамъ
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на нЯкои чужде
войни се спираха
защищавайки по
въ приложение г’2.

XLVIII. СТРАХЪТЪ НА СРЪБСКИТЪ ВЛАСТИ ОТЪ ВМРО
Намерението ми т у к ъ не е да се спирамъ на многобройните мерки,
които д ъ р ж а в а т а Сърбия (по-сетне лично отъ краля наименувана Юго
славия) взимаше срещу борбата на Македония за свобода и независи
мость. Предостатъчно сж обрисувани тЬзи мерки о т ъ журналистите,
политиците и дипломатите на множество чужди държ ави, п ъ къ и отъ
печата на сръбските балкански съюзници. Обрисували сж т е какъ въ
Македония подъ властьта на Б е л гр ад ъ е царувало почти неизменно обсадно положение; посочвали сж разм ера на войските и на джандармерията, разположени въ македонските околии; изнасяли сж множество
о тъ уж асните факти, които и азъ посочвамъ въ моите спомени. Всичко
това говори за тревогата, за несигурностьта на Сърбия поради въведе
ното отъ нея потисничество въ Македония.
Цельта на следващите кратки редове, обаче, е друга. Искамъ да
посоча колко сръбските административни и военни началници, п ъ къ и
т е х н и т е подчинени, сж изпитвали личенъ страхъ поради наличностьта
на македонски борци, поради отмъстителния, въ защ ита на народа, юмрукъ на ВМРО. Цитирамъ само две ясни и меродавни признания на сръб
ски големци. Т ехн и ятъ страхъ не може да се прикрие задъ измислиците
и ругатните, съ които сж примесили описанията на страха си. Ето тия
два цитата:
1.
Синътъ на Ж ика Лазичъ, Алексие, пише на 8 декемврий 1960 г.
въ в-къ „ Гласъ канадскихъ с ъ р б а ” — въ връзка съ извършения отъ
Иванъ Момчиловъ върху баща му атен татъ въ Б ъ лградъ (в ъ канце
ларията му) следното:
„ С ещ ам ъ се, б е х ъ м алъкъ когато баща ми ни показа по
н е к ак ъ в ъ случай портрета на единъ отъ атен таторите; поржча
ни веднага да известимъ ако видимъ такова лице въ близость на
кж щ ата ни. Върху т ези работи баща ми не желаеше да говори, но
намираше за нуждно да ни извести каква е действителностьта.
Ж ивеехме въ низъкъ партеръ на ул. „ Господар Йованович ”,
№ 61. Понеже македонствуващите сж имали обичай да ликвидир а т ъ и ц ела фамилия, или група хора, хвърляйки бомби въ жили
щето или заведението, баща ни единъ пж ть ни каза: „ Атентатор ъ т ъ може некой день да хвърли бомба презъ прозореца. Ако
видите, че н е к ак ъ в ъ предметъ пада въ стаята, недейте мисли мно
го какво може да е, ами бързо се пружите на пода ! ” . Д ед о ми въ
т а к ъ в ъ случай въздъхваш е, а ние останалите мълчехме. Спомнямъ
си, че по това време, когато вечерь си легахм е въ кревата, докато
не заспя, гледахъ къ м ъ прозореца и пресм етвахъ кжде да се
изпружа ако стане нужда. Въ часовете на съмнение, особено ко
гато баща ми обикаляше границата и застраш ените краища, майка
ми запалваше кандилото . . . ”
Какво излиза о т ъ този к р а т ъ к ъ разказъ на некогашния младеж ъ
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Алексие ? Излиза, че краищата, които е обикалялъ Ж ика (а това е пре
димно Македония) съвсемъ не сж били сръбски, както ги рисува и
Ж ика и синъ му; въ нашата родина, значи, Жиковци съ трепетъ сж
пжтували, макаръ и пазени отъ многобройна страж а, защото ги е зао
бикаляла атмосферата на въведеното отъ т е х ъ робство.
Много признания въ сръбски книги и вестници п о твърж даватъ това,
което казва Алексие, т.е. с т р ах ъ тъ на сърбите.
Ликвидирането на цели фамилии е привилегия на сръбската адми
нистрация, въ която първа дума имаха полицейските шефове като Ж ика
Лазичъ и Матковичъ. Т е провеждаха националния геноцидъ въ Маке
дония. Напразно Ж ика е лъгалъ семейството си. Кой е избивалъ цели
семейства и унищожавалъ цели села, показватъ членовете на Карнегиевата анкетна комисия, а до голема степень и другите факти, посочва
ни въ моите спомени.
Никакъ не е излишно да поясня, че когато Ж ика Лазичъ е все~
валъ — по описания отъ сина му начинъ — страхъ о тъ ВМРО въ се
мейството си, той, т.е. Жика, бёше ш ефъ на ц ел ата сръбска тайна и
явна полиция, за ц елата държ ава.
2.
П етъръ Мартиновичъ — Байица, черногорецъ, издаде въ Чикаго
презъ 1956 г. книга подъ заглавие ,, Миланъ Недичъ ”. Книгата е печа
тана отъ „ Д ж Ф ъ рстъ Америкенъ Сербианъ Корпорейшънъ ” 705 Саутъ
Уелсъ Стрийтъ; Чикаго 7, Илиноисъ.
На страници 51, 52 и 53 Мартиновичъ ни дава следното описание:
„ Идването на Миланъ Недичъ въ Скопйе, загрижило е край
ните елементи — българските терористически банди и шпионските
,, гомуле ” . Това беше периодъ, когато почтените граждани и
добри националисти ж ивееха въ страхъ, а особено следъ убива
нето на видни хора, каквито беха въ Щ ипъ генералъ Ковачевичъ,
а въ Битоля Спасое хаджи Поповичъ, и други.
При това положение, единъ виденъ сърбинъ ми говори след
ното:
,, Тогава б е х ъ на работа като секретарь на политическия отд е л ъ на ,, Народна отбрана ” въ Б ел гр ад ъ — чийто председатель
бе д -р ъ Миланъ Гавриловичъ. Въ това си качество съ м ъ получилъ нареждане о тъ тогавашния председатель на „ Народна от
брана ” , покойния войвода Степа Степановичъ, да отида въ Ско
пйе заедно съ редактора на вестникъ ,, Народна одбрана ” Велиборъ Йоничъ, и там ъ да образуваме почетенъ комитетъ отъ видни
граждани за митинга на ,, Народна отбрана ” въ Ю жна Сърбия,
който требваш е да се състои въ Скопйе.
Отидохъ съ покойния Йоничъ въ Скопйе и нам ерихъ пред
седателя на подотбора на ,, Народна отбрана ” полковникъ Манчичъ; представихъ му се и го помолихъ да свика широка кон
ференция о тъ видни граждани, на които бихъ предалъ поздрава
на войвода Степа Степановичъ и бихъ имъ съобщилъ неговото
желание, да се състави отъ най-видните граждани на Скопйе
почетенъ одборъ, който ще тр еб в а да организира големия митингъ на „ Народна отбрана ” за Ю жна Сърбия. Полковникъ Манчичъ веднага ни се постави на разположение и съ желание да
се залови за работа. Конференцията се свика въ основното учи
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лище при офицерския домъ въ 18 часа, понеже бех а настжпили
юнскитё горещини, и дните се бех а удължили.
На конференцията се е озовалъ д об ър ъ брой скопски гр аж 
дани, но а з ъ и Йоничъ веднага разбрахме, че не сж много въо
душевени. Идваха поединично, въ никаква свещенна тишина, като
въ страхъ, приближаваха се до насъ ржкувайки се безъ усмив
ка и задоволство. Но не знаеха за какво точно се касае. Това
държ ание на насъ б е впечатлително. Накрая, когато се б е събралъ доб ъ р ъ брой, станахъ да ги поздравя о тъ името на вой
водата и да имъ изложа цельта на нашето идване. Като почнахъ
да говоря, прозорцит-Ь на училищната стая б е х а отворени. На
това азъ въобще не обърнахъ внимание, и съ повишенъ тонъ започнахъ да излагамъ неволите на Ю жна Сърбия и да осж ж дам ъ
българската пропаганда. Но въ това ме прекжсна нагло предсе
дателя, полковникъ Манчичъ съ думите:
— Прощавайте, само да затворимъ прозорците.
Азъ и покойния Йоничъ бехме много изненадани. Защо да
се затварятъ въ голем ата юнска горещина, и го запитахъ какво
значи това. На м оятъ въпросъ получихъ отъ полковникъ Ман
чичъ, доколкото се сещ ам ъ, т а к ъ в ъ отговоръ:
— Е, мои господа, леко е на васъ въ Б елградъ. Вие дойдете,
изговорите се и си отидете; а ние оставаме задъ васъ и пла
щаме съ живота ваш ите речи. Т а и сега, ако биха ни чули българ
ските шпиони какво правимъ тукъ, биха ни избили българските
терористи на с р е д ъ Скопйе, посредъ день ” . . .
Стотици такива признания бихме чели, ако пребиваващите въ Ма
кедония сръбски насилници биха рекли да напишатъ искрено какво сж
чувствували когато упражняваха тиранията си въ нашето отечество.
Тази тирания е причината и за оня страхъ, за оная „ зловеща ти
шина ” (съвсем ъ несполучливо наричана отъ Мартиновича „ свещенна
при която Слу влизали въ салона — безъ усмивка и задоволство видните
скопски граждани, повикани да „ избирать ” комитетъ за митинга на
Народна отбрана ”. Неколкото думи, които Мартиновичъ е написалъ
за душевното състояние на тия граждани при съприкосновението имъ
съ сръбските власти, изразяватъ разположението на целия нашъ угнетенъ народъ подъ сръбската власть, както — въ почти сж щ ата сте
пень — и настроението на другите обезправени народности въ нашето
отечество.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
(къмъ главата «Виновниците по убийството на Тодоръ А лександровъ»).

ГЕОРГИ АТАНАСОВЪ
Веднага тр еб в а да кажа, че се извърши греш ка като биде приетъ
въ редовете на ВМРО Атанасовъ. И на друго место съ м ъ споменавалъ,
че азъ бЯхъ между онези, които писаха на Александрова да го приеме.
Може би той имаше качества на единъ строгъ фелдфебелъ; но т е не
сж полезни за една постоянна работа всрЯдъ народа.
Още презъ 1924 г., въ спомената книга* на ВМРО, б е казано за
Атанасова:
,, Тодоръ Александровъ го прие при себе си (въ Македония — бел.
наша) съ надежда, че ще може да поеме една часть отъ грамадната
му организационна работа. Презъ четиримесечното си стоене въ вж трешностьта на Македония, обаче, той показалъ качества несъвм ес
тими съ делото на революционера: сприхавость на характера, прека
лено заповЯдничество, амбициозность и една непоправима графомания
— бележки, проекти, планове за било и не било; а знае се, че 9 0 %
отъ аф ер и те въ македонското освободително движение се д ъ л ж а т ъ
именно на манията да се води непотребна преписка, да се д ъ р ж а т ъ
лични дневници и лични архиви. Въпреки нуж дата отъ единъ енергиченъ и авторитенъ помощникъ, Т. Александровъ се виде принуденъ да
потърси начинъ да се освободи отъ сътрудничеството на Г. Атанасовъ.
Положението въ българската часть на Македония му откри възмож ность за това. Атанасовъ б е изпратенъ там ъ като делегатъ на ВМРО
съ посочената вече по-горе задача. Той успе на първо време да засили
авторитета на ВМРО въ тоя край. Въ самия процесъ на борбата съ
властьта се д ъ р ж а достойно, м акаръ че и ту къ не м ож а да се осво
боди отъ манията си за писане и преписване скици, нареждания, проек
ти — една мания, която поглъщаше три четвърти отъ времето му.
УспЯхътъ на тая борба, обаче, пусна въ амбициозната му душа бацила
на грандоманията. Едва влезълъ въ редовете на борбата, той се по
чувствува като билъ и пребилъ въ нея, заблЯнувайки за големство,
за факторство, и захвана да се заглеж да съ ревность, която не можеше
да скрие, къ м ъ върховете, до които бе се издигналъ вече Тодоръ
Александровъ чрезъ една двадесеть и петь годишна неуморна, непрекжсната и пълна съ рискове и отговорности работа ” .
Ефремъ Чучковъ, който б е ималъ възможность да наблюдава Ата
насова, го наричаше ,, дивъ пЯтелъ ” . Необуздана, дива, отвратителна
бе амбицията му. Т ам ъ кж дето требваш е да действува съ т актъ , той
действуваше съ грубость; гдето б е потребно да се убеждава — той
заповедваше. Преди военния превратъ о тъ 9 юний 1923 г. се завърна
въ София нелегално, съ пълномощно о т ъ Тодора, за да се среща съ
познати, негови бивши колеги о т ъ армията, съ некой лица о тъ партии
т е и пр. Виждахме се често изъ приятелски кжщи. И зб егв ахъ да водя
съ него продължителни разговори; това ми б е невъзможно. Задоволявахъ се да д ам ъ или да взема кратки сведения относно р аб о ти те ни.
* « Заговорътъ противъ Тодоръ А лександровъ» отъ 1924 г.
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Не можехъ да търпя буквоядството му. Постоянно чертаеше к р ъ г 
чета, квадратчета, стрелки и всякакви други фигурки, които не водеха
към ъ нищо практично и резултатно. По-лошото бе, че въ ония опасни
дни той всекидневно си записваше имената на срещ натите лица, взи
маше подробни бележки и за водените разговори. Т огазъ подобни н е 
ща требваш е да се избегватъ. Когато му направихъ бележка въ найучтива форма — ц елъ позелене. Продължи да разнася отъ кжща на
кжща едно малко куфарче, целото натъпкано съ листя, изпъстрени
съ фигурки, имена и разкази за водени разговори. Като се измествахме
о тъ една квартира запитахъ го на улицата, какво би направилъ съ
куфарчето, ако ненадейно ни нападне полицията. Вместо отговоръ той
почука по револвера си и каза: ,, Т укъ има двесте куршума . . . ” . Това
бе плитъкъ бабаитски отговоръ; винаги имаше рискъ куфарчето да
бжде заловено, даже ако той би повалилъ и двесте души, споредъ
см етката му.
Д ругъ пжть требваш е да поговоримъ съ него относно издирва
нето на двама души отъ стара България, които за лична см етка зле
беха изложили името на ВМРО, безъ да сж имали некога нещо общо
съ нея. Очуденъ б е х ъ като заварихъ Атанасова съ разгъната предъ
него карта на България, а по нея на десетина м еста забодени иглички. Обясни ми, че на картата били означени м естата, кждето предполагалъ да се укриватъ двамата престъпници. И всичко, което ми го
вори относно плановете за техното залавяне, бе така чудно за мене,
отдалечено отъ всеко понятие за конспирация, безъ всека прилика съ
една революционна практика. Но за да му се каже друго мнение т р е б 
ваше старателно да се подбиратъ думи, фрази, тонове. Иначе, рис
кувахме да се скараме и да се осуети всекаква по-нататъш на връзка
помежду ни.
В резалъ се е въ паметьта ми единъ другъ случай. Бехме отишли
въ Пловдивъ следъ преврата отъ 1923 г. — Алеко, Атанасовъ и азъ.
П ътувахм е съ автомобилъ. Алеко бе намерилъ за нуждно да се пре
облече въ дрехи на архимандритъ; и придружаващ иятъ го Мицо Чегански бе с ъ щ о въ свещеническо облекло. О тъ Т атаръ -П азардж и къ до
Пловдивъ п ъ т я бе секаш ъ нарочно посипанъ съ дебелъ пластъ отъ
финъ прахъ. Колкото и да затваряхме плътно прозорците на колата,
търпейки непоносима горещина, Алеко и Чегански побелеха като отъ
снёгъ. Вънъ отъ този еф ектъ предъ домакина, въ чийто домъ отсед
нахме, Алеко съ нищо друго не се прояви при тази си екскурзия; ако
не сметаме впечатлението отъ грамадното му телосложение, и наистина
внушителна глава, съ коси до раменете.
Въ дома на този приятель свикахме възможно по-тайнствено десеть—петнадесеть измежду заможните, влиятелни пловдивски граж 
дани, предъ които требваш е да се изнесе нуж дата отъ подпомагане на
македонското дело съ парични средства. Атанасовъ, който единственъ
между насъ говори, вместо да стъкми — както подобаваше предъ ин
телигентна среда — неколкото си фрази, предаваше на присъствующ ите секаш ъ некаква военна наредба. Когато привърши словото си,
единъ измежду поканените, събуденъ човекъ, помоли — ако е в ъ з
можно — да се каже о тъ насъ нещо върху духа на поробените българи,
и върху изгледите за освобождението на Македония. Тая молба не бе
друго, освенъ изразъ на искрено желание да се научи нещ о обнадеждващ е по с ъ д б а т а на нещ астните потиснати братя. Но поне на
—

678

—

това запитване да дадеше Атанасовъ единъ сносенъ отговоръ . . . Той
бе стисналъ устни отъ ядъ; едва дочака да довърши ч о в ^ к ъ т ъ ду
м ите си и сопнато заяви, че не било работа никому да се интересува
за живота на организацията, да знае що тя прави и какво проектира,
нито на какво разчита за успаха си. Всички мълчеха, а запитвачътъ се
смути. Кой знае дали Алеко схвана колко лошо постжпи Атанасовъ.
Азъ не знаехъ кжде да погледна. Ако освободителното дело изисква
преди всичко да се спечелватъ хора, Атанасовъ беше най-пригоденъ
да ги отблъсква.
Х арактеристиката отъ 1924 г. продължава така:
,, И ето, преди да има какво да е узаконено положение въ ржководните ср е д и .н а организацията, Г. Атанасовъ прави опити да дЪли мегданъ съ Т. Александровъ: пише на своя глава окржжни, инструкции,
преиздава и поправя правилници, изобщо влиза въ изключителните ком
петенции на Цен. Комитетъ на ВМРО. Александровъ, който имаше непогреш имъ усЪтъ и сигурна м ^рка за стойностьта на хората, му отправяше
на първо време чисто другарски предупреждения, общиятъ смисъль на
които бе: да се освободи отъ манията си за писане на планове и проекти
съ разни квадратчета и триъгълничета, и да се проникне о тъ необхо
димото съзнание, че въ една революционна организация дисциплината
требва да стои като ненарушима догма ” .
Разпорежданията му, всичките му планове за дейность водеха към ъ
едно обособяване на районите, които той и Алеко завеж даха по пъл
номощие о тъ Тодора. Той се опита и легалните младежки органи
зации въ Пиринска Македония да сглоби въ отделна окрж ж на централа,
та по този начинъ да ги откжсне отъ влиянието на общия съю зъ на
македонскит-fe младежи изъ цела България, чието ржководно тЪло беше
въ София. Повикалъ бе некой отъ членовете на това тело, за да ги
убеждава въ ползата о тъ създаване на окрж ж енъ съю зъ за Петричко.
Азъ се случихъ на тая малка сбирка и заедно съ други те младежи,
отдавнашни мои другари, заявихме, че е по-полезно да се запази досе
гашния единенъ съю зъ; но ако никакви специални нужди диктуватъ
предлаганата промяна въ тоя македонски край, не остава освенъ окон
чателното решение да бжде съобщено на младежкия съюзъ, за да
съобрази той по-нататъш ната си работа споредъ новото положение.
Атанасовъ схвана, че намерението му удря на камъкъ, но намери
възможность да се измъкне съ идеята за допълнително разглеждане
на въпроса. Ние си споделихме убеждението, че подполковникътъ се
ржководи о тъ мисъльта да подчини на своята воля м ладеж ьта въ
окржга и че ту къ мирише на никакво отцепничество. Азъ се срещнахъ
съ Тодора и му разправихъ всичко, като го помолихъ да тури край
на тези опити. Наистина, изпратено бе писмо до Алеко, съ което Тодоръ
решително се обяви срещу нам есата на Серския революционенъ о кр ж гъ
въ работите на легалните организации въ пиринската область, съ
други думи казано — срещу нам есата на Алеко и Атанасовъ.
Цитираната по-горе характеристика за Атанасова продълж ава:
,, Въ манията си за първенство, вместо да си вземе добра бележка
отъ тия предупреждения, Атанасовъ ги схвана като стрем еж ъ отъ
страна на Александровъ да се възпрепятствува на неговото издигане
на по-челно м есто въ редовете на ВМРО и му се сопва съ писма, въ
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които съзнанието за д ъ л гъ капитулира предъ една болезнена амбиция
и непоправимъ бабаитлъкъ. Познавайки и преценявайки добре и амби
цията и безосновнитЪ подозрения на упорития и своенравенъ Атанасовъ,
Тодоръ му пише къ м ъ края на 1923 г.:
„ Да твърдиш ъ, че Централниятъ Комитетъ иска да сведе твоето
участие въ нашата борба до слепо послушание, значи да си кривишъ
душата. Никого до днесъ организацията не е издигала така високо
въ продължение само на една година, както тебе, и никому не е поверя
вала тъй скоро толкова важни и деликатни мисии ”.
Толерантностьта на ,, автократа ” Александровъ спрямо Атанасовъ
отиде до тамъ, че за да му докаже справедливостьта на своите пре
дупреждения и упреци и да го насочи към ъ опомване, самъ даде идеята
за една анкета, която обективно да установи произволите му спроти
стату ти те на ВМРО и гр еш ки те му отъ гледище на добре разбраните
интереси на освободителното дело, макаръ че имаше и право и сила
да го изхвърли самъ отъ редовете на организацията, така както самъ
го прие въ тия редове. Г. Атанасовъ, вместо до почувства срамъ предъ
тоя благороденъ ж естъ на Александровъ и да признае гр еш к и те си,
отговори съ единъ тонъ, който граничи съ дива арогантность и отклон
ява анкетата съ безкрайни усуквания за нейния съставъ. При все това
анкетата се състоя и Г. Антанасовъ призна гр еш к и те си, но затаи
злобата въ душата си. Т. Александровъ продължи да го третира и
съ писма и въ срещи за свой сътрудникъ, като избегваш е да дразни
сприхавостьта и амбицията му. Амбицията, обаче, на Г. Атанасовъ
расте независимо отъ това, отъ день на день. Името и грамадния авторитетъ на Тодора му будятъ злоба и зависть. Той има нужда отъ
съчувствие и съдействие за удовлетворение на тая амбиция. И се при
лепва твърдо към ъ Алеко Василевъ, като двамата взаимно се съгласяватъ: Атанасовъ да премълчава и маскира негодностьта и престжпленията на Алеко; Алеко отъ своя страна да подърж а и пропагандира
правото на Атанасова за лично место въ върховното ржководство
на ВМРО. И двамата се настаняватъ по пашовски да „ революционерствуватъ ” въ Петричкия окржгъ, като обр ъ щ атъ ,, революционерството ” въ доходно и забавно занятие. Предупреждението на Александровъ,
че революционерството съ гощавки и ненуждни парадирания е свето
татство съ големото македонско дело, се отнася вече и до двамата; и
лвамата солидарно го отклоняватъ съ нуждата да се устроятъ тукъ
незнамъ какви сдружения, там ъ ветеринарни лечебници, или да се при
върши днесъ еди кой си уставъ или специална инструкция за лекуване
добитъкъ, утре незнамъ каква „ п е с н о п о й к а ” . Т е си допадаха напълно
съ Алеко Василевъ. Тъй много си допадаха, че беха готови да си
скриватъ взаимно престжпленията, за които мнозина вече захванаха
да приказватъ. Ето какво изповедва между друго въ интимните си
бележки Г. Атанасовъ: ,, Тод. Александровъ ми фиксира имена, отдето
Алеко е взелъ налогъ, за да ги проверя, т.е. да му донеса и пакъ да
стоя при него ” . Очевидно Т. Александровъ, разчитайки, че Атанасовъ
ще да е по-почтенъ и по-родолюбивъ, опиталъ се е да възложи на него
единъ контролъ надъ престжпленията на Алеко. Честниятъ Тодоръ не
е допусналъ, че Атанасовъ се е разбралъ по всички линии съ Алеко и
че и той е вече ималъ въ едно частно кредитно учреждение въ София
петь текущи сметки на истински и фиктивни имена (Атанасовъ, Моровъ,
П. А. Петровъ, П. В. Петровъ сж все негови имена), на обща сума надъ
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2,000,000 лв. и е вече търсилъ, споредъ една собствена негова бележка,
английско или американско кредитно учреждение, за да си вложи ико
номиите. Не е допускалъ Александровъ, че две тъмни сили: п р е с т ъ п 
ната амбиция на Г. Атанасовъ и разбойнишкия инстинктъ на Алеко
Василевъ настж пватъ вече срещу него, срещу самото македонско осво
бодително движение.
Единъ отъ хората на организацията, когото Алеко и Атанасовъ
сж смитали за свой приближенъ човекъ, пише: ,, Алеко и Атанасовъ
6'fexa повели напоследъкъ кампания противъ Т. Александровъ с ь изрично
заявление, че въ техни ржце е силата на организацията. Т. плександровъ прави само шумъ около своята особа чрезъ разни европейски
кореспонденти. Тия нещ а повтаряше и Щ. Влаховъ. Последния по
внушение на Алеко и Атанасовъ, отказваше по некога да изпълни
категорични нареждания на Ц. Комитетъ, подписани о тъ Тодора. (Това
е съвсемъ естествено, когато прем ите му началници — патроните п
ортаците му, вършеха, както се изтъкна вече, сж щ ата apoi антность,
б.н.). Така напримеръ, Александровъ издаде категорична заповедь по
целата организационна територия, да не се признаватъ формално ни
какви разходи на организационни хора за вино и ракия. Щерю Вла
ховъ не само отказа да изпълнява тази заповедь, ами напукъ, пусна
му края и разписките за спиртъ хвърчеха въ още по-големо коли
чество. Щерю и Георги Пенковъ заедно съ Алеко, Атанасовъ и братя
Елшански (за които по-долу ще стане дума) не изпущаха случай да
подбиятъ авторитета на Т. Александровъ ” .

С ъ ю зътъ на тройката имаше нужда отъ ,,идеенъ ети кетъ ” , съ който
да замаскира предателската си помисъль. Комунистите съ удоволствие
имъ пристанаха съ фирмата на съветизма. И ето, Атанасовъ, който
разбираше о тъ комунизъмъ толкова, колкото Алеко отъ революция, се
,, ориентира на лево ” и на 4 августъ, значи два дни следъ декларацията
на Ц. Комитетъ на ВМРО противъ познатата виенска мистификация съ
манифеста *, и единъ месецъ преди убийството на Т. Александровъ.
предъ едно събрание о тъ организационни ржководители заявява велемждро: ,, Ако интересите на организацията го изискватъ ни^ ще т р ъ г немъ съ комунистите ”.
Това казва Атанасъ М аджаровъ, който е приежтетвувалъ на тая
сбирка. А Стою Хаджиевъ го потвърдява: ,, О тъ Методи Алексиевъ
узнахъ на гара Симитлий, че Атанасовъ е обявилъ предъ Щ ерю и
други, че вече ВМРО ще върви съ съ в ети те ” . 1
За подтиците на това внезапно и загадъчно левичарство ето що
казва комунистическия първенецъ М. Алексиевъ:
„ А Атанасовъ, по общото мнение на всички въ окржга, се таксу
ваше като надмененъ и ф аш истъ въ своите разбирания за организа
цията. Като така, т ех н а та ориентация въ лево, за която почнаха на
последъкъ да говоратъ, по никакъвъ начинъ не можеше да бжде ре*
По този манифестъ сж дадени разяснения отъ Централния Комитетъ на
ВМРО въ окржжно писмо № 774 отъ 2 августъ 1924 г., пом-Ьстено въ края на
втората книга съ мои спомени.
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зултатъ на идейни схващания. По моето мнение въ голема степень тази
ориентация се дълж и на голем ите амбиции и у двамата ” . 2
Другиятъ му другарь и съдейникъ Георги Пенковъ ето какъ го
характеризира, разказвайки за една среща: ,, На другия день Атанасовъ
бе свикалъ едно събрание на младежи и по-възрастни, съ цель да
проагитира, че всички ония младежи, способни за работа, които се
използуватъ отъ комунисти и анархисти, да в л ^за тъ въ редовете на
ВМРО. На това събрание присъствуваха младежи и възрастни, обаче
той беше много нетактиченъ въ речтьта си, та като изтърси една глу
пость квадратна: всички анархисти, комунисти и радослависти требва
да образуватъ една фашистка организация, контра на всички интер
национални стремления — голяма часть отъ младежит-fe си отидоха ка
то се споглеждаха подигравателно ” .
Щ о се отнася пъкъ до сжщината на
левичарството ” му, нека
го оставимъ самъ да си я характеризира: „М акедонските вестници,
пише той въ своите саморжчни бележки, държани следъ убийството
на Т. Александровъ, тр ебва да пишатъ въ духа на ,, новата ориенти
ровка ” — да се изтъкватъ гръцките и сръбски жестокости, но съ
уговорка, че при все това могло да се работи съвместно съ сърбите
срещу общия врагъ — узурпаторътъ на необходимия за македонското
население беломорски б р ё гъ ” ! ! !

АЛЕКО ВАСИЛЕВЪ
Алеко Василевъ сжщо не бе добре познатъ на Александровъ, ко
гато бе упълномощенъ да завежда създаващ ата се въ Пиринска Маке
дония спомагателна организация. Въ този край имаше отлични хора, съв
семъ близки на ВМРО, участници въ нея отъ миналото, съ напълно
проверенъ моралъ. Некой отъ т е х ъ би требвало да бжде натоваренъ
съ задачата, която се повери некакъ набързо на Алеко. За примеръ
посочвамъ имената Стоянъ Филиповъ и Никола Атанасовъ отъ Неврокопъ и на Иванъ Караджовъ отъ Г. Джумайско. Но имаше и други
като т е х ъ .
Върху Алеко падна избора вероятно поради факта, че той пръвъ
се озова нелегаленъ въ този край противъ властьта, която б е въ борба
срещу македонското движение. Кратко време бе нужно, за да се уста
нови, че мотивите на Алеко, за да се обяви нелегаленъ, не сж били
съвсемъ чисти и революционни.
Г. Атанасовъ може да сметаме като началникъ-щаба на злокобната тройка. Той, обаче, се опираше на Алеко Василевъ и заобикалящата
го група отъ хора нестабилни морално, нито идейно. Ето какво казва
за миналото на Алеко неговиятъ доб ъ р ъ приятель Георги Пенковъ:
,, Преди Алеко Василевъ да стане нелегаленъ, азъ го познавахъ
като едно нищожество, безъ определени убеждения и х арактеръ ; лошо
мнение съм ъ чувалъ и отъ самия Сандански, когато б е х ъ нелегаленъ
при него. Единъ пжть обикаляйки окрж га въ турско време, единъ отъ
селяните отъ сер ск и те села разправяше следното: като билъ Алеко
въ Солунъ, турските власти го арестували. Той далъ бележка до бъл
гарския консулъ, който се застж пилъ и го освободили. Следъ неколко
часа. обаче, другъ полицай го наново арестувалъ. Алеко далъ бележка
до ромънския консулъ, последния се застж пилъ и го освободилъ; като
—
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го арестували трети пжть, прибегналъ до гръцкия консулъ — о тъ това
останахъ съ впечатление още тогава, че неговото национално произ
хождение е съмнително и неизвестно ”.
За него въ книгата отъ 1924 г. ВМРО ни дава следващите сведения.
,, Знайно е какъ третираше земеделската администрация Пиринския
край. Стамболийски и Димитровъ * изпращаха въ Петричкия окрж гъ
за чиновници хора отъ обществената утайка. О тъ окржжния управи
тель до последния полицай тия чиновници презглава обираха населе
нието. Никакви легални жалби не помагаха. Стамболийски тъ р п еш е и
насърдчаваше тия обирници, защото т е, освенъ дохода за себе си, при
насяха нещо и за партията му — упражняваха всички видове насилия,
за да се съ зд ад атъ там ъ кадри на властьта.
При огромните нередности и безбройни престжпления на адми
нистрацията, тия на Алеко се посрещаха като по-малко зло. Следъ
като властьта интернира семейството му отъ Петричъ въ Варна, той
се обяви нелегаленъ и започна една борба противъ властьта. За да се
разрастне тая борба имаше добри условия въ кипналото недоволство
на населението.
Скритъ задъ авторитета на ВМРО, Алеко дава ходъ на своите
престжпни склонности. Защ ото носеше разбойника дълбоко въ тъмната си душа. Ето какво казва приближениятъ му съдруж никъ Хр. Медникаровъ въ връзка съ това: ,, Съ една дума, жаденъ за слава, за
пари и крайно ж естокъ и мъстителенъ, защото често употребяваше
израза „ щ е му перна тимбата ” , т. е ще му отреж а главата. Т ези ка
чества на Алеко Василевъ, и още като ф акторъ въ организацията, д а 
доха му пълна възможность да изкористи авторитета на организацията
предъ местното население, да използува връзките и хората й за едно
бързо забогатяване и въ последно време да стигне до положението да
бжде милионеръ. Това вършеше по следния начинъ: въ сбирката, въ
която б е х ъ избранъ за окрж ж енъ ржководитель, избра се и окрж ж енъ
касиеръ; обаче паричните суми отъ окрж зите не постжпваха въ ка
сата, а ги прибираше самъ Алеко. Отпосле за касиеръ се яви на сцената
протежето на Алеко — Василъ П. Стояновъ. Постжпления отъ налози
и други доходи се прибираха направо отъ Алеко ” .
Той се титулува вече „А леко П а ш а ”, и захваща да пашува въ
пълния смисъль на думата. На всички писмени и устни предупреждения
на Ц. К. на ВМРО, че неговото дело там ъ въ своя стар ъ видъ е единъ
анахронизъмъ и даж е едно зло отъ гледище на с т ат у т и те на органи
зацията следъ изчезването на друж баш ката напасть, Алеко си прави
оглушки и отговаря съ разни смутолевки и отклонения: ,, още това да
се уреди ”, ,, още онова да се ликвидира ” , и пр. Облегнатъ на съ зн а
нието си, че е големецъ, че е силенъ, той захваща да отклонява, ма
каръ съ сервилни заобикалки, изричните заповеди на Ц. К. да отиде
тамъ, кж дето кипи борба съ враждебна власть, т а м ъ кждето роба изне
могва подъ песницата и бича на господаря. Алеко подъ разни претексти
бавеше или отклоняваше изпълнението на тия заповеди, защото пред
почиташе паш алъка предъ революционерството. И защо не, революционерството носеше рискъ за главата, а пашалъка — само удоволствия
и приходи. Предъ всички несгоди, бедствия и лишения на революционер*
Александъръ Димитровъ — другарь на Стамболийски, министъръ
Вътрешните. Работи, а по едно време и на войната въ неговия кабинетъ.
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ството Алеко паша предпочита богатите угощения за см етка на насе
лението и всякога прикрито отъ надзора на Ц. К. на ВМРО. Всичкото
му време се е поглъщало отъ следнитё грижи: да си създаде солидно
състояние, да се огради съ ортаци, които улесняватъ приходите му и
едновременно съ това да прикриватъ престжпленията му, и да позира
съ една колкото бабаитска, толкова и просташка външность. И ето въ
цифри откритите резултати отъ ,, революционерството ” на Алеко па
ша. Веднага следъ смъртьта му въ чантата му е намерена влогова
книжка на негово лично име, съ скромната сума 4,300,000 лева вложе
ни въ Народната Банка по см етка номеръ 201; единъ неговъ довереникъ самъ предаде на ВМРО Алекови 2,990 звонки турски лири и наполеони, оставени му на тайно хранение отъ Алеко и много ценности:
златни обеци, верижки, гривни и пр. и пр. Източниците му ? Ето: съ
помощьта на глутница ортаци — Гоце Манолевъ, П. Говедаровъ, Медникаровъ, В. п. Стояновъ, Г. Пенковъ и др., назначени лично отъ него
за по-големо удобство на ржководни м еста въ организацията, вършилъ следните гешефти:
1) Купувалъ тютюни съ организационни пари и ги складиралъ въ
с. Долни-Орманъ. Личниятъ му касиеръ В. п. Стояновъ, за когото ще
стане дума по-долу, пише откровено: „Алеко купуваше тютюнъ съ ор
ганизационни пари и го складираше въ с. Долни-Орманъ ” .
2) Чрезъ сж щ и те тия лица, които е снабдилъ съ специални пълно
мощни, е взималъ лично за себе си по 10°/о отъ продажбата на безсто
панствени имоти.
3) Станалъ е ортакъ въ печалбите отъ мандрите на некой си
влахъ Колата, като вместо капиталъ участвувалъ въ производството
му въ следната услуга: „ При т ъ р га за пасбищата, пише гражданина
отъ тоя край К. Караяневъ, Алеко забрани чрезъ Г. Манолевъ на Яни
Стоиловъ да вземе участие въ наддаванията подъ предлогъ, че орга
низацията решила да ги даде на влаха Колата и последния ги взе на една
много низка цена. Предъ мене Алеко даде заповедь на Г. Манолевъ да
забрани въ наддаванията участието на други лица ” .
4) Съдружничи съ Г. Пенковъ и Г. Манолевъ въ разни чаркове
като злоупотребява презглава съ народните гори.
5) О ртаклъкъ съ некой си гръкъ, именуванъ Яко, за контрабанда
на добитъкъ: ,, Той имаше връзки съ некой си Яко, казва единъ отъ
ортаците му, Г. Манолевъ, и съ него организираше износа на доби
т ъ к ъ презъ гръцката граница ”.
6) Взелъ е значителенъ процентъ отъ продажбата на чифлика въ
Янево — процентътъ възлиза на около 500,000 лева.
7) Налагалъ е специални налози и глоби безъ всекакви формални
книжа и всекога съ предупреждение ,, никому да не се казва ” — а
знайно е за онова време колко внушително е било това ,, предупреж
дение ”.
Две приходни пера само не можа поради см ъртьта си да реализира:
отъ проектираната електрическа инсталация въ гр. Петричъ, за която
билъ внесълъ вече сумата 100,000 лв. докато всички останали участни
ци въ съдружието сж внесли само по 30,000 лв.; и припадающиятъ му
се д е л ъ отъ обещаните червонци за главата на Т. Александровъ. Ето
наистина единъ р е д ъ к ъ , безподобенъ ,, революционеръ” . Въ продъл
жение на три години революционерство, той успе да си създаде едно
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туловище о т ъ 120 кгр. и едно състояние отъ 7,000,000 лв., безъ да по
зволи нито единъ косъмъ да падне отъ главата му.
Ако не изглежда несериозно, говорейки за Алеко да става дума и
за умствени способности, нека веднага каж ем ъ: Алеко не бЯше въ
състояние нито да усвои, нито да изрази една обикновенна мисъль. За
ония, които сж имали поне веднаж ъ случай да се мЯрнатъ предъ пашовската му особа, е и смЯшно и странно, и чудовищно, че не другъ,
а Алеко е водилъ съ „ българския Либкнехтъ ” (както „ Работ. Вест
никъ ” нарече Д. х. Димова) преговори за ,, ориентиране на ВМРО
към ъ болшевизма ”. Единъ приятель и протеже на Алеко, комунистическиятъ водитель въ Петричко — Методи Алексиевъ, ето какво казва
за покровителя и благодетеля си (Алеко го е назначилъ на служба
и му давалъ помощь отъ организационните п а р и ): ,, Ориентирането на
Алеко на лЯво не можеше по никой начинъ да бжде резултатъ на идей
ни схващания, той бЯше изобщо безидеенъ човЯкъ ” . А единъ отъ найблизкитЯ му ортаци, Г. Манолевъ, го характеризира по-просто: ,, Алеко
кжде знаеше да води борба и организация. Той знаеше да води само
гешефти и контрабанди ” .
Т р е т ь пакъ личенъ Алековъ приятель, Георги Пенковъ, разказва:
„ П р е зъ зимата дойдоха въ кж щ ата ми Алеко, Атанасовъ, Гогата Пол
ски, Щ ерьо и Чегански и др. Говорихме по редъ организационни въ п 
роси. Алеко удобряваше както мойто мнение, така и мнението на Атана
совъ, м акаръ че мненията ни бЯха тъкмо противоположни. У менъ
настжпи едно ужасно разочарование, защото се убедихъ, че на Алеко
липсватъ всЯкакви познания по македонския въпросъ и д у х ъ т ъ на революционеръ-апостолъ ” .
И гешефтитЯ, обаче, и контрабандите захванаха твърде много да
теж атъ. ВъпрЯки всички предупреждения за „ мълчание ” , започнаха
въ Ц.К. на ВМРО да постж пватъ тайни оплаквания, протести и молби
за анкети. Алеко самъ чувствуваше теж естьта на престжпленията си
и се замисли за изходъ. Предложението за ,, ориентировка на лЯво ”,
м акаръ че отъ „ ориентировка ” и отъ ,, лЯво ” въобще твърде малко
проумяваше, му 6Я добре дошло. Той се залови за него като давящ ъ
се за змия. Защ ото съ разбойнишкия си нюхъ схвана две нЯща: че пре
махването на Т. Александровъ ще го спаси отъ неумолимия сж д ъ на
организацията и че „ ориентировката ” сё ще послужи за етикетъ или
за маска, зад ъ която ще прикрие престжпленията си и ще спаси милионитЯ си.
Единъ о тъ съдружницитЯ му, Хр. Медникаровъ, разправя, че на
7 септемврий (седемь дена следъ убийството на Т. Александровъ)
Алеко му е казалъ: „ Е, убили го Щерю и Динчо, но не знаешъ ли,
че ако дойдеше въ конгреса, щЯше да направи всичко дармаданъ, щЯше да увърти главитЯ на хората и щЯше да спечели делегатитЯ на своя
страна ”. Н ещастниятъ разбойникъ ималъ вече основания да се бои, че
Т. Александровъ може да обърне самия конгресъ въ единъ сж д ъ за
престжпленията му.
Това 6Я Алеко въ бЯгли черти, това бЯха потицитЯ на голЯмото
му злодеяние и на всички преговори и ортаклъци въ връзка съ това
злодеяние.
Както се споменава по-горе, една о тъ грижитЯ на Алеко е била
да си създаде тай ф а о т ъ съдружници съ следнитЯ цели: да улесни
и засили приходитЯ си, да замаскира чрезъ ортацитЯ по-лесно пре—
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стжпленията си и най-после да си има в^рни хора, които биха му слу
жили евентуално за лична охрана. Разбира се, не му е било много труд
но да намери такива въ лицето на неколцина гешефтари и разбойници,
и чрезъ общи кражби и гешефти да ги ангажира на ж ивотъ и смърть.
За уредникъ на финансисте си Алеко е назначилъ известниятъ
въ целия край В. п. Стояновъ, който отъ обикновенъ сергиджия въ
Петричъ съ 30-40,000 лв. капиталъ, въ продължение само на една го
дина е станалъ милионеръ. З а да улесни сделки те му, въ които Алеко
участвува съ половинъ печалби, назначава го окрж ж енъ организационенъ касиеръ. И по тоя начинъ му дава възможность да търгува съ
организационни пари. Съ единъ отвратителенъ цинизъмъ В. п. Стоя
новъ самъ признава, че е мжчно наистина за една година човекъ да
увеличи капитала си отъ 40,000 лв. на 1,800,000; че влагалъ въ т ъ р 
говията си организационни пари и че е готовъ сега да обезщети орга
низацията съ 50,000 лв. Т ъргувалъ е, разбира се, съ тютюни и прихо
ди те дЪлЪлъ съ Алеко паша. Ето що разказва близкиятъ му колега
Хр. Медникаровъ: ,, Вас. п. Стояновъ нам^рихъ презъ 1914/1916 годи
на въ бедно състояние и чиновникъ. Следъ демобилизацията съ някол
ко топа хастаръ, басми и пр. стана амбулантенъ манифактурджия, но
следъ възстановяването на Организацията отвори магазинъ препълненъ
съ стоки и въ разстояние на 2-3 години стана гол^м ъ богаташъ. Въ
гражданството е заседнала мисъльта, че В. п. Стояновъ е вече милио
неръ. Като най-близъкъ човекъ на Алеко, той беше се настанилъ комисионеръ въ фирмата Никотея за закупване на тютюни. Въведе прак
тиката да взима тютюни на доверие, като оценката си извърши от
после, съ което се подбиваха цените на останалите тютюни, защото
складовете набавили веднажъ партиди, спираха покупкит-fe, за да заставятъ населението да ги даде на по-долни цени. В. п. Стояновъ ан
гажираше тютюни на цени каквито се опредЪлятъ за други тютюни,
закупени презъ сжщото време, но не ги вдигаше и въ последствие или
ги оставяше или ги взимаше на половинъ ц е н а ” (И кой смее да про
тестира !).
Други по-крупни ортаци въ гешефтитЪ на Алеко и близки прия
тели негови и на Г. Атанасовъ сж двамата типични дърмоедци отъ
Мелнишко: Гоце Манолевъ и П. Говедаровъ. Алеко бе снабдилъ и два
мата съ широки пълномощия за участие при ликвидирането на старите
турски имоти. И разбира се, не е трудно да се досети човекъ какъ сж
участвували въ качеството на организационни ржководители, какви
проценти взимали и кжде ги депозирали. Защ ото книжа за подобни
,, хвърчащи приходи” не сж и държани. П. Говедаровъ, въ качеството
на пълномощникъ на Алеко, следователно силенъ на деня, налагалъ
произволно и патриотически дан ъкъ и глоби, и всякога съ предупреж
дение до нещастните жертви (като напр. Коста Караяневъ) никому
нищо да не обаж датъ, иначе „ килватъ имъ главата ”.
Гоце Манолевъ пъкъ безъ срамъ си признава, че е ималъ свои
само 400,000 лв., които не му стигали за по-едра търговия. Алеко му
далъ още 1,400,000 лв., та съ общата сума 1,800,000 лв. м ож алъ вече
да върши по-крупна търговия. И ето какъ хитро е водилъ „ крупната
си търговия ”. Поставилъ е тайно едно лице именувано Тасето (Ат.
Стояновъ) да закупва тютюни за негова см етка, но никому да не обаж 
да това. Идва Тасе въ с. Г. Сушица за покупки на тютюни. П ръвъ се
изстжпва предъ него Гоце Манолевъ и му продава тютюна си за 20—
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35 лв. Селяните изтръпватъ отъ тая низка цена (миналата година сж
продали тютюна си 100-120 лв.), но нема що, така ще да е годината,
щомъ като самъ организационния ржководитель Г. Манолевъ продавалъ своя тютюнъ толкова евтино. Продаватъ си и т е нещастниците
труда на безценица и съвсемъ не подозиратъ мръсната игра. Сжш ото
се повтаря въ второ, трето село, изъ целия районъ, който Алеко Ва
силевъ е поверилъ на приятеля си Г. Манолевъ.
Т р етата подобна особа е Хр. Медникаровъ, назначенъ пакъ на
право отъ Алеко за Петрички окрж ж енъ ржководитель. О тъ голтакъ
той успелъ съ мощната подкрепа на Алеко да купи въ Петричъ дюкяни
за всичките си братя и една кжща съ б стаи за себе си. Алеко му е
далъ за разработване 500,000 лв. организационни пари.
К ъмъ тая тайф а отъ приятели-съдружници тр ебва да отнесемъ и
още тримата ,, революционери ”, най-близки и лично предании на Алеко:
Ангелъ Коларовъ, Динчо Вретенаровъ и Щерю Влаховъ.
Покрай другите си „ революционни действия ” първия се е загрижилъ и за периметри. На 14 августъ 1924 г., той пише на Алеко писмо,
въ което му съобщава, че е далъ за оформяване собственость на перим етъръ отъ сребърна мина 15,000 лв., не му достигали за д ан ъ ц и те
още 3,000 и моли Алеко да му ги даде. Последниятъ, разбира се, не му
прекършва молбата, веднага му ги д а в а .3
В торите двама пъкъ, кой знае отъ какъвъ занаятъ, успели да
спестятъ некоя пара, та си купили една обща нива до самия градъ
Петричъ отъ 12 декара, и освенъ това Щерю си купилъ и дюкяни въ
града, а б р а т ъ т ъ на Динчо, съ негово „ съдействие ” си осигурилъ две
кжщи пакъ въ града.
Това сж въ бегли черти главните фигури отъ бандата на Алеко,
съ които той е см етал ъ да реализира ,, единния фронтъ ” и грандиозния
планъ за ориентиране на организацията на лево. Както по-долу ще
видимъ, т е сж и ,, мощнитё ” пипала, чрезъ които Алеко искаше да
потули престжпленията си, Г. Атанасовъ да задоволи амбицията си, а
третия интернационалъ да превземе ВМРО ” .

ГЕОРГИ ЗАНКОВЪ — АРСЕНИ ЙОВКОВЪ
Колкото пжти презъ л ето то на 1924 г. се срещ ахъ съ Тодоръ Алек
сандровъ, съобщ авахъ му м оите констатации, а и всичко друго, което
ми беше донасяно о тъ приятели, или което се мълвеше с р е д ъ общество
то около съ здалите се въ ВМРО отношения.
Спомнямъ си, че и презъ целия пжть отъ Своге, кждето съ П етър ъ
Станчевъ и Дончо Чупариновъ б е х ъ отиш ълъ да го причакамъ при
завръщането му о тъ чужбина, следъ пролетьта на 1924 г., му изнасяхъ факти за разложителната дейность на тройката. Той беш е се
бавилъ неколко седмици въ разни европейски страни. Въ отсж ствието
му доста работи тръгн аха зле. Знаменателно бъ това що ставаше около
конгреса на легалната Илинденска организация.
Тя имаше само благотворителни задачи по отношение на своите
членове, некогашни участници въ ВМРО, а сега емигранти въ България.
Политическата борба на емиграцията водеше Националниятъ Комитетъ,
начело на братствата.
Въ ржководното т ел о на организацията ,, Илиндень ” по това време
—
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беше и Георги Занковъ, родомъ отъ Самоковъ. Малко преди да падне
о тъ власть правителството на Стамболийски, той започна да се при
крива въ София, но безъ да върши никаква работа. Не желаеше да за
мине за поробена Македония, кждето презъ турския режимъ е бивалъ
четникъ и войвода. Членъ беше на либералната партия.
Редакторъ на вестникъ „ Илиндень ” беше Арсени Йовковъ, отъ
Дебърско. Срещу управлението на Стамболийски писа смели статии.
Изобщо, Занковъ и Йовковъ добре се д ъ р ж а х а по това време. Но сж 
що тъй отлично се д ъ р ж а х а и ц ела редица други македонски обществе
ници въ България. Мнозина, начело съ стария Иванъ Каранджуловъ,
председатель на Националния Комитетъ на емиграцията, беха изпра
тени отъ властите въ Сливенския затворъ.
Следъ военния превратъ отъ 9 юний 1923 г. Занковъ и Йовковъ по
казаха кариеристическата си природа. Другаде съ м ъ споменалъ, че рано
при преврата, почти въ зори, когато Занковъ научи че Стамболийски
е сваленъ отъ власть, стремглаво изтича да прави публично събрание
въ квартала „ Три кладенци ” . Бързаше да обере парсата отъ преврата
за партийната си задача.
Въ няколко месеци т е двамата съ Йовковъ успеха да поставятъ
Илинденската организация въ остро противоречие съ устава й, да изопачатъ физиономията й въ очите на обществото. Понеже добре познавахъ положението, по своя инициатива нахвърлихъ неколко точки и
анонимно ги разпратихъ до по-изтъкнати членове на тая организация,
за да взематъ на време мерки. Разбира се, изпратихъ копие на Алек
сандровъ, който ми отговори, че удобрява постжпката ми. Ето тези
точки:
1. „ И л и н д е н ь ” не може да конкурира главната македонска еми
грантска организация. Н ем а место за две отделни легални организации
съ сж щ ата задача, както нема м есто вжтре за две нелегални органи
зации.
а) ,, Илиндень ” не може да прокарва собствена политическа мисъль, която да бжде въ дисхармония съ тази на Националния Комитетъ.
б) „ Илиндень ” не може да прибира безразборно за членове хора
о тъ емиграцията, които не сж никакви „ бивши дейци ” .
в) „ Илиндень ” не може да прибира безразборно о тъ тукашното
общество, отъ разни партии, често пжти и пропаднали хора, защото по
този начинъ губи своята македонска физиономия.
2. „ И л и н д е н ь ” така погазва своя уставъ. А отъ това произлизатъ
разни недоразумения с р е д ъ управителното му тело, недоумения въ ма
кедонското и чуждото общество, а и явна пакость за освободителното
дело. Защ ото вместо редъ и яснота, ще настжпва хаосъ и мъгла.
3. „ Илиндень ” въ лицето на некой негови водители избива въ пар
тийность; всеизвестни сж подозренията за вр ъ зки те имъ съ „ Народно
Е динство” *; има много факти за потвърж даване на подозренията.
4. „ Илиндень ” не държ и см етка за много свои дефекти:
а) Н ема ржководна мисъль и единство на политическа концепция
въ списването на вестника; факти много за това.
б) З а р е зв а си благотворително-спомагателната задача, която е
главна за тая организация.
* « Народно Е ди н ство», българска политическа партия.

—

688

—

в) Има явно манифестиранъ стремеж ъ за ,, факторство ” по маке
донските работа.
г) Вместо да се обуздава, засилва се и разглезва ,, бабаитскохъшляшкото ” чувство у разни отдавна изгубени за искрено и разумно
дело хора, отъ което произлизатъ маса стълкновения и неприятности.
д) Н ема финансовъ контроль; ставатъ много злоупотребления при
продаж бата на календари и пр.
З а да може емигрантските организации и борба въобще да поем атъ пжть на една духовна и практическа дисциплина, както и да
се осигури д о б ъръ контактъ помежду имъ, безъ да се задръства ролята
и значението на главния представитель на емиграцията, както и за да
може да намери истинското си место всека друга емигрантска спома
гателна организация, нуждно е:
Първо — въ най-скоро време да се свика конгресъ на ,, Илиндень ” ,
за да се избере ново управително тело, безъ сегашните редактори на
вестника и председателя.
Второ — да се подготвятъ за тая цель делегати на конгреса, които
да налож атъ щото въ бж дащ ата дейность на „ И л и н д е н ь ” :
а) да се дъ р ж и на устава.
б) да не се обръщ а „ Илиндень ” на организация за шумъ, пара
диране, забъркване на македонската работа тукъ о тъ страна на бив
ши дейци, а да се разграничи всека деятелность на емигрантите, за
да се улесни по тоя начинъ и творческата работа на настоящ ите ре
волюционери вж тре ” .
Д вам ата „ водачи ” на Илинденската организация, обаче, която не
представляваше некаква обществена и материална сила, беха си на
умили да играятъ големи роли. Т е беха недоволни задето не станаха
депутати следъ падането на земеделската власть. Логично е, че ма
кедонското движение не би могло да агитира за възлагане на Занкова
подобна мисия, понеже той бе прононсиранъ партиенъ деятель. И Пет
ко Пенчевъ *, който за неколко дни бё се м ерн алъ като нелегаленъ
въ Македония, а и въ миналото повече отколкото Занковъ е билъ въ
редовете на ВМРО, не биде подкрепенъ отъ македонците въ България
да стане депутатъ. Причината бе сж щ ата; Пенчевъ беше познатъ дея
тель отъ демократическата партия. Преди да замине въ поробена Ма
кедония публикувалъ беше декларация, че напуска партията; но като
се прибра въ България, наново се озова въ редакцията на партийния
си вестникъ.
Щ о се отнася до Йовковъ, позната бе нездравата му амбиция, способностьта му да лжкатуши идейно; знаеше се и становището му, че въ
България трёбвало д а се създаде политическа македонска партия, която
да се бори за идване на власть. Той сигурно верваш е, че би билъ и
шефъ на такава партия, евентуално министъръ-председатель — или
министъръ въ България. И при това си въобразяваше, че ще бжде
пакъ македонски д е я т е л ь . ..
Азъ срещнахъ Протогеровъ и Алеко преди конгреса на Илинден
ската организация и подробно имъ описахъ машинациите въ нейното
ржководство. К азахъ имъ, че по сигурни сведения двам ата ще искатъ
*
Пенчевъ е билъ нЪкога и членъ въ Централния Комитетъ на ВМРО,
при турския режимъ; бивалъ е и редакторъ на нелегаленъ революционенъ
вестникъ, издаванъ въ Щ ипъ.
—

689

-

да се представятъ предъ конгреса като препоръчвани отъ ВМРО да
водятъ тая организация. Протогеровъ не промълви нито дума. А Алеко
тоя пжть ме изслушваше съ особена любезность и ми заяви, че отъ
всичко си взималъ бележка и щ ^ л ъ да побърза да предупреди нЪкои
приятели, за да не се извърши въ Пловдивъ (кж дето щЪше да стане
Илинденския конгресъ) нищо, което да е въ р азр ^ зъ съ общит-fc ни дото
гавашни разбирания и съ хармонията между македонските обществени
прояви. Това ми каза на своя по-простъ езикъ, но смисъла 6Ъ сжщия.
Няколко часа следъ р аздал ата ни, а може би и още преди нашия разговоръ, Алеко — съ съгласието на Протогеровъ — 6Ъ изпратилъ пис
ма и направилъ внушения срЪдъ илинденските първенци точно въ обратна смисъль на това, което обещаваше; открито ги
насърдчилъ
да взематъ опозиционно държ ание срещу Александрова. Естествено,
Илинденската организация не се бъркаше въ нелегалните работи; опозиционното държание спрямо Тодора се изразяваше, следователно, въ
потайни и нейде явни агитации срещу него, въ хвалене на тройката,
която постепенно се оформяваше като партия въ ВМРО, и пр.
Запомнилъ съм ъ думитЪ, които ми каза Владимиръ Куртевъ, нЪкогашенъ четникъ въ четата на Занкова, отъ времето на турския ре
жимъ:
„Убийството на Тодора ми разкри много работи, които дотогава
не мож ехъ да си изясня. На Пловдивския илинденски конгресъ ние съ
Панчо Тошевъ, като неосведомени, безъ да искаме станахме причина
да бжде избранъ въ ржководното тЪло Георги Занковъ. Съ нашитЪ
гласове той получи мнозинство, съ два гласа. Това заблуждение у
насъ идваше отъ страна на Протогеровъ, който чрезъ своето орждие
Мишо Ш картовъ открито ни заблуди, че желанието на организацията
било да се избере Занковъ. И редъ още прояви отъ този видъ имаше
преди см ъртьта на Т о д о р а ” .
Куртевъ и Тошевъ сж едни измежду най-преданитЪ хора на маке
донското освободително дЪло, непоколебими привърженици на Алек
сандровъ. Панчо е синъ на станалия знаменитъ изъ цЪла Македония До
не Тошевъ, кираджия отъ Щ ипъ, комуто бЪха заловени бомби въ Би
толя презъ 1895 г., но той прояви извънредна твърдость при изтеза
нията и нищо не издаде. Ако rfe двамата съ Куртева сж могли да се
заблудятъ, лесно е да си представимъ колко други, които не сж знаели
въ какви води сж заплували Занковъ и Йовковъ, сж гласували за тЪхъ.
Значителенъ дЪлъ въ опититЪ за насочване на македонското дви
жение към ъ „ нова ориентировка ” иматъ Занковъ и Йовковъ. Въ пуб
ликуваната следъ загиването на Т. Александровъ книга * отъ страна
на ВМРО 6Ъ поместено следващето осветление по проявит^ имъ.
О тъ деня, въ който поеха — Занковъ председателство, Йовковъ
редакторството, работата на единия се стимулираше отъ единъ болезненъ стремеж ъ къ м ъ известность, факторство и първенство, които съвсемъ открито използуваше за партията, на която б^ше виденъ членъ;
а тая на втория — отъ най-обикновена проба користолюбие. Първиятъ
догонваше своитЪ стремежи чрезъ площадно рекламаджийство, чрезъ
шуменъ аф иш аж ъ, чрезъ гръмогласни и лишени о тъ смисъль речи, а
никога чрезъ набъбнало, но кухо отвж тре бабаитство. Вториятъ, който
* « Заговорътъ противъ Тодоръ Александровъ ».
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беше концесионеръ на вестникъ ,, Илиндень ” , — чрезъ едно безогледно
лавиране към ъ вс^какъ въ видъ идеи — днесъ на лево, утре на десно,
днесъ крачка напредъ, утре три назадъ — съ едничъкъ огледъ на пря
ми, чрезъ вестника, или косвени, — отъ незнайни фондове — приходи.
Още преди промяната на режима въ България Йовковъ бе на някол
ко пжти предупреждаванъ писмено отъ Т. Александровъ да влезе въ
единъ пжть, за да се знае накжде върви. Единствениятъ пжть не бе~
ше толкова удобенъ за см етки те и за природата на Арсени Йовковъ,
колкото разпжтието, и той кривеше по него. Но не е нуждно да се
захваща отъ толкова далечно време, за да се видятъ физиономиите на
тия двама първенци отъ Илинденската организация. Преди една годи
на само т е обърнаха едно светло и траурно македонско търж ество въ
отвратителна битъ-пазарска реклама и сториха всичко възможно, за да
го използуватъ за шумъ около особите си и за користь. Погребението
на Д елчевите останки, което требваш е да бжде едно тихо и сърдечно
религиозно преклонение, т е го обърнаха на обикновена сергия, на която
продаваха единия глупостьта си, другия користолюбието и подлостьта
си; защото и двамата б е х а морални и материални стипендианти, за да
не кажемъ кърлежи, на македонското движение (председательтъ, м а
каръ че длъж ностьта му бе почетна, живееше на широко отъ касата
на илинденци, а другиятъ издържаш е две дъщери въ Виена и самъ
живееше най-разточително).
О тъ погребалното шествие, по техно нареждане, се правеха кине
матографически снимки съ двойна цель: да се овековечатъ отчаяните
ржкомахания на „ оратора ” Занковъ и да се съ здад атъ приходи за
Илинденската организация, въ касата на която и двамата безконтролно
бъркаха. Лентата, обаче, на шествието не стигаше за едно кинематографическо представление. И т е тръгнаха за други ефектни картини, безъ
въ своята морална и материална алчность да доглеж датъ, че съ ,, еф ек
ти те ” представятъ като посмешище едно дело, което е свето въ за
дачите си и трагическо въ усилията си. Цен. Комитетъ се виде принуденъ да се намеси, за да спре това долно търгашество.
Още на 30 септемврий 1923 г. Т. Александровъ пише на Алеко:
,, Илинденци — Арсени и Занковъ, отъ известно време се д ъ р ж а т ъ
много зле и използуватъ ВМРО въ вреда на освободителното дело. Да
не имъ се позволява да< правятъ снимки на чети и пр. ” . Съ друга бе
лежка Т. Александровъ бёше предупредилъ направо и Занкова, че н е 
ма да позволи да се правятъ маскарадни представления съ Организация
та и му забрани по-нататъш ните снимки. Въпреки това предупрежде
ние, обаче, Занковъ и Йовковъ отидоха при Алеко. Последниятъ мимо
горната бележка на Тодора „ потупалъ Занковъ по рамото ” , както т е
сами разказвали по-късно, и му съобщилъ за предупреждението съ на
смешка. И, разбира се, позволилъ да се правятъ снимки, като самъ се
запретналъ да позира, защото фотографирането въ разни пози и одеж 
ди влизаше въ крж га на „ революционните ” акции на Алеко. По тоя
начинъ двам ата илинденски големци направиха филмъ. ВМРО, обаче,
имъ поскръцна и т е заключиха своя филмъ за по-благоприятни времена.
Ако акцията отъ 31 августъ 1924 г. бе се разширила и ф и лм ътъ щеш е
да мине на дневенъ редъ. Най-важно о тъ всичко това е, че по този слу
чай се хвърли първия м остъ на друж ба между двойката Занковъ-Й овковъ и Алеко, задъ гърба на Т. Александровъ. Тръгнали веднаж ъ въ
—
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тоя пжть, двам ата илинденци взеха презглава, м акаръ скрито и подло,
да злоупотребяватъ съ името на ВМРО.
По едно недоразумение, наложено отъ събитията презъ земедел
ския режимъ, обществото смиташе Илинденската организация като нЪкакъвъ авангардъ или като никаква легална секция на ВМРО. Занковъ
и Йовковъ използуваха най-широко това недоразумение, като най-нахално и дръзко таксуваха мненията и постж пките си, като мнения и
постжпки на самата ВМРО. Търпението се изчерпваше, отношенията се
опъваха. У честните македонци отъ всички организации и у самата
ВМРО узрЪ една мисъль, че тая лента отъ престжпления ще се пре
сече, като двам ата престжпници се изхвърлятъ отъ редовете на илин
денци.
Двамата големци, обаче, си иматъ вече свои приятели и покрови
тели — Алеко и Атанасовъ, съ които ги свързва едно сродство на ду
ш ите и общото недоволство отъ Т. Александровъ.
По поводъ горното упжтване на 7 май 1924 г., Занковъ пише на Але
ко: „Пратихъ ти едно анонимно окржжно, което прилагамъ и сега. Авто
р и те се криятъ задъ ВМРО и отъ нейно име се агитира противъ мене
и Арс. Йовковъ. Азъ см етам ъ, че твоето възмущение ще е по-голямо
отъ нашето. Ролята и дейностьта на илинденци беха адмирирани отъ те
бе и другаритЯ ти. Днесъ срещу ни се отправятъ стрели. Заслужено
чакаме подкрепа отъ тебе ” 4. Алеко, който въ името на общ итё чув
ства, веднаж ъ ги беше вече на пукъ на Т. Александровъ, „ потупалъ
по рамото ”, взе ги, разбира се, всякога тайно, подло и подмолно, подъ
своя закрила.
Единъ т^ х ен ъ колега о тъ ржководното тело, Вл. Георгиевъ, раз
правя: „Д ъл боко то ми убеждение е, че Йовковъ и Занковъ се осла
няха на Алеко, съ когото б е х а въ частни писмени връзки. Алеко самъ
е казалъ: „Д ерзайте, ние (революционерите тютюнджии, б.н.) сме съ
васъ, горе главите. ”
Методи Алексиевъ пише: « Алеко Василевъ насърдчаваше илинденци
да подържатъ описването на в. « И линдень» въ ду х а на меморандума
(единъ ни въ клинъ, ни въ ржкавъ меморандумъ, въ който двамата илин
денци взимаха поза на непобедима армада и явно насочваха илинденската
организация въ водитЪ на българската комунистическа партия. Той се
препечата въ всички комунистически и дружбашки вестници и хвърли
първия широкъ мостъ между Занковъ-Иовковъ отъ една страна и х. Димовъ * отъ друга. Комунистит-Ь се съдраха д а го хвалятъ въ уводни статии,
като начало на « нова ориентировка» на македонското освободително дви
жение, б .н .). На конгреса, продължава Алексиевъ, ги подкрепи чрезъ готови
и безъ име пълномощия, които да се използуватъ при гласуването въ
полза на Занкова и Йовкова. **

ТрЪбва да отбележимъ, че всичко това стана, когато Т. Алексан
дровъ е въ далечна чужбина. Когато, обаче, се прибра по-наблизо, на
*
Това е сжщиятъ Димо хадж и Димовъ, за когото се говори въ втората
моя книга съ спомени. Подиръ първата световна война той бЪ създалъ македон
ска група « Освобождение », като клонъ отъ българската комунистическа партия.
А веЬкога е обичалъ д а се кичи съ качество на « защ итникъ» на независима
отъ партии македонска освободителна борба.
** К ждето става дум а з а цитати, на които не е посоченъ номера, нека
цитиранитЬ думи се търсятъ въ първото приложение-снимка отъ даден а вече
извадка отъ признания на сжщото лице.
-

692

—

11 юний 1924 г., следъ конгреса на илинденци, той пише на Алеко:
„М ного мжчно ми стана като узнахъ, че е допусната греш ката: амби
циозните типове и мошеници, Занковъ и Арс. Йовковъ, пакъ д а се избератъ за водачи на Илинденската организация. Най-възмутителното е,
че т е сж избрани почти като кандидати на ВМРО, понеже се срещали
съ тебе и сте се разбрали, както разправяли т е въ конгреса. Лошо
впечатление прави навсекж де факта, че т е разтржбили, че съ техния
изборъ се нанасялъ ударъ на Т. Ал. и на неговата група. За да се до
каже, че единството въ организацията е запазено и да не се позволи на
тия типове да пакостятъ на ВМРО и на Илинденската организация, на
лага се: да изисквашъ отъ двамата т е х ъ въ най-скоро време да си
подадатъ оставките ”. 5
К ъм ъ това писмо Алеко се отнася съ присжщ ите си подли мънкания и смутолевки за днесъ, за утре. Ясното и обосновано искане на
Александровъ все не се изпълняваше. Защ ото подлеците се подушиха.
С ъю зътъ имъ се заякчи, въ името на единъ общъ противникъ. Д ва
мата илинденци потърсиха въ лицето на Алеко и тайф ата му сила, на
която да се опратъ. Алековци отъ своя страна потърсиха чрезъ илин
денци идеенъ етикетъ, задъ който да се замаскиратъ. И понеже двама
та илинденци немаха свой определенъ етикетъ, взеха го като най-удобенъ отъ комунистите и веднага се помжчиха да потулятъ задъ него
и своята особенъ родъ илинденщина и алековщината.
Преди да излезе м аниф естътъ * въ „ Илиндень ”, ВМРО изпраща
до всички редакции и до тая на ,, Илиндень ” кратко комюнике, въ което
съобщава, че м аниф естътъ е болшевишка примка и че ВМРО ще из
лезе съ подробна и ясна декларация по въпроса. Това комюнике излезе
въ всички вестници съ изключение на комунистическите и „ Илиндень ” .
Последните предпочетоха да напечататъ самия манифестъ нашироко,
а комюникето хвърлиха въ коша.
Съдружието сключено веднажъ, Занковъ и Йовковъ, мимо колегите
си отъ Ржководното Тело, печататъ и разпространяватъ отъ името на
Илинденската организация чисто партизански комунистически брошу
ри на Димо х. Димова. И за да проличи безобразието въ всичката си
голота, тия брошури се продаваха на манифестацията въ деня на Илин
денското праздненство.
За да се засили успеха на новата „ ориентировка ” , агитацията се
подема устно. Познато е гърмотевичното изявление на Г. Занкова въ
Варна следъ предварителни срещи съ видния комунистъ Касабовъ, че
с в ё т ъ т ъ е разделенъ на два фронта — тоя на Уйлсонъ и този на Троцки; нашето (на македонците) м есто е въ редиците на последния. И
така, двама обикновени търгаш и съ всека борба, съ всека идея и съ
всека партия, поискаха да се изтъпанчатъ като знаменосци на некаква
нова идея, задъ която искаха да скриятъ личните си користни попълзновения.
Характерно е въ разкритията, които прави М. Алексиевъ, че що се
отнася до споразумението за болшевизирането на организацията, самъ
*
Дум ата е за съставения отъ Д . Влаховъ въ Виена манифестъ въ кому
нистически духъ, отхвърленъ отъ ВМРО. З а тоя манифестъ се говори въ окржжното № 774 отъ 2 августъ 1924 г., подписано отъ Т. Александровъ и Ал. Прото
геровъ.
—
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топ е знаелъ отъ разговори съ х. Димовъ, Алеко, Занковъ и Арсени Йовковъ.
Методи Алексиевъ съобщава сжщо така, че на втората среща
между Алеко и х. Димова се е говорило за новата насока на организа
цията и за списването на ,, Илиндень ” . П о-нататъкъ въ показанията си
той добавя: : ,, Несполучливите опити на Москва да болшевизира ВМРО
(чрезъ Ц. К.) я накара да потърси и наистина намери други незаконни
представители на организацията въ лицето на Ал. Василевъ и Г. Атана
совъ. На тия влияния се подадоха и некой членове на Илинденската
организация, — Занковъ и Арс. Йовковъ ”.
Всичко това се изнася, впрочемъ, и о тъ колегите имъ въ ржководното тело, разбира се, следъ като всички престъпления бех а вече
консумирани. Така, единъ членъ отъ управителното тело на Илинден
ската организация писмено твърди:
,, Въ всички инициативи и промишления на Занковъ и Йовковъ се
долавяше червена комунистическа тен ден ц и я” . Д ругъ добавя: ,, За спи
сването на в. ,, Илиндень ” и за новата ориентировка на македонското
движение съ Занковъ беха всекога съгласни Арс. Йовковъ и Сл. Ковачевъ ” .
Всички отношения на тия съдружници: връзки, разговори, спо
разумения и действия сж ставали несъмнено по инструкции и рж ко
водство на болшевишката централа въ Виена.
Кореспонденцията се е водила инцидентно отъ всички: отъ Сл. Ковачевъ, въ книжата на когото е намеренъ ш иф ъръ и списъка на псев
донимите на най-разнообразни адепти на „ н о в а т а ориентировка” Чаулевъ (Васерманъ), Влаховъ (Ш в ар ц ъ ), д -р ъ Атанасовъ (Адолфъ),
Паница (М юлеръ), Коста Тодоровъ (Ф ранцъ), Недялко Атанасовъ
(Б ау ер ъ ), Дим. Пенчевъ (Клайнъ), Харлаковъ (Хайнцъ) и пр. * Самъ
Йовковъ твърди: „Положително зная, че Славчо Ковачевъ имаше корес
понденция съ Виена”0. Водилъ я и самъ Арсени Йовковъ, който си е ималъ
въ джоба и адреса на Георги Димитровъ въ Москва (за неговата
кореспонденця, впрочемъ, загатва твърде недвусмислено и Влаховъ въ
статията си въ бр. 4-5 на „Б алканска ф е д е р а ц и я ” ). П одърж ала се е
кореспонденция между Занкова (съ псевдонимъ П ърванъ) и Чаулевъ,
който при по-важни случаи си е служилъ съ некой си Ю ртовъ за устни
обяснения и инструкции. Йовковъ загатва: „Ч аул ев ъ изпрати новини
Занкову по Ю ртова ” . Самъ Чаулевъ, захваща едно отъ писмата си
*
Ето кои сж по-точно споменатите лица: Сл. Ковачевъ — членъ въ Илин
денската организация, съмишленикъ на Занковъ-Иовковъ; Чаулевъ -— изневЪрилъ на дълга си като членъ въ Цен. Комитетъ на ВМРО, въ служба на
болшевиките, и заетъ само съ посещаване на кафенета и четене на вестници
изъ градовете на Австрия и Италия; Влаховъ — казано е вече, че е станалъ
въ Виена агентъ на болшевишката централа; д-ръ Атанасовъ, сътрудникъ
на българската полиция при земеделския режимъ за борба противъ ВМРО, но
прикачилъ си фирма « ф едерал и стъ »; Тодоръ Паница, въ служ ба едновременно
на болшевиките, на сръбските и гръцките власти; Коста Тодоровъ — доверено
лице на сръбския краль Александъръ, бившъ пълномощенъ министъръ на Бъл
гария въ Белградъ при управлението на Стамболийски, антибългарски шпионинъ
още отъ времето на първата световна война; Н ед. Атанасовъ — и збегалъ отъ
България бившъ министъръ при зем еделското управление, въ тесни връзки
съ комунистически и сръбски органи въ чужбина; Д. Пенчевъ, комунизиранъ
авантюристъ; Н. Харлаковъ — отдавнашенъ български комунистъ, въ служба
на виенската болшевишка централа.
—
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до Първана (З ан к о въ ): „Мисля, че достатъчно говорихъ съ Юр.
(Ю р то в ъ ), за да може да ви разправи върху днешното полож ение” .
Въ сжщото писмо, което преди да отиде до адресанта си, попадна въ
р ж ц ет е на ВМРО, Чаулевъ пише: „ Съ албанците сме на принципа са
моопределение, независима Македония и федерация (Който разбира
нещо отъ тая голема теория, нека я обясни — б.н.). Съ черногорците
не ни дели нищо освенъ общъ фронтъ (ето единъ интересенъ „ общъ
фронтъ ”, КОЙТО „ д е л и ” ). Съ гръцките комунисти общъ фронтъ, съ
сръбските сжщо. Срещнахъ се съ делегати и о тъ д в ете страни.
Веднага искамъ да ми пишете що мислите да правите, какво става
и желая да зная какво мисли и какъ гледа на тая работа Алеко Василевъ ” 7.
По частенъ починъ на това писмо на Караормански (псевдонима
на Чаулевъ само за кореспонденцията му съ Занковъ) се мистифицира
отъ името на „ ,, П ърванъ ” единъ отговоръ съ енергични ругатни
срещу Т. Александровъ, срещу „ Декларацията ” по манифеста, срещу
,, бабешкото държ ане ” на Националния Комитетъ на емигрантските
организации и съ следната м о л б а :” . . .
Но за всеки случай смЪтамъ при нуж да да се закрия. Съ това, ако ми го
наложатъ, съвсемъ ще се очертаятъ страните ни. За такъва евентуалность,
обаче, ще имаме голем а нуж да отъ средства, азъ и другарите ми. Не
разполагамъ съ нищо свое, а знаешъ отъ другаде не може за подобно пред
приятие да се взематъ пари. Ето защо те моля бързо да ми явишъ дали
може на първо време да имамъ поне единъ авансъ отъ петдесеть хиляди
лева наши. Съобщи ми телеграфически. Ако може, телеграмата да гласи:
« Костюми има на износни цени », а ако не може за сега, пакъ телеграфирай
съ думите: « Н е м а на добри цени». Подпиши напр. — Стефка».

На 7 септемврий въ 12 часа на посочения адресъ се получава
следната телеграма съ подписъ Стефка: ,, Костюми има на износни цени” .
Ясно е като день, че освенъ съвети и инструкции централата о тъ Виена е
била на разположение и съ суми, които съ голема готовность отпу
скала за пропаганда на ,, новата ориентировка ” .
За успеха, обаче, на подетата ,, борба ” не стигаше само печатна
и устна пропаганда. Необходимо беше и живо дело.
И ето следъ едно бабаитско изявление, „ че отъ револвери не се
бои ”, Йовковъ пристжпя към ъ вербуване на дейни сили за нуж дите
на ,, новата ориентировка ” . Затова е насърдченъ и о тъ заявлението на
X. Димовъ, което самъ признава: ,, Хаджи Димовъ ми заяви, че около
Алеко се е създавало едно санданистко левичарско ядро ” .
Най-напредъ Йовковъ се прицелва на двама познати стари маке
донски войводи. Единиятъ о тъ т е х ъ , Силко Ц ветковъ — бившъ дебърски войвода, донася най-напредъ устно и по-късно, на 30 августъ 1924 г.,
писмено, следното:
« Моя съгражданинъ Арсенъ И ое:совъ преди неколко дена ме извика у
техъ и следъ дълга подготовка ми заяви, че ние македонците требва да
вървимъ вече съ болшевиките, защ ото тамъ било спасението. Доколкото
разбрахъ, цельта му е да ме привлече и менъ главно защ ото съмъ дебърски
войвода. Другъ пжть ми е казалъ, че и Алеко му е билъ добъръ приятель
и се разбирали добре. Искаше да ме убеди, че много отъ войводите сж
съгласни съ него. Убеждаваш е ме, че не следъ много време положението
щ ело да се промени въ полза на комунистите, съ които ние требва да
вървимъ. Чете ми писмо отъ Тодоръ Димитровъ, който му пише, че си
намерилъ местото при Чаулевъ (Т. Димитровъ б е едничкиятъ веренъ
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съпжтникъ и телохранитель на П. Чаулевъ въ « дипломатическите» му
путеш ествия изъ чужбина — б.н.) и че спасението е въ болшевизма. Цельта
на този човекъ е да се докопа до касата и до некое главно место въ орга
низацията. На Д. е говорилъ, че къмъ Албания е образуванъ комитетъ за
задруж на работа съ болшевиките и че имало писмо отъ Виена и отъ други
д а вървимъ по сжщия пжть ».

Самиятъ Д-въ, пакъ старъ македонски войвода, съ дата 26 ав
густъ пише:
« Арс. Иовковъ ми назначи среща въ кръчмата до неговата кжща.
Той доде съ две млади момчета, едното отъ които комунистъ отъ бегълците
въ Сърбия и тъкмо тогава пристигнало отъ Сърбия (очевидно за « македоноосвободителната» акция на познатото вече съдружие сж били потреб
ни и силите на комунистите и зем еделц ите емигранти въ Сърбия, та Иов
ковъ е преговарялъ и съ техъ — б.н.). Т е си отидоха. Пита ме тогава
какъ си съ Тодоръ и съ другите. Пита ме Тодоръ изъ кои села на Маке
дония се движи. Той ми говори, че ВМРО служи на българското прави
телство. И зъ ц ел а България има чети (сигурно и т е сж били предвидени
въ плана з а «ак ц ията» — б.н.). Ето защ о и въ Джумайско има група.
Населението нем а да му дава на Тодора подкрепа. Пжтя на организацията
е кривъ, ние ще се опълчимъ противъ нея. Говори ми за д-ръ Атанасовъ,
що е въ Виена, че щ елъ да замине и да организира чети въ западна Маке
дония ».

Самъ Йовковъ потвърждава, макаръ твърде икономично, горното:
,, Въ срещи съ войводата ставало е дума за ориентировка на лЪво ” .
Както се и спомена, много отъ машинациите на Занковъ-Йовковъ
бЯха известни на Т. Александровъ. И затова неговото становище беше,
че такива хора не могатъ повече да останатъ начело на една македонска
обществена организация, даж е ако тя е само благотворителна като
Илинденската.

АЛЕКСАНДЪРЪ ПРОТОГЕРОВЪ
Казаното до тукъ недвусмислено установява срещу какви пороци
и преступления Т. Александровъ взимаше мерки. Но завърна се —
както вече отбелезахме — отъ чужбина Протогеровъ, следъ четири
годишно бездействие. И първата му работа беше да се нареди съ опо
рочените ,, революционери ” противъ Тодора. Това бе въ сущ ность
едничкото му дело въ ВМРО следъ голема та война, — първо и фатално.
Какъ може да се обясни това негово поведение ?
Ако добре познавате единъ човекъ, лесно можете да си обясните
и неговите постжпки. Затуй, преди да се занимаемъ съ постжпките
на Протогерова, нека чуемъ преценката за него, която ВМРО даде въ
специалната книга презъ 1929 г. * . О тъ нея и отъ другата спомената
книга ** взимаме и всичките по-нататъшни подробности около конспи
рацията срещу Т. Александровъ.
*
**
Не напраздно, при най-обикновените отношения между хората, при
едно най-банално спазаряване напр, на портиеръ за хотелъ, или слуга за
груба полска работа, се пита за х а р а к т е р а на човека. Основата,
* « Защ о бе убитъ Ал. Протогеровъ ».
* * « Заговорътъ противъ Тодоръ Александровъ », 1924 г.
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върху която е изградена личностьта, е характерътъ. Каквито и спо
собности да притежава дадено лице, колкото и да бжде фаворизирано
о тъ природата, то губи значението си, щомъ не притежава здравъ,
постояненъ характеръ. Проявленията на една личность въ живота с;я
резултатъ не толкова на дарби и способности, колкото на опред^ленъ
характеръ. Големи дарби, поставени въ услуга на единъ лошъ харак
теръ, не само се похабяватъ, но и принасятъ злини на обществото.
Александъръ Протогеровъ презъ целия си ж ивотъ живЪ отъ пло
довете на чуждия трудъ. Странна е сждбата, която дълги десетилетия
издигаше върху гърба на способните една бездарность и безхарактерность. Странна е сждбата, която изкачи по стълбите на обществената
иерархия единъ бездарникъ, който като паразитъ ограбваше плодовете
отъ труда на способни другари или подчинени.
Дори и ония, които по д ъ лгъ сж се счели призовани да произпесатъ
по едно слово надъ ковчега на Протогеровъ, не можаха да посочатъ
нито едно зебележително негово дело изъ областите, въ които случаятъ
го бе поставилъ да борави.
Но кой бе Протогеровъ ?
Ние не сме призовани, нито пъкъ считаме за свой д ъ лгъ да преце
няваме неговата деятелность като воененъ. Обаче, нашето убеждение е
било и е, че неговото качество на македонски революционеръ е допри
несло въ голема степень за повдигането на авторитета му въ военните
среди, както големиятъ му чинъ въ войската създаваше фалшивото
убеждение въ известни неосведомени среди за неговата „ ржководна ”
роля въ ВМРО.
Въ какво се съ стоятъ революционните заслуги на Протогеровъ ?
Презъ тридесетьте години, когато той ту влизаше съ единия си кракъ
въ революционното движение, ту се връщаше въ своята военна кариера,
неговата дейность не е оставила никаква бразда въ богато разораната
почва на революционна Македония. Той се бе присъединилъ към ъ Со
фийския Върховенъ македонски комитетъ и взимаше участие въ бор
бите, които повече се развиваха въ София, и които се указаха така па
костни за освободителното движение. Но даже и въ тия борби — между
върховизма и ВМРО — никжде нема да срещнете изтъкнато неговото
име. Революционна дейность на македонска земя той е развилъ твърде
малко, защото ВМРО бе въ непрекжсната борба съ върховистите и не
ги допускаше на своя територия. При навлизането му съ чети въ Д ж умайско презъ 1902 г. той бе подгоненъ още въ началото и раненъ се
върна там ъ, откж дето бе дошълъ.
При възстановяването на организацията следъ 1920 г. Протогеровъ
нема абсолютно никакво участие. За да се отърве о тъ неговото амби
циозно и винаги пакостно вмешателство, Тодоръ Александровъ го ек
спедира въ чужбина и самъ влезе въ Македония да носи тежкия кр ъ ст ъ
на борбата.
Но, както казахме въ началото на тия редове, не сж толкова д ар
бите и способностите, които опр едел ять м ёстото на една личность въ
живота, колкото нейниятъ характеръ. Злото отъ липсата на способ
ности въ Протогерова съвсемъ не би било големо, ако неговите по
средствени сили бёха поставени въ служба на единъ положителенъ ха
рактеръ, на една постоянна воля. Човекъ съ малки способности може
да бжде малко полезенъ, но той не бива вреденъ за средата, въ която
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работи, ако твърдостьта на характера му попречи на външни зловредни
сили да използуватъ м естото и поста, които случайно е заелъ.
Безхарактерностьта на Протогеровъ бе секаш ъ съставна часть
отъ неговото битие на македонски деятель, който всякога е будилъ
между равните и подчинените му неудържимо желание да го характеризирватъ по своему, съобразно едни или други негови отрицателни
черти. Години подредъ пр'Ькорътъ, съ който Протогеровъ б е известенъ
между околните си, бе ,, хаплю ”. А няколко години до деня на смъртьта
бе именуванъ „ хралупа ”, поради запуст^лостьта и кухината на духа,
ума, волята и характера му.
Този слабъ човекъ бёше въ постоянна борба съ по-способните
отъ него. Докато всички качества, които т р еб в а да притежава единъ
деятель съ отговорности като неговите, се бёха пресушили (ако въобще
никога сж били свежи), непресушена си остана само неговата суета.
Тя го караше много често да се хвали предъ прости и интелигентни, че
той се е срещалъ съ германския Кайзеръ, че е получавалъ ордени, че
сж му били устройвани банкети и приеми. Тази суета го караше да си
приписва грандиозни заслуги по урегулирването на стопанския животъ
на България презъ голямата война и да подчертава самодоволно, че при
него били „ чираци ” икономисти като проф. Мишайковъ, Александъръ
Цанковъ и други, забравяйки, че тъкмо той е игралъ по онова време
въ дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливость ролята
на фигурантъ, а други сж били организаторите и капацитетите по
всички служби въ това учреждение. Неговата неизмерима суета е за
вещала на македонскитё архиви купища ругателни писма по адресъ
на Тодоръ Александровъ. Все тази суета го караше да разправя за
ония, които не сж били съвременници на детронирането на князъ Ал.
Батембергъ, че той билъ взелъ сждбоносно участие въ това събитие,
м акаръ за съвремениците той да е останалъ съвършено незабелезанъ.
Покрай суетата му, една неизмерима зависть характеризираше личностьта на Ал. Протогеровъ. Той припадаше, когато организационни
дейци, обаяни отъ делото и личностьта на Тодора, говореха и сочеха
на последния, като неоспоримъ вож дъ на революционното движение.
Мнозина сж ония, които м огатъ да р азк а ж а тъ съ каква дива злоба
се е нахвърлялъ върху Тодора (въ негово отсъствие, разбира се), за
това, че чуждестранните кореспонденти сж посещавали последния, за
да искатъ интервюта, и затова че името му дълго време е заемало
м есто въ колоните на европейските вестници. Чувствувайки все пакъ
жалкото положение, въ което изпадаше предъ своите събеседници, го
ворейки по тези въпроси, той се мжчеше да оправдае своето поведение
съ некакво у ж ъ споразумение, споредъ което нему е било предоста
вено воденето на политиката; като-чели Тодоръ самъ викаше чуж дите
кореспонденти, или пъкъ, измолили срещ ите си съ него, требваш е да
ги изпжди и да ги отправи към ъ големия ,, дипломатъ ” Протогеровъ.
Но все пакъ ние бихме могли да разберемъ тая зависть и амби
цията му ,, да води политиката ” на организацията, ако въобше знаеше
какво да приказва предъ хората. Той. обаче, съ своята ограниченость
е вършилъ такива непростими гафове, щото не другъ, а неговиятъ
днешенъ ,, поклонникъ ” Н. Томалевски е ,, потъвалъ въ земята ’’(сре
щ ата имъ съ Раковски) и е ставало нужда да избързва некога преди
него, за да предупреждава хората ,, да не му о б р ъ щ атъ внимание, за
щото той ще говори глупости ” .
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Все неговата прословута зависть го караше и по-късно да скрива
отъ своите нови другари поканите за некой срещи, които имъ се отпра
вяха чрезъ него.
Единъ органически неджгъ на Протогеровъ бе и непостоянството въ
мненията му, като резултатъ отъ общата му ограниченость и липсата
на здрави разбирания.
По единъ и сж щ ъ въпросъ той биваше съгласенъ съ толкова
мнения, съ колкото души е ималъ случай да говори. Съгласенъ беше
съ всички и оставаше съ мнението на последния си събеседникъ. Този
му неджгъ беше причина за много грешки, некой отъ които съ т в ъ р 
де тежки последствия за движението. Само съ това може да се обясни
ф актъ тъ , че въ времето когато организацията преследваше осждения
на смърть Славе Ивановъ, Протогеровъ общуваше съ него въ Виена,
споделяйки най-долните нападки и обвинения противъ другаря си въ
Централния Комитетъ Тодоръ Александровъ.
Въ настоящата книга ще се спомене и за поведението му към ъ Чудомиръ Кантарджиевъ и редица други лица, които той въвлече въ во
довъртеж а на опасни планове за см етка на македонското движение, за
да имъ подпише, само два-три месеца по-късно, см ъртната присжда, за
сж щ ите ония мнения и действия, които инспирираше самъ той. Изна
сяме на съответно место и поведението, което Протогеровъ д ъ р ж а н е 
колко минути преди да падне Алеко Василевъ, нахвърляйки се заедно
съ него противъ Александрова, който 12 дни преди това бе вече убитъ.
А на сутриньта Протогеровъ подписа смъртна присжда и на Алеко, со
лидаризирайки се съ тия, що го повалиха, безъ той да е очаквалъ с ъ 
битието и безъ да го е желаелъ.
Лекомислието на Ал. Протогеровъ бе чудовищно. Т върде често
сж били скривани отъ него важни замисли въ Организацията, за да
не ги направи достояние на улицата.
За редица големи д ела той требваш е да научава, следъ като всичко
бе вече свършено, защото имаше опасность да стан атъ достояние даже
и на противника, поради манията на Протогеровъ да приказва и ,, по
верително ” да се хвали. З а него бе по-съблазнително да се похвали,
че нещо е замислено и, особено, че той именно го е замислилъ, откол
кото дадена замисъль да се осжществи. Въ това отношение той стра
даше, като никой другъ отъ себепоклонство.
Протогеровъ не е бивалъ инициаторъ на нищо сериозно, а се е
влачилъ само подиръ чужди идеи и планове и когато е пречилъ, и ко
гато е помагалъ за реализирането имъ. Въ повечето случаи, както спо
менахме вече, инициативите на организацията се криеха отъ него по
ради прословутата негова словоохотливость.
Покрай изброените отрицателни черти отъ характера му, манията
за големство е една о тъ най-сждбоносните. Тя го караше да конспи
рира противъ другарите си, тя го инспирираше за постжпки и действия
съ тежки последствия за организацията.
На Протогерова т р е б в а да се признае едно безспорно качество:
той не беше алченъ за пари. Но тр еб в а да се има сжщо на умъ, че
въ ВМРО некористолюбието е необходимо, елементарно условие, за да
бжде некой членъ въ нея. Користолюбците, алчнитё за злато н е м ат ъ
место въ нейните редове — т ё х ъ тя жестоко преследва и, колкото покъсно ги открие, толкова по-безмилостна е присждата противъ т е х ъ .
Така щото некористолюбието на Протогеровъ може да обясни само не
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говото приежствие въ организацията, но не и да оправдае ония па
губни дефекти въ характера му, които изброихме и към ъ които тр ебва
да се прибавятъ още голям ата му слабость към ъ ласкателства, една
болезнена мнителность, лицемерие и подлость.
Неговата слабость към ъ ласкателства поквари много отлични ра
ботници, които изпрати въ кръчмит-fe и комарджийниците.
За да характеризираме неговото лицемерие достатъчно е да споменемъ за „ припадъците ” му въ сбирки, кждето негови подчинени
сж отказвали да реш атъ онова, което не му изнасяло, т а дано съ това
да ги ,, кандардиса ” да го съ ж а л ятъ и послушатъ.
И понеже отъ лицемерието до подлостьта има само една крачка,
Протогеровъ не бе пропустналъ да извърши и подлости.
Той, следъ като най-любезно се е разговарялъ съ своя събеседникъ, не се двоумеше, следъ разделата си отъ него, да наговори купъ
ругатни по неговъ адресъ и дори и предъ обикновени работници.
За некой лица Протогеровъ минаваше за начетенъ човекъ. Чете
нето, обаче, доколкото се занимаваше съ него, беше допринесло, за да
го направи по-неустойчивъ, като характеръ. Повърхностенъ, какъвто
си беше, Протогеровъ само се плъзгаше по повръхностьта на проче
теното, безъ да вникне въ него, безъ да го асимилира и да си изработи
мирогледъ. Само така сж обясними ония противоречия, между които се
движеше ж и в о тъ тъ на Протогеровъ.
Хвалейки се съ своята принадлежность към ъ теософското об
щество (теософ и те издадоха некрологъ по случай убийството му), той
продължава да стои начело на една революционна организация и да
подписва смъртни присжди. Възпитанъ въ патриотически духъ въ ре
довете на армията, готовъ да се кара съ всеки, който се усъмни въ
неговия ортодоксаленъ национализъмъ, Протогеровъ не пропуща да
конспирира съ комуниста Д им итъръ х. Димовъ и да развива комунисти
ческа идеология съ Алеко, петь минути преди убийството на последния.
Самъ некористолюбецъ и честенъ по отношение материалните средства
на Организацията, той не само търпи, но и насърдчава Алеко за грабеж ъ и неморални сделки, когато Тодоръ е въ борба срещу него за
това. Подобни противоречия м огатъ да се изброятъ съ десетки въ ж и
вота на Протогеровъ. Нещастието беше въ това, че този теософ ъ се
озова въ една революционна организация. Той бе напълно побъркалъ
жизненото си поприще. Роденъ беше само за калугеръ. Т акава преценка
му е давалъ и покойниятъ Тодоръ Александровъ. Въ сжщность и за
истински калугеръ, лишенъ отъ прелестите на живота, не би го би
вало .. . Той се люшкаше по всички посоки. Той беше известенъ по
компромисите си съ хора, съ които ,, преговаряше ” и тия компромиси
отиваха до пълно отричане на принципи и твърдо установени положе
ния въ организацията. Правъ беше Чудомиръ Кантарджиевъ, който на
срещата въ Лъжене, за която ще се говори на друго место, го нарече
„ класически компромисчия ” .
Върху тая почва отъ зависть, злоба, л ам теж ъ за големство, лице
мерие, подлость, мнителность, неустановеность, безволие, слабость къмъ
ласкателства и себепоклонство намериха условия за виреене и развитие
престжплението отъ 1924 год., както и дру ги те позорни събития, за
които подробности ще се н ам ерятъ по-нататъкъ.
Завистьта и злобата бех а почвата, върху която ком плотътъ про
тивъ живота на Тодоръ Александровъ хвана коренъ; мнителностьта и
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безволието беха двигателите, които го подготвиха за позорния съю зъ
съ Алековци; слабостьта към ъ ласкателства и себепоклонството сж,
които го сближиха и го направиха окончателно съюзникъ на Алековци въ
престжпния заговоръ; лицемерието и подлостьта сж, които прикриваха
тоя съюзъ, за да не се взематъ мерки навреме; л ам те ж ъ тъ за голЪмство и неустановеностьта въ мненията му го подтикнаха къ м ъ съю зъ
съ комунистите и въ него да търси ,, идейно ” оправдание на замисле
ното престжпление отъ 31 августъ 1924 г.

Преди да пристжпимъ направо към ъ разкритията за участието на
Протогеровъ въ заговора, нуждно е да се изяснятъ некой предварител
ни въпроси. Участието му въ заговора не е некаква случайность; то не
се явява току така изведнажъ. Има известни лични отношения, известни
връзки, които сж подготвяли психологически Протогерова към ъ пре—
стжпния заговоръ. Преди всичко неговите чувства къ м ъ Тодора и т е х 
ните взаимни отношения. Т ези отношения никога не сж били добри.
Ако можеше да се н ам ер ятъ всички писма, които Тодоръ б е писалъ на
Протогерова неколко месеци преди да бжде убитъ, както и тия, които
Протогеровъ му бе писалъ презъ сжщото време, издирванията биха се
улеснили доста. Това, обаче, се затрудни отъ факта, чо още въ момента
на убиването на Тодора, П ротогеровъ задигна отъ чантата му всички поважни книжа. Освенъ писмата, които е получавалъ о тъ Протогеровъ,
Алеко и Атанасовъ, задигнати сж и некой бележници, въ които оставаха
копия отъ писмата, които Тодоръ пращаше и пишеше на казаните три
ма души. Презъ три години на неколко пжти устно и писмено искахъ
отъ Протогеровъ тия книжа (архивата стоеше у менъ). Отначало Про
тогеровъ ми обещаваше да ми ги даде, надевайки се да намери неколко
маловажни книжа, за да ги предаде като ,, всичко ” намерено у Тодора,
но скоро следъ това ми заяви, че е забравилъ кжде сж и че щомъ се
сети, ще ми ги предаде. Въ продължение на три години и половина, оба
че, Протогеровъ не м ож а да се „ сети ”, кжде ги е оставилъ . . .
Съ течение на времето, обаче, бидоха открити две писма: едното
отъ Протогеровъ до Тодоръ и другото о тъ Тодоръ до Протогеровъ.
Прибавени къ м ъ онова, което се знае за обтегнатите имъ отношения
въ продължение на дълги години, тези писма илюстриратъ теж ката
атмосфера, въ която сж живели двамата ,, другари ” .
Ето какво пише П ротогеровъ на 20 августъ 1924 година, само десеть дни преди убийството на Тодоръ Александровъ:
„ 20.VIII. Др. Миле (псевдонимъ на Тодора - б. н.)
Я погледни какви сж наш ите лични отношения ? Казвамъ ти
най-искрено, че за мене въ основата на ц е л а та наша работа е
взаимните другарски отношения помежду ни, обаче за менъ въ
тебе не виж дам ъ другарь; ти по мой адресъ какво не си говорилъ;
ти си лишенъ о тъ всекакво другарско чувство; не сж се минали
неколко дена, ти какви писма не ми писа ? Въ твоята душа липсва
понятието другарство, а едновременно съ това въ основата на
твоята дейность е да градиш ъ организацията около своята лич
ность, като съ здаваш ъ т еб ъ предании лица, а не на делото.
Въ тебъ, другарю, това ти го казвамъ най-искрено, казвамъ
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ти това що чувствувамъ, па м акаръ и да сж грешни чувствата ми
и схващанията ми въ тебъ липсва всЬко другарско чувство и при
една голяма амбиция. Е може ли при такива отношения да се в ъ р 
ши работа и то т а к ъ в а като нашата ?
По поводъ Струмишкия конгресъ какви ли обидни писма не
ми писа и какви ли анкети не прави ? ! А тЪзи анкети казахъ ти го
и устно ясно дава да се разбере на тия, които те заобикалятъ и
които само на тебе служ атъ, а азъ съ м ъ чуж дъ за тЪхъ, че ти
не ми вЪрвашъ.
Т а само това ли е ?
У ж ъ азъ водЪхъ политиката въ чужбина, а въ сжщность ти
ми се бъркаше на всЬка крачка и вършеше мимо менъ всичко.
Азъ за тебе минавамъ за глупецъ, годенъ само за монастиръ,
но не и за революционеръ, и тия твои схващания не си се ст^снявалъ да ги спод’Ьляшъ съ твоит-fc близки.
Та само това ли е ?
Ти Алеко изкарвашъ разбойникъ и събираш ъ доказателства за
това; а той е лице съ влияние въ Петричко. По отношение на Ата
насова сжщо.
Като дойдохъ тукъ констатирахъ, че си въ подземна борба съ
т^хъ.
Чаулевъ и х. Димовъ успали да привлекать на страната си
Занковъ и Ар. Йовковъ, а сждейки по твоя разговоръ снощи за то
ва що ти е говорилъ Пандевъ, азъ заключавамъ, че и А . . . па и
цЬло вече течение въ Илиндень е организирано и привлечено
към ъ т-Ьхъ, значи тогава борбата не е съ двама, а съ една органи
зация. Съ Пандева и другаря му * не желая да влизамъ въ разиск
вания, защото ти ме викашъ предъ тЪхъ за да ме обиждашъ —
разбира се предварително нагласени за това.
Ние открито тр еб в а да приказваме и съ Орфо (псевдонима
на Алеко — б.н.) и Морова (псевдонима на Атанасовъ — б.н.).
Ти считашъ ги за войводи и като така считашъ за унизително да
приказвашъ съ т ^ х ъ и да имъ даваш ъ значение, обаче тЪ сж
фактори и дейци и като такива съ които ще тр еб в а да вървимъ
заедно въ борбата. Три окржга, които сж си избрали окржжни
ржководни тЪла м огатъ да ни бламиратъ и да си избератъ Центр,
комитетъ, та бива ли да се явяватъ въ насъ мисли за борба съ
тЪхъ ?
Д а мислимъ, да мислимъ и пакъ да мислимъ и то много откро
венно, съ разкрито съзнание.
Съ сърд. поз. Илия
20.VIII.1924 г.
P.S. О тъ мжка не мога да спж 9.
Този документъ за неграмотность, написанъ Богъ знае следъ кол
ко размишления ,, съ разкрито с ъ з н а н и е ” , свидетелствува: 1) че отно
шенията между двам ата сж били извънредно натегнати и то отдавна,
2) че Протогеровъ винаги е хранилъ зависть къ м ъ личностьта на То
доръ Александровъ, за гдето тя го е засенчвала и загдето Тодоръ ос
нователно се издигаше чрезъ работата си като фактически водачъ на
* Пандевъ е К. Пърличевъ; а другаря му е Г. Баждаровъ.
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революционната организация. Още презъ 1920 г. Протогеровъ, чрезъ
подхвърляне на свои бележки, които да попаднатъ въ р ж ц ет е на Т о
доръ, е подсказвалъ, че не може ,, да търпи повече подобенъ редъ на
работите ”, т.е. че не може да търпи м огж щ ата личность на Алексан
дровъ и нейната преднина, 3) че Протогеровъ въ съгласие съ Алеко
и Атанасовъ, е промЪнилъ становището на Организацията по отношение
на Георги Занковъ и Арсени Йовковъ, за което ще споменемъ въ след
ващ ите страници на книгата. Вместо да съдействува за техното от
странение отъ ржководството на Илинденската организация, той, следъ
като по околенъ пжть б е насърдчилъ избирането имъ наново въ рж ководното тело, иска да спъне Тодора въ привеждане взетото взаимно
решение. По този начинъ се подравяше автор и тетътъ на Александровъ
и се насърдчаваха враговете на ВМРО чрезъ манифестациите на се
риозно раздвоение въ нейните върхове.
Обвиненията срещу Тодора, че немалъ другарско чувство, сж ед
на тема, на която Протогеровъ се е упражнявалъ много пжти. Т ези не
гови ,, разсжждения ”, следователно, не сж нищо друго освенъ словесни
упражнения, защото, ако това е било едно негово дълбоко разбиране,
той не би създавалъ непрестанно атмосфера на недоверие и враж деб
ность. Самъ Протогеровъ е чувствувалъ, че на всички негови в ъ зр аж е
ния може да се отговори съ една дума, за да се о тхвърлятъ т е , затуй
оърза да заяви: „ казвамъ ти това, па м акаръ и да сж грешни чув
ствата ми и схващанията ми ” .
Но най-престжпното е, че Протогеровъ въ продължение на дълги
години е мислилъ, че не може да се работи съвместно при сжществуващата обтегнатость и недоверие, но не е теглилъ логическите послед
ствия отъ тая своя констатация, като се оттегли и остави свободни
ония, които искаха да работятъ, вместо постоянно да пречи и да спира
техн ата дейность.
И наистина, ако не беше годенъ „ само за монастиръ ”, той би ли
се стресналъ отъ една борба срещу х. Димовъ, Чаулевъ, Занковъ и
Йовковъ, когато се касаеше до запазване основните принципи на ор
ганизацията, на която той стоеше начело ? Щ еш е ли да вижда некаква
,, организация ” въ съюза на трима-четирма кариеристи, за да съветва
Тодора „ д а обмисли сериозно ” и да не води борба, ако не и да влезне
въ съю зъ съ т е х ъ ? ..
На листъ четвърти отъ писмото Протогеровъ пише на Алексан
дровъ: ,, Ти Алеко изкарвашъ разбойникъ и събираш ъ доказателства
за това; а той е лице съ влияние въ Петричко. По отношение Атана
совъ — сжщо. Като дойдохъ тукъ констатирахъ, че ти си въ подземна
борба съ т е х ъ ” . Д ум ата е за дохаждането на Протогеровъ о тъ стран
ство. О тъ неговото пристигане до деня, въ който той пише писмото
на Тодора, беха изтекли четири месеци. И м акаръ да признава, че
още когато е дошелъ, научилъ билъ, че Тодоръ е въ борба съ Алеко
и Атанасовъ, не се е постаралъ да узнае, защо Тодоръ води тази борба;
или по-право той е знаялъ защо Тодоръ се бори, както това знаеха и
последните членове на организацията, но по свои сметки е намиралъ
за нуждно да вземе страната на Алеко и Атанасовъ и да напада Т о 
дора, затова, че нарича Алеко разбойникъ. Тодоръ отрича да е назовавалъ Атанасова разбойникъ, поставяйки въ страни на тоя п асаж ъ на
Протогеровото писмо едно ,, не ” .
В раж дата и омразата, които определятъ отношенията на Прото-
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геровъ спрямо Тодоръ Александровъ, не сж били нито моментни, нито
резултатъ на некой изолиранъ конфликтъ. Т е сж били постоянни, под
хранвани отъ неговата зависть и злоба.
Но освенъ това и писмото на Тодоръ отъ 14 юлий, отправено до
Протогеровъ, свидетелствува за тая враж да и омразата на последния
към ъ Александровъ. Това писмо на Тодора почва съ цитата отъ едно
писмо на Протогеровъ до Моневъ, поставени като мото на самото Тодорово писмо. Тодоръ е сторилъ това, за да подчертае непостоянство™
на своя другарь о тъ Централния Комитетъ, който твърде често мени
мненията си, ако въобще казаните ласкави думи за Тодора сж били ис
крени, а не проявление на неговото доказано лицемерие.
Ето и самото писмо, писано върху листчета отъ формулярнитЪ бе
лежници, съ които си служеше Тодоръ:
„ Драги Илия,
Твоето държ ане спрямо мене отъ известно време насамъ е
недругарско и — което е опасно, — по мое мнение, е вредно за
правилния развой на македонското освободително движение. По
следното обстоятелство ме принуди, като изпълнение на дългъ
— другарски и към ъ борческата Родина, — да ти пиша това дълго
писмо, което почвамъ съ цитати отъ твое писмо до Монева, точенъ преписъ отъ което ти прилагамъ тукъ.
Горните цитати правя не съ цель да се гордея или да за
доволя своя амбиция, защото азъ не съ м ъ сторилъ, досега, нищо
повече о тъ добросъвестно изпълнение на своя дъ лгъ . Това не пра
вя и съ намерение да обиждамъ некого, а само отъ желание да
се отстранятъ некой недобри порядки по управлението на ВМРО,
които ако се засилятъ, ще допринесатъ за разлагането ни.
З а д а подкрепя съ данни горните свои мисли, нем а да пзброявамъ по-старите ни недоразумения. Щ е спомена накратко:
1) Обидите, които ми нанесе, като настояваше въ началото
на 1920 г. да правимъ събрания съ Георчевци, Пенчевци-Павлевци
и С-ие и то въ София, за изработване директиви за избиране ржководни т е л а на ВМРО, защото азъ ти се противопоставихъ на
това, като противозаконно и опасно. Ако не беше ме подкрепилъ
Чаулевъ и се възприемеше твоето гледище, ти помисли какво щ е 
ше да представлява сега ВМРО, ако се създадеш е нещо отъ нея.
2) Горчевините, които ми причини презъ май или юний 1920
год., неколко дена преди тръгването ми за вж тре съ писмото си,
съ което искаше да ти оставя печатите на Централния К -тъ и
Задгр. представителство на ВМРО и то следъ като последния
б е х ъ го пратилъ на Пандова, единъ о т ъ упълномощените вр.
Задгр. Представ, на Орг-та.
3) Т ж гата, която ми причини въ една о т ъ последните ни
срещи преди тръгването ми с. 1920 год., като остави на масата
написанъ листъ и у ж ъ случайно излезна и се позабави, за да про
чета съдърж анието, което бе въ следния смисъль: ,, Тод. Ал-въ
дъ рж и печатите на Ц. К. и П редставителството; той поддърж а
в р ъ зки те съ вжтреш ностьта на Македония; той . . . По този на
чинъ се добива впечатление, че има революционна Организация на
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Тод. Александровъ, а не — ВМРО. Азъ не съ м ъ съгласенъ повече
да продължава тоя редъ на работата ”.
Болно ми стана, като прочетохъ тая бележка съ много
„ той ” .. . и съ заключението й. М ожехъ на всички „ той ” да дамъ
мотивирани обяснения, че съм ъ правъ; мислихъ, както много пжти
въ подобни случаи, да предложа другарска анкета, но понеже това
стана само 2-3 дни преди заминаването ми за вжтре и то по единъ
т а к ъ в ъ некавалерски начинъ, намерихъ за уместно да преглътна и
тоя горчивъ хапъ, като оставя д а л а та и времето да поправятъ
всичко . . .
Н ем а да се спирамъ на дълго сжщо и на албанския протоколъ
за споразумение съ д -р ъ Ф. Атанасовъ, Кр. Зограф овъ и с-ие, м а
каръ съ него да ми се създадоха вжтре много грижи, много не
приятности и много бели, защото мисля, че времето уясни кой е
билъ правия.
По-надълго ще се спра на новите данни.
4) Няколко седмици преди да заминемъ за странство, въ с ъ 
вместно заседание съ вр. предст. на орг. и съ нёкои съчувстве
ници, се реши да се взематъ мерки да не се избиратъ Арсени и
Занковъ въ ржководното тело на илинденската организация. Какво
бе очудването ми, като узнахъ, че това решение не е съобщено
отъ тебе даж е на заведующия Петричкия окрж гъ, като сж подгот
вени о т ъ твоя страна некой отъ по-видните лица въ илинд. кон
гресъ. Напротивъ твои те и на Орфо (Алеко, б.н.) изявления предъ
четиримата пратеници и инструкции чрезъ Мишо Ш картовъ, и
споредъ казването на П. Ацевъ, сж оставили у сички конгресисти
убеждението: а) че ВМРО нема нищо противъ избирането на З ан 
ковъ и Арсени и б) че сички опити на приятелите на Александровъ
да отстранятъ последните е дертлийска работа. О тъ там ъ и ку
р аж а на Занковъ и Арсени да твъ рдятъ , че сж се разбрали съ
ВМРО и тя нем а нищо противъ т е х ъ — за това имъ помага и сре
щ ата съ тебе и Орфо, нарочно разгласена и заключението следъ
избора, че има разцепление въ редовете на О рг-та и че Алексан
дровъ и С-ие били бити. Като се заехъ следъ завръщ ането си азъ
да поправя тая грешка, ти пакъ се намесваш ъ .. .
5) А най-големото незачитане и най-теж ката обида ми се
нанесе съ контрабандния начинъ, по който произведохте (ш и ф ъ р ъ )
окр. конгресъ.
Преди всичко нищо не налагаше да се бърза толкова, че да се
произведе тоя конгресъ безъ законните делегати (ш и ф ъ р ъ ). По
следния е единъ отъ п ъ р ви те съветници на Орфо о т ъ началото на
възсъздаването на орг-та долу и до сега; стар ъ деецъ съ опитность,
а и немаше причини нито д а се лиши конгреса отъ неговата опит
ность, нито да се пренебрегва и обижда той. А което е най-важно
въ случая: а) азъ съ м ъ организиралъ некой околии въ тоя окрж гъ,
б) имамъ нескромните претенции да познавамъ най-добре сегаш
ното положение въ Македония, състоянието на орг-та, известни
дефекти, и съ моята опитность въ борбата присжствието ми въ подобенъ конгресъ би било само отъ полза на Освободителното дело.
При това ти подписа протоколъ № 1, че азъ остава да завеж дам ъ
Скопския и Струмишки окржзи.
Какво е това незачитане подписа си ? И ако не изпълняваме
—
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зетитЪ решения, съ какво морално право ще искаме други да ги
изпълняватъ ? Твоето оправдание, че не си отдалъ значение на
конгреса, е толкова несериозно и неискрено, че ти го изказа съ
св^нъ и съ очи въ земята. А по сичко личи, че е имало време да
бж да извиканъ, а нарочно е направено да не зная азъ даж е какво
става. Съобщението отъ Орфо до Цен. К -тъ е отъ 28 м.м., а твоята
резолюция е поставена едва на третия день, 30 с., когато сте по
стоянно заедно (При това каква нескромна резолюция самъ за
себе си . . . — Гузностьта и може би угризението на съвЪстьта се
издава и отъ факта, че на сж щ ото важно писмо си писалъ отъ
смущение писмо до П а н д о в а . . . ) , в) има изгледи, че и щемпъла
(печата) въ пощата е ударенъ изопачено, за да не се познава отъ
кога е.
А като се знае, че азъ кога б ^ х ъ при васъ на 22, 23 и 24 юни
изрично говорихме съ тебе, Орфо и Моровъ по времето за свикване
окр. конгреси и поради изтъкнатия отъ последните двама фактъ,
че не сж произведени още окол. конгреси въ н^кои околии, и за да
не се губи сега за това ценното за организаторска работа вжтре
време, спряхме окр. конгреси да се произведатъ презъ есеньта, а
следъ това — и общия.
Помня добре, че на тебе ти казвахъ: ,, Има много нередовности и грешки за поправяне долу, но чакамъ окржжния конгресъ,
за да се вкара О рг-та там ъ въ правиленъ пжть ”.
При наличностьта на тЪзи два факта, да се свиква конгресъ
съ писмо 4 дена следъ раздалата ни и да се задърж и това писмо
цЬли 10 дена, кой не би подозр'Ьлъ, че това е извършено съ зла
умисъль.
Понеже писмото ми стана дълго, не ще мога сега да пиша
върху поддърж аната отъ Орфо и Моровъ теза, че О рг-та въ
Петричкия окрж гъ (в ъ Македония подъ бълг. власть) е револю
ционна — както обяснявалъ въ едно събрание въ Струмския чифликъ Ксантийския * войвода Щерйо: „ с ж щ о като въ Сърбия и
Г ъ р ц и я ”, като добавялъ даже, че окол. н-ци, пристави, стражари
и пр. т р еб в а да ги считаме наши врагове . . . М акаръ подобна теза
да не издърж а критика, ясно ми е, защо отъ н^кои се желае да
бжде възприета. Чудно ми е само, какъ и ти се обяви за нея . . .**
Въ заключение ще ти кажа: 1) както до сега, тъй и за напредъ въ сички свои действия съ м ъ се ржководилъ и ще се рж ководя, изхождайки само отъ интересите на ВМРО 2) и сега
като ти пиша горнит-fc факти, то е само отъ желание за напредъ
поне да се турне край на т^зи нередовности, които сж пагубни
за добрия развой на Орг-та. 3) Благородно съревнование: кой по
вече работа да свърши, кой да бжде по-полезенъ на борческата
Родина, е допустимо и желано даже, но никога — не: заимни n p t чки. 4) При многото врагове, които имаме ВМРО и ние, ако
* Ксантийски — значи Горно-Джумайски.
** Съ гЬзи думи Тодоръ прави алю зия за желанието на комунистите,
българските стражари, пристави и пр. въ Пиринския край д а се считатъ
такива врагове както сръбските и гръцките. А всеки знае, че въ този
не е имало национално потисничество, денационализация и пр. Затова
имаше само спомагателна ВМРО.
—
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липсва пълно доверие и разбирателство между насъ, знае се^какво
очаква ВМРО и насъ. 5) Основа на нашите отношения т р еб в а да
бж датъ изпълнение на правилници и наредби.
Съ мн. сърд. поздрави М. Хр.
14.VII.1924 год.10
Както виж датъ читателите, и Тодоръ завърш ва писмото си съ
апелъ за доверие и разбирателство, и той говори за другарство. Всеки,
който познава Тодора, ще прецени голямата искреность на неговия
апелъ. Декларациите на Протогеровъ за другарство и доверие сж
били, както казахме, само словесни упражнения. Защ ото какъ иначе
може да се обясни ф а к тъ тъ , че Тодоръ има многобройни другари (Про
тогеровъ казва за т е х ъ , че служили на личностьта на Тодора, а не
на Д ал ото), а Протогеровъ е обкрж ж енъ все отъ врагове, съ които
не иска дори да се срещне ? (П а са ж ъ тъ отъ писмото му за ” Пандовъ
и другаря му ”, се отнася за Пърличевъ и Баждаровъ, които се явяватъ
като негови следсмъртни приятели). Явно е, че нема другарско чувство
онзи, който нема другари и се см ета обкржж енъ все отъ врагове, а
не онзи, който е въ толкова близки другарски връзки съ хората, щото
неговиятъ завистливъ другарь го обвинява, че създава поклонници около
себе си, а не хора на Организацията.
Преди всичко Александровъ говори за стари недоразумения, които
винаги сж съществували помежду имъ. Напомня двойнствената роля,
която Протогеровъ игра по отношение на Занковъ и илинденци и
характеризира завистьта и подлостьта на Протогеровъ съ „ случайно ”
забравено писмо съ много „ той ” и пр.
Протогеровъ, Алеко и Атанасовъ умишлено сж излъгали Алек
сандрова за д а тата на Струмишкия окрж ж енъ конгресъ, за да избегнатъ неговото присжствие на конгреса. Установи се по-късно, че въ
този конгресъ Георги Атанасовъ и Алеко открито сж се нахвърлили съ
ругатни върху Александровъ — безъ неговиятъ колега Протогеровъ да
го е защитилъ съ една дума. Георги Атанасовъ е присжствувалъ там ъ
като делегатъ съ фалшиво пълномощно. Протогеровъ се е отказалъ отъ
подписа си въ протоколъ № 1, подписанъ и о тъ Александровъ. Това
идва да потвърди, че е било старъ занаятъ на Протогеровъ да не зачита
подписите си. Подробностите, които самъ Александровъ ни разправя
въ писмото си, като напримеръ изопачаване на дати, игра съ пощенски
щемпели за заблуждаване на Тодора — подсказватъ за долните с р е д 
ства, практикувани о тъ Протогеровъ по отношение на Тодора, когато
последниятъ е требвало да бжде излъганъ и подигранъ. В раж еските
отношения на Протогеровъ спремо Тодоръ Александровъ се потвърж даватъ и отъ единъ разказъ на стария революционеръ М. Чаковъ, който
е билъ ходилъ съ П. Ацевъ при Протогеровъ и Алеко въ връзка съ
некой статии съ комунистически тенденции, които б е х а се появили въ
в. „ Илиндень ”. Ето какво имъ казалъ Протогеровъ, споредъ М. Ча
ковъ.11
„ А бе хора, не можахте ли най-после да разберете, че тези
статии на некого не се харесватъ ? ” Веднага следъ това продължи:
,, Вий, г-да не можете да си представите Тодоръ до каква самозабрава
е дошелъ. Вие не можете да си представите какви хамалски писма
той писва до м оите бивши другари министри, а най-печалното е това,
—
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че той тЪзи хамалски писма ги писва отъ името на Центр. Комитетъ ” .
Възмутенъ до неописуемость добави, азъ ще му забрана (заканително),
когато писва подобни хамалски писма да ги писва отъ свое име, а не
отъ името на Центр. Комитетъ, комуто рони престижа и авторитета ” .
Тази закана се изказваше съ такава злоба, която човекъ може да си я
представи само ако бЪше очевидецъ ”.
Изобщо и отъ показанията на Чаковъ и отъ писмото на Тодоръ
става абсолютно ясно, че членътъ на Централния Комитетъ на ВМРО
Александъръ Протогеровъ води война противъ Александровъ, неговъ
колега отъ Централния Комитетъ, опирайки се напълно на Алеко и
Атанасовъ.
С ъ ю зъ т ъ между Протогеровъ и Алековци се манифестира и по
въпроса за Струмишкия конгресъ. С ъ цитираното писмо на Тодора до
Протогеровъ явно проличава съ какви средства сж си послужили Про
тогеровъ и Алеко, за да и злъж атъ и изиграятъ Тодора, о тъ чието
присжствие тЪ искали да се о търватъ, м акаръ Струмишкиятъ окрж гъ
да е билъ завеж данъ отъ Тодора, съгласно протоколъ № 1, подписанъ и отъ Протогеровъ.
,, А най-голямото незачитане и най-теж ката обида ми се нанесе
чрезъ контрабандния начинъ по който произведохте Струмишкия окржж енъ конгресъ ”, —
му пише Тодоръ. И после — за да не повтаряме — излагатъ се похва
тите, съ които сж си служили двамата съюзници, за да постигнатъ
своята цель.
Протогеровъ, който всичко споделя съ Алеко, не закъснява да му
съобщи упреците, които Тодоръ му е отправилъ за тая ,, контрабанда” .
Алеко пише по това на Тодора съ едно бързо писмо и последниятъ
му отговаря на 19 юлий 1924 година: 12
„Д р а г и Орфо,
1) Въ отговоръ на бързото ти писмо о тъ вчерашна дата,
има да ти ява следното:
Наистина много ми е мжчно, че не м ож ахъ да присжствувамъ
на Струмишкия окр. конгресъ, едно за да се запозная по-добре
съ положението въ разнит-fc му околии, и да дам ъ мнение за м е р 
ките, които т р еб в а да се взематъ за закрепване и засилване оргт а там ъ. Съ право у мене остава известно съмнение, че може
умишлено да е забавено писмото за конгреса, писано на 28.VI., ре
золирано о тъ Илия на 30 с.м.; не личи по пощенския печатъ, кога
е пратено, а получено на 8 т.м.
При това азъ до 24 м.м. бЪхъ при васъ долу и не само не
става дума за бързо произвеждане окржжнитЪ конгреси, а на
моето запитване вероятно има още непроизведени околийски кон
греси, отговори ми се ,, да ” и заедно се спряхме окржжнитЪ
конгреси да се произведатъ есеньта. При това азъ б ^ х ъ казалъ на
Илия, че искамъ да присжствувамъ на окр. конгресъ, особено като
става първия окр. конгресъ и азъ се намирамъ на 8 часа . .. да
лече о тъ васъ. Мисля, голЪма загуба за мене лично, а може би
отчасти и за конгреса е, азъ да зная това и да не дойда.
При това късно узнавамъ, че въ конгреса неправилно е било
—
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подложено на преценка и даж е зето противоположно решение по
неутвърждаване известния вашъ протоколъ номеръ 1 о тъ име
на Цен. К -тъ на ВМРО.
О т ъ тия и други некой загадки въ конгреса и постжпки вънъ
о тъ него, у мнозина се е зародило мнение, че има никакво раз
цепление въ редоветЯ на ВМРО. А ширенето на подобни слухове
отъ мнозина, които идватъ отдолу, е само пакостно за успаха на
Освобод. Д ело ”.
Какво излиза отъ това писмо на Тодора?
Че последниятъ е съобщилъ на Протогеровъ намерението си да
присжствува на конгреса. Че въ негово присжствие се е решило окржжните конгреси да се произведатъ презъ есеньта. Но Протогеровъ
съобщава на Алеко намерението на Тодора и двама реш аватъ да не
чакатъ есеньта, а да свикатъ конгреса веднага следъ заминаването на
Тодора, като и зл ъ ж атъ и изиграятъ последния. Алеко е ималъ интересъ на всека цена да се отърве отъ участието на Тодора въ кон
греса, защото въ негово присжствие биха се подигнали некой неу
добни за Алеко въпроси. Той е знаялъ отъ Протогеровъ, какво му готви
Тодоръ, който е билъ казалъ на първия: „И м а много нередовности и
грешки за поправяне долу, но чакамъ окр. конгресъ, за да се вкара
Организацията там ъ въ правиленъ редъ ” . Ето защо избързватъ съ
Протогерова, като дори снабдяватъ Атанасова съ фалшиво пълномощно, за да присжствува на конгреса, въ който се псува и ругае
Тодоръ Александровъ. До ту къ все пакъ може да се разбере съгла
сието имъ. Но има другъ единъ ф актъ : Алеко има намерение (м акаръ
и незаконно) да подложи на преценка решението на Ц.К. за о тх въ р
ляне техния протоколъ № 1. Понятно е, защо не желае той присжствието на Тодора. Но, въ т а к ъ в ъ случай, до кжде е стигналъ т ех н и я тъ
съюзъ съ Протогерова, за да не почувствува Алеко никакво стеснение
да се занимава съ този протоколъ въ негово присжствие и да отхвърля
незаконно решението на Ц.К. въ връзка съ него ? Нека не говоримъ
за псувните противъ Тодора, посрещнати съ доволно мълчание. Но
защо Протогеровъ, като членъ отъ Ц.К. не е реагиралъ противъ по
нижаването престижа на тоя институтъ и противъ отхвърлянето на
едно решение на Централния Комитетъ ?
Въ замена на какво Протогеровъ е направилъ тия концесии на
Алеко ? Ние отказваме да се съгласимъ, че всичко туй е резултатъ
само на безхарактерностьта на Протогеровъ. Защ ото има и другъ единъ
фактъ, който говори, че той е отишелъ твърде далече въ своята соли
дарность съ Алеко. Последниятъ, както и Атанасовъ, сж възприели т е 
зата, че въ Македония подъ българска власть има революционна ор
ганизация, че и там ъ тя има сж щ и те задачи както въ Гърция и С ъ р
бия; че околийските началници и приставите тр еб в а да се преследватъ
като врагове, както въ Сърбия и пр. И сж щ и ятъ този Протогеровъ,
който за некой, които му д ъ р ж а х а надгробни речи, минава за д о б ъ р ъ
български патриотъ, е готовъ да издере очитё на Тодора, затова, че
е наругалъ въ едно писмо м инистъръ Русевъ, напълно възприема тая
Алекова теза.
С ъ ю зътъ между Алеко и П ротогеровъ б е толкова напредналъ, че
придоби формата на фронтъ. Тодоръ знаеше всичко това, той знаеше,
—
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че и писмата, които пишеше на Протогеровъ и въ които осжждаше Алеко,
се четоха заедно съ последния.
И когато Протогеровъ на 20-и августъ му пише онова озлобено
писмо, въ което го упреква, че е водЪлъ подземна борба съ Алеко и го
считалъ за разбойникъ, когато той билъ ,, ф акторъ ” съ влияние въ
Петричко, Тодоръ знаеше вече за същ ествуването на „ единния ф р о н тъ” .
Нали въ писмото си отъ 14 юлий, когато го обвинява въ съвместно
изклинчване по Струмишкия конгресъ, загатва: ,, това сж мои далечни
предположения, дано е л ъ ж а ”.
*
Алеко и Атанасовъ познаваха отлично враж еските чувства на Про
тогеровъ спрямо Тодора и сжществуващитЪ между гЪхъ обтегнати
отношения. Ето защо, следъ като разправиите между Тодора отъ
една страна и Алеко и Атанасовъ отъ друга, достигнаха до положение
на крайна натегнатость, съ която Тодоръ се готвеше да ликвидира на
предстоящите конгреси, Алеко и Атанасовъ реш аватъ да се възползуватъ отъ Протогерова въ борбата си противъ Тодора. За тая цель тЪ
реш аватъ да пратятъ човекъ въ Виена, за да влезне въ връзка съ
него и да го доведе въ Петричко при тЪхъ. Понеже въ п ро съ тъ е билъ
отъ секретно естество, т ак ъ в ъ човекъ подирватъ въ лицето на ко
муниста Георги Пенковъ, интименъ приятель на Алеко, който му е
съобщавалъ много тайни работи. Пенковъ, следъ 20-дневно скитане изъ
Пирина, следъ убийството на Алеко и хората му, се предава на милицията
и, ,, водимъ единствено отъ искреното желание да остане вЪренъ на
себе си, като скроменъ ратникъ въ македонската освободителна борба,
и за да посочи самата,истина предъ ВМРО и предъ б ъ д е щ е т о ”, както
пише самъ той, дава показания и признания, които хвърлятъ обилна
светлина върху предшествуващитЪ събития.
Ето какво казва той въ своитЯ признания 13 (спазваме неговия
р ж к о п и с ъ ):
„ Около началото на 1924 г. в домжт на Панайот Тасев бех
повикан от фабриката ми в Предел от Алеко Василев и Г. Атана
сов. Сжобщението дойде чрез Симитлий, в горната кж щ а в Джумая Алеко и Атанасов ми предложиха да замина в Европа, да
доведа при тех в Петричко Господин Протогеров. Георги Атанасов
казваше, че Протогеров требва в най-скоро време да бжде до
веден, тука за да се отжрвем от тая охтика — Тодор Александров
и Протогеров да застане начело на организационните работи. Аз
казах, че имам много работа — зает сжм с фабриката си и немога
да отида, тогава те казаха, те ще изпратят друг човек и зная,
че испратиха некого. Подир известно време г-н Протогеров наи
стина дойде от странство в Петричко.
Спомням си, че след като дойде г. Протогеров Алеко ми каза,
че сега ще си расчистим сметките с Тодор Александров понеже и
г. Протогеров е напжлно съгласен с нас — това бё на Марикостенските бани, там беха дедо Никола Малешевски, Методи Алек
сиев и П. Говедаров, какво е говорил Алеко на другите не знам.
Спомням си още, че Мишо Ш картов ми писа, че г-н Прото
геров в Струмишкия конгрес показал лошо настроение спремо
Тодора ” .
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И наистина, изглежда че Алеко и Атанасовъ сж изпратили другъ
човЪкъ да доведе Протогерова при т е х ъ . Не се знае, кой е този човЪкъ,
но ф а к т ъ е, че Протогеровъ въ началото на май 1924 г. се завърна
отъ странство и отиде при т е х ъ , престоявайки там ъ непрекъснато до
убийството на Тодора.
Преди да изложимъ ф акти те въ връзка съ самия комплотъ и
убийството — нека разгледаме интимните отношения, които се създаватъ между Протогеровъ, Алеко и Атанасовъ, на базата на общата
имъ омраза противъ Тодора. Алеко и Атанасовъ, както казахме погоре, знаеха лошите отношения между двам ата членове на Централ
ния Комитетъ. Т-Ь ги знаеха не само по онова, което всички дейци въ
организацията разправяха, не само по ругатнит-fe, които Протогеровъ
въ т^хно присжствие е отправялъ по адресъ на Тодора, но, така да
се каже, официално въ писма до т е х ъ Тодоръ е ималъ случай да
говори за това. Ето и едно писмо отъ Тодора до Алеко съ дата 19
юлий 1924 г., което можа да се намери следъ убийството: 14
„ Драги Орфо,
При крайното раздразнение у Илия (псевдонимъ на Протогеровъ
— б.н.) т ези дни и при натегнатостьта между насъ, свикването
на Серския конгресъ наскоро може да турне точка на тези триения и да запуши устата на онези, които приказватъ за разцепление
въ редовете на ВМРО ” .
Въ горния документъ е ясно, че Алеко знае и отъ самия Тодоръ за
лошите му отношения съ Протогеровъ. Явно е още, че разчистването
на сметки е требвало да стане не само съ Алеко и Атанасовъ, но и съ
Протогеровъ. Н аближаващиятъ Серски конгресъ е застраш авалъ не
само Алеко и Атанасова, но и Протогерова. Ето защо т е и трим ата се
съюзяватъ, ето защо „ п о к а н а т а ” до Тодора, редактирана въ язвителенъ и подигравателенъ тонъ, е написана не отъ заведующия окржга,
както се следва, но отъ самия Протогеровъ, който е въ общия фронтъ.
Както се знае, Тодоръ бе убитъ на пжть за този конгресъ. Чернов
ката отъ това писмо — „ покана ” — написана о тъ Протогеровъ гласи:15
„ Д о чл. Ц.К. Т.А.
въ Мак.
З а да ви се даде възможность лично да присжствувате въ
конгреса на Серския револ. окр. (ту к ъ е било първо написано,
по-после зачеркнато — б.н.) и да се удовлетвори Вашето желание
да бждете полезни съ Ваш ите съвети, решихъ да ускора свиква
нето на тоя конгресъ.
О крж ж. конгресъ за Сер. р. окр. ще се свиква на 2-й августъ т.г., Илиндень, на който моля Ви лично да присжствувате.
За м естото на конгреса ще получите сведения отъ .. .
Съ др. поз. ”
(Впоследствие конгресътъ е билъ отлож енъ на 31 августъ по не
известни причини).
Общиятъ фронтъ проличава още о тъ зачеркнатото ,, да опровер—
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гаем ъ” , което е въ множествено число, докато писмото е написано са
мо отъ името на Алеко, както се вижда по-горе. Този лапсусъ калами
издава още оттукъ общо кроенит^ планове, които ще станатъ ясни
по-нататъкъ. Още едно доказателство за съюза на Алеко и Протогеровъ
намираме и въ показанията на Пенковъ, който казва:
„ О т Алеко сжм чул, че Тодор Александров бил нарекал дедо
Ангел ,, епитроп и годен за некой монастир ”, а не за революция
и му отказал пари та последния се обжрнал кжм Алеко, който му
изпратил и ми каза че ние ще го приберем при нас, а онзи — значи
Тодор да си седи в свойта Западна Македония ” .
Ние и въ самото писмо на Протогеровъ прочетохме вече за него
вото окачествяване като годенъ само за манастиръ. Т ези въпроси сж
били, значи, често споделяни между него и Алеко. Впрочемъ, съ ю зътъ
между убийците на Тодора е отразенъ въ ц елата дейность на Протогерова презъ престояването му при Алеко. Той знае, че Алеко върши
престжпления и кражби, за които Тодоръ е въ борба съ него, но нищо
не предприема като равноотговоренъ членъ, за да ги ограничи. Прото
геровъ е подробно посветенъ отъ Александрова въ деребействата на
Алеко; той знаеше за многократните писмени и устни предупреждения
отъ страна на Тодора към ъ Алеко и Атанасовъ, който бе обвзетъ отъ
манията да пише ,, планове и проекти съ разни квадратчета и триж гълничета ” и беше почналъ да се см ета за равноправенъ ф акторъ съ
члена отъ Централния Комитетъ Тодоръ Александровъ, както се вижда
отъ едно писмо на Тодора отъ 8 августъ 1923 г., въ което му пише:
,, О тъ твоя страна спремо мене има и опущения и неповинове
ния, за да не каж а провинения съгласно Правилника. Сега да нам ерим ъ начинъ да туримъ на т е х ъ точка, съгласенъ съ м ъ ; но да
оставимъ ,, окончателната дума по т е х ъ да има общия конгресъ ”
— не, защото общия конгресъ сжди д е л а т а на членовете на Ц ен
тралния Комитетъ на Организацията, — членъ 149 о тъ Правилника,
отъ редъ 3 до 7 — а за провиненията на нелегалната . . .
Моята отстжпчивость — да се поставямъ на равни права съ
тебе — произлиза само отъ желание да се върви напредъ въ ин
тереса на делото. Изглежда, че ти криво ме разбирашъ ” .
Протогеровъ знаеше за тия предупреждения и за амбицията на Ата
насова, както знаеше и за престжпленията на Алеко, за попълзновенията
на Занковъ и Арсени Йовковъ, но никога той не е продумалъ нищо,
не е предупредилъ устно или писмено, не е взелъ никаква мерка, за да
се отстранятъ злините, които хвърляха петно върху името и престижа
на Организацията. Всеки, който преглеждаше документите върху с ъ 
битието о тъ 1924 г., биваше поразенъ отъ обстоятелството, че докато
Тодоръ води една сждбоносна борба противъ корупцията, рушенето
на дисциплината и деребейството на Алековци, Протогеровъ стои на
пълно безучастенъ и върши всичко, за да подрови действията и автори
тета на Тодора, подкрепвайки Алековци. З а да се прикриятъ тези ком
прометиращи Протогерова обстоятелства, въ книгата ,, З а го в о р ъ тъ про
тивъ Тодоръ Александровъ ” , се говори за писма, предупреждения, м ёрки и постжпки на Централния Комитетъ, та да се скрие задъ тая фир
ма поведението на Протогеровъ. Не сжществува нито една бумага, нито
—
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едно листче, нито единъ редъ, които да установяватъ, че Протогеровъ
по свой починъ, или въ подкрепа на своя другарь отъ Централния Ко
митетъ, е продумалъ, писалъ или по другъ никакъвъ начинъ действувалъ предъ Алеко, за да го изправи и да тури край на противо-организационната му дейность. Напротивъ, съ своите нападки противъ Тодора
и по лични съображения, той е насърдчавалъ Алеко и Атанасова въ
борбата имъ противъ Александрова. Не се е св^нилъ дори да вземе от
крито участие въ борбата противъ Тодора, напримеръ въ случая съ из
бора на Занковъ и Арсени Йовковъ въ илинденското ржководно тело,
за което Тодоръ пишеше на 11 юний 1924 г. на Алеко:
,, Много мжчно ми стана, като узнахъ, че е допусната гр еш 
ката, амбициозните типове и мошеници Занковъ и Арсени Йовковъ
пакъ да се избератъ за водачи на илинденската организация. Найвъзмутителното е, че т е сж избрани почти като кандидати на
ВМРО, понеже се срещали съ тебе и сте се разбрали, както раз
правяли тЯ въ конгреса. Лошо впечатление прави навсЪкжде ф ак
та, че — както т е сж разтръбили, — че съ техния изборъ се
нанасялъ ударъ на Т. Александровъ и на неговата група. За да се
докаже, че единството на организацията е запазено и да не се
позволи на тия типове да пакостятъ на ВМРО и на Илинденската
организация, налага се: да искашъ отъ двамата т е х ъ въ най-скоро
време да си подадатъ оставките ” .
Протогеровъ беше на фронта на Алеко. Той не само не приведе
въ изпълнение решението на Ц.К., не само даде обратни на решението
инструкции (въ съгласие съ Алеко), за да се избератъ „амбициозните
типове и мошеници Занковъ и Арсени Йовковъ ” , но и по-късно, следъ
завръщането на Тодора отъ чужбина, когато последниятъ искаше да
изправи греш ката, Протогеровъ пакъ му пречи.

КОЛКОТО И ДА МУ БЪХА НЕЖЕЛАТЕЛНИ
АЛЕКСАНДРОВЪ ЗАМИСЛЯШЕ КОНТРАМЪРКИ
Една нощь дълго останахъ съ Тодора. Отишелъ б е х ъ да го о с в е т 
ля по редица наши работи. Разправихъ му и за държ анието на трой
ката, която ставаше все по-мнителна и се отдалечаваше о тъ насъ.
Алеко и Атанасовъ, при последното имъ идване въ София, не сж ж е
лали да узнаемъ ние кога точно ще напуснатъ града и по кой пжть.
Изрично сж запитали нашъ другарь дали съ наши хора е говорилъ въ
коя посока ще отпж туватъ. Сметали сж, че той е повече преданъ на
т е х ъ . Силно впечатление б е му направило подобно запитване и той
побърза да сподели съ мене изненадата си. Не предполагахъ, че тия
хора до такава степень скрито действуватъ о тъ насъ. Това — кар
тинно изразено — означаваше, че т е се вече окопаватъ като предъ бой.
Ясно беше до кжде може да стигнатъ. И зказахъ предъ Александрова
всичките си опасения.
—
Ако се боятъ да откриятъ пжтя си и мислятъ за засади, близо
до ума е, че т е сам ите м огатъ да направятъ некоя засада. Споредъ
мене — прибавихъ — не тр еб в а да се отива кж дето т е биха били въ
състояние да устроятъ нещо.
—
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— Верно е, че Алеко и Атанасовъ сж го ударили съвсемъ презъ
просото, заяви Тодоръ. Много работи ще о бъ ркатъ ако се оставятъ
така, получавайки насърдчения отъ Протогеровъ. Въ най-скоро време
ще се взематъ решителни мерки.
Запитахъ — ако е възможно — да ми каже като какви мерки см е
та, че сж необходими. Отговори ми, че можелъ, напримеръ, да издаде
окржжно, съ което да б ж д атъ изключени отъ организацията и обявени
за разбойници, предвидъ на многото злоупотребления съ поверената
имъ власть и редицата други нарушения, които ще б ж датъ посочени
въ окржжното. Тогава, обясняваше той, едва ли некой ще ги приеме
изъ Петричкия окрж гъ и другаде; т е ще отпаднатъ съвсемъ, изоста
вени като излишна вещь.
— Извинявамъ се за моето смело мнение, отговорихъ азъ, но по
добна м ер ка ми се вижда несъответна за случая, а може да бжде и
опасна; защото неколкото души съ харамийски наклонности, които се
н авъ р татъ около Алеко, ще останатъ съ него и може да ни съ здад атъ
известни грижи; а въ краенъ случай т е може да се предадатъ на поро
бителя, както направиха на времето Стоянъ Мишевци, Паницовци и др.
Вместо тая рискована неизвестность, по-добре е, заключихъ, да се
арестуватъ двамата, което никакъ не е трудно, и за извърш ените престжпления да б ж датъ изпречени предъ организационенъ сж дъ. И безъ
туй, ако биха били обявени за разбойници, всеки членъ на ВМРО може
да ги преследва. Централниятъ Комитетъ има и право да стори това. Ако
Протогеровъ не удобрява м ерката, да дойде при сжденето, да чуе под
робните обвинения. Ако ли се противятъ, да имъ се противопостави
сила.
По обичая си, Тодоръ помълча и сетне тихо добави:
— Имаме още време, ще помислимъ кое е най-подходяще. Въ всеки
случай тр еб в а да се взиматъ вече мерки.
О тъ този разговоръ се убедихъ, че той страда поради изникналите
нови неприятности и главно, като да се колебае относно решението си.
И тогазъ, а и по-късно, често съм ъ се спиралъ да си обясня това възм ож 
но колебание. Кои можеха да б ж датъ причините му? Всичко друго, което
бихъ м огълъ да каж а въ отговоръ на този въпросъ, може да бжде
само отчасти верно, но едно твърдя съ убеждение, а именно: Тодоръ
по това време не допускаше, че изъ ср ед ата на организационните хо
ра ще се намери некой да посегне върху него. Той въ известна м ерка
сигурно си даваше см етка за величината на своя авторитетъ и сигурно е билъ уверенъ, че нито единъ измежду прикритите му про
тивници не ще може и да мисли да се мери съ него, камо ли пъкъ
да си прави илюзии, че би м огълъ следъ едно посегателство върху
него да представлява некаква стойность и да вирее с р е д ъ македон
ското движение. И затова повече, отколкото въ случая б е допусти
мо, верваше, че неприятностите може да преодолее и чрезъ убежда
ване, чрезъ строги писма и заповеди, или чрезъ окржжно за изключ
ване тогова или оногова отъ ВМРО. Понекога азъ се запитвахъ дали
това бавене не бе знакъ на негово отвращение да се разправя наново
съ наши злосторници. Доста се бе разправялъ о тъ 1918 год. насамъ
съ български грешници о тъ разни нюанси. Въ окржжното, издадено
двадесеть и деветь дни преди см ъртьта му, недвумислено е изтъкната
болката му задето повече усилия на освободителното дело сж погъл
нати при отбиване на странични, главно български удари, отколкото въ
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самата борба срещу поробителя. Безъ съмнение, искалъ е да избегне и
едно признание за нова измЪна, за отцепничество въ македонските ре
дове, тъкмо когато широкото общество най-малко очакваше това и
когато името на организацията бЪ започнало все повече да се чува въ
свЪта.
А тройката продължаваше да си създава свои връзки и да заоби
каля установените служби. Най-очевидно 6Ъ пренебрегването на со
фийския пунктъ, кждето требваш е да се отправятъ всички организа
ционни поржчения, особено по въпроситЪ, имащи връзка съ този градъ.
Хората около тоя пунктъ бЪха изпитани по верность и кой малко, кой
повече, б^ха се проявили съ лично участие въ борбитЪ подиръ 1918 г.
А ония, до които тройката се отнасяше за изпълнение на разни поржчки,
б-fexa често и непознати намъ странични лица, които не сж живЪли съ
тия борби, нито даже имаха достатъчно понятие за тЪхъ. Ако нЪкои
измежду т ^ х ъ е билъ участникъ въ движението, то е било твърде отдав
на, преди двадесетина години, та у него нямаше вече готовность за
рискове.
А подозрителните жестове и стжпки на тримата зачестяваха. За
прим^ръ, ето една случка, дребна на гледъ, но за времето си многозна
чителна. Иванъ Мотикаровъ, отличенъ патриотъ и човЪкъ съ гранитенъ
характеръ, родомъ отъ Радомиръ, е билъ посетенъ рано въ единъ юл
ски день — презъ 1924 г. — отъ Г. Атанасовъ, придружаванъ отъ
Мишо Ш картовъ. Бъ рзалъ и казалъ, че идва по важна работа.
,, Щ ом ъ седнахме — разказва Мотикаровъ — Атанасовъ ме попи
та, има ли нЪкой да живЪе въ кж щ ата при воденицата. Въ тая кжща,
вънъ отъ града, сжщия го крихъ цЪли дванадесеть дни презъ друж башко време, докато се отвори каналъ да замине. Казахъ му, че там ъ
ж ив^ятъ петь наши момчета, които сж към ъ пункта. Запита о тъ кжде
сж и отъ кои групи. Отговорихъ му, че всички сж отъ щипската и кочан
ската групи. Тогава той, вече по-строго, заповеднически, ми каза:
Още утре, по заповедь на Централния Комитетъ, да се в ъ р н атъ тия
момчета, а следъ няколко дни азъ ще изпратя отдолу други ” .
Тогава вече ми стана ясно, че слуховете, конто идатъ отдолу, сж
в'Ьрни и че Атанасовъ вече организира пунктове и канали, та му отго
ворихъ: ,, Не, азъ нЪма да ги върна, защото сж изпратени отъ Тодора;
като се върне Тодоръ, той каквото нареди, това ще бжде ” . Тогава
Атанасовъ, съ когото иначе бЪхме големи приятели още отъ 1906 г.,
скочи и много ядосано ми каза: ,, Щ е отговаряш ъ за неизпълнение на
заповедь на ДЬдо Ангелъ ” . Пакъ му казахъ, че това н^ма да бжде.
Въ това време майка ми донесе закуска, обаче Атанасовъ си взема
шапката и изкочи бързо изъ стаята и, безъ сбогомъ, си замина. И съ
него 6Ъ последно това свиждане.
Съобщихъ на Тодора и за н^кои мои разговори съ наши хора отъ
Петричко, като пунктовия въ Свети-Врачъ Миле Станоевъ и други
отъ Джумая, и че тия хора потвърдяватъ, че въ МарикостенскитЪ бани,
кждето 6Ъ главната квартира на Протогеровъ, Атанасовъ, Алеко и дру
ги, се кроятъ лоши работи ” .
ШирокитЪ редици на ВМРО не чувствуваха какво става по в ъ р 
ховете й. Но изъ день въ день деятели и о тъ по-скроменъ рангъ раз
бираха, че нЪщо не е въ редъ. И мнозина бързаха да съ общ аватъ свои
наблюдения, както и да спод^лятъ безпокойството си. Т ревож ните шу
шукания се засилиха особено откато Протогеровъ се завърна о тъ чуж 
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бина. Тогава се започнаха и опитите за привличане на хора отъ Скоп
ения револ. окрж гъ, като Иванъ Бърлйо и Панчо Михайловъ, които То
доръ смиташе да изведе предъ еждъ, за да се разяснятъ прегреш е
нията имъ. Ухажванията б е х а насочени по-често към ъ Панчо, защото
той и по-лесно можеше да бжде намеренъ. Най-много Йовковъ се за
нимаваше съ такива агитации на тъмно. Но той нищо не би правилъ
ако немаше задъ гърба си тройката.
Много ясно бе схванато отъ организационните хора въ Неврокопско какъ Алеко е далъ насърдчение на прикритите врагове. Той и Ата
насовъ взеха подъ свое покровителство ония комунисти въ Разложко,
които презъ септемврий 1923 г. бех а дигнали бунтъ, използувайки да
деното имъ отъ ВМРО оржжие като на лоялни нейни членове, за как
вито подъ честна дума се беха обявили. Тодоръ бе далъ нареждане да
бж д атъ наказани водачите на този бунтъ, който зле бе накърнилъ дис
циплината в ср ед ъ ВМРО. Вместо да изпълнятъ тази заповедь, Алеко и
Атанасовъ я използуваха тъкм о за да привлекать на своя страна ви
новниците, съ надежда да н ам ерятъ и там ъ опора въ проектираната от
крита борба срещу Александрова.
Така се трупаха доказателства за една дейность, която подриваше
единството въ македонското дело и подготвяше откритъ разколъ. Немаше нужда повече да се убеждаваме, да навеждаме факти. В ерните
приятели на Александрова се интересуваха предимно отъ единъ въп
росъ — дали достатъчно внимава той за своята сигурность. А следъ
това всеки отъ насъ настояваше за незабавните мерки срещу прови
нените. Бавенето ставаше вече опасно. Имаше случаи наши приятели
да заявяватъ, че не е изключено да се дойде нейде до саморазправии.
Дошелъ бе еднаж ъ о тъ Неврокопъ при Тодора Стоянъ Филиповъ, за
да заяви отъ името на всички свои другари, че т е настояватъ сами да
се разправятъ съ Алеко, тъй като иначе ще настанатъ големи безре
дици въ техния край. Т ам ъ бе по-лесно да се съ зд ад атъ неприятности,
защото като ж арь подъ пепель стоеха некогашни страсти отъ време
то на борбите между ВМРО и Санданистите.
Работите продължаваха все така да се развиватъ. Азъ б е х ъ оптимистъ и чакахъ всеки день да настжпи край на това положение, пре
ситено съ недоверие, своеволие и неизвестности. Оптимистъ бехъ, за
щото много лесно можехме да се справимъ съ злото, стига Алексан
дровъ да реши. Различни мерки можеха да б ж д а тъ взети, но достатъ ч 
но бе да се осжществи която и да било смело, за да се разпръснатъ
като сапунени мехури изброените по-горе неприятности. И сега мисля,
че Александровъ все пакъ не виждаше въ оня р азм ер ь , както ние виж
дахме, колко силна б е тогава неговата дума предъ обществото и,
главно предъ македонското общество. Всички, които поставяха на първо
м есто идеята и борбата за освобождението на Македония, ш,еха да бж 
д а тъ съ него; той е — това б е познато на цЪлъ народъ — създательтъ
на нашето движение подиръ голем ата война. Той бе въ очите на на
рода — но и фактически — волята, гр ъ б н ак ъ тъ на ВМРО. Всички дру
ги около него беха по-малки или по-големи негови сътрудници. Но ду
ма не можеше да става да бжде считанъ некой равенъ нему по заслу
ги и по значение. При всеобщото обаяние отъ неговата личность и в ер ностьта на грамадното мнозинство патриотични македонци, въ поро
бена Македония и с р е д ъ ем игрантите въ чужбина, опитите на трой
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ката и нейните, близки или далечни, сътрудници, не биха представля
вали друго, освенъ безрезултатни дращения по периферията на ма
кедонското движение, при условие, че се вземаха мерки. Събитията
малко по-късно доказаха, че този оптимизъмъ е билъ оправданъ. Още
повече бе оправданъ той като разсж ж давахъ при перспектива Тодоръ
да бжде живъ.
Въ очакване на деня, въ който ще настжпи избистряне, презъ ме
сецъ августъ често се затваряхъ въ кж щ ата на единъ мой познатъ
край София, за да туря въ редъ см етки те си за времето, когато се
крихъ при режима на Стамболийски. Повече отъ една година б е х ъ раздавалъ изъ разни кюшета на София, нощно време, суми, скривайки па
кетчета съ разписки и бележки при разни приятели. Равносм етката ми
за изразходвани десетина милиона лева приключихъ към ъ края на ме
сеца. Тия пари получавахъ предимно отъ поробена Македония; хар
чеха се за всевъзможни нужди на водената въ Македония борба срещу
поробителя; за набавяне оржжие и материали; но въ голяма степень
и за оная борба, която ни бе открила .. . българската власть.
Тодоръ презъ тоя месецъ бе се спр^лъ малко по-дълго въ Кюстен
дилско. Пакъ требваш е да слуша истории около нередности на Бърльо
и Панчо Михайловъ; но главно го занимаваха проекти за бж дещ ата р а
бота въ Македония. Предъ него стоеха много нови задачи; най-главната
требваш е да бжде разправата съ ренегатит-fe около Стоянъ Мишевъ,
тръгнали срещу народа въ открита служба на сръбската власть. Азъ
отидохъ до Кюстендилъ за единъ-два дни по никаква работа. Заедно
съ Тодора заминахме отъ там ъ нощно време.

ОТЪ НАСТРОЕНИЯ КЪМЪ ПЛАНОВЕ
Тройката стига до убийството на Тодора
О тъ настроения, приказки и пречки тройката минава към ъ найсериозни планове срещу Александрова.
Собствено отъ настроения е нагазилъ въ планове само П ротоге
ровъ, защото Алеко и Атанасовъ имали проекта въ главите си още пре
ди пристигането му. Неговото идване при Алеко и Атанасовъ е резулт а т ъ именно на тия проекти. Интимниятъ приятель на Алеко, комунистическиятъ водачъ Г. Пенковъ разкрива:
„ Георги Атанасов казваше, че Протогеров требва в най-скоро
време да бжде доведен тука, за да се отжрвем от тая охтика —
Тодор Александров, и Протогеров да застане начело на организа
ционните работи . . . ”
Колкото повече навлизаха въ конспирацията, толкова повече мнителностьта имъ се увеличаваше и предпазителните имъ мерки по от
ношение „ хората на Тодоръ Александровъ ” вземаха х арактер ъ на
обидни демонстрации. Когато пристигаха въ райони, кж дето се нами
раше Тодоръ, нито нему, нито на неговите хора се обаждаха, а взима
ха всички м^рки старателно да се укриятъ. За това свидетелствува и
следната бележка отъ Тодоръ Александровъ: 10
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„ Драги Орфо *,
Ангелъ ** ти е казалъ, че случайно узнахъ за пристигането ви
отъ пристигналъ Джумалиецъ. Не знаехъ, даж е съ Илия ти ли си
или Моровъ защото сте били само двама.
У тре вечерь ще тр еб в а и съ тебе да се видимъ, понеже азъ
наскоро се готвя да отпжтувамъ по-далече и за по-дълго време.
Съ много сърдечни поздрави.
М. Хр-овъ
12.VII.924 г о д .”
Презъ първата половина на 1924 г. в р ъзки те на Алеко-Атанасовъ
съ защ итените отъ т е х ъ неколцина комунисти въ Разложко, ставатъ
все по-чести. Т е сж разширили „ л е в и ч а р с к и т е ” си похождения и разговарятъ, обясняватъ се и споразумяватъ съ видния комунистъ Димо
хажди Димовъ, съ ориентирания към ъ комунизма старъ санданистъ Чудомиръ Кантарджиевъ и тёхни неколцина приятели. Правили сж срещи
и сбирки съ т е х ъ , за да обсж ж датъ ,, положението ” и стигатъ до кон
кретни планове за премахването на Т. Александровъ.
Въ една среща на П. Ацевъ съ Протогерова, последниятъ, гово
рейки за Тодора, заявява:
„ Той е лудъ и не знамъ до кжде стига лудостьта му и до кжде нормалностьта му; ако го нема зло, но ако е ж ивъ е още поголямо зло . . . ” .
Въ среща съ х. Димовъ, Кантарджиевъ и други, следъ деклара
циите на Протогеровъ за ,, новите пжтища, новата ориентировка и
новия колоритъ ” , които били необходими за македонското движение,
Кантарджиевъ поклатилъ иронично глава и му казалъ:
,, Д едо Ангеле, ти си класически компромисчия (не искалъ да
му каже безхарактерникъ, б.н.). Знамъ това, но Тодоръ ще се про
тивопостави на тая работа . . . ”
Протогеровъ му отговорилъ решително и сопнато:
„ Ако въ решението ни да вървимъ изъ тия нови пжтища ни
се изпречи Тодоръ Александровъ, ние можемъ да минемъ и презъ
неговия трупъ . . . ”.
Това ще да е уверило Кантарджиева и х. Димова въ искрените
намерения на Протогеровъ, защото ж ената на Чудомиръ Кантардж иевъ
признава, че Чудомиръ е казалъ, какво „ има голема надежда Протоге
ровъ да тласне Организацията на правъ пжть . . . ” . ” П равъ пжть ” ,
разбира се, споредъ м ер ката на Кантардж иевъ и х. Димовъ за право и
криво . . .
* Орфо (отъ « О рф ански»)* псевдонимъ на Алеко.
** Ангелъ — псевдонимъ на Протогеровъ; Илия — пакъ псевдонимъ на
Прогогеровъ; Моровъ (отъ «Б ел ом ор ск и ») ■— псевдонимъ на Атанасовъ.
—
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И х. Димовъ билъ убеденъ, че ,, този пжть Протогеровъ не „ шмекерува ” , а искрено работи за „ единния фронтъ ” . Той е съобщ авалъ
въ Виена редовно за всичко, което става тукъ, и Влаховци * хранеха
голыми надежди върху готвената акция. Чаулевъ ** до момента на
ДжумайскитЪ събития — 12 септемврий, е билъ въ кореспонденция съ
него чрезъ Арсени Йовковъ.
Това се потвърж дава и отъ едно писмо на Йовковъ до П. Чаулевъ
въ Виена, което носи дата 10 септемврий, значи десеть дни следъ
убийството на Тодора и два дни преди ДжумайскитЪ събития. Това
писмо е възпроизведено въ книгата на виенските предатели следъ
смъртьта на Арсени. Ето какво пише Арсени Йовковъ:
„ Писмата ти до Ангелъ и Илия (Протогеровъ, б.н.) предадохъ лично. Нищо не ще влЪе съзнание въ него, защото е чов^къ
безъ воля и безъ идеи. Той се вЪе, както се случи. Не ви и требва
повече. Излизатъ тукъ вече много нови борци, които ще подематъ
далото към ъ спасителни брегове. Истината си пробива пжть, въп
реки всички насилия и забулвания ” .
Тая кореспонденция, която се е водила между Протогеровъ и Виенна чрезъ Йовковъ, е вече едно ясно указание за плановете на Протоге
ровъ и заупованията на Влаховци и Чаулевци. Йовковъ, който познава
безхарактерностьта на Протогеровъ, който ,, се вЪе, както се случи ” ,
съветва своит^ приятели да не му вЪрватъ, пъкъ и той не имъ тр еб в а
вече — имало нови борци . . . Но въ Виена сериозно сж му вярвали, за
щото сж имали точни сведения отъ х. Димовъ. За да се разбере, кол
ко много очаквали о тъ Протогеровъ виенскит% предатели, ще приведемъ следния случай, разказанъ отъ Менча Кърничева.
Когато въ Виена ставало дума за ДжумайскитЪ събития, предате
лите около Влаховъ и Паница сж признавали, че Протогеровъ пакъ ги
излъгалъ, защото rfc — беднит^ — сж мислели, че Протогеровъ е организиралъ и изпълнилъ подло плана за наказването на заговорницитЪ
по убийството на Тодоръ Александровъ, т.е. сжщитЪ ония, съ които и
той е конспириралъ непрекжснато. Магдалена Измирлиева — Бумбарова, балдъза на Паница, непрестанно е отправяла ругатни по адресъ на
Влаховци: „ Глупци ! Л ъ га ги до последния моментъ този кърволокъ и
най-после изби най-добрит^ имъ хора ” .
Разбира се, Бумбарова не е била права. Протогеровъ до последния
моментъ съвестно е работилъ за изпълнението на уговорената програ
ма и курдисания планъ за убийството на Тодора.
Първото конкретно решение за това е било взето въ чифлика на
Гоце Манолевъ, единъ о тъ заговорницитЪ, въ Припечене, Мелнишко. Не*
Въ Виена — нека и тукъ изтъкнемъ — се намираше комунистическата
централа за България, Македония и Балканите. Тя беш е въ връзка направо
съ Москва. Тамъ б е на служ ба Димитъръ Влаховъ, з а д а рови въ полза на
комунизма по македонска линия. А съ него подърж аха връзки споменаваните
хаджи Димовъ, Кантарджиевъ и компания.
** Петъръ Чаулевъ продължаваш е д а води търтейски животъ по кафене
тата на западна Европа, продавайки на болшевиките фикцията, че формално
още минава за членъ въ Централния Комитетъ на ВМРО. З а него всичко е
обяснено въ окржжно N° 774 отъ 2 августъ 1924 г. на Цен. К-тъ.
Протогеровъ, значи, не е престаналъ д а бж де въ връзка съ този болше
вишки агентъ, чрезъ Арсени Йовковъ.
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ка оставимъ да ни разправи заклетия конспираторъ Динчо Марковъ
Балкански, който е присжствувалъ при самото убийство и самъ той
6Я стрелялъ и убилъ четника Панзо Заф ировъ — охрана на Тодора.
Динчо Балкански се предаде доброволно и депозира показанията.
Той смЯта, че Протогеровъ ги е преследвалъ и затова е възмутенъ отъ
тоя ф актъ. Ние го отбелязваме, защото това не е безъ значение за
преценяване искреностьта на тия признания.17
Следъ като разправя колко преданно е работилъ за освободител
ното дЯло, заедно съ семейството си, той продължава:
„ Д ъ л гъ ми се налага да изтъкна самата истина предъ мла
дото поколение и предъ народа следното: който лично зная, а още
и предадено ми подъ клетва отъ Гоце Манолевъ: 1) въ Гоцевия
чифликъ с. Припечане, се направи сбирка отъ г. Протогеровъ, Ата
насовъ, Алеко и Щерю Влаховъ презъ м. августъ онази година
скроиха плана за убийството на покойния Александровъ като обе
щаха да заема поста неговъ, но съгласилъ на това решение, но
саму да не бжди предъ негово присжствие, когато се обие То
доръ . . . ”
Както се вижда отъ тия признания, тукъ вече се скройва планътъ
и на Протогерова се обещава онова, което и нЯколко месеци по-рано
Атанасовъ му резервираше, за ,, да се о т ъ р в ат ъ о тъ охтиката Тодоръ
Александровъ ”.
Динчо Балкански е простъ човЯкъ и не умЯе добре да се из
рази. Мисъльта му е, че Протогеровъ свиква тая сбирка; и че нему
е обещано да застане на мЯстото на Тодора.
Динчо Балкански завърш ва показанията си съ следното покаяние:
,, Азъ като се кая за всичко и като се намирамъ за виновенъ и ме яде
съвестьта, моля ви се да бждите човЯци и да ми простите за това,
което стана. Най-после се смилете надъ децата ми да не ходятъ сираци.
Ако ли не дай Боже ме убийте моята душа ще е спокойна защо ми олек
на като казахъ този голЯмъ грЯхъ ” .
И следъ като 6Я всецЯло съ Алеко и Атанасовъ, и следъ като пра
веше срещи съ х. Димовъ и други лица, които не скриваха ориента
цията си къ м ъ болшевишката политика, — къ м ъ която и самъ искаше
да тръгне, Протогеровъ подписа, обаче, известното окржжно № 774 отъ
2 августъ 1924 г., слагайки подписа си редомъ съ тоя на Т. Алексан
дровъ.
За да подпише и това окржжно П ротогеровъ се е водилъ отъ т а 
кива мотиви:
а) З а да стои въ Централния Комитетъ, въ угода на суетата си.
А не би м огълъ да остане въ него въ случай на откритъ конфликтъ
съ Тодора, специално п ъ къ ако той (П ротогеровъ) би се обявилъ за
болшевизма, въпрЯки волята на цЯлото македонско движение, изключая
нЯколко единици.
б) Д а заблуждава Тодора, че е съгласенъ съ него, м акаръ въ действителность да конспирирва тъкм о противъ него.
На друго мЯсто е даденъ пълниятъ текстъ на този документъ,
направенъ публично достояние двадесеть и деветь дни преди убийството
на Александрова. Какъ може да се обясни, че Протогеровъ и тукъ е
сложилъ подписа си ?
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Обяснението е следното. Безм ерната суетность го тикаше да се
изтъпанчва всЬкжде, кждето името му може да се чуе; така че, не бе
искалъ да изпусне случая да се покаже предъ обществото и въ това
окржжно. Сетне: той не можеше да опровергае истиностьта на ф ак
тите, които сж изброени въ окржжното — и ще не ще, требваш е да
подпише. О тъ друга страна срещу себе си имаше волята на Алексан
дровъ, и логиката му; на т е х ъ не би м огълъ да устоява и е подписалъ
даже съ подчертано съгласие.
Прикритата зависть и непобедимата му подлость, обаче, го тлас
каха към ъ престжпното сътрудничество съ тайфата, за която тукъ
става дума, и която бе настроена противъ Тодора толкова, колкото и
самия Протогеровъ. И затова неудържимо върви по оня пжть, който
така аргументирано е обрисуванъ и осжденъ въ казаното окржжно.

Какъ е извършено убийството на Александровъ ни осветлява следващиятъ разказъ на очевидецъ:
,, На 30 августъ т.г., разказва Динчо Мицевъ Сугарски предъ
Гоце Манолевъ, П етъръ Говедаровъ, Гогата Полски и Никола Хаджиевъ, въ кж щ ата на Говедаровъ, — Алеко ми заповеда, о тъ с.
Горна Сушица, да отида отъ Мелникъ въ с. Дере-Мислимъ, за да
причакамъ като куриеръ едно лице, което ще пристигне, и да го
заведа въ Лопово. Въ Дере-Мислимъ дойдоха да чакатъ сжщото
лице и Щерю Влаховъ и Динчо Вретенаровъ. Късно вечерьта при
стигнаха три лица и веднага съ добитъци заминахме всички за
с. Горна-Сушица, дето въ кж щ ата на Гоце Манолевъ при насъ
дойде и Динчо Марковъ Балкански отъ с. Г.-Сушица. Т укъ Щерю
и Динчо Вретенаровъ извика менъ и Динчо Балкански вън ъ отъ
кж щ ата и подъ клетва ни казаха, че дошлите лица сж Тод. Алек
сандровъ и Ал. Протогеровъ. Описаха ни ги, кой е Тодоръ и кой е
генерала и ни казаха, че изъ пжтя ще убиятъ Т. Александровъ.
Азъ и Балкански се слисахме, обаче т е ни казаха, че убийството
на Т одора ще стане по решение и по заповедь на Алеко. Тогава
се съгласихме да вземемъ ние участие въ убийството. К ъм ъ единадесеть ч асъ тъ преди пладне тръгнахме отъ с. Горна-Сушица,
Александровъ, генералъ Протогеровъ, четникътъ на Т.А. — Панзо,
Щерю Влаховъ, Д. Вретенаровъ, Д. Балкански и азъ за с. Лопово
съ конье. Надъ Горна-Сушица срещнахме да се в р ъ щ а тъ добитъ
ците, които миналия день закарали делегати те на конгреса. По
настояване на Щерю и Вретенаровъ ние взехме горния пжть, ма
каръ и по-стръменъ. По пжтя всички беха весели; Т.А. разговаря
ше съ генерала и съ другите. По едно време, по една прека пжтека, ни настигна едно момче, изпратено отъ с. Сушица, за да
вземе обратно наш ите коне о тъ с. Лопово, следъ като ние пристигнемъ там ъ. Забел езах ъ, че Щерю се поспре, спре и момчето и
незабелезано отъ Александровъ и отъ Протогеровъ върна го назадъ. На едно малко изворче седнахме да обедваме. Т укъ Щерю
каза на Т. Александровъ, че азъ съ м ъ старъ, д об ър ъ работникъ
на организацията, и Александровъ ме похвали, насърдчи ме и занапредъ да работя добре и каза, че организацията ще напредва
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и което куче я е захапало, се е побеснявало. Последното Тодоръ
каза по поводъ на м оите оплаквания, че земеделците ме много
гонеха. П резъ всичкото време на обеда, азъ седех ъ до Т. Ал.,
който б е любезенъ съ всички, и на мене на неколко пжти подаде
отъ яденето си. Като се нахранихме, на тръгване Т. Ал. даде пуш
ката си на четника Панзо, обаче Щерю му каза да я даде на менъ,
за да не носи Панзо две и азъ я взехъ. Като стигнахме до Сугарската р ек а Т. Ал. каза: „ ние се нахранихме, но конете нём атъ уста да каж атъ , че сж гладни, а ние тр еб в а да се сещаме
за тЯхъ, и да ги оставимъ да попасятъ ” . Александровъ и Прото
геровъ седнаха единъ до другъ разговаряйки се, и после полег
наха да си починатъ. Панзо сжщо се настани малко настрана и
м етн а върху себе си пелерината. Щерю и Вретенаровъ останаха
прави задъ Александровъ и Протогеровъ наблизо. Почти веднага
следъ като се спреха задъ Александрова, т е стреляха съ пушките
си върху него. Въ сжщия моментъ Тодоровия четникъ Панзо ско
чи и заграби пушката си, но Динчо Балкански (другия куриеръ)
го изпревари и го застреля. Генералътъ изненаданъ и изтощенъ
о тъ пжтя припадна и ние се затичахме да го напръскаме съ вода.
Щерю и Д. Вретенаровъ ни заповедаха да приберемъ труповете
и ги покриемъ съ шума, което и сторихме. Като се посъвзе генера
ла тръгнахме за село Лопово, придържайки го да не падне. На
смъркване стигнахме при Лоповските колиби, посрещнати отъ
Алеко ” .
(Този разказъ взимаме отъ показанията на Г. Манолевъ. Сжщиятъ разказъ е билъ повторенъ и на П. Говедаровъ, и самия
Манолевъ, отъ другия куриеръ Д. Балкански, който е призналъ,
че лично е убилъ четника Панзо. Той се потвърди дословно, съ
изключение на признанието, че Д. Балкански е застрелялъ Панзо,
и отъ самите двама куриери предъ сжда на организацията).
Самиятъ планъ за убийството на Александровъ е устроенъ въ дъ с
корезната фабрика на Георги Пенковъ, въ присжствието на Ал. Василевъ, Г. Атанасовъ, Г. Пенковъ, Щ . Влаховъ и Д. Вретенаровъ.
,, Убийването на Т. Ал., казва комунистическиятъ водитель
М. Алексиевъ, е уговорено въ д ъ ско р езн ата фабрика на Г. Пен
ковъ, при връщането на Г. Атанасовъ и Алеко Василевъ отъ Бан
ско (дето по показанията на сжщия е станала последната и реши
телна среща съ комунистическите представители за уговаряне
планъ относно общи действия — виж ъ по-доле), дето сж присжствували и Д. Вретенаровъ и Щ. Влаховъ. Решението е взето на
28 или 29 августъ презъ нощьта ” .
Стою Хаджиевъ потвърж дава и добавя:
„ В е р н о е, че на връщане о тъ Добринище (Разлога) Алеко
и Атанасовъ отишли въ Пенковия чаркъ. Това зная о тъ Ковачевъ
(комунистически водитель въ Разлога, единъ отъ участниците въ
заговора — б.н.), който ги е изпратилъ. Убийците Щ ерю и Динчо
бех а сжщо съ т е х ъ . Това бе къ м ъ край на м. ав гу ст ъ ” .
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Разбира се, мнозина се питаха — какъ е било възможно Тодоръ да
падне ж ертва на единъ заговоръ, който е ималъ за цель даването „ нова
ориентировка ” на организацията, а неговиятъ другарь, който е билъ
на единъ л а к ъ т ъ отъ него, да остане невредимъ. И . . . сами сж налуч
квали отговора, който сж таили дълбоко въ душ ите си. Мнозина други
сж се запитвали — какъ е възможно единъ револю ционера който по
стоянно ходи препасанъ съ оржжие, да припадне . . . Мнозина се пи
таха още — какъ е било възможно единъ бившъ офпцеръ отъ бъл
гарската армия, въ момента, когато сж простреляли другаря му да не
извади револвера си, за да го защити или, когато е билъ вече убитъ,
да не стреля върху убийците му.
Въпроси. Догадки.
Нека оставимъ въпросите и догадките, за да разгледаме ф актите.
,, Припадъците ” сж старъ занаятъ на Протогеровъ. Той постоянно
е припадалъ въ събрания, кждето се противопоставятъ на мненията му;
припадалъ е на общи срещи, кждето, преследванъ о тъ сенката на н е г о 
вата жертва, му е хрумвало, че може да го в ъ р ж а т ъ и да го убиятъ; при
падалъ е още въ разговори, когато сж му казвали горчиви истини, и е предугаждалъ, че има още по-горчиви да му каж атъ . Възможно така да
„ е припадналъ ” и на поляната, когато сж простреляли Тодора. А нека
приемемъ, че е припадналъ въ действителность, защото не е очаквалъ
там ъ да бжде убитъ Тодоръ (наистина, Динчо Балкански ни каза, че
Протогеровъ се съгласилъ въ Припечене съ плана на убийството, но то
да не стане въ негово присжствие. Обаче, въ последните дни на августъ Протогеровъ се е отделилъ отъ Алеко и последниятъ е изме~
нилъ условието и решилъ по-сигурно да свърши съ Тодора, па м акаръ и
въ присжствието на Протогеровъ. Толкозъ повече, че се открива кон
гресъ, кждето Тодоръ ще си отвори устата срещу прегрешенията на
Алековци).
Протогеровъ, уплашенъ въ първия моментъ, скоро се сепва и ма
каръ да съж алява, че така я скроилъ Алеко, бърж е пристжпва към ъ
практична работа: веднага се залавя за пълната съ документи и книжа
презраменна чанта на Тодоръ Александровъ и, докато кръвьта на вели
кия вож дъ е изтичала отъ пресните рани — Протогеровъ свива още топ
лото тело, за да откачи и прибере чантата, въ която сигурно е имало
документи за изнасяне предъ конгреса, противъ него и неговите о рта
ци. Ние казахме вече, че въпреки многократни устни и писмени напомнювания, той не предаде нищичко отъ книжата, които се намираха въ
тая чанта. Ето това не бе казано въ издадената презъ 1924 г. книга.
Тамъ не б е казано още и това, че Протогеровъ веднага се е стегналъ
и съ самите убийци е продължилъ пжтя близо до Лопово; тукъ е излезълъ да ги посрещне Алеко, който е билъ предизвестенъ за ,, свърш е
ното ” съ едно писмо изпратено чрезъ сина на Динчо Вретенаровъ. Т укъ
Протогеровъ, Алеко и убийците сж се съвещавали половпнъ часъ или
повече (времето не се установява точно о тъ балкански селяни, които не
боравятъ съ часовници). Т укъ Протогеровъ сигурно е продиктувалъ об
щ ите точки на заявлението, което убийците сж отправили до конгреса,
за да се издадела смъртна присжда противъ Тодора и т е да бждели
оправдани. Следъ това Алеко тайно се прибира въ с. Лопово, убийците
се отправятъ къ м ъ с. Сугарево и Роженъ, а Протогеровъ съ двамата
куриери, сжщо така т р ъ гв а за Лопово, кждето го посреща Алеко предъ
—
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други делегати и го поздравя съ добре дошелъ, като сграбчилъ рж ката
му съ д в ете си ржце.
Но нека оставимъ да говорятъ свидетелите на тая кървава драма.
Въ книгата „ З а г о в о р ъ т ъ противъ Тодоръ А лександровъ” е да
дена извадка отъ признанията на Гоце Манолевъ за разказа, който
той е слушалъ лично отъ Динчо Сугарски — единъ отъ куриерите, присжствувалъ при убийството на Тодора. Обаче, умишлено е пропусна
то тогава да се даде и признанието на П. Говедаровъ, който сжщо, и
още по-подробно, разказва какво е чулъ отъ устата на Динчо Сугарски.
П. Говедаровъ признава, че този Динчо предъ него и предъ Манолева
е разказалъ следното: 18
„П ротогеровъ, Щерю и тримата Динчовци ( т е сж: Динчо
Вретенаровъ — физическия убиецъ на Тодора, куриерътъ Динчо
Балкански — разложки войвода, и другиятъ куриеръ Динчо Су
гарски, който разказва — б.н.) тръгнали за Лопово, като предва
рително оттеглили труповете настрана отъ пжтя и ги покрили съ
букова шума. Щ омъ излезли отъ реката, кждето е станало убий
ството, на Лоповския пжть (долния Лоповски пжть, а не тоя по
който сж тръгнали отъ Гор. Сушица). Т ам ъ срещнали 12-годишното дете на Динчо Вретенаровъ, което е било заедно съ влахчето
Михаилъ Щ еревъ отъ с. Ковачево, настанено на курортъ отъ преди
два месеци въ тамошните колиби на Щерю Костадиновъ, баща на
Михайлъ Щ еревъ. Т ам ъ Щерю и Динчо Вретенаровъ написали
писмо до Алеко Василевъ и по Динчовото момче го изпратили на
конгреса за предаване на Алеко. Не минало и половинъ часъ, ко
гато Алеко дотърчалъ при т е х ъ гологлавъ и изморенъ — размЪнилъ неколко думи съ Протогеровъ и следъ това извикалъ Щерю
и Динчо Вретенаровъ и приказвалъ нещо съ т е х ъ , следъ което
ги изпратилъ изъ нанадолището по посока на мЪстностьта „ Пе
трова Ц ръква ” . О тъ там ъ Алеко незабелязано се оттеглилъ и се
завърналъ при конгресистите въ Лопово. Азъ П етъ р ъ Говедаровъ
сега си обяснявамъ защо Георги Атанасовъ казалъ на Гоце Ма
нолевъ когато последния е потърсилъ Алеко да не го търси защото
ималъ диярия и затова билъ отишелъ нейде наблизу. Въ сжщность по това време Алеко е билъ при убийците. Въ Лопово при
конгресистите Протогеровъ пристигна придруженъ о тъ Динчо Су
гарски, който носеше раниците на Александровъ и П ротогеровъ а
задъ тЪхъ вървеше Динчо Балкански ”.
Абсолютно верно е — писано е и въ издадената презъ 1924 г. кни
га отъ ВМРО * — и бе известно и на всички конгресисти, че Алеко на
истина въ недЯля вечерьта на 31 августъ е отсж ствувалъ по едно вре
ме отъ т ех н а та ср ед а и че Георги Атанасовъ е обяснявалъ отсжствието
му съ некаква диария, която у ж ъ била хванала Алеко следъ преяжда
нето отъ грозде.
Въ въпросната книга пакъ умишлено не е дадено дознанието на
куриера Динчо Балкански. Той разправя следното:
* « Заговорътъ противъ Т. А лександровъ».
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„ Още като очевидецъ и свидетель на случката станала съ по
койния (Т одоръ Александровъ — б.н.) Протогеровъ има срещ ата
съ Алеко слЪдъ падането на тЪхъ (думата е за Александровъ и
четника му Панзо — б.н.) и съ Щерю и Динчо Вретенаровъ тъкм о
два часа и повече като стъмни вечерьта вънъ отъ с. Лопово
какъ да намерятъ начинъ да окриятъ тая работа. Даде ни се за
поведь отъ Алеко да се погребатъ предварително убититЪ и тайно
а, следъ туй пакъ ги откопахме на ново и ги почистихме защото
дойдоха хора отъ София и Джумая негови интимни другари ” (дру
гари на Александровъ — б.н.).
И по н ататъ къ :
,, На п ъ т я за с. Лопово се спряхме дойде и Алеко при гене
рала и дълго врЪме приказваха заедно и тримата съ Щерю, а
Динчо бЪше при насъ съ добицит-Ь и багажа. Въ туй врЪме дойде
и куриера Д им итъръ Атанасовъ отъ Согарево и испроводи Динчо
и Щерю по посока Роженъ. Разговора между генерала, Алеко и
Щерю продължава тъкмо два часа даж е и 3 часа. Брабориха сума
време но ние бехме настрана далече и нищо не чухме отъ разгово
ра имъ. Следъ като свършиха разговора Щерю и Динчо зами
наха надолъ а, Алеко гологлавъ замина за селото Лопово а, следъ
него извърте височината генерала и отъ друга посока дойде при
насъ и Динчо (куриерътъ Динчо Сугарски — б.н.), каза хайде ще
вървимъ за Лопово и ще ме водите направо при Алеко на квар
тирата ” .
Установява се, следователно, че Протогеровъ, преди да пристигне
въ самия конгресъ, се е срещалъ съ Алеко, който отъ своя страна е
ималъ възможность да срещне физическите убийци на Александровъ
и въ присъствието на Протогеровъ да ги изпрати, за да се прикриятъ.
П етъръ Говедаровъ, обаче, казва за пристигането на Протогеровъ и
следното:
„ Протогеровъ изглеждаше боленъ и много отпадналъ. Азъ
го отведохъ до квартирата на Алеко който го посрещна като скочи
бърж е и му стисна р ъ к а т а съ дветЪ си р ъ ц е ” .
Значи Алекс Василевъ и Протогеровъ с ъ се престорили, че за
първи п ъ т ь се виж датъ тоя день и с ъ си стискали ръц етЪ за заблуж 
дение на присъствуващитЪ. За тая среща и Георги Пенковъ разправя
н^що:
„ При пристигането на г-н Протогеров в Лопово, Алеко след
като беше о тсъ тств у в ал от стаята си и се бе завърнал, П етър
Говедарчето съобщ и, че дедо Ангел (П ротогеровъ) пристигна,
обаче е малко неразположен, тогава Алеко извика високо ,, всички
в ъ н по другите стаи идете ” . Ние излезохме и отидохме в с ъ с е д 
ната стая (колиба на друг влах) като се удивлявахме защо Алеко
така ни изгони. Ако беше въпроса, че Протогеров е болен нима
ние не би требвало да му съчувствувам е, обаче сутринта кога
то ни бе съобщ ено за убийството на Тодор Александров аз р аз
брах, че това е за да могат тримата — Алеко, Атанасов и Прото—
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геров да си говорят по убийството, за което Алеко е бил предва
рително известен с писмото от убиеца Динчо испратено до Алеко
по детето на последния (по детето на Динчо — б.н.) което видех
да дохажда при Алеко и той веднага следъ това исчезна от стая та” .
А ето какво разправя другъ единъ свидетель, куриерътъ Димитъръ
Атанасовъ отъ Сугарево, за който Динчо Марковъ Балкански казва, че
е билъ на местото, кждето сж се срещнали Протогеровъ и убийцитЪ
съ Алеко: 19
„ . . . Подиръ пладне не зная около колко беше часътъ, единъ
влахъ каза че донесли некакво писмо (писмото за Алеко — б.н.)
у квартирата на Паскалъ. И каза че може би идватъ още гости. Въ
Паскалъ беха на квартира Алеко, Георги Атанасовъ, Гоце Мано
левъ, П етъръ Говедаровъ. Като каза влаха че е дойдено писмо
ние излезнахме на вънка и видохме на една полянка срещу Лопово
да се дви ж атъ хора. Иванъ Пукевъ ме изпрати да ида при тия
хора и да имъ помогна за багажа. Когато отидохъ на полянката
там ъ намерихъ Динчо Сугарски, Динчо Балкански и още 3-ма не
познати. Останахъ да чекамъ и като тр ъ гн ах ъ да взема нещо отъ
багажа, единиятъ отъ непознатите пишеше писмо, другиятъ се
движеше, насамъ, натамъ съ Динчо Балкански, а третиятъ, който
беше старъ, човЪкъ съ бела брадичка, беше полегналъ. По това
време мина Михаилъ Попето отъ Лопово. Каза че идвалъ отъ София.
Той се спре приказва малко съ тези които беха на полянката и си
замина за Лопово. О тъ полянката до Лопово нема единъ километ ъ р ъ растояние. Следъ като си отиде Михаилъ Попето не се мина
ни четвъртъ часъ при насъ на полянката дойде Алеко. Той беше
доста веселъ. Следъ като се здрависа съ сичките, седна при ста
реца и почнаха разговоръ не можехъ да чуя какво приказуватъ.
Приказуваха около половинъ часъ. Следъ това Алеко си отиде.
Не се мина много време и останалите се справиха да тръгнатъ.
Скоро слънцето щеше да зайде. Сички се опътиха къ м ъ Лопово.
И по едно време на мене ми казаха да се върна заедно съ съ два
мата не познати (убийците Щерю Влаховъ и Динчо Вретенаровъ
— б.н.). Стареца остана съ Динчо Балкански, и Динчо Сугарски.
Съ двамата не познати азъ тр ъгн ах ъ по пжтя за Сугарево . . .
Д им итъръ Атанасовъ ” .
Ето и показанията, написани пакъ собственоржчно отъ Михаилъ
Щ еровъ Поповъ, интелигентенъ м ж ж ъ — учитель, съ гимназиално об
разование. Михаилъ Попето — както го нарича Д и м и търъ Атанасовъ
— който е настигналъ на полянката окървавената дружина и следъ
като поприказвалъ малко съ убийците — оставилъ ги и се прибралъ
въ селото с и : 20
,, Именувамъ се Михаилъ Щ. Поповъ, родомъ отъ с. Лопово,
Мелнишко — на около 30 години съобщ авам ъ следното: Точно въ
деньта на убийството на Тодоръ Александровъ — 31-и августъ
1924 г.; вржщайки се о т ъ София, бЪхъ на пж ть за селото си Ло
пово. Около единъ часъ прЪди мръкване пристигнахъ въ коли
бите (с. Лопово). Десетина минути прЪди да влеза въ самото се
—
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ло — на мЯстностьта ,, Аргирова грамада ” намЯрихъ разполо
жени: Динчо Вретенаровъ, Щерйо Влаховъ, Динчо Сугарски, Дин
чо Балкански; сжщо при тяхъ бЯше още едно младо момченце
името ни мога си спомня (Д им итъръ Атанасовъ — б.н.) — отъ
с. Сугарево и още единъ човЯкъ, когото въ момента не познахъ.
Последния, тогава не познатъ на мене, седеше задъ Щерйо Вла
ховъ. Когато ме забЯлЯжи, че наближавамъ, направи опитъ да се
закрие и се наметна съ една пелерина. Динчо Вретенаровъ пи
шеше писмо и азъ мож ахъ да забЯлЯжа фразата:
,, До Господа конгресиститЯ . . . ”
И по-нататъкъ:
,, Когато стигнахъ въ кжщи намЯрихъ нЯколко конгресисти.
Алеко не го видЯхъ изъ селото (тогава той е билъ на срещата
— б.н.). На мръкване забЯлЯзахъ на около 300-350 крачки по
горния пжть на чешмата хора, между които: Динчо Вретенаровъ,
Щерю Влаховъ, Динчо Сугарски, Динчо Балкански и сжщото ли
це, което се бЯше завило въ пелерината. Като наближиха Алеко
взе за ржцетЯ това лице и го заведе въ Рашковата кжща. Динчо
Вретенаровъ и Щерйо Влаховъ бЯха се върнали обратно о гъ спо
менатата по-горе чешма и изчезнаха въ тъмнината.
Отидохъ въ Рашковата кж щ а — цЯлунахъ рж ка на Алеко
и се рж кувахъ съ новодошлия гостъ, който бЯше сжщото лице,
което видЯхъ на ,, Аргировата грамада ” и да се закрива съ пеле
рината; там ъ бЯха само това лице, Алеко и Атанасовъ. На дру
гия день Алеко бЯше дошелъ въ наща кж щ а и когато го запитахъ,
кой бЯше човЯкътъ съ когото се рж кувахъ снощи въ Рашковата
кжща, той — Алеко — ми каза, че билъ дЯдо Ангелъ. Следъ нЯкой день-два научихъ, че има убитъ човЯкъ — когото наричаха съ
името ,, Даскала ” . О тъ мЯстото, кждето е убитъ ,, Даскала ” —
Тодоръ Александровъ, до ,, Аргирова г р а м а д а ” , кждето намЯрихъ
групата посочена въ началото на настоящата, има около половинъ
часъ.
М. Щ. Поповъ ” .
Тая идилична обстановка, при която физическитЯ убийци на Т о
дора пишатъ заявление до конгреса въ присжствието и, може би, подъ
диктовката на самия Протогеровъ, е достойна за перото на единъ Ш експиръ. Следъ всичко изложено до тукъ, всЯки може да направи за
ключение за стойностьта на Протогеровия ,, припадъкъ ” на поляната.
Но, „ припадъцитЯ ” не свършили до там ъ ; и на конгреса Протогеровъ
е „ плакалъ ” и е билъ ,, т ж ж ен ъ ” , както ни разправя Г. Пенковъ:
„ Правеше впечатление, че въ заседанията на конгреса, при
присжствието на всички делегати, г-н Протогеров постоянно пла
чеше, представляваше се като болен; обаче, когато беше сам, а
особенно когато не беха при него НеврокопскитЯ делегати, той
си беше бодар и приказваше с охота. Когато Аргир Манасиев ни
съобщи за убийството на Тодор Александров, при откриването
на конгреса, каза ни, че сж ж алява загдето дедо Ангел (П ротоге
ровъ) е бил много разтревож ен следствие убийството при негово
—
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присжствие, та неможе да ни съобщи некой подробности по убий
ството; но когато излезнахме ние го намерихме на колибата да си
пише писма много спокоен ” .
Протогеровъ е ималъ добри основания да се преструва на съкрушенъ о тъ скръбь предъ конгресистите, особено предъ Неврокопските
делегати (споредъ разпределението отъ турско време, селата въ гр ъ ц 
ка Македония се числятъ като Неврокопско), които беха верни Тодо
рови хора и които, както ще видимъ, той е увещавалъ да не предприем атъ нёщо, та да се избиятъ въ конгреса; защото действително неврокопци се готвеха още въ конгреса да накаж атъ убийците, които
бех а известни. Въ срещ ата между Протогеровъ, Алеко и физическите
убийци на Тодора, въ местностьта ,, Аргирова г р а м а д а ” извънъ Лопово,
се е взело въ съображение това обстоятелство; затова Протогеровъ и
Алеко при това съвещание сж наредили убийците да се н авъ ртватъ
около м ёстото на конгреса за всека евентуалность.
Медникаровъ, единъ отъ присжствующите, изнася: ,, Гогата Пол
ски ми съобщи, че Щерйо и Динчо до б-и септемврий сж се навъртали
около местото на конгреса. Т ам ъ т е сж пазили да не би некой отъ
конгресистите да прибегне до о р ж ж и е ” ; а въ благоприятенъ случай
за Алековци-Протогеровци сж очаквали резултата о тъ заявлението, на
писано на полянката отъ Динчо Вретенаровъ и прибрано отъ Алеко, за
да бжде представено на конгреса. Този планъ, обаче, се разбилъ предъ
настроенията и намеренията на Невоокопските делегати. Алеко, уведоменъ отъ Протогерова за готвената отъ Неврокопци кървава само
разправа, разбира, че представянето предъ конгреса на това заявление
сигурно ще хвърли искра въ барута и не е посмёлъ да го подаде. Про
тогеровъ отъ своя страна се е заелъ съ гриж ата да усмири неврокопските делегати и да отстрани сждбата, която е теж ела върху гла
вите на подозираните интелектуални убийци. Стариятъ и многозаслужилъ деецъ Братановъ (псевдонимъ на Стоянъ Филиповъ о тъ с. Старчища, Серско, осж ж данъ два пжти на смърть презъ турския режимъ,
съ големъ автооитетъ въ Неврокопско и съседни области), предава
по следния начинъ впечатленията си отъ усилията на Протогеровъ да
разубеди неврокопци да не предприематъ нищо въ конгреса:
„ П р е з ъ дните 31 августъ, 1, 2, 3, и 4 септемврий б е х ъ делегатъ на Серския революционенъ конгресъ. Още на 31 августъ
разбрахме, че Тодоръ Александровъ се уби. Това известие биде
посрещнато отъ всички верни на Александрова делегати съ голе
ма изненада; но то страшно изненада специално делегати те отъ
Неврокопско, които въ Конгреса представляваха едно ядро абсо
лютно преданно на Александровъ.
Ал. Протогеровъ, който пристигна на конгреса на 31 августъ
вечерьта, можа да забележи на другия день, че неврокопци сж
обвзети о тъ силно вълнение. Наистина т е бех а решили да подир я тъ още въ самия конгресъ виновниците за см ъ ртьта на Тодора
и да се нахвърлятъ върху т е х ъ съ оржжие. Тая възможность се
изостави поради обстоятелството, че бе наредено да пристигнатъ
една група лица, между които се намираха твъ р де близки на покой
ния Тодоръ Александровъ приятели. Неврокопци см етаха, че ще
бжде добре да се срещ натъ съ тези хора и следъ това да видятъ
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какво има да се прави. Протогеровъ, за да предотврати едно раз
чистване на смЯткит-fe още на самото мЯсто, извика мене въ една
ближна горичка и цЯли два часа ме увещаваше да съветвамъ дру
гарите си към ъ спокойствие, да не се прибягва къмъ оржжие и
пр. Направи ми голЯмо впечатление това, обаче, че Протогеровъ
презъ целия разговоръ съ мене нито веднажъ не ме запита, кого
и кои лица ние смЯтаме виновни и отговорни и, следователно, сре
щу кого той подозира, че бихме насочили оржжието си. На тоя
въпросъ той старателно отбягваше да се спира, а наблягаше един
ствено на това, че щЯли сме да се изложимъ всички предъ об
ществото. Самъ Протогеровъ въ разговора ни сжщо нито за мо
ментъ не пожела да посочи кой, споредъ него, е виновникъ за
см ъртьта на Тодора, освенъ физическите убийци — Щерю и
Динчо. Когато пристигнаха очакваните неколцина приятели на Т о
дора при гроба на последния, ние можахме съ т е х ъ , въпреки присжствието на много хора около насъ, да сподЪлимъ впечатленията
върху убийството, инспираторите на което въ тоя моментъ бЯ
ха при гроба на Александровъ. Но въ тия моменти съ Протоге
ровъ никой отъ насъ не пожела да говори върху причините за
убийството и да посочва отговорниците, а и самиятъ той пакъ
продължаваше да мълчи по въпроса.
М акаръ съ Протогеровъ хората, които беха делегати отъ
Неврокопско и некой отъ СЯрско, да имаха дългогодишни връзки
и да беха таксувани даж е отъ т ех н и т е противници, като слепо
послушни на Протогерова, последниятъ презъ дните, които изте
коха до убийството на Алеко, никога не се обади на тия хора, за
да имъ каже какво предстои да се прави следъ убийството на
Александровъ, какво поведение да д ъ р ж а т ъ и пр. Това негово
мълчание, м акаръ да бе у ж ъ другарь на Тодора, и като членъ
отъ Централния комитетъ да имаше д ъ лгъ да се обади на ор
ганизацията поне съ неколко думи, бе твърде знаменателно.
Лично на мене то правеше голЯмо впечатление ”.
Онова, което е направило впечатление на Братановъ е наистина
симптоматично. Протогеровъ се страхува, че неврокопскитЯ делегати
ще се нахвърлятъ съ оржжие върху нЯкакви виновници за убийството
на Т. Александровъ. А известните виновници Динчо Вретенаровъ и
Щерю Влаховъ не сж въ конгреса, за да б ж д а тъ насочени къ м ъ тЯхъ
заканите за разплата. Кои, следователно, сж застрашени о тъ тця за
кани ? И защо Протогеровъ е считалъ, че въ конгреса има и други ли
ца, върху които виси опасность, ако немало причини, известни и нему,
уличаващи въпросните лица въ участие въ престжплението ? И защо
той избЯгвалъ да назове некой отъ тия лица въ двучасовия си разго
воръ съ Братановъ ? И което е още по-важно: щомъ нему сж били
известни причините, които въ очите на неврокопци явно сж сочили
участницитЯ въ убийството на Тодора, защо той, членътъ о т ъ Цен
тралния комитетъ, нито въ конгреса, нито по-късно не взе никакви
мерки за залавянето и наказването имъ ?
ТЯзи сж въпроситЯ, които бихме си задали, дори ако нЯмаше ни
какво доказателство за участието на Протогеровъ въ убийството.
ВсичкитЯ усилия на тай ф ата заговорници да зам аскиратъ престж 
плението си чрезъ охкания и вайкания, и чрезъ усърдни разпоредби за
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погребение на ж ертвите, не сж могли да зам аятъ верните на Маке
дония конгресисти. Синката на Тодора е посочвала съ пръ стъ убийците.
Върху конгреса е залегнала една атмосфера на напрегната подозрителность, която клонила да се разрази въ страшна касапница. Разбира
се заговорниците сж имали и това на умъ, та сж взели известни мерки.
На 31 августъ Щерю Влаховъ пише на своя помощникъ войвода: ,, Насо,
ако се окаже н^коя гюрултия, ти веднага да се явишъ там ъ (думата е
за конгреса) м акаръ и да не ти сж съобщили ”, и после: „ Насо, ще вни
мавате, нема що да ти пиша повече, ти си знаешъ работата ” .
Главните виновници ж елаятъ така да устроятъ всичко, че и вълк ъ т ъ да бжде ситъ и агнето да остане цело, т.е. задължението си
предъ конгреса да изпълнятъ по т а к ъ в ъ начинъ, че убийците да си
останатъ живи и здрави.
А ето некой извадки отъ просташкото заявление до конгреса, на
писано саморжчно отъ убиеца Динчо Петровъ Вретенаровъ, съ което
„ обвинява ” Александрова. Идеята за заявлението сж му дали другите
— каза се вече кои. Но сж го оставили всичко да напише съ неговия
стилъ и правописъ:
„ Д о Г-да конгресистите на серския революционенъ окржкъ
господа да вам обиснимъ защо сме обили Тодоръ Алексан
дровъ и кой са обийците сме асъ Динчо Петровъ и Щерю Влаховъ
и защо сми го обили
забилешки
1) пресъ 1919 година бехме си скарали съ Никола Георгиевъ Адвукатъ по чаена причина и Никола Георгиевъ си оплакалъ и Т о
доръ веднага испраща двама хора да ни обиватъ . . .
5) сига като си ставихме съ Щерю влаховъ ми каза какъ го е
правилъ шпионинъ на организацията и испратилъ хора да го оби
ватъ и тогава като виждахме че до такива крайности дохожда да
ни избие всички тогава ния казахме за насъ нема друго спасение
освенъ да се обие Тодоръ и ния го осъдихме двамата и както испълнихме пресъдата
сега Г-да конгресисти остава вия да анкетирате всичко това горе
изложено и си произнесете всичко горе изложено е верно и затова
си лично потписвамъ Динчо Петровъ ” -1.
Въ факсимилето е даденъ целиятъ текстъ на това „ заявление ”
знаменателно по замисълъ, по съдърж ание и стилъ. З а д ъ този документъ на престжпника и техно жалко орждие, искаха да се скриватъ
Алеко, Атанасовъ и Протогеровъ; и чрезъ „ д о в о д и т е ” на сжщия документъ се надеваха да може некак ъ да освободятъ отъ отговорность
убийците.
Разбира се, з а т в о р н и ц и т е сж разчитали на подкрепата на некой,
които преди самото злодеяние сж зяпали въ устата имъ, когато сж ру
гаели Т. Александрова. Но сега следъ убийството, предъ което м лък
наха и критики и недоволства, за да о тстж п ятъ м есто само на една
безмерна скръбь и на една тревога за бждещето на македонското дело
безъ Тодора, Г. Атанасовъ се съмнява, че може да се намери некой,
който ще дръзне да обвинява противъ съвестьта си въ единъ конгресъ
великия покойникъ, за да защити двама мръсни убийци.
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ДЪРЖАНИЕТО НА ПРОТОГЕРОВЪ
СЛЕДЪ УБИЙСТВОТО НА ТОДОРЪ
Въ тази атмосфера на безутешна скръбь за едни, на едвамъ скри
вана радость и ипокризия — за други, на 4 септемврий рано към ъ изгр ^ въ слънце, — както вече се каза — около ковчега на Тодоръ Алек
сандровъ, набързо изкованъ отъ няколко случайно намерени и напо
ловина прогнили дъски, стояха около 50 души въоржжени мжже, а
заедно съ тЪхъ и няколко лица, близки другари на Тодора, извикани
специално за погребението отъ София. Веднага следъ погребението
присжствуващитЪ се разделиха на групи и се опжтиха към ъ различни
страни изъ Пирина, за да се прибератъ по м естата си. М акаръ презъ
сълзи и недомлъвки, мнозина отъ в^рнитЪ на Тодора хора там ъ мо
жаха да размЪнятъ по няколко думи върху произхода на убийството.
Недоизказани слова или многозначущи погледи бЪха разменени между
сжщитЪ хора и нЪкои о тъ лицата съ които бЪхъ пристигналъ на гроба.
Само съ Протогеровъ, нито азъ, нито моитЪ съпжтници, нито намЪренитЪ на гроба приятели на Александрова, ни за мигъ не разменихме ду
ма или погледъ въ казания смисъль. Както требваш е да се очаква, самъ
Протогеровъ не пожела да сподели впечатленията или предположенията
си за причинит^ на убийството и за инспиратооитЯ му; той б% смутенъ
и загубилъ присжтствие на духа.
На раздала усп^хъ да каж а на н^кои отъ тр ъ гв а щ и т е си друга
ри: „ Пазете се добре и се д р ъ ж т е; чакайте допълнително да влЪземъ
въ връзка ”.
Трцмата о тъ насъ, които бЪхме извикани отъ София — Моневъ,
Пърличевъ и азъ — допускахме, че може да бждемъ избити изъ Пири
на на връщане отъ гроба. Това свое опасение всички ние нЪколкократно споделихме. Но Алековци — ще повторя това — се надаваха, че
\ч1ийството на Тодора ще може да мине като ,, частна разпря ” на два
мата физически убийци. Така че, ако посегнеха и на насъ, изл^знало
би, че и погубването на Тодора е тЪхно д^ло. По край другитЪ съобра
жения, за които споменахме, и това помогна намъ да изл^знемъ невредими отъ гънкитЪ на Пирина. Не се нуждае отъ коментари ф а к т ъ т ъ ,
че Протогеровъ, като членъ отъ Ц.К. не само не е взелъ по своя ини
циатива никакво решение за залавянето на физическите убийци; но
не се е погрижилъ и за изпълнение на едно решение на конгреса — за
преследване на убийцитЪ. Той и Алеко забавятъ издаването на о крж ж ното за преследването цЪли осемь дена, а и следъ като СуТч го издали —
задържали сж го още два-три дена, та то се е получило на съ о тв ет
ните мЪста чакъ следъ Дж умайската акция, въ която паднаха Алеко и
Атанасовъ.
За веЬки разуменъ човЪкъ е ясно, че Протогеровъ, ако не бЪ участникъ въ убийството на Тодора и би пожелалъ да се покаже неговъ другарь, ако би пожелалъ да използува положението си на върховенъ началникъ въ Организацията въ оня моментъ и да върви въ съгласие
съ общото чувство и преданость въ македонското движение къ м ъ Т о
дора, само съ една своя дума би м огълъ да дигне маса борци на кракъ
и да намери убийцитЪ. Той можеше да стори това твъ рде лесно; но
вместо туй предпочете веднага следъ погребението на Тодора да се
уедини на саме съ Алеко и Атанасовъ въ района, кждето презъ това
време се прикриваха самитЪ физически убийци, необезпокоявани и про
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дълж аващ и да п од ъ р ж атъ кореспонденция съ Алеко, та чрезъ него
косвено и съ самия Протогеровъ. За нехайството по издирването на
убийцитЪ, като членъ отъ Централния Комитетъ, Протогеровъ носи
много по-голЪма вина, отколкото Алеко Василевъ и Атанасовъ. Окржжното е било издадено колкото да се з а л ъ ж а т ъ хората; а сигурно е,
че и това не би станало, ако Протогеровъ и Алеко не знаеха, че хората
въ ржководнитЯ т^ л а биха се досетили за много работи, въ случай че
това окржжно никакъ не 6Я изпратено.
Но, изпълнявайки тая хитра формалность, Протогеровъ и Алеко не
сж имали намерение да преследватъ убийцитЪ, а продължавали да се
срещ атъ съ тЯхъ и да си пишатъ писма.
Въ книгата ,, Заго в о р ъ тъ противъ Т. Александровъ ” сж изнесени
показанията на брата на убиеца Д. Вретенаровъ, Т. Вретенаровъ, който
съобщава, че на 7 септемврий 1924 год. вечерьта Алеко се среща съ
убийцитЪ Щерю и Динчо. Тримата, следъ като сж приказвали единъ
часъ, написали сж едно писмо до Арсени Йовковъ и Георги Занковъ,
което писмо, носещо на гърба печата на Мелнишка околия, Ангелъ Дончевъ признава, че го е получилъ отъ Вретенаровъ и на 9 септемврий
го е предалъ на Г. Занковъ въ канцеларията на ,, Илиндень ” въ София.
Въ книгата не е съобщено, че тъкмо този день въ Петричъ, заедно
съ Алеко, е пристигналъ и Протогеровъ, докато всички други конгресисти сж останали въ Свети Врачъ. За това ни свидетелствува шофьор ъ т ъ Рашко Ивановъ, който е отвелъ двамата интелектуални убийци
въ П етричъ: 22
,, И ме извикаха на 8, (зачертната думата „ или ” и цифрата
„ 7 ” — б.н.) IX. вечерьта да бжда въ Дере-Местлимъ, там ъ заварихъ още единъ . . . отъ София, дойдоха всичкитЪ безъ покой
ните двама и безъ Щерю и Динчо качиха се и заминаха за Врачъ
а Алеко и ДЪдо Ангелъ и единъ кориеръ, дойдохме въ Петричъ.
На следующия день към ъ 12 часа заминахъ съ д^до Ангелъ до
Врачъ ”.
Значи, вечерьта всички оставатъ въ Врачъ, а само Протогеровъ съ
Алеко се прибиратъ въ Петричъ и то за да се върнатъ веднага на дру
гия день въ Врачъ и да продължи Протогеровъ пжтя съ другитЪ. Защо
е било това отбиване за няколко часа ? Въ Петричъ Протогеровъ не е
ималъ друга работа, освенъ да почака резултата отъ срещ ата на Але
ко съ двамата физически убийци сж щ ата вечерь, и да уговорятъ в р ъ з
ката съ Арсени и Занковъ.
Явява се една разлика въ датата. Срещата е станала на 7, а Рашко
Ивановъ е поставилъ дата 8 септемврий. Обаче, той не е билъ сигуренъ за тая дата, което е явно отъ факта, че веднага следъ 8 е писалъ
,, или 7 ” , м акаръ отпосле да го е зачертналъ, както се вижда о т ъ факсимилето. А че е било 7 а не 8 септемврий, се потвърж дава и о т ъ съпжтницитЪ, които сж пжтували съ Протогеровъ на 8 септемврий, следъ
като той е пристигналъ о тъ Петричъ. Следователно, въ Петричъ той
е билъ на 7 септемврий вечерьта, когато се е състояла срещ ата съ
убийцитЪ Щерю и Динчо, на която сж били предупредени, че ще се из
даде, ,, за формалность ” и за залъгване на хората, окрж ж но за пре
следването имъ, но че уговореното за амнистирането имъ е гаранти
рано. И наистина, това се установява на 12 септемврий, десетина ми
—

732

—

нути преди да падне Алеко, когато той е заговорилъ за убийците предъ
отмж стителите за Тодоровата смърть. Заявилъ е, че Щерю и Динчо
тр ебва да се извикатъ да дадатъ обяснения предъ единъ конгресъ.
Протогеровъ го е подкрепилъ и заявилъ, че там ъ най-добре ще се ви
ди работата.
Издали сж окржжно, което нарежда Щерю и Динчо да б ж датъ
претрепани отъ всёки, който ги види, а ще ги викатъ да д аватъ ,, обя
снения ” предъ единъ конгресъ !
Протогеровъ и Алеко беха сигурни, че следъ като избиятъ и близ
ките приятели на Тодора, никой въ този конгресъ нема да направи
харакири, за да иска наказанията на убийците; толкозъ повече, че
Тодоръ требвало да се покаже за провиненъ предъ организацията,
споредъ намеренията на Протогеровъ и Алеко.

Въ главата ,, 31 августъ и 12 септемврий 1924 г. ”, която читательтъ
е прочелъ вече, бе споменато за съвещанието на седемьте души въ
Сугарево, подиръ погребението на Александровъ. Т ам ъ бе предложено
бързо да се ликвидира разпрата на ВМРО съ хората отъ Организа
цията „ Илиндень ”. Алеко и Атанасовъ съ зр ех а въ това предложение
— съвсемъ погрешно, разбира се — некакво наше примирение съ см ърть
та на Тодора и готовность да си караме работата въ организацията
заедно съ т е х ъ ; а отъ друга страна виждаха сгоденъ случай да ликвидиратъ съ насъ въ Горна Джумая, именно при срещата съ илинденци,
които требваш е да бж д атъ повикани тамъ. И тукъ изтъквамъ, че т е
не считаха изгодно за себе си да се нахвърлятъ върху насъ докато
бехме при гроба на Тодоръ; защото би излезнало, че т е сж и неговите
убийци. Но намерението имъ е било (и не може да бжде другояче), по
начало, да бж демъ ликвидирани и ние. Георги Пенковъ признава, че е
запиталъ Алеко още при гроба на Тодора:
,, Нема ли се некаква опасность отъ тия — въпроса се о т 
насяше за дошлите отъ София: Иванъ Михайловъ, Панчо Михай
ловъ, К. Пърличевъ, М. Моневъ и други; като му казахъ нем а ли
и съ т е х ъ да свършите, Алеко ми каза има време за тая работа, на
това мнение е и П ротогеровъ — при другъ случай ще свършимъ
и съ т е х ъ ”.
Подиръ срещ ата въ Сугарево всички посочени лица слезнаха въ
село Кърланово и, подъ сенката на единъ голем ъ орехъ, размениха
още неколко думи за предстоящ ите работи. Георги Атанасовъ настоя
телно молеше да съ м ъ се погрижелъ за по-бързото отпечатване на една
македонска песнопойка, която била пратена за печатъ въ една софийска
печатница. Гриж ите на Атанасовъ въ този трагиченъ моментъ стигаха
до отпечатването на некаква песнопойка. Протогеровъ приказваше за
некакви дребни поржчения, относително работите въ чужбина, откж дето
неколко дни преди това б е дошелъ единъ другарь и въ момента сж щ иятъ
присжствуваше на срещ ата подъ ореха.
Презъ 1926 г. случайно се откри, че останали сами подъ о р ех а —
следъ нашето заминаване —, Протогеровъ и Алеко сж го ударили на
гавра съ паметьта на Тодоръ Александровъ. Съ Ангелъ Узуновъ, презъ
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казаната година се б£хме срещали въ Мелнишко и тръгнахме да посетимъ Тодоровия гробъ. П ридружаващ иятъ ни селянинъ отъ спомена
тото село (Кърланово) Григоръ Бегоновъ започна да ни разправя какво
е видЪлъ при оня о р ^ х ъ въ деня следъ погребението на Тодора. Разка зъ тъ му бЪше интересенъ и Узуновъ съ особена настойчивость под
черта, че този човекъ тр ебва да напише показанията си и т £ да се
запазатъ като документъ. Ето р азк а зъ т ъ на Б е го н о в ъ 23:
« Минаха се няколко дена виждамъ че слизатъ сички конгресисти отъ
село Лопово и заминаватъ кой отъ каде дошелъ. Най-подиръ пристигна
Алеко съ Протогеровъ, Атанасовъ, Вапцаровъ, Георги Пенковъ, Петъръ
Говедаровъ и Гоце Манолевъ, и спрЪха въ Кърланово седнаха подъ единъ
орЪхъ на сЬнка близо до реката. А зъ имъ предложихъ да донеса нЪкоя
черга за постилка но Алеко отговори « Н £м а нуж да ния си имаме пелери
ни ». П ослаха пелерините си и си полегнаха. Следъ половинъ часъ другите
си заминаха за Мелникъ, останаха само Алеко, Протогеровъ и Атанасовъ,
съ двама трима непознати за охрана. Следъ като заминаха другите Алеко
се премести на ново место, до него отъ дЪсно седна Протогеровъ отъ лево
Атанасовъ; Атанасовъ имъ науми, че има доста вода д а си измиятъ краката.
Алеко и Протогеровъ се съгласиха и тримата отидоха на реката. Следъ
като си измиха краката пакъ се върнаха на сЪнката. Полегнаха и тримата
и Атанасовъ заспа. Алеко и Протогеровъ продължително си шушукаха
тихо следъ което Алеко взима една чанта съдържащ а разни писма и
книжа. Той изваждаш е писма отъ чантата и ги четеше на Протогеровъ
като хвърляше пликовете на земята. Протогеровъ слушаше това, което му
четеше Алеко, и се подиграваше, като заедно съ Алеко споменаваха името
на Тодоръ и се смаеха. И зваж даха отъ чантата и вестници едни отъ които
късаха а други прибираха обратно. Следъ половина часъ събудиха Атана
совъ натовариха багажа и заминаха за Мелникъ. Подиръ гЬхното зами
наване събрахъ пликовете. Отъ техъ едни б ех а съ марки а други безъ
марки. Н екой беха написани за Тодоръ Александровъ а други на други
непознати имена. Помня че некой отъ пликовете б е х а съ чужди марки
не български.
Гр. Г. Бегоновъ ».

Както виждаме, и на неукия селянинъ см еховете на двам ата въ
тоя моментъ сж изглеждали като подигравка спрямо Тодора, чийто
писма сж разтваряли. На бж дещ иятъ ,, Централенъ Комитетъ ” на ВМРО
— Протогеровъ, Алеко и Атанасовъ — не стигаше убийството на Тодора.
T'fc веднага намериха случай и време да се надсмиватъ надъ паметьта му,
когато цЪла Македония се изправяше предъ страшни перспективи.
Съ това и признанията на Г. Пенковъ и П. Говедаровъ, за настрое
нията веднага следъ убийството, ставатъ напълно ясни. Говедаровъ
казва:
« Вечерьта на 31 августъ на конгреса Георги Пенковъ и Георги Ковачевъ п еех а разни песни. Другата вечерь на първи септемврий, когато
всички конгресисти знаеха за убийството на Тодоръ Александровъ, сжщигб
лица п ееха пакъ ».
А Георги Пенковъ признава:
« В Сугарево когато тржгнахме д а погребем останките на двамата убити
дедо Ангел каза на Вл. Николов от Белица, Разложко, д а остане с него,
понеже бил там другия четник на Тодор Александров, когото сж. били
оставили в Джумая по немане на место в автомобила — разбрах че го е
страх от него ».

И, разбира се, имало защо съюзниците ,, санданисти ” да се радватъ.
Пенковъ п о-н ататъкъ признава:
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« Когато на Тодоровото погребение запитах Алеко кой от Вас ще каже
неколко думи на гроба на покойника, Алеко ми каза, че Атанасов нема
д а направи това защото го мрази, а г-н Протогеров нема да говори защото
за него убийството на Тодор е « м ехл ем » на рана. Още в Лопово Алеко
ми каза, че убийството на Тодор Александров е станало с сжгласието на
г-н Протогеров ».

Отличното имъ настроение подиръ см ъртьта на Тодора бе кон
статирано и отъ К. Дрангова, който нарочно бе пратенъ — между дру
гото — и това да провери. НамЯрилъ ги бе въ Мелнишко и като се
завърна ми разказа, че всичко друго може да се прочете въ настроението
имъ, но само не скръбь задето Тодоръ е загиналъ.
,, На 11 септемврий се явяватъ въ Горна-Джумая сж диите безъ
единъ. Последното обстоятелство, отсжтствието на една, може би найценна жертва, внася малко сущение въ душата на Алеко. О тъ време на
време той праща свои хора да узнаятъ дошелъ ли е, и ако не е дошелъ,
да се извика съ всички средства, защото „ нЯмалъ време за губене ” ,
требвало да се захваща вече р а б о т а ” . Така пише Бадевъ въ ,, Заговорътъ срещу Т. Александровъ ” . И по-нататъкъ предава както следва
подробности по намеренията на Алековци.
Споменатиятъ вече ортакъ на Алеко, Хр. Медникаровъ заявява:
,, При тръгването си за Г. Джумая на 9. IX. Алеко взе за охрана Ангелъ
Кораловъ, Тома Ружкинъ, Нашко Елшански и Танчо (отборъ ,, револю
ционери ” отъ Алекова проба — б.н.). О тъ м ер ки те, които той взимаше
при потеглюването си, беше явно, че крои да избие другарите на Т.
Александровъ, за да завладее ВМРО ”. А единъ отъ самите тия Алекови
довереници, Н. Елшански, разказва:
«А леко ми каза: ще намЪришъ още единъ или двама другари верни
съ револверите, си и съ по една бомба въ джоба ви, защото довечера ще
дойдатъ съ Протогеровъ заедно гости. Протогеровъ ще остане при нази,
а другит^ ще настаните въ друга квартира. И утре въ петъкъ гостите ще
ги повикашъ при менъ; и като дохож датъ гостите ти съ двамата ти др у
гари ще се навъртате около мене и каква заповедь ще ви дамъ, това ще
вършите » . 24

Въ потвърждение на горното единъ Горноджумайски гражданинъ
добавя: „ На 11.IX., 5.30 ч. сл. пл. Нашко Елшански казалъ на Христо
Корнишорчето да се въорж ж и съ револверъ и две бомби и да чака предъ
хот. Лондонъ, защото тази вечерь щ ело да става нещо важно ”.
« Н а 10.IX., съобщава сжщиятъ гражданинъ, Ал. Василевъ ми зап ов еда
да поржчамъ отъ негово име на четата на Щ. Влаховъ да се прибере и да
запитамъ кога ще тръгватъ « петим ата». Отъ всичко това ми стана ясно,
че т е сж. тъкмели д а премахнатъ всички най-близки другари на Тодоръ
Александровъ и после д а турятъ въ действие целия си планъ заедно съ
комунистите. За това сж дя отъ следното:
1. силна охрана, дотогава никога непрактикувана.
2. Д адените отъ Алеко нареждания до Елшански.
3. Идването на войводите Коларовъ и Георги Гевгелийчето.
4. Д ум ите на Занковъ предъ единъ доверенъ човекъ въ с. Муси-бей,
че наскоро въ Дж умая щ ел о д а стане втори 9-и юний.
5. Д ум ите на Щ ерю Влаховъ предъ Ив. Д. Капитано следъ убийството
на Алеко: « А хъ Алеко, Алеко, нали ти казахъ да избиемъ до единъ тези
псета ».

Г. Фильовъ разправя: ,, На 12.IX., 8 ч. вечерьта (ликвидацията треб
вало да започне следъ 9 часа) Н. Елшански съ старъ нагантъ въ р ж ката
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ми заповяда да занеса гроздето у дома си и веднага да отида при него
тичешкомъ ” .
„ На 12.IX., разказва Ал. Кофторджиевъ, отидохъ при Алеко. На
коридора стояха Танчо и Тома Ружкинъ. На излизане Н. Елшански съ
голъ револверъ въ рж ката ми каза: „ Вечеряй по-скоро и веднага ела
тука ”.
Сжщото нЯщо Елшански е заповЯдалъ и на Хр. Зиновъ съ прибавка
„ имаме важна работа ” и съ закана да мълчи, иначе ще бжде убитъ. 25
Ал. Падежки, гостилничарь въ Горна-Джумая, разказва: ,, На 12.IX.
вечерьта дойдоха въ ресторанта ми лицата Анг. Коларовъ, Ж орж ето отъ
Гевгели (Георги Гевгелийчето), Димитрото и единъ турчинъ. Даде се
изстрелъ, Коларовъ каза спокойно: ,, нёма нищо седайте и яж те ”. Той
презъ всичкото време като-чели 6Я въ очакване и изстрелитЪ не го
смутиха, а изглеждаше, че той очаква подобно нЯщо ”. Следъ първитЪ
изстрели той казалъ: „ д а е благополучно”. Нещастникътъ, очевидно
помислилъ, че това сж първитЯ изстрели на Алеко и очистването за
почва и затова е далъ благословията си. После е разбралъ самата истина
и се е стремглаво притекълъ към ъ местопроизшествието, за да последва
малко по-късно пжтя на вдъхновителя, приятеля и ортака си Алеко. *
Читательтъ си спомня описаното въ главата „31 августъ и 12 сеп
темврий 1924 г о д .” за разчистване на смЯткитЪ въ Горна-Джумая съ
двамата виновници за Тодоровата смърть — Алеко и подполковникъ Ата
насовъ.
Протогеровъ е билъ съвършено изненаданъ отъ станалото. Презъ
всичкото време, когато се е водила престрелката въ кж щ ата — а това
е продължило около 10 минути — той е колЯничилъ въ единъ ж гъ лъ
на стаята, треперЯлъ е и отправялъ към ъ другаритЯ молби за милость
и пощада. Насмалко той не е билъ убитъ отъ едного измежду тЯхъ, който
въ възмущението си, въпрЯки изричното решение, насочилъ е револвера
си срещу него и го е питалъ да каже, защо сж убили Тодора. Протогеровъ
е изгубилъ ума си о тъ страхъ, цЯлувалъ е краката и ржцетЯ на другаря,
молейки да не го убиватъ . . .
А на другия день Протогеровъ подписа комюникето по убийството
на Т. Александровъ и по наказанието на А. Василевъ и Г. Атанасовъ ! . .
Ето неговото съдържание:
„ Н а 31 авг. 1924 г. 6Я извършено едно велико престжпление.
Убитъ 6Я съ измЯна легендарния водачъ на макед. револ. дви
жение, члена отъ Ц.К. на ВМРО, Т. Александровъ.

*
Аргиръ Манасиевъ, популярниятъ отъ миналото войвода на Гевгелийско,
ми каза два дни следъ разчистване на смЪткигЬ съ А леко-А танасовъ: « НЪмамъ
думи, съ които д а изразя възторга ми, че македонското дЪло се отърва отъ тия
престжпници. А зъ следехъ съ какво напрежение тЬ очакваха д а стане нЪгцо
вечерьта на 12 септемврий. Предъ входа на кжщата, кждЪто 6Ъ Алеко, постоян
но имаше неговъ чов-Ькъ съ револверъ въ ржка. Никога по-рано не бЪхъ виждалъ да се взимать такива мЪрки когато той идваше въ Джумая. З а мене е
вънъ отъ всЬко съмнение, че ако тази вечерь ти бЪ дош елъ въ Джумая, щЪха
да те убиятъ преди да влезнешъ въ тая к ж щ а ».
Аргиръ 6Ъ по това време установенъ житель на Г. Джумая; взимаш е живо
участие въ спомагателната организация на ВМРО.
—
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Физическите изпълнители на престъплението, престжпниците
Щ е р ю Влаховъ и Динчо Вретенаровъ, двамата преданни орждия
на Алеко Паша не сж още открити.
З аго во ръ тъ е разкритъ. Отговорните за престжплението,
предателите Алеко Василевъ, Георги Атанасовъ и т ех н и т е съ у
частници, сж наказани съ смърть отъ Организацията.
Тодоръ Алек-въ е м ъ р тавъ !
Да ж и в ея тъ Тодоръ Александровци !
Да живее своб. и незав. М-я !
М-я, 13 септ. 1924 г.
Чл. отъ Ц. К -тъ на ВМРО: Ал. Протогеровъ ”.
Само Протогеровъ беше способенъ да извърши тази подлость.
Следъ като бе кроилъ съ Алеко и Атанасовъ заговоръ и планове за бждещето, а въ надвечерието беше така приятелски настроенъ спремо
т е х ъ — да подпише см ъртните имъ присжди и то следъ убиването
имъ . ..
Съ комюникето той вече напълно удобряваше станалото и всецело
го приписваше на себе си, макаръ да немаше абсолютно никакво участие
въ него . . .
Следъ убийството на Александровъ двамата централни заговорници, Алеко и Атанасовъ сметали да се обявятъ, разбира се, при само
чувствие че сж най-изпъкнали фигури въ ВМРО, по домашному, въ
,, интимно събрание ”, за Времененъ Централенъ Комитетъ. Това сж
го решили само помежду си, а щели да го обявятъ следъ второто раз
чистване. Ц елиятъ тоя лабиринтъ, въ който се е озовалъ Г. Атанасовъ,
получи най-внушителенъ и най-трогателенъ изразъ въ умопомрачението,
въ което е изпадналъ той презъ последните си земни часове. Познатиятъ ,, храбрецъ ” отъ ,, Панахъ ” не е намерилъ въ себе си троха
сърдце, за да излезе на доблестна разправа презъ историческата нощь
на наказанието. А на разсъмване, наверно следъ мжчителна нощь на
съвестоугризение, залюлялъ се е като побърканъ на улицата, облеченъ
въ обърната наопъки куртка и на поканата да извади револвера за са
мозащита, мънкалъ вънъ отъ себе си: ,, кураж ъ момчета, кураж ъ
момчета ”.
За некой лица, особено за Нашко Елшански, Чудомиръ Кантарджиевъ и Александъръ Буйновъ, самиятъ Протогеровъ настояваше да
б ж датъ непременно убити. Нашко Елшански е лицето, което минаваше
за твърде доверенъ човекъ на Алеко Василевъ. Протогеровъ сигурно
се опасяваше, че Алеко Василевъ може да е довери лъ на това лице
нещо, което може да изложи Протогеровъ; а за Ч. Кантардж иевъ е настоявалъ сжщо така да бжде убитъ, защото — както впоследствие ста
на известно — освенъ преговорите по ,, съюза ” в Лъджене, лично той
е давалъ идея Кантардж иевъ да замине за странство, за да се срещне
съ Паница и да установи по-сигурна връзка между ВМРО и болшеви
ките — разбира се, задъ гърба на Тодоръ Александровъ. Боялъ се е
да не би Чудомиръ Кантарджиевъ, както и Буйновъ, като останатъ
живи, да изнесатъ публично подлостьта и безхарактерностьта му.
А за физическите убийци Щерю Влаховъ и Динчо Вретенаровъ не
престанно питаше, още ли не сж убити и дали има вероятность да
паднатъ живи въ р ж ц е т е на Организацията. Постоянно съветваш е да
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не се „ полакомимъ ” да ги залавяме живи, за да се избегнело дава
нето на излишни жертви.
З а всички бЪше ясно като б^л ъ день, че не ,, ж ертвит-fe ”, а нЪщо
друго го интересуваше.

ИДЕЙНИТЪ „ РАВНОСМЪТКИ ” НА Г. АТАНАСОВЪ
Заловени бЪха и изнесени още въ 1924 г. саморжчнитЪ бележки на
подполковникъ Атанасовъ, въ които той отбелязва „ Г р е ш к и ” , „Д обри
страни ”, „Л ош и страни ” на акцията имъ, т.е. убийството на Т о д о р а 20.
Въ точка четвърта на тия бележки той отбелязва, като добра стра
на, „ Начало на нова ориентировка на външната политика на организа
цията . . . ”, което значи отиване съ болшевиките.
Н ай-важната е тая „ добра страна ”, не защото открива нови цели
и нови методи за ВМРО. Това има значение за по-далечнитЪ и несъм
нено по-хитритЬ вдъхновители на заговора. За големи политически
,, ориентировки ”, както посочихме вече, Атанасовъ нямаше много умъ,
нито критерии. З а него и за Алеко „ новата ориентировка ” е имала стойность на външенъ етикетъ или на една маска за извърш ените вече
престжпления и за ония, които тепърва имало да върш атъ . Иначе и
Г. Атанасовъ едва ли би я см^тналъ като „ добра страна ” о тъ убий
ството на Тодоръ Александровъ.
Но Атанасовъ отбелязва и други интересни нЪща. Така, едва по
диръ изчезването на Александрова, той се сЪща, че убийството може
да бжде „ претекстъ за междуособно изтребление или пазене и мнителность ”.
Минава му на умъ, че самиятъ Протогеровъ може да се откаже
отъ работата, следъ като констатира каква ще бжде реакцията на
македонското общество, и си отбелязва „ вероятность да се откаж е отъ
работа д£до Ангелъ ”.
Атанасовъ е м огълъ съ право да допуска, че Протогеровъ може
и да се отметне. Кой знае дали му е минавало въ ума, че и смъртната
присжда ще му подпише.
Тодоръ е падналъ, за Протогерова облекчение е дошло; като се
оттегли би представилъ, че нЪма нищо общо съ това деяние, нито съ
Алековци (ако би могло това да мине предъ хората).
Сетне не би му пречило пакъ да се изтъпанчи въ македонското
д^ло, ако то би се явило нЪкакъ чрезъ фактори и подъ форма, които
на него харесватъ, и ако той би билъ нагласенъ там ъ на видно мЪсто
върху нечии други плещи.
Атанасовъ 6Ъ поне толкова уменъ, за да си дава см етка, че Прото
геровъ лесно може да се изплъзне о тъ техния взводъ, щомъ като е
м огълъ така подло да изневерява на дългогодишния си колега Алек
сандровъ, да го ругае предъ тЪхъ и да казва, че е готовъ и презъ
главата му да мине.
Сжщо така — и то твъ рде основателно — прибавя „ Вероятность
да се о т к аж ат ъ отъ работа и други отъ Скопско, Битолско и пр. ”.
Не само биха се отказали, и то не само „ нЪкои ” , но всички тЪ биха
се нахвърлили върху Атанасова и Протогерова, както и стана.
Сетне е предвиждалъ ,, Деморализация на войводитЪ съ безнаказа
но посегателство върху началници и то безъ присжда ” .
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Предвид^лъ — едва тогава, т.е. като падна Тодоръ — „силно по
нижение авторитета на Организацията предъ българското общество и
въ странство на първо мёсто ”.
Прибавилъ е и „ обременяване на касата съ множество издръжки
на семейства и на хора, натоварени да следятъ действията на прияте
лите на М.Х. (псевдонимъ на Т. Александровъ — ,, Миле Христовъ ” —
б.н.). Разбира се, нито сто каси като тая на ВМРО не биха стигнали,
за да се следятъ съ подставени хора приятелите на Тодора, защото
т е беха хиляди, самия народъ.
Всички тия бележки не показватъ, обаче, едно разкаяние и опомняне. Атанасовъ вижда и „ добри страни ” отъ убийството на Алек
сандрова, както споменахме.
Той пише за „в е р о ят н о ст ь да се привлЪкатъ нови работници отъ
старитЯ ” . Съвсемъ ясно е кои може да бж д атъ тези „ нови работници
отъ с т а р и т е ” . Т укъ сж ренегатите Стоянъ Мишевъ, Пандурски, Григоръ Циклевъ, които беха осждени на смърть отъ ВМРО заради обири,
насилия, обезчестявания въ поробена Македония и които, за да спасятъ
главите си, постжпиха на служба при Пашича и отъ зулумите имъ
пропище цела Македония. Той бе заявилъ предъ нашитё другари въ
Г. Джумая, неколко часа преди самия да получи наказанието си, че
е изпратилъ хора д а вл езн атъ въ връзка съ Пандурски. Потърсилъ е
първо него, може би и поради това, че той минаваше като „ комунисти
чески деятель ”, имаше на шапката си чукъ и сърпъ — когато навли
заше като сръбски шайкаджия да избива овчари и добри селяни край
границата въ Г. Джумайско.
Д ругъ „ новъ деятель ” о тъ стари те сигурно ще да е билъ, въ
плановете на знаменития подполковникъ, болшевишкия и сръбски
агентъ Тодоръ Паница, който надничаше понекога о ткъ м ъ гръцката
граница, придружаванъ отъ гръцки полицаи и офицери, съ които сжщо
бе станалъ приятель.
Като „ добра страна ” е отбелезалъ ,, край на раздвоението съ илинденци ” . Като-чели тия илинденци, Йовковъ и още двама-трима посе
тители на софийските кафенета, представляваха некаква с и л а . . . И
Александровъ имаше предвидъ единъ край на историите съ т е х ъ , и
то чрезъ изгонването имъ отъ илинденската организация; но АлекоАтанасовъ целятъ д а ги н асърдчатъ за продължаване на работата имъ
„ въ духа на досегаш ната ” .
На 12 септемврий вечерьта въ Г. Джумая, кждето бе убитъ Алеко,
неколко минути преди да падне той, водеше се разговоръ върху убий
ството на Тодора въ присжствието на Протогеровъ. Когато единъ о тъ
съзаклятниците умишлено и преднамерено казва, че Т. Александровъ
имаше лоши черти в ъ характера си и че желаеше да се налага на всич
ки, Алеко Василевъ избързва разгорещено да го подкрепи и го похвали
за тази негова откровеносгь. Стана дума и за ориентацията на ВМРО
къмъ болшевизма. П ротогеровъ, който не намери нито една дума, за
да защити покойния си другарь Александровъ отъ нападките, побърза
да каже, че „ Организацията непременно т р е б в а да поднови в р ъ зк и те
си съ болшевиките чрезъ Виена ” и посочи на Александрова като на
виновникъ за осуетяване на тия връзки. Той прибави, че „ щомъ се
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свърш атъ работите съ Илинденската организация, ще тр еб в а да се
нам^рятъ хора, които да продъ лж атъ п р екъ сн ати те разговори съ
болшевишкитё представители въ Виена ” . Алеко Василевъ и Г. Атана
совъ напълно подкрепиха казаното отъ Протогеровъ.
Алеко, облегнатъ на хитроумната и лицемерна подръж ка на едного отъ четиримата (които беха там ъ съ намерение да накаж атъ
престъпната група), си развързалъ езика въ обвинения срещу Т. Алек
сандровъ, заключението отъ които се налагало само по себе си: „ с л е д 
ваше му се ”. После минаватъ на големия въпросъ за манифеста * и
понеже главната пречка за „ новата ориентировка ” е премахната, а
Протогеровъ самъ с ъ своето мнение не може да пречи, толкова по
вече, че ,, силата е у т е х ъ ”, реш аватъ при слабата, колкото за външенъ видъ, съпротива на четирмата, веднага да се намери лице, което
да замине за Виена, за да продължи преговорите съ болш евиките; а
друго лице, или същ ото, да влезе въ връзки съ д -р ъ Атанасовъ, Сл.
Ивановъ, а чрезъ тЯхъ и съ Стоянъ Мишевъ. Щ о се отнася до убийците
Щерю и Динчо, Алеко е изказалъ мнение да се повикатъ и двам ата въ
единъ конгресъ, за да се ,, обяснятъ ” . „ Четирмата ” и с ъ това се
съгласили, „ защото изхождало вече отъ членъ на Вр. Ц. Комитетъ ”.

„ Най-големия и най-важния въпросъ, обаче, подиръ убийството
на Т. Александровъ е билъ, да се разш ирятъ придобивките и да се
затвърди господството на з а т в о р н и ц и т е въ Петричкия край и изобщо
надъ ВМРО. Това, разбира се, съставлява централния пунктъ на заго
вора и за него се и мислило и приказвало, както ще видимъ, доста
много преди убийството, мислило се е естествено и следъ убийството.
Въ бележките си, писани веднага следъ конгреса, Г. Атанасовъ е
разделилъ дейните хора на ВМРО и т е х н и т е съчувственици на групи,
споредъ отношението имъ към ъ личностьта, идеите и д е л а та на Т.
Александровъ, съ съответната резолюция подъ всекоя колона отъ
имена: „ за борба ”, „ за неутрализиране ” или „ за спечелване и съю зъ ”.
По този списъкъ требвало да се ориентира по-послешната работа за
коренно и сигурно разчистване п ъ т я на „ новата ориентировка ”. И ето
въ една колона виждаме всички довереници и ортаци на Алеко, начело
съ самия него; въ друга лични довёреници на Атанасова, съ него и
Занкова начело — всички определени „ з а съю зъ и спечелване” ; и
най-после въ една — обречените на „ борба ” и „ неутрализиране ” чрезъ
„ разчистване ” .
Всичко това е писано о тъ Йорданъ 'Бадевъ. Но той не даде въ кни
гата „ Заго в о р ъ тъ срещу Т. Александровъ ” нито имената на дейците,
споредъ както ги е наредилъ въ отдёлни списъци Г. Атанасовъ, нито
самите фотографии о тъ тези списъци. Не ги даде, защото въ най-важниятъ списъкъ, к ъ д е т о Атанасовъ б е поставилъ и собственото си име
*
Публикуванията отъ Дим. Влаховъ въ Виена манифестъ въ ду х а на болшевишката политика на БалканигЬ. По него става дум а въ окрж.жното писмо
на Центр. Комитетъ на ВМРО № 774 отъ 2 авг. 1924 г., за което и другаде
ще спомена.
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(псевдонимъ „ Вангеловъ ” ) начело фигурира именно Протогеровъ —
подъ всеизвестния му тогава псевдонимъ ,, дЪдо Ангелъ ” *.
Разбира се, има отделна група, въ която Атанасовъ е наредилъ
ония, които той преценява като верни последователи на Т. Алексан
дровъ. Т ам ъ личатъ по редъ следните имена: БрЪзовъ (псевдонимъ
на Ив. Михайловъ), Гюрковъ, Баждаревъ, П. Станчевъ, Бадевъ, М ърмевъ, Пърличевъ, Милевъ, Милетичъ, Георговъ, Шандановъ, Чкатровъ,
Развигоровъ, Томалевски, Веригинъ (псевдонимъ на Иванъ К арадж овъ),
Филиповъ, Доню- „Соколовъ” , Атанасовъ, попъ Ивановъ. На края на спи
съка е посоченъ Македонския младежки съю зъ съ знакъ плюсъ, а сжщо
така и студентското македонско дружество ,, Вардаръ ” .
Всичките четири групи, написани саморжчно отъ Атанасова, да
ваме въ приложение-7. Т е показватъ, че Атанасовъ-Алеко поставятъ
на своя страна целия Петрички окрж гъ, което е пълно самозалъгване.
Сетне: на своя страна не поставятъ името на нито единъ отъ нелегал
ните борци и войводи отъ Битолския и Скопски окржзи, па нито отъ
другите окржзи на Македония. Поставили сж на своя страна предатели
като Славе Ивановъ, които нищо друго, освенъ своя позоръ, не представляватъ. Д ел ат а македонска емиграция, начело съ най-авторитет
ни нейни представители като професорите Милетичъ, Георговъ и Ми
левъ, сж поставили на страната на Т. Александровъ; а сжщо тъй це~
лата македонска младежь, чийто морални представители беха студентството и Младежкия Съюзъ.
На своя и Алекова страна, обаче, Атанасовъ — което ще рече трой
ката: Протогеровъ, Алеко и Атанасовъ — е поставилъ съ знакъ плюсъ
албанското тогавашно правителство и съветското правителство въ
Москва.
Че Атанасовъ е поставилъ себе си, Протогеровъ, Стоянчева, Сл.
Пирчева и пр. въ една, а Алеко Василевъ е поставилъ въ друга група
съ некогаш ните ,, санданисти ”, въ това може да се съглеж да из
вестно разграничение между еднакво о вехтелите върховисти и санда
нисти. Протогеровъ, Атанасовъ, Стоянчевъ не може другояче да бж д атъ
характеризирани — ако се търси за т е х ъ все пакъ некакво идейно
определение — освенъ като върховисти.
За вината на Протогерова едва ли е потребенъ другъ документъ,
вънъ отъ този списъкъ, излезналъ о тъ собствената рж ка на подполковникъ Атанасовъ.
Списъците и другите бележки на Атанасова беха намерени въ
чантата му следъ неговото убийство.
Приложение № 2 7 , което взимаме отъ излезналата презъ 1924 год.
книга, писана о тъ Бадева, показва, че и гореизтъкнати те списъци сж
написани съ почерка на Атанасова.
Характерно е, че Атанасовъ поставя имената на двамата физически
убийци на Т. Александровъ веднага подиръ името на Алеко Василевъ
(псевдонимъ ,, Орфо ” ). А въ другата, приятелска за престжпната трой
ка група, сж вписани имената на Хаджи Димовъ (определенъ комунистъ), Д им итъръ Влаховъ, предателя Чаулевъ, и още единъ-двама безъ
значение левеещи се илинденци.
*
Бадевъ пропускаше да изнася въ книгата вината на Протогерова и да
я подкрепва съ документи не по свой починъ; а задцото така бЪ решено — както
читательтъ ще узнае по-нататъкъ.
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Понеже името на Т. Александровъ не фигурира въ списъците,
явно е, че т е наистина сж писани подиръ неговата смърть.
Въ точка тр ета на ,, грешки ” Атанасовъ казва, ,, че участието на
трима . .. говори всекиму, че не е безъ наше съгласие ” .
Вместо многоточието, което е оставено отъ менъ, въ ф разата на
Атанасовъ е написана една дума съ специаленъ неговъ ш ифъръ. Найвероятно е тия шифровани букви да означаватъ думата „ войводи ” .
Защ ото фактически въ убийството на Тодора участвуватъ трима души,
които при Алеко и Атанасова минаваха за войводи; това сж Щерю Вла
ховъ, Динчо Вретенаровъ и Динчо Балкански.

КОМУНИСТИТЪ ВЪ КОНСПИРАЦИЯТА
СРЕЩУ ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ
Който добре е следилъ поведението на комунистите спрямо маке
донските работи, знае че т е взимаха подъ защита, а и хвалеха Ал.
Протогерова, независимо че е генералъ на ,, омразния Кобургъ ” , че е
билъ върховистъ, че е участвувалъ въ отбиване на разбунтуваните вой
ници близо до София презъ 1918 г., които беха получили популярно на
звание болшевики, и пр. Взимаха го подъ защита докато смитаха, че
стои твърдо на споразумението му съ т е х ъ , постигнато въ Виена, а
въ месецитЪ преди убийството на Т. Александровъ затвърдено при раз
говори и преговори съ т ех н и т е хора въ България.
По погрешка, обаче, сметнаха, че подло имъ е изнев^рилъ и е
посегналъ въ Горна-Джумая върху Алеко Василевъ и Г. Атанасовъ.
Впрочемъ, лесно можеха да се заблудатъ въ връзка съ тази акция,
особено следъ като прочетоха подписаното отъ него комюнике по на
казанието на тия двама престжпници. Погрешно впечатление получиха
множество хора тогава. Спомнямъ си единъ интересенъ примЪръ. Тричетири дни следъ станалото въ Горна-Джумая Йорданъ Гюрковъ среща
случайно съгражданина на Протогерова, запасния генералъ Златаревъ,
бившъ началникъ на 11-та македонска дивизия по време на световната
война, при когото Гюрковъ е билъ адютантъ.
—
Поздравлявамъ Александра (Протогеровъ — б.н.) му казва стариятъ генералъ. Очудвамъ се на неговата сржчность и решително дей
ствие. Отлично е сторилъ като е наказалъ тия изменници. Т е сж ис
кали, значи, да ни в ъ р ж а т ъ за болшевишката кола . . .
Гюрковъ отъ сърдце се смееше като ни разправяше тоя случай.
Така че, Виенската централа — съвсемъ искрено заблудена, взе другъ
м ерникъ и отвори словесенъ огънь срещу Протогеровъ.
И Т. Александровъ води — по т ех н а покана — разговори съ пред
ставители на болшевиките и на българската комунистическа партия.
Но той си постави съвсемъ ограничени, конкретни и полезни задачи:
първо — да узнае становището на комунистите къ м ъ македонската
кауза; второ — да убеди тия представители, че не се услужва на по
робените чрезъ сътрудничества съ т е х н и т е поробители; следователно
— болшевиките не тр еб в а да насърдчаватъ предалите се на сръбска
служба ренегати. И разбойници като Илия Пандурски беха изпращани
— съ съдействие на българската комунистическа партия — въ сръб
ска служба, както това е пояснено на друго место. Когато Тодоръ се
убеди, че Виенската централа на болшевиките нем а желание да реви
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зира даж е отношението си към ъ тия ренегати, прекжсна всякакви раз
говори.
Като видеха, че не м огатъ да го спечелятъ, комунистите започ
наха срещу него нападки, които и следъ см ъртьта му не спиратъ, прод ъ л ж а в а тъ и до сега.
Поне два-три вагона м огатъ да се натоварятъ съ хвърчащ ите ли
стове, списания, брошури, вестници, насочени противъ ВМРО и нейните
по-първи хора, които Виенската болшевишка централа пръсна изъ с в е 
та. Ние винаги сме щадили хартията, за да отговаряме на тоя потокъ отъ фалшификации и измислици. Но ще спомекемъ некой, колкото
читательтъ да има представа какъ тая централа е лъгала въ връзка съ
македонския въпросъ.
Най-често пишеха, че т е били самостоятелни хора и държели за
независимо македонско движение. А цялото човечество знае, че кому
нистите сж повече подъ команда (на тех н а та главна централа), от
колкото конете въ файтона.
Били за независима Македония по образеца на Швейцария — и това
не еднажъ писаха. Но техното царство дойде поне въ една часть отъ
Македония. И всеки можа да сжди какво общо има съ устройството и
свободите на Швейцария оная белградска бановина, на която дадоха
име „ Народна република Македония ” , съ ц ентъръ Скопйе.
Ц елостьта на Македония ги интересувала много, — така твъ рдятъ .
Но въ сжщность подкрепиха дележ а. Доколкото понекога споменаватъ
нещо за другите македонски области, вънъ отъ подчинените на Ю го
славия, досега поне тенденцията имъ е да ги присъединятъ къ м ъ по
следната. Обявяваха се за свобода на потиснатите народности. Пишеха
на български книжовенъ езикъ всичките си списания и позиви — що се
отнася до македонските българи. Но щомъ взеха властьта, запретнаха
се да изкореняватъ българската народность въ Македония.
Обещаваха благоденствие на целия народъ. Казахме какво напра
виха съ селяните; а известно е колко доволни сж отъ режима имъ и
останалите съсловия.
А по-конкретно, въ връзка с ъ занимаващите ни събития, комунис
ти те сж изсмукали отъ пръ сти те си ц ела низа твърдения, които не~
матъ нищо общо съ истината и логиката. Ето и отъ тази серия некой
примери.
Съ тонъ на непогрешимость писаха, че Т. Александровъ нем алъ
никакво право да се набърква въ работите на легалната Илинденска
организация. Разбира се, хора о тъ тая организация — щомъ сж ст а
нали техни орждия — иматъ право да пакостятъ на авторитета на
ВМРО и да й определятъ „ нови насоки ” . И сам ите т е — о т ъ Виен
ската централа — иматъ право не само да работятъ за комунизирването на Илинденската организация, но даж е за поставяне на ВМРО
подъ заповедите на третия интернационалъ.
Въ специална книга писаха:
„ Въ деня на ,, тр аур а ” за Т. Александровъ, Ив. Михайловъ е
съобщилъ на заставените на сила да се молятъ за „ успокоението
душ ата на народния вож дъ ” софийски граждани, че отъ Виена
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току що била получена телеграма, какво Чаулевъ и Влаховъ били
убити ”.
Който е присжствувалъ на този трауренъ митингъ въ София знае,
че грамадниятъ площадъ при църквата „ Св. Неделя ”, и всички съсед
ни на него улици беха препълнени отъ народъ; не по-малко отъ три
десеть или четиридесеть хиляди души. В ънъ отъ това по всички улици,
кждето следъ митинга мина шествието, маса граждани се беха стру
пали; а всички дюкяни въ центъра на столицата беха затворени. Едно
дълбоко вълнение бе събрало тоя народъ, безъ да има даж е обявление
въ вестниците за митинга. Комунистическата книга, обаче, поставя въ
кавички думата ,, трауръ ” и казва, че хората били насила заставени да
дойдатъ — съ други думи насила сж били изкарани о тъ к ж щ и те имъ.
Ако прочетеха книгата, тези хиляди граждани биха сметнали, че авто
р и те й сж узрели за лудницата. Разбира се, никой при митинга не е
споменавалъ имената на Чаулевъ или Влаховъ. Впрочемъ, ако т е наис
тина биха били убити, публиката щеш е да знае това отъ вестникарските
телеграми, може би и по-бързо, та не би имало нужда това да й се
съобщава отъ ораторите. Обаче, още по-смешно е да поверва некой,
че Ив. Михайловъ ще съобщава на множеството подобна л ъ ж а — кога
то нито Влаховъ, нито Чаулевъ сж били убити.
Все ,, истини ” отъ този сортъ сж твърденията имъ, че войскови
части и полиция участвували при нападението срещу Алеко и Атанасовъ
въ 'Горна-Джумая; че полицейски стражари били заловили Атанасова и
го предали на хора на ВМРО; че предварително военните власти били
засилили гарнизоните въ Пиринска Македония, въ надвечерието на Алековото и Атанасово унищожение; че народа — като научилъ за убий
ството на Алеко — страшно билъ възмутенъ и готовъ да тръгне на ре
волюция противъ ВМРО. В сека дума отъ тия писания е една л ъ ж а въ
най-абсолютенъ смисъль. Колкото за народа, заслужава да се подчер
тае, че той бе страховито изненаданъ като научи, че Александровъ е
билъ убитъ; и ако предъ очите му биха се мёрнали и сто души отъ
неговите убийци, разкж салъ би ги на парчета.
Въ Горна-Джумая били паднали 180 (и словомъ сто осемдесеть
души). Защо пъкъ не писаха хиляда осемстотинъ ? Т акава цифра би
била no-ефектна за ония, които искатъ да в е р в а т ъ на глупости. Пад
налите — повтаряме — вънъ отъ Алеко и Атанасовъ, беха двама.
З а пръвъ пжть отъ печатните ,, произведения ” на Виенската цен
трала узнахме, че Протогеровъ билъ оставенъ живъ въ Горна-Джумая,
защото такава била волята на правителството на Ал. Цанковъ. Значи,
правителството знаело какво има да става въ тоя градъ; и не само
знаело — но то било наредило всичко . . . Истината е, че българското
правителство толкова е знаело въ случая, колкото и драскачите на пам
флета въ Виена. Но с е д а т ъ господата въ Виена — понеже и безъ туй
не сж имали друга по-сериозна работа — и пишатъ каквото имъ ским
не. Колкото повече жестоки прилагателни поставятъ въ измислените ис
тории — толкова за по-големи герои минаватъ въ собствените си очи.
П ъкъ така и по-добре оправдаватъ зобьта, която господарите имъ да
ватъ.
На друго м есто въ сж щ ата книга т в ъ р д я тъ , че Протогеровъ е
билъ оставенъ като членъ на Централния Комитетъ на ВМРО и следъ
убийството на Александрова поради страхъ въ хората на последния, че
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м огатъ да бж д атъ избити отъ . . . военната лига въ България. Колко
сж „ информирани ” и по този пунктъ читательтъ ще узнае, когато ще
чете за конгреса на ВМРО.
На трето место, обаче, се сепватъ и заявяватъ, че Организацията
тр ебва да е имала свои съображения, за да остави живъ Протогерова и
да го вмъкне въ Централния Комитетъ; съ други думи — и т е 'сж сми
тали, че той е следвало да бжде наказанъ. Т укъ случайно сж попаднали
на истината. Не имъ сж ясни съображенията на ВМРО, тъй като не
знаятъ работит-fe, а пишатъ на изустъ.
Всячески се м ж чатъ да защ итятъ Алеко Василевъ. Зад ав атъ пре
ди всичко въпросъ: защо по-рано той не е билъ обвиненъ отъ ВМРО
въ разбойничество, а едва подиръ убийството на Т. Александровъ ?
Следва, по тЪхната безсъвестна логика, че Алеко е единъ доб ъръ борецъ, когото ВМРО напраздно обвинява. А истината е, че тъкмо защото
Александровъ искаше да го постави на место, Алеко побърза — съюзя
вайки се и съ комунистите — да нарежда убийството му.
Алеко не е билъ нашъ другарь — казватъ. Но му били признателни
защото не наказалъ техни другари, които — изневерявайки на дадената
предъ ВМРО дума, дигнаха бунтъ въ Разлога презъ месецъ септемврий
1923 год . . . Но по коя причина Алеко ги е спасявалъ ? Поради това, че
6'Ьше се съюзилъ съ комунистите, за да се отърве отъ сжда на ВМРО
като разбойникъ.
Д ругъ т ех ен ъ въпросъ: ,, Ако Тодоръ е убитъ отъ тези, които
сж били за комунистическата политика, — защо не сж убили и Прото
герова, който сжщо се отказа отъ Виенския манифестъ, и който презъ
целия си ж ивотъ е пакостилъ на македонското дело съ своя върховизъмъ ? ”
Отговоръ: Протогеровъ се бе наоедилъ на една линия съ Алеко
и Атанасовъ; а всички т е се беха разбрали съ комунистите. Тодоръ,
обаче, отъ всички т е х ъ бе считанъ за воагъ на личните имъ попълзновения и новите имъ „ идейни ” ориентации. Съвсемъ ясно е, че АлекоАтанасовъ нема да убиватъ Протогерова, техния съюзникъ, а само Т о 
дора. И тоя въпросъ комунистите поставятъ, за да хвърлятъ прахъ въ
очите на неосведомените хора; а сами отлично знаятъ колко въ п ро съ тъ
имъ е безсмисленъ и плитъкъ. Т е знаятъ, че даж е ако червената армия
беше намерила ж ивъ въ България Протогерова, немаше да бжде убитъ,
а награденъ за заслугата му къ м ъ комунистическите планове.
Но, повервали поради неинформираность, че именно той е билъ т о 
зи, който е устроилъ избиването на Алеко и Атанасовъ — на чието раз
рушително дело доста сж разчитали, — виенските драскачи сж дали
наистина една точна характеристика на Протогерова, наричайки го
„ мерзавецъ, подлецъ, безхарактеренъ типъ ” . Заблудило ги е комюни
кето, издадено подиръ наказването на Алеко-Атанасовъ, подписано отъ
самия Протогеровъ.
Лутайки се насам ъ-натам ъ въ книгата си, признаватъ най-сетне,
че той е стоялъ задъ Алеко Василевъ и Т. Атанасовъ по убийството на
Тодора. Но се стар а ятъ да о тхвъ р л ятъ каквато и да е вина на кому
нистите въ тая конспирация. С тигатъ до там ъ, че обявяватъ за с ъ в 
семъ невинна работа забегването на д ругарите имъ о т ъ Разложко —
попъ Томовъ, Г. Ковачевъ и други, веднага щомъ сж научили, че Алеко
Василевъ е падналъ въ Г. Джумая. Защ о б е г а т ъ тия хора, защо се
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в ъ о р ж ж а в атъ като чета и т р ъ г в а т ъ презъ Пирина да т ъ р с я т ъ другите
си трима-четирма приятели въ Мелнишко ? Защо правятъ опити да ,, подигатъ ” милиция за борба срещу ВМРО ? Очевидно, това правятъ за
щото се смЯтатъ съюзници на Алеко Василевъ, и защото сж заб ъ р 
кани въ конспирацията срещу Александровъ. ЦЯлиятъ народъ — къмъ
двеете хиляди души — въ Пиринския край си стои по домовете, а само
т е бЯгатъ преди некой да ги гони, и чрезъ бягството си се самопосочватъ за виновници.
З а виенските червени пропагандиста, истински македонски измен
ници, абсолютно никакво значение нЯма и факта, че комунистически
деятели, като дупнишкия кметъ д -р ъ Петровъ, сж въорж жавали и пра
тили въ поробена Македония бандита Пандурски и другарите му; нито
че сж носили на шапките си сърпъ и чукъ, а сж се поставили въ открита
услуга на сръбската власть противъ самия потиснатъ народъ. А н а к а
занието на д -р ъ Петровъ наричатъ „ провокация към ъ българската ко
мунистическа партия ” . Когато това имъ се виде пресилено, заявиха, че
връзката на д -р ъ Петровъ съ Пандурски е негово лично дело.
За тЯхъ нЯма значение и факта, че П. Чаулевъ е готовъ да праща
пари (болшевишки) на Г. Занковъ, който се е впрегналъ да руши, до
колкото ограничените му сили позволяватъ, македонското движение.
НЯма значение и туй, че хаджи Димовъ създаваше партийна комуни
стическа организация съ македонско име — съ намерение да турне
подъ заповедите на комунизма — ако е възможно — и целото наше
народно дело. Н ем атъ значение за т е х ъ и всичките разговори и пре
говори на хаджи Димова съ Алеко Василевъ-Атанасовъ-Протогеровъ,
насочени противъ Т. Александровъ.
Хаджи Димовъ едва ли би почналъ разговорите съ хора о тъ ВМРО
за некаква ,, нова ориентация ” на македонското движение, ако Про
тогеровъ не беше се обявилъ срещу Т. Александровъ. Ш а н съ тъ за усп е х ъ на комунистическите замисли той виждаше именно въ този ф актъ
— че Централниятъ Комитетъ на ВМРО е разединенъ, по-точно казано
— въ поведението на Протогерова, който се опитваше да ,, спечелва ”
бившите неколцина санданисти въ Пиринския край.

Ето какво казва Георги Пенковъ:
« От Ковачев * знам, че Д едо Ангел е настоявал да се извика Чудомир
Кантарджиев и Димо х. Димов на среща, като Чудомир се ангажира с
сериозна организационна работа, като напустне Л жджене и дойде тук в
окржга, за да се придаде друг колорит на Организацията, понеже Тодор
Александров и ПротогероЕ до вчера сж. служили на завоевателните аспи
рации на България и с това немали тежест пред Европа. Н а Мито п. Ан
гелов е казал Д едо Ангел, че след Санданистите той имал най-големо право
в Петричкия окржг, понеже той бил действувал като върховист, когато
Тодор Александров не се е вестил в Серско и Петричко . . . »

*
Г. Ковачевъ е единъ отъ главнитЪ комунистически деятели въ Разложка
околия. Той е измежду тия, които — едва дочули за падането на Алеко Васи
левъ — веднага се озоваватъ въ Пирина съ оржжие, з а д а « защ и тя тъ » з а 
почнатото заедно съ Алеко-Атанасовъ-Протогеровъ Д’Ьло, з а ориентиране на
ВМРО къмъ комунизма.
—

746

—

СрещитЪ почватъ да се организиратъ вече. Не, разбира се, тайно
отъ Протогеровъ, а въ негово присъствие. П ръвъ за това свидетелствува М. Чаковъ, който е билъ на една среща * съ Алеко и Протогеровъ:
« Когато да се раздЪлимъ, а това беш е къмъ часа 1 подиръ обЪдъ,
точно при сбогуването, Алеко въ присжствието на П. Ацевъ и Протогеровъ
ми заповяда следното: « Чаковъ, да не забравишъ да съобщишъ на до
машните на Хаджията (Димитъръ х. Димовъ) да му съобщатъ и довечерь
къмъ часа 8-9 да дойде у васъ, кж дето и азъ (Алеко) ще дойда да поговорим ъ». Отговорихъ му добре и веднага съобщихъ на домашните на
Хаджията да му предадатъ заповЪдьта на Алеко и действително той въ
определеното време дойде ».

Това е била първата среща, която е била подготвена и уговорена
по-рано и на която Протогеровъ не е присжствувалъ, защото Алеко
требваш е да убеди х. Димова, че Протогеровъ не е онзи старъ върховистъ, когото сж познавали, а е възприелъ „ новата ориентация ” , и
е готовъ да даде ржководни мЪста на х. ДимовитЬ приятели — Чудо
миръ Кантарджиевъ, Буйновъ и пр. — и като така, нуждно е да се
почнатъ преговори съ него. КомуниститЪ признаватъ, че х. Димовъ се
е срещалъ съ Алеко, но казватъ, че този последниятъ е билъ делегатъ
на Протогеровъ. Това е напълно вЪрно. По-късно доверието б-fc спече
лено и на срещитЪ съ х. Димова присжствува и Протогеровъ.
Въ признанията на комунистическия първенецъ въ Горна-Джумая,
М. Алексиевъ, както малко по-нататъкъ читательтъ ще види, се гово
ри за втора и трета среща. На н^кои отъ тия срещи присжствуватъ Г.
Атанасовъ, Чудомиръ Кантарджиевъ и други. Ставало дума за ориен
тиране въ л^во на Алеко и хората му, въ противовесь на Централния
Комитетъ на ВМРО во главе на Тодоръ Александровъ, което значи, въ
сжщность само противъ Тодоръ, защото Протогеровъ самъ уреждаше
тия срещи.
Т ретата среща се уреж да въ Лъджене, четвъртата въ Добринище
— Протогеровъ е пакъ тамъ. Никой отъ организационните хора, освенъ
приближените на Алеко, не знае за тия срещи. ТЪ став атъ тайно. А
въ тия срещи се ругае Тодоръ, чертаятъ се нови пжтища, готви се
,, новъ колоритъ ” на Организацията. Не само това: въ тЪхъ Протоге
ровъ вече говори за убийството на Александровъ.
Нека проследимъ и други свидетелства за подготовката и органи
зирането на тия срещи. П етъръ Говедаровъ, единъ отъ най-приближенитЪ хора на Алеко, участникъ въ заговора противъ Александровъ, каз
ва следното:
« Въ последните месеци Алеко преоблеченъ като попъ заедно съ Про
тогеровъ, В ладо Георгиевъ и Герчо Бъчваровъ съ ж ените си тръгнали съ
два автомобила отъ София за Л ъдж ене кж дето Алеко, а най-вече Прото
геровъ разговаряли продължително съ Чудомиръ К антардж иевъ».

Нека се има предвидъ, че Говедаровъ разправя това при пълната
*
Михайлъ Чаковъ е познатъ войвода, отъ борбите противъ турския режимъ;
действувалъ въ разни македонски околии. Той има и заслугата, че презъ първата
световна война прибра костите на Гоце Д елчевъ и ги донесе въ София. Следъ
1944 г. ковчегътъ съ костите б е предаденъ отъ тогавашната комунистическа
българска власть на « ю гославски те» власти въ Скопйе, к ж дето е фалшифицирвана самата национална (българска) принадлежность на знаменития Гоце.
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вера, че Протогеровъ е господарь на положението и той дирижира уда
ра на з а т в о р н и ц и т е въ Г. Джумая, та поради това е много сдърж анъ
въ показанията си, щомъ т е засЪгатъ Протогерова. За срещата въ
Лъджене свидетелствува и Динчо Балкански, разложки войвода, единъ
отъ физическите убийци на Тодора и Панзо:
« Срещата, за която зная азъ, казва той, е станала нЪкжде изъ Плов
дивско или Пазарджиско (Лъджене спада въ Пазарджишко — б.н.) ».

На 17 августъ, отъ Банско, кждето сж били събрани всички, Мишо
Ш картовъ подава телеграма, за да извика х. Димова отъ София. Тази
среща, споредъ цитираните вече показания на Методи Алексиевъ, е
била предназначена да установи окончателните условия за действие.
Ето и самата телеграма:
« № 405.17.V II.1924 г.
София --- Халит-Ь 112
Александъръ Пановъ
касапинъ.
Нека Диме тръгне веднага презъ гара БЪлово, кждето ще чака каруца.
Чакаме го банитЪ Добринище. Митко Голевъ е тамъ, нека заедно тръгнатъ.
Отговори Банско. Мишо ».

Вероятно Александъръ Пановъ не е разбралъ, за кой Димо се от
нася телеграмата и сигурно е запиталъ телеграфически да му опреде
л я т ь кого чакатъ, затова му телеграф ирватъ повторно съ следната те
леграма:
« № 433.2.VIII.1924 г.

София — ХалитЪ 112.
Александъръ Пановъ.
Отнася се за Хаджията. Отговори кога тръгва.
Мишо ».

А понеже съобщенията и плановете се кроятъ общо, както и общо
беха почнати преговорите въ Лъджене, на срещ ата въ Добринище извикватъ и Чудомиръ Кантарджиевъ съ следната телеграма:
« № 442.21.VII.924 г.

Лъджене

Чудомиръ Кантарджиевъ
Тръгни веднага за Банско.
Ковачевъ ».

Авторъ на последната телеграма е Георги Ковачевъ — комунистъ,
единъ отъ з а т в о р н и ц и т е , който презъ събитията падна убитъ въ Пирина. Нека се обърне внимание и върху факта, че телеграм ите до х.
Димовъ се изпращ атъ чрезъ трето лице, м акаръ отлично да знаеха
адреса му. Въ разгара на тия срещи и съвещания Протогеровъ е въ
трескава дейность. Следъ комплиментите дадени на бившите санданисти, той не знае по какъвъ начинъ да увери и българските комунисти
въ добрите си чувства спремо т е х ъ . На срещ ата си въ Лъджене, спо
редъ показанията на Методи Алексиевъ, комуто е разправилъ Георги
Ковачевъ, Протогеровъ обвинява Александровъ въ диктаторство, обви
нява го въ своеволия, за които никога не е билъ питалъ другарите си
о тъ Централния Комитетъ. Този ф а к т ъ се признава и о т ъ виенските
предатели около Влахова въ книгата „ Изменниците на македонското
дело ”, само че т е заявяватъ, че всичко това е било наговорено на Кан
тардж иевъ и че х. Димовъ не е билъ присжствувалъ на тая среща. То
—
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ва е понятно: за да каж атъ, че х. Димовъ не е участвувалъ въ заговора,
Влаховци скриватъ присжствието му на сбирките, безъ да м огатъ да
обяснятъ, въ т ак ъ в ъ случай, смисъла на цитираните телеграми. Но важ енъ е ф а к т ъ т ъ , че т е признаватъ комунистическите верноподанически
декларации на Протогеровъ. Последниятъ не се задоволявалъ само съ
словесни уверения. За да даде доказателства за новата ,, ориентировка” ,
той решава съ Алеко и Атанасовъ да покани видни комунистически ше
фове да се укриятъ въ Македония отъ преследванията на българското
правителство. Хаджи Димовъ не е успелъ да се възползува отъ тази
покана на неговите приятели, но при Протогеровъ и Алековци се е
прибралъ комунистическиятъ депутатъ д-ръ Максимовъ, който се е
укрилъ подъ фалшиво име въ Петрово, като ветеринаренъ фелдшеръ.
Подъ строго инкогнито отъ организационните институти д-ръ Макси
мовъ ж ивее въ Петрово, обкржж енъ отъ гриж ите на Протогеровъ,
който го снабдява и съ пари. Ето какво намираме въ признанията на
П етъръ Говедаровъ по тоя въпросъ:
«П о моята смЪтка требва да броя на Организацията около 90,000 (деветдесеть хиляди) лева, които всеки моментъ сж. на разположение въ
кжщи. Отъ тази сума требва да ми се приспаднатъ 2000 лева които дадохъ
на г-нъ Протогеровъ и които той препрати съ писмо чрЪзъ Мито Д едо
Илиевъ на д-ръ Максимовъ . . . ».

Върху поведението на комунистите въ книгата ,, Заго в о р ъ тъ про
тивъ Тод. А лександровъ” е изнесено следващето.
Видниятъ т ех ен ъ деятель Методи Алексиевъ въ показанията си
обяснява:
« Комунистическата дейность въ окржга (Пиринския край — б.н.) не
се проявяваше. Когато, обаче, партията изгуби всЪка надеж да за побЪда
(следъ септемврийските, събития отъ 1923 г. — б.н.), обърна погледите,
къмъ ВМРО, която искаше да зав л адее и използува за свои цели. Връзките,
между ВМРО и партията, следъ много усилия и сре.дства се създадоха
като Алеко Василевъ е успе.лъ да влезне посредствомъ Димо х. Димовъ
като представитель на Б.К. Партия.
Това го знамъ отъ разговора ни съ хадж и Димовъ, станалъ въ София
на 20-25 май 1924 г., когато Х адж и Димовъ искаше отъ менъ д а влезна
въ връски съ Алеко Василевъ и Георги Атанасовъ . . .
Понеже Х адж и Димовъ се страхуваше отъ властьта да дойде въ
Окржга кждето бе. каненъ отъ Алеко, последния пре.зъ м. юни т.г. замина
за София и устрои сре.ща.
Сре.щата е станала въ квартирата на Алеко. Въ нея е говорено за
новата насока на организацията и списването на « Илиндень ». Втора сре>ща
става тоже въ София въ квартирата на Алеко къмъ края на м. юни по
сжщия въпросъ. Трета сре>ща става въ Л ж дж ене въ присъствието и на
Атанасовъ, Кантарджиевъ Чудомиръ и др. отъ Мехомийско. Слагаше се
въпроса да се вземе окончателно реш ение за пълното ориентиране на Алеко
и хората му въ лево, въ противове>сь на Централния Комитетъ на ВМРО
во Главе на Т. Александровъ. П оследната среща бЪ определена д а стане
следъ 20 августъ когато Алеко бЪ заминалъ . . . си къмъ Банско-Неврокопъ,
въ която требваше д а се подпишатъ условията за взаимно действие между
комунистическата партия и ВМРО представлявана отъ Алеко Василевъ,
Атанасовъ и др . . .
Отъ всички разговори съ Алеко, Арсени Йовковъ, Георги Занковъ,
Димо х. Димовъ, Мишо Ш картовъ и др. лица изходящ и отъ Комунисти
ческата Партия и ВМРО азъ се убедихъ, че е постигнато пълно споразу
мение за болшевизирането на Организацията, като на първо вре.ме се
завземе Централния Комитетъ на ВМРО, а впоследствие се осжществи
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социалната революция на България и на Балканите. П оследните работи
вече не сж. криени и отъ самите техъ. Георги Атанасовъ въ едно събрание
въ Гор. Джумая станало на 4-5 августъ т.г. предъ ржководните т ел а на
Гор-Джумайската околия е заявилъ, че требва д а се скъса съ миналото и
се тръгне на лево съ Съветска Русия, която единствена може да да д е под
крепа за свободата на Македония. Това ми разправи Василъ Мечкуевски,
който е присъствувалъ на събранието. За Алеко, освенъ горните лица, които
сж го ориентирали къмъ комунистите, знамъ че му сж въздЬйствували и
приказвали често въ сжщия духъ нелегалните комунисти отъ Мехомийско
п. Томовъ, Г. Караджовъ, П. Стефовъ, които сновеха съ нелегалните чети
на ВМРО въ Петричката и Мелнишка околия, подъ войводството на Танчо
Петрички (сжщия, когото Алеко б е взелъ з а задач и те на втория заговоръ
въ Джумая — б.н.) и Динчо Балкански (единия отъ куриерите, които сж
съпровождали Т. Александровъ и Ал. Протогеровъ за конгреса и който е
убилъ четника Панзо — б.н.).
Алеко Василевъ въ присжствието на Мишо Ш картовъ и др. въ него
вата кжща приказваше, че Централния Комитетъ нем а право да представ
лява ВМРО защото не билъ избранъ въ Конгресъ, на което Мишо Ш кар
товъ възрази че членовете на Центр. Комитетъ иматъ редовни пълномощия
отъ революционните окржзи. Отъ всичко гореизложено и приказките, които
съмъ ималъ за Алеко и Атанасовъ, за менъ лично Алеко бе човекъ непоследователенъ, колебливъ, безъ воля и безъ идеи; а Атанасовъ, по об
щото мнение на всички въ окржга се таксуваше като надмененъ и фашистъ
въ своите разбирания за организацията; като така, техната ориентация въ
лево, за която почнаха напоследъкъ д а говорятъ, по никакъвъ начинъ не
можеше да бж де резултатъ на идейни схващания. По моето мнение въ
голем а степень тази ориентация се дълж и на голем ите амбиции и у два
мата . . .
Всичко това докара работата до тамъ, че последните, т.е. Алеко Васи
левъ и Георги Атанасовъ прибегнаха до продажничество, като за извър
шването на убийството на Тодоръ Александравъ, което до колкото можахъ
да узная е уговорено въ дъскорезната фабрика на Георги Пенковъ при
връщането на Алеко Василевъ и Георги Атанасовъ отъ Банско (д ет о е
станала последната и решителна среща за уговаряне на условията з а общи
действия — б.н.) и заминаването имъ отъ тамъ право з а конгреса въ Мелнишко и кждето б е поканенъ и самия Т. Александровъ. Отъ сжщия Пенковъ
узнахъ, че з а тази цель е било обещано парична помощь отъ Русия въ
разм еръ близо на 1/2 милионъ червонци, която щ ела да се брои посредствомъ члена на Централния Комитетъ Петъръ Чаулевъ. И збегването на
Георги Пенковъ се дължи изглеж да на тази опасность, която застрашаваше
сжщия следъ разгласяването и узнаването на истината. За горното узнахъ
лично отъ Георги Пенковъ на Склада за дъски на гара Симитли, кждето
минахъ при ревизията въ с. Градево. Това проличваше и отъ факта, че
той каза какво добре стана, че се очисти най-после единъ човекъ, който
бе опасенъ за мнозина. Когато е реш авано това въ дъскорезницата му
присжствували и Щ ерю Сербезовъ и Динчо Кискиновъ, убийците на То
доръ. Това решение е взето на 28 или 29 V III п р езъ нощьта » . . .

Бадевъ, комуто 6Ъ възложено да състави книгата, при тЪзи пока
зания заключава:
« Следъ всичко това има ли нуж да отъ повече доказателства, за да
се прозратъ намеренията на болшевиките и прекия предметъ на срещите
на х. Димовъ съ целата тая разбойническа тайфа ? Х адж и Димовъ твърде
добре знаеше, че Алеко е само едно тромо туловище, една празна
глава и единъ безогледенъ търгашъ съ македонското освободително дви
жение, и все пакъ до него прибегна з а . . . « преговори ». Защ ото все таки
Алеко имаше едно качество: той таеш е тъмна и кървава помисъль срещу
Т. Александровъ. А тъкмо това и само това беш е потребно з а нуж дите
на х. Димовъ и на далечните му патрони».

В ънъ о тъ споменатите вече срещи на х. Димовъ съ Алеко, въ „ Заговоръ тъ противъ Т. Александровъ ” сж посочени и други срещи по
между имъ. На стр. 75 там ъ е казано:
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« Михаилъ Чаковъ, членъ на ржководното тЪло на Илинденската ор
ганизация съобщ ава: « Първата срещ а между Алеко и х. Димовъ въ моята
кжща трая петь часа. Следъ единъ-два дена (очевидно подиръ нови ин
струкции) имъ се устрои друга срещ а пакъ въ моята кжща. Срещите имъ
ставаха въ отделна с т а я ». Христо Медникаровъ добавя, че Алеко се е
срещ алъ съ х. Димова и въ дома на Тимчеви. Стою Хаджиевъ пъкъ за я 
вява, че когато Алеко е билъ въ с. Добринища презъ втората половина на
августъ, наредилъ е чрезъ Г. Ковачевъ х. Димовъ д а отиде тамъ ».

Пишейки книгата, Йорданъ Б адевъ — казахме — се е стараелъ да
прикрива Протогеровото „ идейно ” съдружничество съ Алеко-Атанасовъ, както и участието му въ преговорите имъ съ комунистите. Но по
недоглеждане на стр. 86 въ книгата е написалъ следното, като полемизира съ комунистите.« Така, въ една гороломна декларация на Ц.К. на Б.К.П. (вижъ « Р а
ботнически вестникъ», брой 36) четемъ: «Ц .К . заявява: лъжа е, че убитиятъ другарь Д. х. Димовъ въ двете си срещи (т е не сж само две — б.н.)
съ Алеко е уговарялъ убийството на Т. Александровъ. Г-лъ Протогеровъ
знае, че е говорено изключително по общата борба на Б.К.П. и В М Р О ».

Значи, комунистите свидетелствуватъ, че Протогеровъ е знаелъ
всичко и е участвувалъ въ разговорите съ т е х ъ , заедно съ Алеко. Но
Бадевъ е пропустналъ да прикрие това въ книгата.

Въ главоломни противоречия изпадаха комунистическите вестници
като се спираха върху убийството на Александровъ и наказването на
Алеко-Атанасовъ.
За Протогерова сметаха, че е изневерилъ на т е х ъ , че ги е измамилъ. Затова върху него изсипаха страшни нападки: че избилъ „ н а й активните ” революционери като Алеко Василевъ и пр. Въ сжщность
Алеко бе активенъ най-вече въ краж бите, а отъ другите наказани нито
единъ не бе борецъ — повечето беха гешефтари.
Писаха даже, че Алеко е билъ много р азтж ж ен ъ за убийството на
Александрова и че произнесълъ смъртна присжда надъ неговите убий
ци. Личеше си, че се б е х а объркали и не знаеха коя позиция да заематъ.
Причината за това е главно въ тия три обстоятелства: първо, тЬ
не очакваха, че Протогеровъ ще имъ изневери, а си въобразяваха, че
наистина имъ е изневерилъ; на умъ не имъ минаваше, че той въ ГорнаДжумая немаше никакво участие — когато беха наказани Алеко и А та
насовъ. Второ: пожелаха да и злъж атъ, че българското правителство е
знаело и че е имало нещ о общо съ акцията въ Горна-Джумая срещу
убийците на Тодора. И трето: искаха на всека цена д а прикриятъ
участието на техния ч о векъ х. Димовъ въ заговора противъ влиянието
и живота на Т. Александровъ, т.е. собственото техно участие.

Подиръ ликвидацията на Алеко и на Атанасова въ Горна-Джумая
на 12 септемврий 1924 год., настжпва паника въ редовете на съюзни
ците имъ о тъ рода на Пенковъ, Г. Ковачевъ и още неколцина о тъ Разложко и Мелнишко. Подчертаваме, че т е беха само неколцина, защото
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при всичките имъ напъни да дигнатъ селяни или граждани въ своя пол
за — за които опити подробности сж дадени въ книгата ,, Заговор ъ тъ
противъ Т. Александровъ ” — озоваха се напълно изолирани и не имъ
оставаше друго освенъ да се предадатъ; иначе биха измрёли отъ гладъ,
бЪгайки изъ Пирина — народътъ не е искалъ нито хлЪбъ да имъ даде,
камо ли да ги следва въ нёкаква борба срещу последователите на Алек
сандрова, каквито — за изненада и уж асъ на злосторниците — се ока
заха и всички жители на Петричкия окржгъ.
Георги Пенковъ и Георги Ковачевъ напраздно пишатъ писма до свои
познати и приятели да се дигнатъ и да превзематъ Горна-Джумая. Не
имъ помогна и сбирката, която въ тревога направиха въ село Сушица,
Мелнишко; там ъ се събраха десетината ,, приятели ” на Алеко, които
почувствуваха вината си задето го беха насъсквали противъ Алексан
дрова. Въ Сушица Ковачевъ се явява съ въоржжени хора, които е дигналъ отъ Разложко, безъ да знаятъ защо ги е повикалъ. Той бе — както
и Бадевъ пише въ цитираната книга — „ единъ заслоненъ задъ ВМРО
агентъ на комунизма, водитель на разлож ките метежници ” презъ сеп
темврий 1923 г., ,, покровителствуванъ и помилванъ отъ самия Алеко
по лично ходатайство на 'Г. Пенковъ, и по-късно назначенъ пакъ отъ
Алеко на отговоренъ постъ ” .
„П о сжщото време — разказва по-нататъкъ Бадевъ — въ ГорнаСушица пристигна и Буйновъ; сжщо и Стою Хаджиевъ, вместо да си
отиде отъ София направо въ Свети Врачъ, отби се въ с. Горна-Сушица ” .
Тия подробности сж дадени въ показанията на Гоце Манолевъ отъ
Мелнишко.
П о-нататъкъ: „ Н а 18 септемврий Г. Ковачевъ съ В. Добринишки
и Вл. п. Томовъ (все комунисти) се явява съ чета при село Любовка.
На въпроса на селяните защо сж тръгнали не изъ пжть, а изъ камъ
наците, Ковачевъ отговорилъ, че знаелъ пжтя, но слезнали долу понеже
съ т е х ъ билъ Стою Хаджиевъ. Когато го запитаха за новини, Ковачевъ
отговорилъ, че Т. Александровъ е убитъ, понеже не е водилъ идеята на
Сандански за автономна Македония ” .
Г. Ковачевъ пише и до П. Говедаровъ въ Мелнишко: ,, Както може
би знаешъ вече, въ Г. Джумая сж убити Алеко, Атанасовъ и др. отъ хо
рата на Т. Александрова. Положението следъ това събитие става тежко.
Молиме ви братски веднага безъ никакво забавяне да ни изпратите на
право за Банско една група поне 100 човека съ добри водачи, за да запазимъ околията отъ враговете ни, а сжщо да спасимъ положението
на Г. Пенковъ, на който хората сж водили вече и сражения съ против
ниците въ Джумая. Вапцара се обяви противъ насъ и стълкновението
е почти неминуемо. О тъ Неврокопъ изпращ атъ противъ насъ една гру
па. Чакаме и чакаме помощь отъ васъ ” 28.
Въ това писмо, обаче, е пропустнато името на Протогеровъ, което
въ писмото на Ковачева фигурира веднага подиръ това на Алеко. Ба
девъ го е заличилъ въ текста-преписъ, но е пропустналъ да го заличи
въ самото факсимиле, което читателя лесно може да установи. И този
ф а к тъ доказва, че не само Алеко и Атанасовъ, но и Пенковци-Ковачевци-Вл. попъ Томовци считаха Протогерова о тъ техния фронтъ.
Следъ неуспеш ните опити на Г. Пенковъ да ,, вдигне ” милиция и
да окупира Г. Джумая, той все пакъ не се отчайва въ възможностьта
да продължи борбата. Така, Н. Елшански, който го следва по целия
пжть на скитничеството изъ Балкана, съобщ ава: „ С л е д ъ това (следъ
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като сж избягали въ Балкана — б.н.) Пенковъ каза да заминемъ презъ
височината Чало за Банско. Т ам ъ е билъ Г. Ковачевъ съ 40 души, може
би и некой комунистически групи ще намеримъ и ще продължимъ бор
бата. Т върде възможно е Паница да се завърне и ще можемъ успешна
работа да заработимъ тогава ” *.
Голямата трагедия на всичките тия команди и командующи е след
ната: когато следъ наказанието на Алеко и Атанасова се открива тай
ната за убийството на Т. Александровъ и че убийците сж Алеко и Ата
насовъ и т'Ъхната тайфа, целия народъ въ тоя край скръцна въ гнЪвъ
и озлобение срещу заговорниците и само въ два дена командуващите
,, генерали ” се обърнаха въ прокажени престжпници. К ъмъ 22 сеп
темврий Пенковъ пише на свой познатъ въ Разлогъ: „ Никой не остана
съ мене. Цели маси народъ сж се повдигнали срещу мене и ме гонятъ
като некое псе. З а да не умра отъ гладъ и студъ изъ дивата планина, p'feшихъ да се прибера ” . . . и моли познатия си, въ името на старо при
ятелство, да го прикрие. Досущ ъ сж щ ата участь имаха и другите
пехливани като Г. Ковачевъ. Срещу надигналата се народна стихия не
можаха да имъ помогнатъ нито гороломните заповеди за мобилизации,
нито политиката на „ временно ” кокетиране съ властьта. Тъкмената,
уговаряната въ няколко месеци „ акция ” се провали катастрофално са
мо за няколко дни. Защ ото само заслепените о тъ престжпления, ам
биции и партизанска страсть не виждаха, че въ душ ата на тоя измжченъ
народъ има вече толкова много затаенъ гн^въ противъ къ рл еж и те
„ революционери ” о тъ типа на Алеко, че една капка само отъ кръвьта
на Т. Александровъ може да го обърне въ една стихия, която ще по
мете предъ себе си самата алековщина заедно съ всичките й вдъхно
вители, покровители и рожби.
Тукъ тр еб в а наново да подчертаемъ, че между покровителите на
алековщината на първо место стои Протогеровъ. Той е нейнъ съюзникъ въ заговора противъ Тодора. Представлява си даже, че е съюзникъ
и на комунистите, не доглеждайки ролята си на слепо орждие.

ВЪРХОВИСТСКИТЪ ТЕНДЕНЦИИ ВЪ
УБИЙСТВОТО НА ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ
—
Не влиза въ задачата ми да описвамъ тукъ най-подробно бъ л 
гарския върховизъмъ, нито оня, който има централите си въ други
страни. Но подчертавамъ, че сж щ ественъ белегъ на българския и, до
голема степень, на комунистическия върховизъмъ, е ст р ем еж ъ т ъ му
да държи не само подъ свое влияние македонското освободително дви
жение, но да му командува — кога да го има, кога да го нема, колко
да е силно, колко да е слабо; заедно съ това естествено, да му опре
деля и политическите насоки. Общеприето е, и логически правилно,
че задъ върховизма с т о я ть най-отговорните държ авни фактори въ
съответните страни, включително България. Иначе, нема никакво зна
*
Въ книгата « Заговорътъ противъ Т. А лександровъ» сж. посочени,
почерка на Н. Елшански, уверенията, които Г. Пенковъ му е давалъ — като
сж. бягали изъ Пирина, че момента тогава билъ сгоденъ, за да ааематъ всичко
въ ржката си комунистите.; и че Паница и Буйновъ щЪли да иматъ подкрЪпа
на болшевикитЬ.
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съ

чение кой върховистъ о тъ кжде е родомъ, или кой кжде въ даденъ
моментъ има м естож ителството си.
Погрешно е да се см ета, че върховизм ътъ значи само идея да
се присъединява на все к а цена Македония към ъ България.
В ърховизъмъ значи и всека постжпка, която цели ликвидацията
на македонския въпросъ, която разни среди въ България сж желали
отъ свое гледище, безъ да се интересуватъ за положението на поробе
ния македонски българинъ, нито за целостьта на Македония, нито дори
за съкровенното чувство на живущия въ България народъ. Това сж сжщ и те стремления, които ги е имало винаги и въ политиката на Сърбия,
Гърция, и на комунистическата централа.
Върховизъмъ значи набъркване на странични фактори въ маке
донското движение и въпросъ, въ интереса на която и да е външна,
чужда политика.
Ако има шансъ да се получи свобода за македонския българинъ
чрезъ автономия, — всичко да се прави щото тая свобода да не се
получи. Тия думи най-правилно м огатъ да изразятъ интимната поли
тическа философия на българския върховизъмъ.
Уместно е да наброимъ некой моменти отъ българската действителность, които иматъ върховистско съдърж ание *.
1. — Въ 1895 г. навлизатъ чети въ източна Македония, запалватъ
некой турски села; последватъ турски отмъщения; създава се известенъ шумъ въ Европа. Вместо да се подигне сериозно въпроса за обе
щ аните по чл. 23 на Берлинския договоръ права за Македония, българскиятъ князъ Фердинандъ използува тези вълнения, за да осигури
признаването му отъ некой държави.
2. — Въ началото на настоящето столетие (к ъ м ъ 1904 г.) се започватъ разговори за сближаване между Сърбия и България. Заговарва се дори за поделяне на македонските области въ сфери на влияние
за д в ете държави. С ъ общо комюнике отъ Б е л гр ад ъ и София македон
ските борци сж наречени разбойници. На лице е постжпка отъ страна
на две правителства, която има чистъ върховистски характеръ.
П оводътъ за тия безосновни и срамотии комюникета б е наказва
нето отстрана на Мише Развигоровъ, окрж ж ниятъ скопски войвода, на
петь-шесть души въ с. Живинйе, Кумановско, преки виновници за пре
дателството на ресенския войвода Славейко Арсовъ отъ Щипско НовоСело, който загина съ цЬлата си чета при с. Гюгянци. Вместо да нарекатъ разбойници продалите се на сръбската пропаганда лица, както
и самите нейни вдъхновители, съ подобно име умниците о тъ Белградъ
и София означиха Дамянъ Груева, Развигорова, Пере Тошева, Христо
Матова, Тодоръ Александрова и десетки знаменити войводи, както и
стотици свещеници и учители въ делото, заедно с ъ цялото организи
рано въ ВМРО поробено население.
3. — Македония е обхваната отъ м реж ата на ВМРО. Всички села
и градове учаетвуватъ въ редовете на ВМРО; постепенно се въорж ж ава населението. Въ това време Гоце Д елчевъ, и изобщо ВМРО, по*
Тукъ по необходимость, за илюстрация на върховистскитЬ тенденции въ
българската политика, и специално като сж. насочвани противъ македонското
освободително движение, налага ми се да спомена н-Ькои факти, з а които е
ставало дум а въ отпечатаните, до сега мои спомени, или пъкъ ще се наложи
може би да бждатъ изтъкнати по-нататъкъ.
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тър сва помощь и в ср едъ българското свободно общество. Я вяватъ се
готови да помогнатъ съ оржжие членове на така наречения Върховенъ комитетъ въ София; но направо заявяватъ на Гоце: „ Щ е ви дадемъ пушки; но ние тр еб в а да командуваме на македонското движение ” .
Типична върховистска позиция.
4. — Не стига това. Появяватъ се върховистски чети въ погранич
ните македонски околии и се почва кървава борба между т е х ъ и си
лите на ВМРО. П адатъ за нищо и никакво стотици най-добри българи
по селата. Върховистите т р ъ г в а т ъ да отниматъ Македония не отъ рж цете на Султана, а отъ влиянието на ВМРО. Нема по-флагрантенъ
примеръ за върховисткото тжпоумие. Ж ива представа за тая мрачна
акция, която погълна съвсемъ безсмислено толкова българска енергия
и кръвь, д аватъ стати ите о тъ онова време на Пею Яворовъ, редакторъ
на революционния листъ „ Д ело ”, както и некой страници о тъ споме
ните му.
5. — Идва 1912 година. Сключва се договоръ между България и
Сърбия. Въ него се казва, че „ ако не м огатъ да се съгласятъ ” върху
автономията на Македония, д в ете договорящи страни ще си р азд е л ятъ
тая земя споредъ указанията на договора. А тия указания сж дадени
най-подробно; посочени сж всички баири, долини, рекички и пр., к ж 
дето щ ёла да мине границата на така наречената „ спорна зона ”. Д о
като за автономията на Македония сж казани само ония две думи, които
дадохме въ кавички. Празна приказка сж дум ите ,, ако не се дойде до
съгласие за автономия ” . О тъ кого зависеше да се споразумеятъ ? З а 
висеше отъ самите т е х ъ , България и Сърбия.
При това, войната срещу Турция б е обявена съ ултиматумъ, въ
който се искаше у ж ъ автономията на Македония .. . Това е най-сждбоносния документъ на върховистската политика; съ него се възприе по
литиката на д ел еж ъ .
6. — Следъ 1918 г. българското правителство (на власть е Стам
болийски) започва сближение съ Б елградъ. Но не иска нищо конкретно
въ полза на поробена Македония, а започва борба срещу македонското
движение, като изпраща дори чети въ поробена Македония да убиятъ
Александрова. Използува услугите и на некой борци о тъ миналото, от
давна миришещи на нафталинъ, като Гйорче Петровъ, хаджи Димовъ
и пр., повечето о т ъ които се беха наредили въ българските партии или
възприели програмата на комунистическия интернационалъ.
Всички пречки, направени на македонското освободително дело
по това време, не сж друго освенъ върховистски домогвания — едните
идващи отъ София, други о тъ Москва, а некой дори о тъ Б елград ъ.
7. — Въ 1924 г. пада убитъ Тодоръ Александровъ; въ съю зъ
действуватъ комунистите и софийските върховисти, чиито орждия сж
Александъръ Протогеровъ и подполковникъ Г. Атанасовъ.
8. — Продължаваме съ примери, които характеризиратъ върховизма и подиръ убийството на Тодора.
Въ 1928 г. П ротогеровъ се опитва наново да играе роля въ маке
донската революционна организация, опренъ на върховистски среди
въ София. О п и тътъ му е отбитъ и тоя пжть. Но казаните среди полагатъ всички старания, за да се правятъ спънки на македонското дви
жение въ продължение на четири-петь години. Типична върховистска
политика за разслабване, компрометиране и — ако е възможно — уни
—
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щожение на македонското движение. Подробностите по това ще дойд а тъ въ друга книга.
9. — Въ 1934 г. става въ България воененъ превратъ, чийто ав
тори намиратъ опора въ Б елградъ. Започва гонение на македонскитЯ
легални организации; походъ срещу македонскитЯ борци по всички ли
нии. Като орждия на властьта се явяватъ „ протогеровиститЯ ”, точно
вЯрни на мисията, която е ималъ въ македонското дЯло самия Прото
геровъ, т.е. да бжде то спъвано, подяждано отвж тре, ако не може да
бжде превзето и турнато подъ заповЯдитЯ на върховистскитЯ кржгове. Въ случая флагрантно се проявяватъ, рж ка подъ ржка, сръбския
и софийския върховизми.
ПоставенитЯ въ услуга на българската власть нЯколцина нЯкогашни македонски дейци, като протогеровиста Перо Ш андановъ *, от
крито сж хвалени отъ сръбската преса. А по-късно получиха публич
на благодарность, похвала и възнаграждение отъ така наречения Президиумъ на комунистическото Народно Събрание въ София. Ако бЯше
живъ Протогеровъ, сигурно биха го поканили и на гости въ БЯлградъ,
а въ София комуниститЯ биха го поставили и на челно мЯсто въ Пре
зидиума си; както сториха съ портъ-парола му Кулишевъ.
10. — Седемь години подъ редъ следъ тоя превратъ, т.е. до 1941 г.,
сж щ ата върховистска, антимакедонска политика се провежда о т ъ упра
вленията при царския личенъ режимъ **. Но въ голЯма степень сжщ ата
политика по отношение на македонското движение се продължава и
презъ втората свЯтовна война. Въ заетата о тъ българската войска Ма
кедония не се потърси смЯтка отъ бившитЯ сръбски орждия, разнитЯ
ренегати; обратно — тайни мЯрки сж препоржчани отъ властитЯ про
тивъ македонскитЯ борци. На лице е страхъ отъ нЯкакво проявление на
македонския духъ.
11. — Обаче, преди още да почне втората голЯма война, съ о крж ж 
но е препоржчано на българскитЯ дипломати, въ всички столици, да
не повдигатъ предъ никого македонския въпросъ. Тогава царь Борисъ
6Я взелъ всички мЯрки щото — за угода на сръбския краль — да не
*
Посочихме, че Ш андановъ б е решително противъ Протогерова и въ ше
стия общъ конгресъ на ВМРО предъ всички делегати го посочи като убиецъ
на Т. Александровъ. Но сетне стана « протогеровистъ
следъ като виде, че
ВМРО не може да търпи въ редовете си непоправими пияници като него, който
— при това — гореш е отъ желание д а й става членъ въ Централния й комитетъ.
За него и за други като него похабени себелюбци щ е стане по-обширно дума
въ следваща книга.
** Щ е има хора, които ще се опитватъ да оправдаватъ тия гонидби противъ
македонските организации и старания за умъртвяване на македонския въпросъ
съ некакви « го л е м и » политики, съ настояванията на тая или оная голема
държава.
Обаче, подобни прояви не могатъ да бждатъ оправдани съ такива доводи.
Защитниците на тоя курсъ подхвърлятъ, че се касаело за временна работа.
Но кой гарантираше, че въ Б елградъ ще бж де извършенъ военния превратъ
на 27 мартъ 1941 г., който докара войната м еж ду Ю гославия и Германия ?
Ясно е като белъ день, че българските отговорни държавни фактори, чрезъ
свое съдействие, обричаха Македония на вечно поробяване и посърбяване, —
едно дело, което е осждено изц ело отъ гледище на българската национална
история, национална честь, национални интереси.
Царь Борисъ е искалъ чрезъ такава политика и д а се отблагодари на сръб
ския краль за д ето последниятъ му спаси короната на 19 май 1934 г., когато
републиканците офицери — звенари за ех а властьта. По това ще стане дума
по-късно, въ друга книга.
—
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се заговарва за Македония. Нито е споменалъ за българските ограбе
ни черкви и училища отъ страна на сръбската държ ава, които тя н я 
маше право да затваря и споредъ постановленията на международни
договори. Може смело да се каже, че по това време той изцяло под
помага сръбското владичество въ Македония. Пакъ е на лице съ гл а
сувано върховистско проявление и на д в ете държ ави противъ маке
донските българи.
12. — Когато взеха властьта помощниците на сръбската политика
въ София (звенарите, въ 1934 г.) т е забраниха да се говори за Пи
ринска Македония; изобщо името Македония не имъ се харесваше;
требвало да се говори само за ,, югозападна България ” . Очевидно, т ъ р 
гуваше се съ нашата родина; правеше се услуга на сръбския краль —
да не се чуе името Македония, която той б е прекръстилъ на ,, южна
Сърбия ” .
Типично върховистско действие, което не държ и см етка за Ма
кедония; третира я за разменна монета; прогласява, че македонски
въпросъ не сжгцествувалъ и пр.
13. — България продължи, безъ протестъ и отпоръ сроковете за
изселването на македонските българи отъ беломорските области. Т ъ к 
мо това се искаше на Гърция. Изпращани беха специални делегати от
страна на българската държ ава, да агитиратъ предъ народа въ тия
области, че той т р еб в а да се пресели въ България.
Имаме на лице най-осждителната форма на върховистско действие,
т.е. опасенъ опитъ за ликвидация на македонския въпросъ, безъ да
е питана за това Македония, нито да се държ и см етка за мнението
на многобройната македонска емиграция.
14. — Следъ това България продаде на Гърция некогаш ните чер
кви, училища, черковните и училищни имоти въ множество села и
градове на юго-източна Македония. Продаде и гробищата. А немаше
никакво право да върши това. Видни чужденци означиха тези действия
като продаване на нашата народна история, и бж дащ ето ни, за пари.
Тия постжпки сж още по-флагрантно доказателство за безразли
чие къмъ Македония, за търгуването съ нея, за ликвидиране на маке
донския въпросъ чрезъ помощьта на България. В ърховизъмъ и пораженство въ най-черна краска.
15. — Комунистите идватъ на власть въ България презъ месецъ
септемврий 1944 година. Обявяватъ, че имало ,, македонска нация ”,
,, македонска култура ” , въ пълно съгласие съ Б елград ъ. Насила сж за
ставяни ж ителите на Пиринския край да се обяватъ за ,, македонска
нация ”.
Въ управлението на комунистите взиматъ участие бивши бъ лгар
ски офицери, некогашни върли монархисти, начело съ Дамянъ Велчевъ,
Кимонъ Георгиевъ и редица други. Нито единъ о тъ т е х ъ не си подава
оставката въ знакъ на протестъ. З а всички т е х ъ е ,, добре дошла ” тая
мерка — да се обяватъ за друга народность македонските българи.
Пакъ старание за ликвидация на македонския въпросъ въ полза на
Белградъ.
16. — Върховизма ще го намерите съ още по-трагични последици
за целата българска нация, а особено за Македония, и въ редица мо
менти, когато на дипломатическата маса се е слагалъ за разрешение
македонския въпросъ.
17. — Побуждения, въ дъното на които стои пренебрегване на на—
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рода въ Македония, безразличие към ъ страданията и борбитЪ му за
свобода, въодуш евляватъ редица общественици и политици въ София
да правятъ ,, сближение ” съ Б ел гр ад ъ подиръ първата световна война;
пактове за ,, вЪчно приятелство ” съ най-циничния нашъ поробитель,
безъ да се д ъ р ж и см етка за пагубното отражение на тия стжпки върху
духа на народа ни. Стига се до там ъ, че царя на България се облегна
на сръбския краль, за да спасява престола си, като хонорарътъ за тая
услуга 6Ъ свирепа гонидба на всЪка македонска освободителна проява,
включително забрана на легалните македонски организации въ Б ъ л 
гария, каквито сжществуваха дори въ далечна Америка. Софийските
политици съвсемъ бЯха забравили, че български организации, и рево
люционни, сжществуваха никога — въ времето на Каравеловъ, Левски,
Ботевъ — въ Ромъния и отъ там ъ действуваха за освобождението на
България.
Когато настжпи новата катастроф а на българската държ авна по
литика — въ есеньта на 1944 г. — върховистски елементи бЯха готови
да видятъ въ Македония наново настанени нейнитЪ поробители —
сръбската и гръцка власть, — но не да се проговори за независима
Македония. Имахъ възможность това лично да установя; и до днесъ
не мога да се освободя о тъ отвращението, което изпитахъ, и за което
ш,е стане дума въ друга книга.
18. — Върховизмътъ, както б% казалъ още Гоце ДЯлчевъ, се ин
тересува да пипне, ако е възможно, малко повече земя о ткъм ъ Маке
дония. Не го занимава много сж дбата на поробения българинъ; не го
занимаватъ хората, които ж и в ^ятъ върху тая земя. Това е въ осно
вата на върховистската политика.
Не е случайность и онова — станало знаменито — отплесване къмъ
Тракия съ месеци презъ войната срещу турцитЪ, за да се заеме повече
територия, забравяйки надъ единъ милионъ македонски българи и да
вайки възможность на сръбската и гръцка армии да се затвъ р д я тъ съ
добри позиции въ Македония; давайки сжщо възможность на турцитЯ
наново да си завзематъ сетне и самата Тракия.
Познатиятъ въ България стар ъ журналистъ и общественикъ Велчо
Велчевъ пише въ книгата си ,, К ъм ъ погромъ. Какъ се провалиха на
родните и д е ал и ” *: „Спомняме си мждритЪ думи, които въ Солунъ
чухме отъ прости българи-македонци въ време на втората война съ
Турция: Защо, питаха т ё съ недоумение, си разбивате главата въ булаирскитЪ и чаталдажанскитЪ скали, а не дойдете ту къ въ тая богата
земя, гдето ви чакатъ единъ милионъ и половина българи ? О тъ всички
български дипломати, отъ всички високопарни патриоти, отъ всички
насъ политикани тия прости хора съ здравъ смисълъ по-ясно сж ви
дели кривата насока, която бЪхме дали на нашитЪ усилия ” .
Разбира се, най-важ ната греш ка по това време е изоставянето на
автономията, което означаваше и разпокъсването на Македония. Т р ъ г 
наха да гонятъ у ж ъ заяка, п ъ къ изкараха вълка.
19. — В ърховизм ътъ е противникъ на идеята за независима Ма
кедония. Д аж е ако тя би обхванала — една независима македонска
д ъ р ж ав а — всички македонски територии, то естъ ако навсЪкжде там ъ
българщината би се радвала на признание и успешно развитие, върхо* Стр. 53 въ книгата на В. Велчевъ.
—
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визм ътъ ще предпочете да грабне няколко околии отъ македонската
територия, вместо да възприеме независимостьта на Македония, тоестъ
спасяването на ц ялата тамошна българщина.
20.
— Въ всички гореизброени случаи — изредени само за примЪръ,
тъй като м огатъ да се наброятъ множество други такива — македон
ското движение е имало обратно становище. Ето защо сж идвали кон
ф ликтите му съ българската държ ава, съ срЪди отъ българското сво
бодно общество.
И ето защо почти не се среща измЪнникъ, разколникъ, провиненъ
членъ на македонското движение, който да не е нам^рилъ насърдчение
и подкрепа въ върховистскитЪ български срЪди, за да пр^чи на ос
вободителната македонска кауза.
—
А отъ 70 години насамъ събитията даваха право на становища
та, които е изтъквало македонското движение. З а България като д ъ р 
жава върховизмътъ донесе само пакости — външни усложнения, до
машни разочарования и загуби; за Македония — усложняване на сждбата й, уголемяване на теглата й, отдалечаване деня на спасението й.
Това, което пророчески 6Ъ предвидено отъ основателите на ВМРО въ
1893 г. бЪ — за жалость — потвърдено отъ редица исторически вече
факти.
При това д ъ л ж а да подчертая — самиятъ български народъ, жи
вущъ въ границите на българската държ ава, не е ималъ никога лошо
чувство спрямо Македония, каквото сж се старали изкуствено да му насаж датъ политикани, кариеристи, и даж е чужди орждия всрЪдъ бъл
гарската интелигенция. Тоя народъ е далъ маса жертви въ войнитЪ,
а и като доброволецъ въ македонското движение, само за да помогне
на македонския си б р атъ да се отърве отъ робския хомотъ. Спекула
ции, хитрувания и продажби на Македония народътъ не е правилъ. И
съ непроср^дствената си интуиция съвсемъ добре е разбиралъ, че найважно отъ всичко е поробениятъ българинъ да спечели свободата си
— като гражданинъ и като българинъ.
Ако македонското движение разчита на никого о ткъм ъ България,
то разчита преди всичко, и надъ всичко, на българския народъ.

Като концепция и настроение — притаени — върховизм ътъ сжществуваше и подиръ военното и политическо поражение на България въ
1918 г. Но на лице б£ха и н^кои разлики между тоя притаенъ върховизъмъ и познатиятъ ни о тъ времето на турския режимъ. Ето нёкок
отъ тЪхъ:
а) до преди 1912 г. имаше въ София Върховенъ комитетъ; действуваше се открито, вънъ о тъ границит-fc на Македония и въ нЪкои
крайгранични околии. Сега, подиръ 1918 г., нЪма никаква върховистска
организация — нито легална.
б) Никога у д а р ъ т ъ идваше фронтално, неприкрито. Сега би могло
да се работи подмолно, чрезъ интриги, чрезъ използуване на подходя
щи елементи въ нашето общество.
в) До 1912 г. върховиститЪ издигаха сжщо формулата ,, автономия
на Македония ”. Но повече ги интересуваше друго нЪщо: не можеха да
тър п ятъ независимостьта на ВМРО.
—
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Това схващане колкото прикрито, толкова упорито живееше въ
главите на дадени върховисти, за които следъ войните обществото
нито подозираше, че сж щ ествуватъ. Но на повечето отъ т е х ъ македон
ското движение имъ се виждаше излишна работа, даваше имъ досада;
като-чели безпокоеше резигнацията имъ, примирението имъ съ сж д
бата на българското племе, ограбено, обезправено, отчасти и обречено
на претопяване. Какво точно става въ страдащ а Македония — немаха
нито време, нито много воля да се занимаватъ съ т а к ъ в ъ въпросъ.
Политиката на националистите — върховисти (доколкото се впус
каха въ политика) беше ситна отъ държ авно и национално гледище;
погледа имъ бе замъгленъ особено по посока на поробените българи.
За разлика отъ т е х ъ — и като блестящъ прим еръ на родолюбие —
може да се посочатъ унгарските националисти подиръ първата св е
товна война, които отъ познатия „ ревизионизъмъ ” * направиха по легаленъ начинъ европейски въпросъ, както ВМРО по нелегаленъ на
чинъ (немайки друга възможность) постигаше сжщия ефектъ.
Трагично ж ал ъ к ъ се явява въ своите домогвания сега, подиръ
1919 г. тоя български върховизъмъ. Неговите предшественици, начело
съ генералъ Цончевъ, полковникъ Янковъ и други, беха за дела, за
борба, макаръ да ненавиждаха самостойната ВМРО. А сега тая самостойность бе гледана накриво, желаеше се интимно нейното пре
махване само съ цель да се парализира и ликвидира всека борба от
носно освобождението на Македония.

Политиката на българската — а еднакво на сръбската или гръц
ката — комунистическа партия е сжщо върховистска по отношение на
македонското движение. Само че, ц е н тъ р ъ т ъ на тази политика не е
въ София, а много по-далече, въ Москва. Още когато се явиха некол
ко доброволци изъ ср ед ата на българските марксисти — като четници
около Яне Сандански презъ турския режимъ, намерението имъ бе да
поставятъ македонското движение подъ влиянието на партията си въ
България.
Но въ 1917 г. комунизмътъ бе вече заелъ властьта въ Русия.

Всеки отъ тези два върховизма знаеше, че Тодоръ Александровъ
бе главния двигатель въ македонското дело.
Съ огледъ на всестранното осветление на развилите се събития,
тукъ азъ споменавамъ и това, което не бе писано въ издадената презъ
1929 г. книга**.
Възможно е мнозина да си поставятъ въпроса: защо Тодоръ
Александровъ е останалъ толкова години съ Протогерова въ Централ
ния Комитетъ на ВМРО, знаейки добре характера и идеите му ?
По това заслужава да се и зтъ кн атъ следните обяснения.
*
Ревизионизъмъ — движение, политическа борба за ревизия на парижкитЬ
договори отъ 1919 г., и въ полза на потиснатите, националности.
** «Защ о б"Ь убитъ Ал. П ротогеровъ», 1929 г.
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За всички сериозни наблюдатели Тодоръ бЪ човекъ на далото,
а колегата му — на празнит-fe пози. При една среща съ Симеонъ Радевъ *, той ми каза следната сбита характеристика на Протогерова:
„ Главната негова работа 6Ъ да завижда на Т о д о р а ”.
Въ 1911 г. и Александровъ, и другигЬ видни хора на организация
та, не сж допускали, че Протогеровъ ще дойде въ Цен. Комитетъ,
което е станало следъ 1915 г. подиръ см ъртьта на Черноп^евъ. Той
е билъ посоченъ за запасенъ членъ на комитета, колкото да б ж датъ
задоволени върховиститЪ, съ които ВМРО е пожелала еднаж ъ за
винаги да се ликвидиратъ и формално старитЪ конфликти. ТЪ — върховиститЪ — сж възприели програмата и фактическото ржководство
на ВМРО, въ чиито редове се явили за борба срещу турския режимъ
нЪкои отъ н'Ькогашнит'Ь имъ боеви хора.
Не така лесно, обаче, е могло да се забрави близкото минало на
кървави сблъсквания и публични полемики съ тЪхъ. Отлично си спомнямъ какъ напр, и въ нашия градъ (Щ ипъ) до 1914 г., а сигурно и
по-късно, съ негодувание отъ всекиго се произнасяше думата ,, върховистъ ”, еднакво както и „ санданистъ ”. Подозренията не напълно
сж изчезнали и към ъ новодошлит-fc въ нелегалните редове единични
върховисти **. Действителните членове въ Централния Комитетъ сж
били Тодоръ Александровъ, Христо ЧернопЪевъ и П. Чаулевъ.
Съ санданиститЪ не се направилъ опитъ за споразумяване, тъй
като тЪ сж изключвали всЪка опозиция, а още повече всЪка револю
ционна борба противъ Турция, бидейки сприятелени съ младотурското
управление. По-виднитЪ имъ хора сж били въ Македония легализирани
— едни заети съ експлоатиране на отстжпени имъ отъ младотурцитЪ
гори, други — като Сандански — съ взети подъ наемъ отъ властите
бани, трети сж били стипендианти на турската дъ р ж ав а и прочее.
Протогеровъ нищо не е вършилъ въ връзка съ водената борба
въ Македония. Презъ балканските войни е български офицеръ. Такъвъ остава и презъ дветЪ години до избухване на първата световна
война, както и въ четирит-fc години докато тя свърши.
Следъ първата световна война — както вече казахъ по-рано —
той 6Ъ заминалъ за чужбина.
Значи, Тодоръ се е примирявалъ съ формалното участие на Про*
Сим. Радевъ е отъ РЪсенъ. Много познатъ български дипломатъ; авторъ
на « СтроителигЬ на съвременна Б ъ лгари я » и « Македония и българското въ
зраждане въ XIX вЪкъ ». Н а младини е билъ членъ въ тайна македонска рево
люционна група въ Цариградъ.
** Привеждамъ като примЪръ единъ случай, узнать отъ мене презъ 1956 г.
Помолилъ бЪхъ съ писмо Владимиръ Марчевъ отъ с. Неманици-Щ ипско, намиращъ се въ Америка, да напише спомените. си за своето четничество изъ ОвчеПоле и Солунско до 1912 г. Той бЪше по онова време често съ Т. Александровъ;
см'Ьло се бе. прояви ль и при извършване на атентати въ самия Солунъ преди
балканската война.
Въ Америка Марчевъ замина още презъ 1919 г. Тамъ започналъ да мисли
по « комунистически». В ъ отговоръ на поканата ми заяви, че е вече много
уморенъ, изтощенъ, несъср'Ьдоточенъ, и че абсолютно не е въ състояние д а се
заеме съ написване на спомени. Но между другото въ писмата си спомена какъ
съ Тодоръ Александровъ сж се вмъкнали нелегално въ Солунъ. И какъ при
тЬхъ еднажъ дош елъ единъ четникъ върховистъ. По силата на старите, подоз
рения, не сж имали довЪрие да спятъ заедно съ него; уговорили се съ Тодора
и по редъ двамата бодърствували винаги, давайки си видъ на заспали.
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тогеровъ въ Централния Комитетъ и съ фактическото му отсу тстви е
отъ д а л а та на ВМРО.
И тукъ подчертавамъ, че едничкото ,, дело ” , което Протогеровъ
отпочна като членъ на Централния Комитетъ на ВМРО, едва въ 1924 г.,
бе конспирацията му противъ Тодоръ Александровъ.
Подполковникъ Георги Атанасовъ пъкъ никога по-рано не е билъ
участникъ въ македонското дело; не е познавалъ идеологията му, нито я
е бранилъ срещу който и да е факторъ. О станалъ си бе съ общ ите поз
нания, които по националните въпроси е могла да му даде казармата
въ България, горе-доле включени въ настроенията що идватъ отъ вой
нишките песни. Въ нашето движение той дойде като противникъ на
земеделския режимъ въ България. Ако не бе извършилъ убийството
на полицаите въ кафене ,, Панахъ ” , не може и да се мисли, че би се
явилъ доброволецъ за борба срещу поробителите на Македония — сръб
ската и гръцка власти. Той не бе като военните Тома Давидовъ, Лука
Ивановъ и други, явили се въ редовете на ВМРО съ добро проумеване на идеитё й, съ пълна решителность да ги бранятъ и срещу върховистите. Ако Атанасовъ бе готовъ сто пжти да тръгне по настрое
нието и концепциите на своите некогашни другари-офицери, даж е въ
вреда на ВМРО, едва ли единъ пжть би тр ъгн ал ъ съ ВМРО противъ
т ех н и т е разбирания. Но, ето, Тодоръ Александровъ го прие въ ВМРО
съ надежда и отъ него да се създаде евентуално д е е ц ъ отъ категория
та на споменатите по-горе покойници, които народа възпе и чиито д е 
ла обогатиха моралния капиталъ на движението.
Сближени съ еднакво лоши чувства към ъ Александрова — единиятъ
поради стара зависть, другиятъ поради заслепена амбиция и късоглед
ство, третиятъ (Алеко) поради страхъ отъ наказание заради користолюбие — тримата се оказаха плячка на комунистическите домогвания,
както и готови орждия на върховизма.
Виновностьта на двамата искрени върховисти — Протогеровъ и
Атанасовъ —, както и на Алеко, по убийството на Тодора, е установена
по неопровержимъ начинъ. Това значи, че е доказана вината и на самия
върховизъмъ. Никакъ не е случайно, че като разделя на групи разни
македонски дейци, Атанасовъ поставя себе си въ специална група, кж 
д ето е и Протогеровъ. Т ам ъ не фигурира даж е най-интимния имъ Алеко
Василевъ. Това е групата на върховистите. Такова деление Атанасовъ
прави собственоржчно следъ като е убитъ Тодоръ.
И за върховисти и за комунисти въ 1924 г. б е важно да се пре
махне Александровъ. Върховистите сж разчитали, че — като вземёха
Централния Комитетъ на ВМРО — твърде лесно ще се справятъ сетне,
евентуално, съ съюзниците си — комунисти.
Ако Протогеровци беха успели тогава, твъ рде вероятно е да по
лучеха заповедь о тъ върховистката централа да се ,, саморазтури ”
ВМРО, както постжпиха именно ,, протогеровистите ” , м акаръ само
на книга (понеже немаха никаква организация съ себе си) по заповедь
на Кимонъ Георгиевъ и Дамянъ Велчевъ въ 1934 г. Или п ъ къ щ еха
известно време да кретатъ, безъ дейность въ Македония и безъ ноти
отстрана на Сърбия противъ България — което бе така желано отъ
д ъ р ж ав н и те ржководители.
*
**
Т укъ е необходимо да осветлим ъ чптательтъ, че въ България по
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това време — къ м ъ 1924 г. — известни върховистски фактори, които
имаха и власть въ рж ката си, започваха да проявяватъ по-видимо своя
та неприязънь към ъ Тодоръ Александровъ.
До военния превратъ, тоестъ при борбата срещу властьта на Стам
болийски, всички политически партии въ България — по едно време даже
комунистите, съ разчетъ да привлекатъ към ъ себе си македонското
движение — мълчаливо удобряваха държанието на ВМРО. Не само не
протестираха, но се радваха, че тя и въ Пиринска Македония бе насърдчила една обществена сплотеность, която даваше отпоръ на режима,
макаръ да изключваше всекакви партийни състезания и дележи. Нито
една революционна акция на ВМРО не биде осждена отъ партиите —
включая превзимането отъ македонски чети на градовете Неврокопъ и
Кюстендилъ.
Но щомъ падна отъ власть Стамболийски и т е заеха м естото му,
разни довчерашни адмиратори на ВМРО започнаха тихо-мълкомъ да
изразяватъ недоволството си отъ нея за едно или друго. Не само това.
Безразсждно започваха, специално приближените на новата власть хора,
да разпространяватъ слухове, че едни или други нередности, между
които и насилия при изборите въ България, били извършвани отъ чле
нове на македонското движение. На друго место съ м ъ се спрелъ малко
по-подробно върху тая материя *.
И за почти всички ржководни участници въ преврата отъ 9 юний
1923 г. македонската борба е имала смисъль само докато падне властьта
на Стамболийски. З а насъ, обаче, и на първо м есто за Тодора, Маке
дония и следъ това си оставаше поробена, и борбата й требваш е да
продължава.
Военната лига и нейните вдъхновители се обявиха противъ С там 
болийски въ много голема степень, ако не и предимно, поради н ам е
рението му да обявява република въ България. А борбата на македон
ското движение срещу земеделската власть се обуславяше отъ преч
ките, които тя създаваше на нашето движение, отъ косвените и преки
услуги, които правеше на поробителя въ вреда на Македония — било
политически, било спъвайки практическото развитие на нашето дви
жение.
Имаше защо Тодоръ да бжде несимпатиченъ на мнозина о тъ но
вите фактори въ България. Д а се спремъ на некой точки:
а) Цельта на македонската борба е независима Македония, което
означава включване въ македонската д ъ р ж ав а и пиринската область.
А всички, които наричатъ разрешение на македонския въпросъ вклю
чването въ България м акаръ само на една македонска околия, съвсемъ
недоволни сж ако пиринската область се присъедини къ м ъ една м а
кедонска държ ава.
б) Онова обществено организиране въ петьте околии около Пирина,
на което до 9 юний 1923 г. ржкоплескаха, следъ преврата вече имъ се
зловидеше. За мнозина слепородени цельта вече б ё постигната съ
падането на Стамболийски о тъ власть; а опартизанените общественици
копнееха да припечелятъ некой и другъ гласоподаватель за партията
имъ и въ тая область.
в) Големата популярность на Т. Александровъ въ Македония, въ
Въ втората моя книга съ спомени.
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България, а и въ чужбина, нЯкакъ смущаваше дадени „ герои ” отъ
преврата въ България, които изеднажъ се смЯтнаха богоизбрани да
промишляватъ и диктуватъ по българскитЯ национални въпроси.
г)
Революционната дейность въ Македония — м акаръ въ месецитЯ преди и следъ споменатия превратъ да бЯше сравнително доста
утихнала — новитЯ управници въ България я почувствуваха като трънъ
въ очитЯ имъ.
БЯлградъ о тъ своя страна, като правило, 6Я усвоилъ практиката да
напада България за македонскитЯ обществени прояви, за съ щ ес тв у 
ването на всЯка най-легална македонска организация. СръбскитЯ вест
ници наричаха комитаджии и хора като Иванъ Каранджуловъ, проф.
Никола Милевъ, проф. Милетичъ * и цЯлата дълга редица видни ма
кедонски общественици. ВмЯсто да възстановятъ отнетитЯ права на
народа ни въ Македония, бЯлградскитЯ управници обвиняваха Бълга
рия за сжществующето недоволство всрЯдъ нашитЯ поробени братя,
каквото се създаде даж е всрЯдъ останалитЯ несръбски народи на уголЯмената Сърбия (Югославия).
Въ други страници на моитЯ спомени читательтъ ще види какъ
често международниятъ печатъ е осж ж далъ тая смЯшна и досадна
тактика на сръбската тиранична политика. Но мнозина отъ управницитЯ въ София, които наследиха Стамболийски, премного се изплашиха
о тъ сръбскитЯ викове, нададени подиръ военния превратъ. БЯлградъ
се 6Я почувствувалъ уязвенъ задето въ България изчезна властьта, коя
то 6Я обявила война на македонското движение, 6Я разтурила легалнитЯ организации на македонскитЯ емигранти, и почти се 6Я наредила
на общъ фронтъ съ сръбската власть за подържане безъ протестъ
— и безъ опитъ за промЯна — робския яремъ върху врата на Маке
дония.
И понеже тия нови управници въ София сжщо намислиха да потърсятъ контактъ съ БЯлградъ, стори имъ се, че именно македонското
дЯло е (а не сръбската тирания) причина за лошитЯ отношения между
дветЯ държави. Така се появи у тЯхъ (или по-точно за пръвъ пжть
се прояви) неприязънь към ъ македонската кауза и движение. Тъкмо
това въ сжщность желаеше Сърбия — да впрЯга българскитЯ власти
или направо въ своя услуга, или да ги види поне донейде насочени про
тивъ стремленията на народноститЯ, включени въ Югославия.
Естествено, стрелитЯ си новитЯ софийски фактори започнаха да
отправятъ срещу Тодоръ Александровъ, защото той 6Я гр ъ б н акъ тъ и
волята на ВМРО. А мекушавия — и напълно безучастенъ въ издигането
на македонското движение следъ 1919 г. Протогеровъ, чийто критики
и бабешки недоволства отъ Тодора бЯха чували тЯ — имъ се видЯ
като пратенъ отъ Провидението. Взеха го за параванъ на своитЯ на
строения. Когато имъ се прищЯ да започнатъ политическия флиртъ съ
БЯлградъ, почувствуваха личностьта на Александрова като прЯчка,
безъ и да сж разговаряли съ него по намЯренията имъ.
*
Д-ръ Ив. Каранджуловъ, по това време човЪкъ надъ 70 години; презъ
дълго време е бивалъ главенъ прокуроръ при Касационния сж дъ въ България;
председатель на македонската емиграция; родомъ отъ ПршгЬпъ.
Проф. Никола Милевъ, родомъ отъ с. Мокрени-Костурско; професоръ по
история въ Софийския университетъ.
Проф. Любомиръ Милетичъ, родомъ отъ Щ ипъ. П редседатель на българ
ската Академия на НаукитЪ, професоръ въ софийския университетъ.
—
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Ту отъ тукъ, ту оттамъ, стигаха до насъ съобщения, че нещо се
е променило въ разположението на деветоюнските деятели спрямо ма
кедонската организация. Но единъ день Перо Ш андановъ ме намери и
ми съобщи, че при чаша вино запасниятъ полковникъ Цаневъ, близъкъ
на Дамянъ Велчевъ *, отправилъ закани противъ Тодора. Дословно
казалъ, че ако Александровъ не турне край на революционната дей
ность въ Македония, т е щели да се разправятъ съ оржжие. В ънъ отъ
другите заключения, които тая закана налага, знаменателно бе, че и
Цаневъ нито дума не казва срещу Протогерова, който е членъ на
Централния Комитетъ на ВМРО. Ясно е изтъкналъ Цаневъ, че д е 
лото на Тодора разваляло отношенията имъ съ ,, Югославия ”.
Въ България е липсвала често една съвсемъ ясна и постоянна
политика по македонския въпросъ. Съ това до голема степень може да
се обясни и факта, че превратадж иите отъ 9 юний 1923 г. отначало
сж въодушевени противници на сръбския империализъмъ; наскоро
следъ това пож елаватъ да иматъ добри отношения съ него; а малко
по-късно мнозина отъ т е х ъ ставатъ вече само негови политически фи
гуранти въ България. И немаха прозорливостьта да схванатъ, че де
кламирайки за некаква интегрална Югославия, фактически помагаха
само на кралската камарила въ Б елград ъ срещу аспирациите на поти
снатите о тъ него народи. Недоглеждаха точно това, което и Стамбо
лийски пропустна да схване и за което мнозина и измежду т е х ъ го
критикуваха. Политическата си близость съ София кральтъ и неговиятъ
генераленъ щ абъ изтъкваха предъ своите съюзници (Франция, Чехо
словакия и други) като свой цененъ капиталъ; а и като плашило срещу
хърватите, македонските българи, косовските албанци и всички други
недоволни елементи въ Югославия.
д)
Лошото разположение въ деветоюнски среди сигурно се бе
увеличило откакто разбраха за водени разговори между ВМРО и бол
шевишки представители по македонския въпросъ. Известно имъ бе, че
Александровъ притежаваше нуждната воля, духовна смелость и авторитетъ, за да отиде съ всека сила въ света, стига да е убеденъ, че съ
нейна помощь ще се дойде до истинска и трайна свобода на Македония;
но че и въ никой случай не тр еб в а да се стори зло на България.
Тия хора си позволяваха да намиратъ „ в и н а ” на ВМРО задето
приказвала съ болшевиките. Забравяха, че ВМРО е напълно самостоя
телна организация. Т е немаха никакво право да се б ъ р к ат ъ въ ней
ните решения. Тъкмо хора отъ тех н а та сред а станаха стопроцентни
орждия на болшевизма въ 1944 г., безъ да запазятъ нито грамъ о тъ независимостьта на България. За награда, единъ о тъ тази ср ед а — Кимонъ Георгиевъ — биде оставенъ като дож ивотенъ министъръ въ ко
мунистическите кабинети, когато вече болшевишката армия установи
въ България своя власть.
*
**
По това време до насъ достигаха и други сведения за настроения
та на военни лица и министри срещу Тодора и „ неговите хора ” . Оставямъ накрай анонимните критикари и онези, които нем аха обществено
*
Дамянъ Велчевъ бе тогава началникъ на Военното училище. Той бе. посочванъ като централна личность въ офицерското съзаклятие и при устройва
нето на преврата.
—
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значение. Спирамъ се първо на министъра на Вж треш ните работи ге
нералъ Русевъ. Той бе започналъ тукъ-там е да се изказва несимпа
тично за македонското дело. Александровъ б е дочулъ тия приказки и,
влизайки въ писменъ споръ съ Русева, заявилъ му между другото, че
постжпва като фелдфебелъ.
Русевъ направилъ достояние на Протогерова този изразъ и докачението си. А Протогеровъ побързва да протестира предъ Тодора за
дето е нарекълъ „ фелдфебелъ ” единъ генералъ.
Т реб ва да прибавя тукъ, че Русевъ е ималъ лошо чувство спрямо
Александрова още отъ 1913 година. Нейде около Щ ипъ, при започване
на българската военна атака срещу сърбите, Тодоръ почти изругалъ
Русева задето — въ качеството му на офицеръ о тъ Щ аба на една
дивизия — проявилъ боязливи съмнения въ успеха на предприеманите
военни действия, въ чиято подготовка тъкмо Русевъ е ималъ участие.
Значи, едва се прибралъ отъ чужбина, Протогеровъ започна да
интимничи съ министри и генерали въ България, споделяйки предъ т е х ъ
злорадството си към ъ Тодора. И съ Русева го е сближило еднакво
чувство.
Съ министъръ-председателя Александъръ Цанковъ приятелство
то на Протогерова датира отъ пъ рвата свётовна война. Тогава сжществуваше „ Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливость ”, начело на която по едно време е билъ поставенъ като директо р ъ Протогеровъ. А некой теоретици и практични деятели по стопан
ските въпроси, между които и Цанковъ, сж работали въ Дирекцията.
Между скоба казано, на младини Александъръ Цанковъ е написалъ
брошура въ полза на независима Македония и балканската федерация.
Какво е било разположението му къ м ъ Тодора — нема никакво
съмнение — Протогеровъ е спод%лилъ и съ Цанкова.
Важностьта на въпроса, който ни занимава, ми налага да изнеса
две съобщения, които получихъ въ онова време. Едното б е отъ Гри
горъ Василевъ, добре познатъ въ България общественикъ, единъ из
между първи те хора на демократическата партия; по-сетне министъръ
на земеделието. Той ми каза, при случайна среща, че като тръгвали
еднаж ъ съ Ал. Цанковъ и група други лица о тъ създадената подиръ
преврата партия „ Демократически сговоръ ”, за агитация към ъ север
на България, съгледали на софийската гара мене. Случваше се по
некога да отивамъ къ м ъ гарата по работа.
— Ето единъ о тъ хората на Тодоръ Александровъ, му казалъ
Цанковъ, посочвайки мене. W изрекълъ неприязнени думи срещу Тодора.
— Азъ см етах ъ даж е нарочно да те тъ р ся чрезъ приятели, за
да те питамъ, подчерта Гр. Василевъ. Кажи ми какво става, защо
Цанковъ така се нахвърли срещу Тодора ?
— Нищо не знамъ — му отговорихъ и си направихъ сметка, че
Цанковъ е станалъ изразитель на критиките, които преди всичко Про
тогеровъ е правилъ предъ него противъ колегата си о т ъ Централния
Комитетъ. Самиятъ азъ о тъ далече видехъ Цанкова на гарата. Съ него
се бехме срещали еднаж ъ по време на земеделския режимъ, въ дома
на общъ нашъ познатъ. Т ам ъ беш е дош ълъ съ проф. Мишайковъ, уж ъ
случайно; но допускахъ, че дом акинътъ ги е поканилъ, за да ни за
познае.
Много вероятно е Цанковъ да беш е слушалъ приказки противъ То
дора и о тъ братята Стоенчеви. Единиятъ о тъ т е х ъ — Янко — б е мини—
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с т ъ р ъ въ неговия кабинетъ веднага подиръ преврата, а бЪше виденъ
членъ на демократическата партия. И Янко е билъ презъ войната на
служба въ споменатата Дирекция за стопански грижи. Д ругиятъ братъ
— Любомиръ — запасенъ полковникъ, 6Ъ истинскиятъ душеприказчикъ
на Протогеровъ; въ миналото е билъ върховистски войвода, а е другарувалъ съ Протогерова още докато сж били млади офицери. В ръзката
имъ бЪше така неразривна, че тя продължи даж е следъ като 6Ъ взето
решение щото съ Стоенчевъ хората отъ ВМРО да прекжснатъ всякакво
отношение — поради една причина отъ особенъ, доста деликатенъ характеръ, засягащ а лично Стоенчева.
И Цанковъ знаеше, че въ лицето на Протогеровъ м огатъ да намЪрятъ единъ компромисчия, готовъ да приеме всякакво внушение
отъ тЪхна страна относно македонското д^ло. Въ едно отъ писмата,
презъ лотото на 1956 г., които ми писа отъ Аржентина — кждето се
бЪ прибралъ като емигрантъ подиръ втората световна война — Цан
ковъ дава накратко такава преценка за Тодора и Протогерова: ~!)
„ Азъ познавахъ Протогерова по-добре отъ Александрова. Но виждахъ разликата въ качествата на единия и на другия. Съ две думи:
единия параденъ, другия делови. Повече нито е местото, нито ми е
удобно да продължа. ”
Като се спира на опититЪ на Д им итъръ Влаховъ да спечелва за
болшевишката кауза хората отъ Централния Комитетъ на ВМРО, Ц ан
ковъ казва въ сжщ ото писмо:
„ . . . З а Александровъ зная, че той не можеше да се подведе. Но
за Протогеровъ, който бЪше човекъ на леснигЬ увлечения и дори лекомисленъ и дов^рчивъ, допускамъ, че се е поддалъ . . . ”
ТЪзи извадки отъ писмото давам ъ въ приложение. З а точность,
почеркътъ може да бжде сравненъ съ факсимилетата о тъ други писма
на Ал. Цанковъ, които съ м ъ далъ въ книга „ Спомени-Н ” .
Следъ като се прибра о тъ чужбина, и подъ влиянието на Тодоръ
Александровъ, Протогеровъ се сепна — м акаръ наистина да се бЪ под
далъ на болшевишкитЪ и Влахови интриги и уловки. Той подписа заед
но съ Тодора и известното окржжно № 774 отъ 2 августъ 1924 г., въ
което се рисува ц я л а т а болшевишка игра по отношение на македон
ското дЪло. Но щомъ се озова въ България — както е изтъкнато вече —
наново се вплете въ м реж ата на комунистическите подмамки. Поради
качествата му, обаче, които добре е схваналъ и добрия му приятель
Ал. Цанковъ, той се поддаде и на софийските върховистски настроения
и намерения срещу Т. Александровъ.
ДумитЯ на Цанкова „ повече нито е м естото, нито ми е удобно да
п р о д ъ л ж а . . . ” останаха недоизяснени. Азъ не настояхъ въ писмата
ми до него да ги уточни, чисто и просто о т ъ желание да не го поставямъ въ деликатни положения при напредналата му възрасть и недо
бро здраве.
Не е изключено той да е ималъ предвидъ нЪкои нападки отстрана
на други Протогерови приятели — върховисти, заемащи по това време
(1923-1924 г.) важни държ авни постове. Не е изключено да е слушалъ
отъ тия хора и о т ъ самия П ротогеровъ и открити закани противъ Т о 
дора.
Но дали самия той — Цанковъ — е останалъ неповлиянъ о т ъ тия
нападки ? Една среща съ Рашко М адж аровъ ми подсказа, че има осно
вание да вярваме въ противното. М адж аровъ бЪше м инистъръ на
—
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железниците. Азъ го видехъ следъ като беха минали години отъ
убийството на Александровъ.
Попадайки на разни теми въ разговора, стана дума и за Александ ъ р ъ Цанковъ.
— И той беше противъ Тодора, следъ като свърши борбата съ
земеделския режимъ, казва Рашко.
— Сигурни ли сте въ това ? — го запитахъ.
— ,, Че той на мене лично ми каза: ,, Слава Богу, свърши се и съ
него . . . ”, когато азъ пръвъ му известихъ за убийството на Алексан
дровъ. Тия думи много ме изненадаха. Азъ тогава споделихъ впечатле
нието ми съ некой приятели. Готовъ съ м ъ да подпиша, че това до
словно бе казано отъ него
Наклоненъ съм ъ да мисля, че Цанковъ не се е уплиталъ въ за
говора противъ Тодоръ Александровъ. Преди всичко конспираторите
не сж имали нужда отъ неговото съзаклятничество. Но общото му
разположение е давало основание на Протогеровъ и другите, стоящи
задъ него върховисти, да го сч итать тЬхенъ приятель. Така, Протоге
ровъ и Атанасовъ, заедно съ т е х ъ и Алеко Василевъ, сигурно сж могли
да в ер ватъ , че убийството на Тодора би добре дошло за мнозина отъ
деветоюнските деятели, за които важ еха изброените по-горе мотиви за
неразположение към ъ мощната личность на Тодора. Еднаж ъ изчезналъ
о тъ хоризонта Тодоръ, Цанковъ си е позволилъ свободата предъ Рашко
М аджаровъ да каже дори ,, Слава Богу, че вече го нем а ”.
Значи, Цанковъ е изразилъ неразположението на ц е л ъ крж гъ деветоюнци, така както го беха изразили генералъ Русевъ, полковникъ
Цаневъ и други.
Но не става дума за разположение само лично противъ Тодора;
а се касае до интимно лошо разположение спремо нашето движение,
спремо идеите му и самото му сжществуване.
По онова време имаше с р ё д ъ наши хора лошо чувство към ъ Цан
кова все заради приятелството му съ Протогерова. И въ вестниците
се появиха бележки въ тоя духъ, четири години по-късно, когато бо
наказанъ Протогеровъ. Множество македонски българи се запитваха:
,, Защо Цанковъ не каза нито една дума публично, нито другояче, въ
полза на Тодора — когато той загина ? А каза противъ македонското
дело — открито, въ речи изъ северна България — зад е то то наказало
Протогерова ?
На всеуслишание изрази неудобрението си, че билъ убитъ единъ
български генералъ; като-чели ВМРО е преследвала генерали, а не
единъ свой прегрешилъ членъ . . . Той не осжди и приятеля на Прото
герова, Георги Атанасовъ, доколкото и него тр еб в а да третираме като
воененъ следъ като е станалъ членъ на ВМРО.

Като узнаха, че Протогеровъ е наклоненъ да действува срещу
Александрова, комунистите веднага заложиха на тая карта. И беха
*
Не може да се допустне, че Григоръ Василевъ и Рашко Маджаровъ с ж.
имали нЪкаква лична неприязънь къмъ Протогерова. А като членове на демо
кратическата партия — още по-малко; въ тая партия Протогеровъ имаше мно
зина познати и приятели. Къмъ нея се числЪше и Янко Стоенчевъ, който му
6Ъ много близъкъ.
—
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убедени, че задъ Протогерова ще работятъ и други върховисти съ
намерение да умаломощаватъ ВМРО. И наредиха на своите последо
ватели да подкрЪпватъ именно Протогерова съ умисълъ да го използуватъ като Троянски конь, за ,, превзимане ” на ВМРО. Т е си даваха
сметка, че болшевишка власть нём а да докаратъ на Балканите съ
това; но разчитаха да привлекать о тъ македонското общество хора
въ комунистическата партия; убедени беха, че съ изчезването на Алек
сандровъ отъ сцената, македонските организации ще останатъ съ разстроенъ духъ, съ отслабнала дисциплина.
Б ългарски те върховисти пъкъ, не виждайки по-далече о тъ носа си,
беха доволни, че неколцина комунизирани некогашни санданисти т р ъ г ватъ съ Протогерова. И т е верваха о тъ своя страна, че комунизираните, или даж е корумпирани елементи като Алеко Василевъ, ще имъ
послужатъ сжщо като Троянския конь, за да взематъ подъ свое влияние
македонското движение.
За едните и за другите едновременно, Протогеровъ се явяваше
като удобенъ трамплинъ, или — ако си послужимъ съ единъ съвремененъ изразъ, за чийто авторъ посочватъ Сталинъ, като ,, полезенъ
идиотъ ” .
Акцията на върховизма при турския режимъ отне живота на сто
тици българи въ поробена Македония. Никакъ не би се позамислилъ
върховизма — който всекога е билъ кратковиденъ — да насърдчи пре
махването на една личность, безразлично дали има тя стойностьта на
Тодора.
Но отстранението на Александрова отъ сцената — естествено —
би било много по-желателно за върховизма ако бжде извършено чрезъ
стоящи близо до ВМРО орждия.
Протогеровъ диреш е на лево — на десно у т е х а и опора за своето
нищожество. Но и Атанасовъ шушукаше съ лични свои приятели по
София, предимно по-раншни негови другари офицери, запасни и дейст
вующи. И той — ще повторя — б е еднакво пригоденъ да слуша заповеди
отъ върховистските среди — било ако т р еб в а да се зашумява съ м а
кедонското дело, било ако т р еб в а да бжде обезсилвано. Но все пакъ
беше новакъ въ македонската действителность, безъ никаква връзка
съ която и да е македонска среда.
Тия, които о тъ София насърдчаваха Протогерова, верваха, че той
би могълъ да се задърж и въ ржководството на македонското дело,
следъ като изчезне Александровъ. И по-късно, като го виждаха въ
Централния Комитетъ на ВМРО, сж си правили илюзии, че наистина
играе некаква роля. О т ъ самолюбие той се е пазилъ да разкрива предъ
т е х ъ колко нищожна е въ сжщность тая му роля.
Още по-недостатъчно, обаче, т е знаеха, че Протогеровъ би м огълъ
да тръгне и съ болшевиките, стига да почувствуваше малко повече
почва подъ краката си въ македонското движение. К ъм ъ това би го
подтикналъ основниятъ му недостатъкъ — суетата. О тъ нея никога не
би могълъ да се излекува, както мжчно се поправятъ алкохолиците и
комарджиите. Не престана да се м ер к а предъ съзнанието му една не
гова роля, която би го прославила на българска или балканска почва
както съветския М арш алъ Буденний, чието име б е на мода по това
време. Знаеше, че болшевишката пропаганда би му направила по-ши
—
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рока реклама о тъ оная на много по-празноглавия Чаулевъ, който при
това нЯмаше генералска титла.
ГолЯмо опущение е, че Протогеровъ и Атанасовъ не бидоха раз
питани, за да р азк а ж а тъ занимателни подробности относно връзките
имъ съ противомакедонскит-fe среди — лЯви и десни. К ъмъ последните
тр еб в а да причислимъ и офицери като Дамянъ Велчевъ, Кимонъ Георгиевъ, генералъ Русевъ, Владимиръ Начевъ, Ал. Цаневъ и тЯмъ по
добни, както и техни приятели политически лица. Убеденъ съмъ, че
преценката за тия хора на огромното мнозинство родолюбиви българ
ски офицери, както и на свободните българи изобщо, не се различава
отъ нашата. Тия лица играеха главната роля и въ военната лига. Всички
т е беха убедени монархисти и въ всичко действуваха като такива.
Много по-късно се очертаха като републиканци.

Защо ВМРО не реагира срещу тоя новъ върховизъмъ ?
И при турския реж имъ тя се задоволи само да пресече вражеския
опитъ за превзимане на освободителното движение. Прогони съ оржжие нападателите. А ония, които ги насърдчиха, беха мнозина и не
би могло точно да се разграничатъ отговорностите имъ.
Т ака се постжпи и въ 1924 година. Всичките участници въ за
говора противъ Тодора бидоха наказани, съ изключение на Протоге
ровъ. Следъ което организацията внимателно наблюдаваше да не се
повтори опита за посегателство върху нея.
О питътъ бе повторенъ — споменахъ вече — въ 1928 година, и
то пакъ чрезъ Протогерова. Но наново бе осуетенъ.
Тоя пжть вече и за най-големите наивници в ср ед ъ македонското
движение ставаше ясно, че Протогеровъ — независимо о тъ личната му
суета, тикащ а го да минава и като македонски деецъ — намиралъ се
е въ македонското движение, специално въ ВМРО, като постояненъ
агентъ на върховизма.
Покрай всичката му, проявявана въ безброй случаи безхарактерность, той е останалъ доста последователенъ въ ролята си на върховистски агентъ. З а прокарване на задачата си често е лжкатушелъ.
Ако беше само суетенъ, щеш е да избере приспособлението си
към ъ ВМРО, към ъ нейните други водачи, и да не създава дисхармония.
Преследвайки други инструкции и идеи, стремеш е се да става ржководитель на ВМРО, за да й наложи върховистските щения.

В ърховизм ътъ се нахвърли върху македонското дело презъ 1934 г.,
отначало точно чрезъ посочената ср ё д а и лица, а сетне непрпкривано,
направо, чрезъ личната диктатура на царь Борисъ.
З а д ъ гърба на софийския върховизъм ъ фактически успеваха три
чужди среди: сръбската и гръцка държ авни власти, и комунистическа
та централа; сжщо както отъ проявите му преди балканските войни
печелеха пакъ три чужди фактори: сръбската и гръцка политика, и
султанската власть. Винаги губеше само българщ ината.
А когато въ 1944 г. в ъ зтъ р ж еству ва комунистическия върхови
зъм ъ, не само македонските дейци бех а обявени за врагъ номеръ едно
—
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на режима, не само идеята за самостоятелна Македония 6Ъ преследвана
като ересь, но хвърлена 6Ъ въ коша за непотребни вещи независимостьта и на българската държ ава.

В ъ зъ основа на всичко, което съ м ъ следилъ, проучвалъ и знаелъ,
подържамъ, че въ убийството на Александровъ иматъ дЪлъ всички
странични фактори, които б^ха заинтересовани да бжде то омаломощено или премахнато. Но главно участие иматъ тия два върховизма
— софийския и комунистическия. Чрезъ Тодоръ П аница* участвуватъ
въ съзаклятието косвено и Сърбия и Гърция. Но всички тЪ бидоха под
помогнати главно чрезъ подлостьта на върховистското орждие Прото
геровъ.
За нещастие, Александровъ не се съгласи да бжде преваренъ уда
ра. ВсЬка опасность можеше да бжде отстранена, а и той да останеше
живъ, за да поработи и бжде полезенъ на Македония и българщината,
може би, още дълги години.

*
Читательтъ щ е намери подробности върху туй въ една отъ следвагцитЬ
глави на тази книга. К азано е нЪщо относно П аница и въ книга II на моигЬ
спомени.
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Забележка: Почеркътъ на г. Ал. Цанковъ е познать на читателите отъ
книгата « Спомени — II ».
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

(къмъ главата «Македонските славяни сж българи»).
АНГЛИИСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Председательтъ на Лондонското Дружество за Близкия и Средния
Изтокъ, съръ Едуаръ Бойлъ, е написалъ въ английското списание
,, Контемпорари Ревю ” статия за Македония подъ заглавие „ Сърбия и
Македония ”. Въ тази статия той изтъква, че македонскиятъ въпросъ
е въпросътъ, който най-настоятелно отъ всички други въпроси чака да
бжде разрешенъ, защото той е въ корена имъ.
« Македонските българи сж. най-здравите българи» — казва той въ
статията си. Преследвайки промените, които претърпе македонското осво
бодително движение презъ последните 50 години, Съръ Едуардъ Бойлъ
вижда въ македонските борби срещу турската власть и срещу сръбската и
гръцка пропаганди стремежъ къмъ свобода на единъ ясно обособенъ и
съзнателенъ народъ. Въодушевяванъ отъ принципите « Македония за маке
донците » и « Автономна Македония », тоя стремежъ, казва съръ Е. Бойлъ,
излиза направо отъ сърдцето на народа и нема ншцо общо съ чужди жела
ния и съ чужда политика: — дори ако немаше никаква България, искането
на македонците за автономия би останало сжщо тъй силно и настойчиво. . .
Македонците сж завоюванъ народъ и гледатъ на себе си като такъвъ.
Екзархийските черкви и училища сж затворени. Децата сж принудени да
посещаватъ сръбските училища и черкви и да говорятъ сръбски. Българ
скиятъ езикъ е забраненъ, български книги не се допущатъ, българските
читалища сж затворени, вестниците се конфискуватъ. Обявленията и фир
мите на дюкяните требва да се изменятъ, за да носятъ сръбска фирма
и християнските имена тръбва да се избиратъ отъ единъ списъкъ, залепенъ
на черковните врати.
Сръбски банди съ одобрението и дори подъ ржководството на прави
телствени чиновници упражняватъ тероръ тамъ, кждето населението проя
вява съчувствие къмъ българските чети. . . »
(Поместено въ в. «Македонска Трибуна», Индианаполисъ,
23 юний 1927 г.).

*
Като отбелязва измислиците на белградския печатъ, че задъ дей
ностьта на македонската организация се крие никаква чужда държава,
военното английско списание „ Арми, Нейви ендъ Еъръ Ф орсъ Г азет ъ ” ,
пише на 25 октомврий 1927 година:
„ Ако подъ натиска на тази нова ориентация на идеите югославянското правителство би се съгласило да признае, че въ онова,
що то настоява да нарича ,, южна Сърбия ” има хора, които
съвсемъ не искатъ да бждатъ обръщани въ югославяни и много
предпочитатъ да свършватъ своите имена съ ЕВЪ или О В Ъ ,
вместо съ принудителните — ВИ ЧЪ или ИЧЪ, то би могло да
отслаби угнетението въ тази провинция.
При сегашното съживяване на епидемичните македонски сму
тове човекъ може само да оплаква и осж ж да методите на коми
тите, като въ сжщ ото време признава, че македонците въ Ю госла
вия иматъ безспорни причини за оплаквания ” .
*
Единъ англичанинъ — Харисонъ — който билъ членъ на некакъвъ
„ англо-югославянски клубъ ” писалъ въ в. „ Манчестеръ Гардиянъ ”
—
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че въ Македония не били преследвани никакви българи, защото тамъ
нямало такива. Въ сжщия вестникъ му отговаря една англичанка, Мисъ
М. Дърхамъ, която е идвала въ Македония и познава работите въ на
шето отечество. Въ отговора си англичанката казва:
« Явно е, че г. Харисонъ никога не е бивалъ въ Македония преди тя
да бе завоювана отъ сърбите. Ако той бе тамъ презъ време на голямото
възстание въ 1903-1904 г., той не би намЪршгь никого отъ сжщите « маке
донски славяни », които сж. се наричали, или сж искали да бждатъ сърби.
Когато беха разбити отъ турските войски, те избягаха въ България, а
не въ Сърбия. Тогава Сърбия не имъ указа никаква помощь. Ако тЬзи
хора беха въ действителность, както сега се претендира, повече сърби
отколкото българи, тогава бе именно момента Сърбия да имъ се притече
на помощь. Но когато азъ живЪехъ въ Ресенъ и въ Охридъ, всичко онова
що правеха сърбите 6t.: техните агенти да помагатъ на гърците въ из
даване революционерите на турските власти. Единъ сръбски учитель 6t
изпратенъ въ Охридъ да открие пропагандаторско училище. Азъ бЪхъ въ
училището, когато то празднуваше праздника Св. Сава. Беха поканени
всички сърби въ окржга. Включително сръбския учитель, неговата жена
и семейство, единъ гръцки свещеникъ и азъ, цялото събрание не 6 t повече
отъ петдесеть човека, като мнозинството беха бедни хорица отъ града съ
децата си. Напротивъ, българското училище 6 t едно отъ най-големите и
най-хубавите здания въ града и бе много добре снабдено и уредено.
Ако, както казва г. Харисонъ, има толкова малко разлика между сръб
ски и мастния диалектъ, защо когато пристигнахъ въ Охридъ презъ 1913 г.
азъ намерихъ това училище затворено, учителите изгонени и черквите
сжщо тъй затворени ? Окржгътъ бе единъ отъ ония, за които требваше
да се произнесе арбитража (на руския императоръ). Но той бе окупиранъ
отъ сърбите и офицерите, съ които азъ говорихъ, ме уверяваха най-сериоз
но и решително, че щомъ веднажъ сж го окупирали, нищо не ще ги застави
да отстжпятъ и че те ще се биятъ съ България за него — те въ сжщность
само чакаха да се започне разпрата.
Какъ требваше да се извърши посърбяването — това ми обясни единъ
сръбски учитель, съ когото се запознахъ въ Черна-Гора. Когато му посочихъ, че известни силни езикови разлики показватъ какво окржгътъ е
повече български отколкото сръбски, той отговори: « Н о когато нашата
армия прекара тамъ две години, вие не ще намерите нито следа отъ тия
разлики ».
(Взето отъ в. « Свобода или Смърть», органъ на ВМРО,
отъ 22 юний 1928 г.).

*
Г-жа Розита Форбстъ, англичанка, напоследъкъ пропжтувала Бал
каните, пише въ Лондонското списание ,, Британия ” статия за Бъл
гария и между другото засега македонската рана. Нейната статия е
отъ 2 ноемврий 1928 г.:
« нем а враждебни малцинства въ българските неестествено стеснени
граници; но българинътъ е заобиколенъ съ големи пространства неосвободени земи, въ които преобладава българската народность и въ които тя
е глупаво потискана».

Вестникъ „ Манчестеръ Гардиянъ” отъ 3 януарий 1931 г. публи
кува едно писмо на мисъ Е. Дърхамъ, която е една отлична познавачка
на Балканите, които е посещавала и изучавала. Въ писмото тя казва:
« Г-нъ Бенъ Райли е направилъ добре за привличането на вниманието
върху начина, по който правителството отъ Белградъ отказва системати—
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чески да изпълни своитЬ задължения, произтичащи отъ договорить за
миръ по отношение на нещастните» малцинства, които сж. му били предадени
срещу тЪхната воля преди дванадесеть години. Нито едно училище не е
било допуснато на многобройното албанско население въ Косово, една
область, която бе толкозъ албанска въ 1908 г., когато азъ я упознахъ, че
нейната по-голяма часть би требвало да прави съставна часть отъ незави
сима Албания. Не само училищата сж отказани, но населението е ограб
вано, измъчвано и убивано съ цель да се сърбизира страната.
Щ о се отнася до третирането наложено на българите отъ присъеди
нена Македония, то е обяснено въ подробности въ досието, приложено
къмъ петицията подадена напоследъкъ до Обществото на Народите отъ
г.г. Шалевъ и Анастасовъ. То съдържЗа 222 селяни избити отъ сръбските
власти. Датата, местото и подробностите сж посочени. некой сж избити
по пжтшцата, други измжчвани до смърть, други обесени, други следъ
като сж имъ извадени очите. Едно младо момиче, което е защищавало
честьта си, бе убито отъ единъ сръбски жандарь. Въ село Гарванъ 28 мжже
и 2 деца беха заловени изъ техните кжщи и изъ полето вързани и
избити съ картечници. Техното единствено престжпление бе, че сж се де
кларирали българи. Техните близки беха принудени да присжствуватъ на
клането. Двамата, подали петицията, потвърждаватъ тържествено достоверностьта на тези факти и предлагать една комисия да отиде да ги установи
на самото место. Това, което желае населението е, щото неговите права
на малцинство да бждатъ зачитани; щото българските училища и черкви
сжществуващи преди анексията да бждатъ отворени; щото политическите
затворници да бждатъ амнистирани и да бжде позволено на емигрантите
да се завърнатъ по домовете си. Между актовете на бруталность, единъ
отъ най-жестокитЬ е, че жената на единъ мжжъ избегалъ оттатъкъ грани
цата, е разведена насила и принудена да се « омжжи » за единъ сърбинъ
наскоро настаненъ въ околията.
Време е, както казва г. Бенъ Райли, щото една специална комисия да
бжде изпратена да анкетира въ Македония и Косово. Рладстонъ повдигна
половинъ Англия, когато турците опожариха и изклаха само селото Батакъ.
Сега, обаче, се касае до цели околии ».

*
Леди Надежда Мюръ, бе секретарь-преводчикъ на българската
делегация на мирната конференция въ Ньойи, при второто и трето
заседание на Обществото на Народите, и на конференцията въ Лозана
въ 1924 г. Тя е дъщеря на Димитъръ Станчовъ, български държавникъ
и дипломатъ. Леди Мюръ се омжжи въ 1924 г. за съръ Александъръ
Кей Мюръ оф дж Ш ато оф Блеръ-Дръмондъ (Шотландия). Тя е членъ
на кралския институтъ за външни работи (Лондонъ). Следващите извад
ки сж отъ една нейна статия, публикувана въ ,, Л а Жьонъ Маседоанъ ” ,
Парижъ, томъ 1, бр. 8-9, октомврий-ноемврий 1931 г.:
« Презъ времето на своята ентусиазирана защита на България срещу
турските жестокости презъ 1876 г., Уилиямъ Гладстонъ произнесе лозунга
« Македония за македонците ». тези думи сж пълни съ справедливость .. .
България остана единствена да пледира въ полза на беззащитна
Македония. Само България настояваше за автономия на Македония; само
България подържаше принципа « Македония за македонците». Сърбия и
Гърция викаха за разделянето на Македония, макаръ българскиятъ характеръ на Македония да бе добре установенъ въ серия отъ доказателства
и документи.
Не съмъ само азъ, която мисли въ интереса на Балканския миръ — въ
интереса на световния миръ. Единственото решение е да се създаде една
автономна държава отъ Македония. Македония въздигната въ една неза
висима държава би била единъ отъ най-силните фактори за мирния прогресъ въ Европа.
Македония, подобно на Полша, Чехословакия, Балтийските държави
и Албания има правото да бжде свободна и независима по сждба; това
свещено право е спечелено чрезъ сълзи и кръвь ».
—
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Въ септемврийската книжка отъ 1932 г. на английското списание
„ Контемпорери Ревю ”, което излиза въ Лондонъ, председательтъ на
Балканскиятъ комитетъ, съръ Едуардъ Бойлъ, помества статия подъ
заглавие „ Сръбскиятъ народъ и югославянскитЪ проблеми ”, въ която
между другото се казва:
« Въ едно време, когато е явния интересъ на всичките балкански на
роди да погребятъ миналото и да гледатъ къмъ бждещето, изглежда, че
правителството въ Белградъ и до сега не е могло да предложи друго
разрешение на македонския въпросъ, освенъ да каже, че въ действителность нема никакъвъ македонски въпросъ.
Исканията, изнесени отъ името на българогласните македонци, сж.
добре известни.
Ако тези хора сж такива, каквито претендиратъ да сж — едно мал
цинство — те требва да иматъ малцинствени права. Ако, както твърди
белградското правителство, те не сж малцинство, те требва да иматъ
пълните права, на които се радва всеки гражданинъ на югославянската
държава. Такива права, обаче, не имъ сж дадени . . .
Турците поне признаваха, че хората сж такива, за каквито се сметатъ
сами —- българи. Ферманътъ, даденъ отъ Султана въ 1870 г. признаваше
техната национална църква на турска почва: и знаменателно е, че докато
ония отъ нашата страна, които работеха да облекчатъ страданията въ
Македония следъ възстанието въ 1903 г., получиха много помощь отъ
София, въ Белградъ къмъ техната работа бе проявенъ много малъкъ
интересъ. Дори неколко години по-късно британскиятъ консулъ въ Битоля
бе все още на мнение, че въ града има само две сръбски семейства.
Нека цитираме покойния лордъ Томсонъ, министърътъ на въздухопла
ването, който придружи победоносните сърби въ Битоля въ края на вой
ната: « Ако България бжде смазана и не сжществува като суверенна и
самостоятелна държава, тази проблема пакъ ще остане неразрешена. . .
Българите отъ Македония сж по-българи отъ жителите на Царството».

#
Председателя на Лондонския Балкански комитетъ съръ Едуардъ
Бойлъ, съ съпругата си леди Бойлъ, сж били гости на София на 30 ок
томврий 1933 г. Той е могълъ да се срещне съ представители на всички
македонски организации и да се информира върху положението на
Балканите. Председателя на Лондонския Балкански комитетъ е билъ
приетъ сжщ о и отъ министъръ-председателя Мушановъ, съ когото е
разговарялъ дълго време.
На 4 ноемврий Македонския националенъ комитетъ е устроилъ
банкетъ въ честь на гостит^. На банкета съръ Едуардъ Бойлъ е произнесълъ една интересна речь, въ която между другото е казалъ:
« Азъ съмъ дълбоко развълнуванъ отъ устроения ми приемъ. Азъ
знамъ, че този приемъ не е отправенъ само къмъ насъ лично, но на идеята,
която ние представляваме, че той се отнася за всички членове на Балкан
ския комитетъ, които иматъ присърдце интересите на Македония. Ние отъ
комитета сме наследници на една голема традиция, на една традиция,
която ни идва отъ нашиятъ великъ Гладстонъ, на една традиция, която
верва, че свободата е една цель сама за себе си, а не едно средство за
постигане на други цели.
Не е необходимо да излагамъ предъ васъ мотивите за моята вера въ
македонската кауза. Азъ изразявамъ тази вера отъ 30 години вече. Когато
азъ бехъ още младъ човекъ и когато азъ дойдохъ за първи пжть на
Балканите — азъ не знаехъ тогава нищо отъ политика — но азъ знаехъ,
че турците се борятъ противъ хора, които се чувствуватъ българи; азъ
—
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констатирахъ сжщо, че турците ги считатъ като българи и азъ се убедихъ
самъ, че тЬ сж българи».

*

Ноелъ Чарлсъ Бъкстонъ въ книгата „ Дж Уоръ Ендъ Дж Балкансъ ” пише между другото:
,, Подържа се, че е възможно релативно бърже да се замести
българскиятъ духъ на македонското население съ единъ другъ националенъ манталитетъ. Обаче, проучвайки Македония презъ петнадесеть години, ние требва да кажемъ, че това не е верно ”.
ФРЕНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Парижкиятъ вестникъ „ Льо Соаръ ” пише:
« Ньойискиятъ договоръ разкжса Македония на три неравни части. Ед
ната отъ техъ биде дадена на Югославия, другата на Гърция и останалата
на България. Кому принадлежи по право Македония ? Нека ни се позволи
да отговоримъ, че въ сжщность Македония е македонска и онова, което тя
най-вече иска, е да подържа своето единство. Ние мислимъ, че Югославия
заслужава да бжде порицана за бруталния начинъ, по който упражнява
своята власть въ Македония. Тя поиска отъ населението да поеме разхо
дите по подържането на окупационните войски; тя заточи и заточава и
до днесъ още масово жителите на некой села; тя изпразва селата и пълни
своите затвори съ мними бунтовници и подозрителни лица. Отъ своя страна
гърците направиха всичко за премахването на българския езикъ. Още се
спомня съ ужасъ, че презъ априлъ 1926 година единъ 12-годишенъ ученикъ,
некой си Поповъ, който презъ време на междучасието говорилъ български,
билъ веднага пребитъ отъ гръцкия учитель въ с. Кономлади, който, следъ
като му се скаралъ сурово, разрезалъ му лицето съ бръсначъ.
Съ право Вандервелдъ окачестви масовото емигриране на македонците
като единъ « европейски скандалъ ». Македонскиятъ въпросъ е билъ винаги
кошмаръ на европейската дипломация».
(Цитирано въ в. « Свобода или Смърть », органъ на ВМРО
— 15 ноемврий 1927 г.).

ifПрофесоръ Ж орж ъ Блонделъ, отъ училището за висши науки въ
Парижъ, е държалъ на 4 февруарий 1928 година конферансъ на тема
,, Презъ централна Европа и Балканите ”. Между другото е казалъ:
„ На югъ сърбите владеятъ Македония, която, както въ ми
налото, така и днесъ по култура, по езикъ и по национално съзнание
е българска. З а езика на македонските славяни науката се е произне
сла единъ пжть за винаги, че тоя езикъ е български; това е мнението
на г. г. професорите Луи Леже, Мазонъ и други. Но каквото и да с
заключението на науката, най-важното е, че самите македонци се
чувствуватъ българи. Некога въ Македония имаше цветущи бъл
гарски училища, съ хиляди ученици — днесъ ги нема. ”
,, Т а н ъ ” отъ 20 мартъ 1929 г. помества обширна дописка отъ со 
фийския си кореспондентъ г. Ж . Ато върху сръбско-българските пре
говори въ Пиротъ. Въ дописката между другото се казва следното:
,, Ако следъ благополучното уреждане на пограничните инциденти
—
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и установяването на търговски връзки, може да се предвиди и една
обща ликвидация на недоразуменията отъ миналото, единствената, го
ляма сжществена пречка за едно тесно споразумение между двата на
рода, остава за българите сждбата на българското малцинство въ М а
кедония. Въпроса е, както е известно, извънредно деликатенъ. Требва
да се внимава той да не бжде раздразяванъ и експлоатиранъ, обаче
върху него не може да се мълчи, тъй като ако мълчимъ, ще се лъжемъ. ”
,, Хиляди македонски бежанци жив^ятъ въ България. З а техъ и
за македонците живущи въ Югославия, те искатъ гаранцията за извест
ни свободи. Само тЬзи свободи могатъ да турятъ край на революцион
ната дейность, за която София не е отговорна, и която е последица, а
не причина. По тази точка може да се смета, че българското общест
вено мнение е единодушно, и че никое правителство не би могло да му
се противопостави, даже ако би искало това. ”
*
На вечеринката устроена отъ македонското студентско дружество
въ Парижъ на 23 май 1930 г. по случай праздника на Св. Св. Кирилъ и
Методи, френския писатель и историкъ Робертъ Пелетие произнесълъ
следната речь за цивилизаторската роля на Македония:
„Госпожи, Госпожици и Господа,
Събрани тази вечерь, за да празднуваме македонския народенъ праздникъ, македонските студенти ме помолиха да изтъкна
предъ васъ — въ една речь, която вие ще намерите кратка и въ
която ще се постарая да задоволя вашето желание — да съживя
предъ васъ въ няколко думи ролята, която Македония е играла
въ западната цивилизация.
Задача донЪкжде трудна, донЪкжде лесна; лесна защото е
винаги приятно за историка да си спомня за своите стари изучвания; тежка за французите, които ме слушатъ, или поне за
повечето отъ техъ; азъ ще кажа нови неща, никога неща не
чувани, и понеже, азъ го знамъ добре, най-приятните речи сж
тези, въ които ние намираме това, което вече знаемъ.
Преди да ви говоря за Македония, непозната или зле позната,
азъ ще отправя една почить къмъ легендарния герой, който
даде преди две хиляди и двесте години на македонското име
една слава, която трае още, на Александъръ Велики, царь на
Македония, победитель на персите и завоеватель на Азия.
Този великъ човекъ, който класическиятъ елинизъмъ на
гърцитЯ, негови съвременници, третираше като чужденецъ и ка
то варваринъ, извърши едно удивително дело. Отъ гръцката кул
тура, затворена ревниво въ тесните рамки на единъ национализъмъ, смаленъ отъ гръцкия духъ, той даде елементите на меж
дународна цивилизация. Това е единъ освободитель на поробените
народи, зачитащъ езика, обичаите, религията на всички народи,
включени въ неговата империя . . . Две хиляди и двесте години
преди Обществото на Народите, великиятъ македонецъ даде на
националните малцинства, които той управляваше, по-реални, поефикасни гаранции, може би, отъ тези на настоящите договори . . .
—
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Народниятъ инстинктъ срещ а често големите исторически
истини и когато българите отъ Македония въ 14 и 15-ия векове
на нашата ера, паднаха подъ турското господство, вземаха Александъръ въ легендите си като типъ на герой-освободитель; те
предадоха подъ една наивна форма на своите наследници идеала
за една държава, обединяваща благосъстоянията на свободата и
тези на цивилизацията. Не се ли дължи на този идеализиранъ
споменъ на славянското въображение преживеването дори на
името на Македония ? Презъ векове Римъ, а после Византия, пос
ле турците я беха хвърлили въ забрава. Нито империята, нито
гръцката църква не се беха погрижили за героя, който не вли
заше нито въ техната традиция, нито въ техните методи и името
на неговото царство не имъ изглеждаше достойно да бжде запа
зено. Въ реваншъ на това, въ 18-тия векъ славяните българи,
които я населяватъ, предявяватъ претенции и за техния славян
ски произходъ и за техното име македонци. Осиновените деца,
духовните деца сж често пжти по-верни на спомена на праде
дите, отколкото децата по кръвь; и затова е още по-законно, въ
праздника, който ние празднуваме днесъ за славянска и българ
ска Македония, да призовемъ героичния Александъръ . . .
Отъ Македония излезнаха двамата славянски апостоли, Ки
рилъ и Методи. Сигурно, черквата въ тази епоха не е имала липса
отъ апостоли, отивайки въ варварските страни да проповедватъ
Евангелието на Христосъ; но Кирилъ и Методи немаха само ку
раж а на верата; те имаха гения да създадатъ отъ неграмотните
славяни, забъркани въ многобройни диалекти, една азбука и единъ
свещенъ езикъ. Азбуката на Кирилъ и Методи, техното превеж
дане на Евангелието, отвориха на славянските народи европейс
ката цивилизация; чрезъ техъ, презъ векове, огромна Русия бе
защитявана срещу Азия. Този славянски езикъ, който презъ це
лите средни векове бе религиозния и литературенъ езикъ на сла
вяните отъ изтока, не бе другъ, а диалекта на българите отъ
Македония, отъ която двамата македонски светии направиха една
кола на цивилизацията отъ границите на Европа до бреговете на
Балтика.
Други македонци, ученици на Кирилъ и Методи, продължиха
техното дело. Климентъ и Наумъ създадоха училища, обучаваха
народа, изградиха моралната броня на българската нация дотол
кова, че въ 1 0 и 1 1 векове Македония, следъ като бе славянска
инициаторка на цивилизацията, стана религиозното и интелек
туално огнище на българския народъ, храмътъ на неговата националность.
Единъ познатъ френски историкъ, Шлумберже, въ „ Л ’Епопе
бизантенъ ” описва съ една несравнима историческа научность
борбата на България срещу Византия въ времето на царь Самуилъ,
който настаненъ около всички големи градове на Македония, Прес
па, Охридъ, защищаваше съ упоритость независимостьта на своя
народъ срещу византийския империализъмъ. Четете, това е единъ
мой френски съотечественикъ, на който се позовавамъ тука,
„ Л ’Епопе бизантенъ ”, и вие ще разберете по-добре каква ме
ланхолия стега сърдцата на македонците днесъ, когато те виждатъ едно чуждо знаме да се развева надъ тези градове съ звуч—
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ни имена, сжщото, което ние бихме изпитвали, ако Буржъ, Орлеанъ и Реймсъ, старите светилници на френската нация въ ча
сове на опасность, бёха паднали съ векове въ ржцете на неприя
тели.
После дойде турското завоевание, което разпростре върху
всички християнски народи на Балканите своето неподвижно воен
но господство. Следъ неуспехите на кръстоносците, Запада за
два века забрави дори имената на победените. Времето минава
ше . . . Немаше вече нито Македония, нито България; имаше само
турска империя и нейните християнски поданници поробени, и
преди всичко гръцката черква, единствена призната отъ завое
вателя.
Въ 18 векъ единъ непознатъ македонецъ, именуванъ Паисий,
бе монахъ въ единъ монастиръ въ планината Атосъ. Никой между
силните тогава, нито везирите на султана, нито Цариградския
Патриархъ, не знаеха неговото име. Той страдаше да гледа своя
народъ смазанъ отъ владетеля, потъналъ въ мизерия и невеже
ство, заплашенъ да загуби за винаги своето име отъ дейностьта на
гръцкото духовенство, което подъ безразличното око на турците,
изгаряше ржкописите и българските книги; и самиятъ учитель
въ училището не преподаваше на български думи друго освенъ
единъ чуждъ езикъ. Паисий самъ въ своята килия, чувствуваше
да се съживева въ него душата на неговата раса; той взема пе
рото и написа една история на българския народъ. Той напомнюваше миналите величия, той подканяше българите да запазятъ
своя езикъ и своята национална душа.
Неговата книга бе напечатана много време следъ смъртьта
му. Но преписвана на рж ка отъ неколко верници, преписвана отъ
ентусиазирани четци, тя се разпространи въ ржкописъ отъ Вардаръ до Дунавъ. Не бе миналъ и половинъ векъ, и български
книги започнаха да излизатъ въ повече, една българска печат
ница се създаде въ главния градъ на Македония, една българска
книжарница се отвори въ македонския градъ Скопйе.
Въ всички македонски селища, кждето първите листове отъ
ржкописите на отецъ Паисий се беха разнели, изникваха учители,
писатели, поети. Зърното на самотния сеячъ се бе умножило и
покриваше долините и планините съ една жетва винаги все поизобилна.
Азъ винаги гледамъ спомена за далечния день, въ който отворихъ историята на Паисий. Той е толкова големъ, по-големъ
може би, отколкото военните герои; както всички знаменити дър
жавни мжже, този монахъ непознатъ и упоритъ, който прекара
своите дни и нощи за събуждането на единъ народъ, заспалъ отъ
вековете, съ перото и словото. Той е единъ живъ примеръ за
всички живи хора, които мислятъ. Въ дни на отпуснатость, кога
то скжпите ни идеи изглеждатъ забравени, изоставени, загубени,
да мислимъ за отецъ Паисий. Да седнемъ на нашата работна
маса и да пишемъ . . . Кой знае, колко души ще могатъ да се събудятъ по-късно отъ едно четене на единъ мраченъ ржкописъ.
Нищо не е загубено и бждещето е винаги отворено за най-отчаяните каузи, когато въ некоя часть некой непознатъ човекъ бди,
за да не се изгаси пламъка.
—
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И презъ единъ вЪкъ Македония, събудена отъ Пайсий, стана
отново както презъ средните векове, светилището на българ
ската националность. Бавно, упорито, преди да се прибегне къмъ
оржжието, българскиятъ народъ възвръщаше съзнанието си вед
но съ своите учители Преследвани никога отъ турците и винаги
отъ гръцкото духовенство, тези наставници требваше да иматъ
куража на мжченици. Затвора и смъртьта се отваряха напълно
велики предъ техъ, но всека година броя на училищата и учени
ците се увеличаваше. Македония искаше да възкръсне по-скоро
съ книгата, отколкото съ меча.
Това упорито усилие има своя отплата; независимостьта на
България въ 1878 година. На Берлинския конгресъ, оставяйки М а
кедония подъ турско господство, разделяйки я произволно отъ
страната, отъ която тя б ^ едно ценно живо парче, наложи на ма
кедонците продължаването на усилията имъ.
Ние не ще закъснеемъ до по-черните дни на големата ев
ропейска катастрофа. Държавниците, принудени да направятъ
договорите за миръ, не сж се погрижили да взематъ предвидъ
историята на Балканите, нито нейните поуки.
Македония, която бе люлката на българското възраждане, бе
подчинена на други народи. И както въ миналото, още повече отъ
миналото, въ Македония се горятъ българските книги, преследва
се, затваря се, убива се този, който ги чете, забранява се на де
цата да се молятъ на езика на техните деди, хиляди училища сж
затворени.
Но чуйте ме, приятели македонци, не губете куражъ. Спом
нете си за вашето минало. Вие, които присжствувате тукъ, вие
сте живо свидетелство за една раса, която е преминала векове,
е запазила националната си душа и не е мъртва.
Докато вие сте пламенни и верни, преследвачите ще вилнеятъ
напразно. Подържани отъ спомена на това, което бе интелектуал
ното минало на вашия народъ, отъ ролята, която той е игралъ
въ света, надевайте се !
Щ е дойде деньтъ, въ който безъ съмнение Европа ще даде
на всички народи, които я съставляватъ, толкова духовна свобо
да, колкото Александъръ Велики даде на своите поданици.
Вие сте преминали толкова бури, че днешната не требва да
ви смущава. Вие не сте повече изолирани както Отецъ Паисий,
пишещъ историята на единъ непознатъ народъ. Въ всички запад
ни страна се повдигатъ гласове всеки день по-многобройни, за да
искатъ за васъ правата, които договорите за миръ ви даватъ,
правото да бждете, и да запазите националната си душа.
Отъ Македония беше този български поетъ Жинзифовъ,
който призовавайки националната земя писа:
„ Шума, гора и планина,
Самия камъкъ въ тая страна,
Птица и риби въ Вардаръ рёка,
ке станатъ и ке дадатъ ответъ
на цела Европа и на целий светъ,
я българка съмъ, българинъ съмъ я,
българе живеятъ въ тая страна ! ”
—
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Това е гласъ, който не се гаси. Работете, надавайте се; б ъ 
дещето на Македония е въ вашитЪ ржце и азъ имамъ дълбоката
в£ра, че тя не ще загине ” .
*
Полковникъ Леонъ Ламушъ въ статия „ Няколко думи върху
историята на Македония ”, публикувана въ в. „ Ла Ж ьонъ Масе
доанъ ”, П ариж ъ, том ъ 1, бр. 1 о тъ януарий 1931 г., между дру
гото пише:
« . . . Знаейки господството на българския елементъ, Сърбия и Гърция
гледаха да си осигурятъ териториалното разпокъсване на тази страна. За
да постигне едно споразумение съ Сърбия, министъръ-председательтъ Гешовъ, отъ името на българското правителство, се съгласи споредъ тайния
договоръ отъ февруарий 1912 г. да остави една ивица отъ територията на
северна Македония, наречена « спорна зона », върху която Сърбия би могла
д а има претенция. Но съ тази « спорна з о н а » можеше да се разполага
споредъ арбитража на руския императоръ Николай Втори. Сърбия отъ
друга страна се съгласи да не претендира върху останалата часть отъ
Македония.
Правителството на Гешовъ б е силно атакувало въ България задето
е приело принципа на дележ а. Фактически ние писахме, въ 1912 г., че
единствения пжть за осигуряване съгласие между съю зниците беш е съ з
даването на една автономна Македония, независима отъ единъ или другъ,
и свободна да реши своята сж дба . . . Подъ сръбско и гръцко господство маке
донците загубиха и най-скромните си свободи, оставени имъ отъ турците;
свободата да говорятъ на собствения си езикъ, своите собствени вестници,
и публикации, и д а запазятъ имената на хората, селата и градовете.
Защото сръбска Македония е сега наричана « южна С ърбия»; можемъ ли
да се чудимъ при т ези условия, че загриженостьта, създадена отъ маке
донския въпросъ за изминалите четиридесеть години, още сжществува
днесъ и е винаги една заплаха за мира ? ».

*
Френскиятъ вестникъ „ Монитьоръ дьо Калвадосъ ”, Каенъ, Фран
ция, на 11 м ар тъ 1931 г. дава статия отъ Алфонсъ Ж ерм енъ подъ за
главие „М акедонскиятъ с л у ч ай ”. Между другото той пише:
« Българите никога нем а да изоставятъ части отъ тази область, кждето
т е сж мнозинство. Гърците и турците, винаги сж считали македонците
като българи. Сърбия признава този фактъ съ договора за съю зъ съ
България отъ 29 февруарий 1912 г. М акедонските славяни и т ези въ
България иматъ расова принадлежность, сжщ ите аспирации и сжщото
национално чувство .. .
Днесъ, въ Македония, може би повече отъ всекж де другаде, правата
на националните малцинства не сж признати и зачитани, и тази область
е станала една арена на бурна агитация. Човекъ се пита дали не би било
мждро и справедливо да се даде автономенъ статутъ за Македония . . . Отъ
всекж де има единъ викъ за миръ, но за нещастие никога нем а да има
миръ, докато една държава се обогатява за сметка на д р у г а ».

*
Въ „ Кореспондансъ
следното:

Юниверселъ ” отъ 20 май

1931 г. се

чете

« Съ договорътъ отъ Ньойи отъ 1919 г., великите сили потвърдиха
разделянето на Македония, станало съ Букурещкия договоръ отъ 1913 г.
но т е сжщо така признаха правата на етническите малцинства. И отъ
—
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сжщата тази дата, точно тези права се искатъ отъ жителите отъ частьта
на Македония, отстжпена на Сърбия и частьта отстжпена на Гърция.
Македония ц ела има около 2,400,000 души, състоящи се отъ българи,
гърци, сърби, турци, албанци, аромъни и евреи. Споредъ изследването на
много статистики засегащ и балканците, немци, чехи, французи и дори
американци верватъ, че броя на македонските българи е отъ 1,200,000, т.е.
половината отъ всички македонци. При все това, Сърбия нарани дълбоко
и въ най-интимните имъ чувства този брой българи, който б е включенъ
къмъ Сърбия, отказвайки признаването на националностьта имъ и, следо
вателно, сжществуването като национално малцинство. П одходящо е да
прибавимъ, че при договора отъ Букурещъ въ 1913 г., когато българските
делегати предложиха признаването, отъ страна на сръбските, гръцки и
ромънски делегати правата на българите, присъединени къмъ т ези три
страни, делегатите на трите държави се противопоставиха енергично.
Членове 2, 7, 8 и 9 отъ спогодбата влезнала въ сила на 16 юлий 1920 г.
и сключена между държавата на сърби, хървати и словенци (С.Х.С.) отъ
една страна и отъ друга Британската империя, Франция, Италия и Япония,
посочва правата, предназначени да покровителствуватъ етническите мал
цинства. Членъ 10 отъ сжщата спогодба пренася всички т ези права въ
международна область. Той поставя приложението имъ подъ контрола и
гаранцията на Обществото на Н ародите. Въ алинея 2 на този членъ е
казано: « Държавата на С.Х.С. се съгласява щото всеки членъ на Съвета
на Обществото на Н ародите има правото д а привлича вниманието на Съвета
за всеко нарушение или опасность отъ нарушение на едно каквото и да
е отъ тези задължения, и че Съвета ще може д а вземе такива мерки и
д а дад е такива инструкции, които ще изглеж датъ подходящи и ефикасни
въ случая ».

*
Френскиятъ депутатъ Е. Фротъ, членъ на комисията по външнитЪ
работи, членъ на социалистическата партия, е заявилъ предъ в. „ Ла
Маседоанъ
«Азъ съмъ дълбоко привързанъ къмъ мира, къмъ неговото организи
ране и неговото подържане, и съмъ просто на мнение, че Франция требва
д а работи въ съревнование съ другите европейски сили, за заздравяването
на мира на Балканите, кж дето сжществуватъ още, уви, истински опасности
за война !
Въпросътъ да се даде на Македония една автономия е единъ въпросъ
крайно деликатенъ. Не може, по мое мнение, да се реши, безъ д а се уреди
предварително самия балкански въпросъ. И азъ мисля, че въ рамките на
една федерация на балканските народи, решение вече отъ дълго време
разглеждано, би било възможно и сжщо необходимо да се даде на бъл
гарските жители на Македония, на които не знамъ сегашното положение,
необходимата автономия, на която т е иматъ право за да упражняватъ
своите местни свободи.
А зъ съмъ на мнение, че единъ сериозенъ опитъ требва д а се опита
въ този смисъль, чрезъ една федерация на балканските н а р о д и ».
(Изнесено и въ в-къ « Л а М аседоанъ», Ж енева, отъ 29 фев. 1932 г.).

Мнението на г. Герню, депутатъ и главенъ секретарь на лигата
за правата на човЪка и гражданина:
« . . . Щ о се отнася до македонскиятъ въпросъ, то и въ тази часть,
която е окупирана отъ Гърция, както и тази, която е окупирана отъ Ю го
славия, македонците требва д а се радватъ на признатите имъ права.
Ако македонците могатъ д а иматъ въ вжтрешностьта на големата
югославянска държава една административна автономия съ нейните пре
димства и съ сжщ ите предимства за българското население въ Македония
подъ гръцка и българска власть, е само една справедливость ».
(И знесено въ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ,
21 априлъ 1932 г.).
—
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*

Полковникъ Леонъ Ламушъ е добре познатъ френски авторитетъ
за Македония. Презъ 1904-1909 г. той бе въ Македония като членъ на
международната комисия (френски секторъ) за реорганизиране на ото
манските полицейски сили. Полковникъ Ламушъ често е посещавалъ
Балканите за специални изследвания. Той е авторъ на следните книги:
„ Л а Бюлгари данъ льо пасе е льо презанъ ”, Парижъ, 1892 г.; „ Л а Пенинсюлъ Балканикъ ”, Парижъ, 1899 г.; „ Ла Бюлгари ”, Парижъ, 1922 г.;
„ Кензъ анъ д ’истоаръ балканикъ, (1904-1918) ”, Парижъ, 1928 г.; „Л е
Бюлгаръ анъ Маседоанъ, данъ ле конфенъ оксиданто е анъ Т р а с ъ ”,
Парижъ, 1931 г.
Следващата извадка е отъ неговата статия „ Възпоменания отъ
Македония (1904-1909 г.) ”, публикувана въ списание „М ак е д о н и я ”,
Индианаполисъ, Инд. — бр. 9, том ъ 1, ноемврий 1932 г.:
« Единъ отъ най-дълбоките аргументи, посочвани отъ тези , които
оправдаватъ сръбското господство на по-големата часть отъ Македония и
опита за асимилиране на тази страна, е че македонските славяни не сж.
добре определени национално и че подъ външни влияния, могатъ да станатъ било сърби, било българи. Къмъ този аргументъ прибегватъ и единъ
големъ брой сръбски писатели, защото вънъ отъ официалните среди, малко
сж тези, които претендиратъ, че македонците сж истински сърби — прави
сърби.
Но за този, който е живелъ въ Македония преди войните и е билъ въ
състояние да добие действително познание за народа и условията, въпроса
не може повече да се поставя. Македонските славяни считатъ, че сж бъл
гари; и въ техъ националния духъ бе, може би, дори много по-пламененъ
отколкото у жителите на България.
Могцностьта на вжтрешната революционна организация, доказана отъ
големото възстание на Илиндень, привлече вниманието на великите сили,
показвайки имъ, освенъ твърдата решителность и сила на българите, и
липсата на предвидливость отъ страна на турците и техната неспособность
да установятъ единъ нормаленъ административенъ режимъ, или да възстановятъ закона и реда въ страната. Освенъ това, атентатите въ началото
на 1903 г., специално бомбардирането, следъ дълги месеци на упоритъ
трудъ, на Банкъ Отоманъ въ най-търговската часть на Солунъ, възбуди
Европа, чиито материални интереси б ех а изложени. Може да се каже, че
революционната акция постигна цельта си, понеже тя принуди силите да
се заинтересоватъ за Македония . . .
Преди да отпжтувамъ за СЬресъ, азъ посетихъ въ Солунъ сръбскиятъ
консулъ и неговата жена, и последната, съ която говорихъ на сръбски
езикъ, ми каза: «В и е отивате въ Сересъ; тамъ сжщо Вие ще можете да
говорите сръбски, само народа не го говори д о б р е ». т е з и думи показватъ
колко зле илюзорни б ех а некой сърби. Въ С ересъ и дум а не може да
става за техъ. Културни хора знаятъ, че царь Душ анъ б е дошелъ тамъ
презъ средн ите векове, но сърбите не сж оставили тамъ нито следа отъ
минаването си. Езикътъ на селяните б е много чистъ български, много
подобенъ на говора въ С редна Гора, следователно до литературния езикъ.
Отъ друга страна, тамъ имаше една напълно разгорещена борба съ
гърците, които преобладаватъ въ градовете С ересъ и Демиръ-Хисаръ, както
и въ най-южната часть на са н д ж а к а . .. Но вънъ отъ т ези отделни случаи,
християнските села беха български, съ повече или по-малко важенъ влашки
елементъ въ некой отъ техъ, именно въ две големи села на западъ отъ
Сересъ, Байракли-Джумая и Порой, и въ крайния северъ, въ малкия градъ
Горна-Джумая . . . »

*
Френскиятъ журналистъ Е. Хелсей е направилъ за в. ,, Ж урналъ ”
отъ П ариж ъ една анкета въ Югославия и България. Той се е занималъ
специално съ македонския въпросъ. При неговия престой въ Б елград ъ
—
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той е разговарялъ съ официални срЯди отъ диктатурата и е искалъ
да знае официалното мнение на сърбитЯ върху Македония и нейнитЯ
искания. Ето диалога, който е станалъ между него и едно високо лице
о тъ БЯлградъ:
« Р азк аза ми се това. Е дна отъ политическите партии отъ опозицията
(въ Югославския парламентъ) е искала да се сондира скоро избирателното
тело, за да се установи една програма годна да спечели повече гласове,
съ огледъ на евентуални избори. Пратеници сж. отишли въ провинциите.
А зъ ви дехъ неколко отъ техъ, и този именно, който б е натоваренъ да
отиде въ южна Сърбия, както вие казвате.
— Е добре ?
•— Е добре, споредъ неговия рапортъ, тамъ нем а освенъ единъ гласъ.
« Вие искате д а се избере вашъ кандидатъ ? — му казватъ всички ин
форматори. Обещайте на хората, че т е ще могатъ д а говорятъ български,
да отиватъ на българска черква, да четатъ български книги, безъ да рискуватъ да отидатъ въ затворъ. те ще се стараятъ твърде скоро да станатъ
югославяни. те отказватъ да бждатъ сърбизирани. те изискватъ катего
рично свободата на кореспонденцията съ своите роднини, които ж ивеятъ
оттатъкъ границата». Такова б е заключението.
— А ! К аза ви се това ? Ние не го знаехме. Наш ата полиция не е
направила добре. Сгрешилъ е, че ви го е казалъ. Ние предупреждаваме.
— Но накрай некакво омекотяване въ Македония . . .
— н е м а Македония. Сръбскиятъ народъ не я познава.
— И ако Италия, за да ви атакува, не очакваше освенъ българското
присъединяване ? И ако неколко мждри реформи, върху този малъкъ жгълъ
земя, сж достатъчни да задърж атъ готовия за избухване гръмъ . . .
— н е м а Македония.
А зъ честно повторихъ това, което съмъ чулъ — прибавя г. Хелсей.
А зъ анкетирахъ, азъ свидетелствувамъ. Н е е на мене д а присжждамъ.
Въпреки много смущаващи слухове, въпреки точни заплахи, въпреки
признаци на недоволство, азъ намерихъ Б елградъ равнодушенъ .. .
Но азъ познавахъ до сега една барутница въ Европа, тамъ горе, до
Данцигъ. А зъ зная сега, че сжществуватъ две.
Има много динамитъ натрупанъ на бреговете на Адриатика.
Въ Европа, въ Франция, нека не го пренебрегватъ ».
(«М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 6 априлъ 1933 г.).

*
,, Напоследъкъ голЯмиятъ и възторж енъ приятель
и нейното велико дЯло, г. Ж о р ж ъ Десбонъ, е написалъ
въ ,, Аксионъ Нувелъ ” , кждето пламенно брани нашата
шава по единъ смЯлъ начинъ твърденията на сърбитЯ
дония. Той между другото пише:

на Македония
редица статии
кауза и съкруотносно Маке

« Македонскиятъ въпросъ требва да бжде разрешенъ часъ по-скоро !
Инакъ мирътъ на ц ел а Европа е застраш енъ. Македония е камъкъ, който
препъва колата на мира. Македония не бива да се д е л и на гръцка, бъл
гарска и сръбска ! Македония целостна и неделим а ! ..
Какъ може д а се обясни уверението, че Македония е населена отъ
българи — уверение дошло отъ патриарха Бркичъ до адмирала Орловъ,
натоваренъ отъ Екатерина втора да подигне християните въ Балканите ?
Какъ може д а се обясни, че неоспоримото доказателство з а несръбския
характеръ на Македония, се намира въ трудовете на техния « интелектуаленъ ел и т ъ » като у Бошковичъ, Рачанинъ, Велко Поповичъ, Руварацъ,
Николичъ ? Сжщо у Видаковичъ, Суботичъ и Томичъ ?
Какъ може прочее, да се обясни, че на 25 януарий 1862 г. въ единъ
официаленъ документъ, поместенъ въ официаленъ сръбски вестникъ __
министъра на вжтрешните работи на Сърбия е призналъ български тери
тории тогава подъ властьта на Турция и не вмъкнати въ д е л а на българска
Македония по договора на Ньойи ? Какъ може д а се обясни, че Миятовичъ
— сръбски министъръ въ Лондонъ — е превелъ доклада на Л ежанъ за
—
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мисъ Макензи и мисъ Ирби, пжтните бележки на които захващатъ съ
възторженъ предговоръ отъ ржката на Гладстона, преведени на сръбски ?
Какъ най-после ще се обяснатъ невероятните насилствени мерки срещу
населението въ македонските окржзи сега, подъ короната на Югославия ?
— И че официалните власти се отнасятъ съ македонците не « като къмъ
братя, а като къмъ победени » ?
Т ези свидетелства сж отъ голема важность. Македонскиятъ въпросъ
требва да бжде разрешенъ. Инакъ . . . черната перспектива на новите войни
се чертае на хоризонта. Правда на Македония ! »
(В-къ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 11 май 1933 г.).

*
Въ френското списание ” Т еръ д ’Еуропъ ” отъ месецъ юлий 1933 г.
е поместено едно писмо отъ Югославия, изпратено отъ баронеса
Д ’Азбекъ. Между другото френската баронеса пише следното за по
ложението на Югославия и въ защита на Македония:
,, . . . Въ Сърбия има една българска Македония, която е една
истинска Елзасъ-Лотарингия на БалканитЪ, и която е повече бъл
гарска, отколкото Елзасъ е френска провинция; защото елзаскиятъ езикъ е едно немско наречие, докато едно солидно проуч
ване ни убеди, че македонците говорятъ хубавъ български езикъ.
Това е много важно да се отбележи, защото сърбитЪ претендиратъ, че македонците говорятъ н^що подобно на сръбски и искатъ да ги считатъ за сърби . . . ”

*
Въ връзка съ последните владетелски срещи, между българскиятъ
царь Борисъ и югославянскиятъ краль Александъръ въ Белградъ, мно
го отъ французскитЪ вестници виж датъ разбирателство на дветЪ стра
ни въ разрешението на македонския въпросъ. В-къ ,, Н отръ Танъ ” да
ва статия отъ Пиеръ Браслетъ, въ която се казва, че споразумението
между България и Югославия, между другото, тр еб в а да даде едно
либерално отнасяне към ъ българскит-fe малцинства въ Югославия, Гър
ция и Ромъния.
ГолЪмиятъ парижки в. ,, Т а н ъ ” п ъ къ пише, че и днесъ продъл
жава да сжществува страшниятъ македонски въпросъ, който дЪли
двата народа и по своето могжщество създава инциденти, продължа
вайки често стари вражди и умрази ”.
(В-къ „ Македонска Трибуна ” , Индианаполисъ, 28 дек. 1933 г.)
#
Г-нъ А.П. Николъ, запасенъ майоръ, бившъ членъ на междусъюз
ническата комисия по репарациит-fc, на главната междусъюзнишка ко
мисия за РейнскитЪ области, както и на смесената комисия по гръцкобългарското изселване, е отправилъ до главния секретарь на О.Н. Авенолъ едно обширно писмо, въ което между другото пише:
,, Когато вие ще си припомните, че по силата на Ньойския
договоръ повече отъ милионъ и половина българи сж подъ власть
та на Югославия, Ромъния и Гърция — не ще отречете, че въп
р о съ тъ е о тъ голямо значение.
—
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Неоспоримъ ф актъ е, че гаранцията за сигурностьта и бла
годенствието на едно такова население, подписана отъ предста
вителите на съюзните сили, остава въ сжщность м ъртва буква
и че тия нещастни българи водятъ едно сжществуване абсолют
но несигурно . . . ”
*
Джими Ш митъ, депутатъ, бившъ министъръ, е отговорилъ лю
безно на анкетата, която ,, Ла Маседоанъ ”, отъ Женева, провежда
върху балканското положение; той е членъ на радикалъ-социалистическата партия. Заявилъ е:
« Вие ме питате дали Франция трЪбва да се интересува отъ БалканитЪ,
за да работи за установяването на едно равновесие на миръ въ този по
луостровъ. А зъ съмъ напълно на мнение, че Франция не би се, въ нито
единъ моментъ, дезинтересирала отъ единъ такъвъ проблемъ. Ролята на
нашата страна е точно да бди и да работи за подържането на мира на
Балканит-Ь. И това Франция трЪбва да го прави съ най-голЪма безпристрастность ».
—- Какво мислите вие за македонския въпросъ ?
« Това е, безъ никакво съмнение, единъ проблемъ, който интересува
всички гЬзи, които иматъ н-Ькаква реална грижа за подържането на бал
канския миръ. И ако съ една автономия дадена на българското население
въ Македония, може да се стигне до стягането и заздравяването на връзкит-Ь на приятелство между България и Югославия, азъ ще се радвамъ,
защото това ще позволи една нова сила повече за балканския миръ. Защо
сжщо не би могло да се разгледа една българо-югославска федерация, като
въведение за една по-голЪма балканска федерация ? »

АМЕРИКАНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Големиятъ вестникъ ,, Крисчънъ Сайънсъ Мониторъ ” о тъ Бостонъ
публикува, въ броя си отъ 7 априлъ 1931 г., впечатленията на своя
кореспондентъ Р.Х. М аркъм ъ отъ едно негово пжтуване въ Македония
подъ гръцка власть. Въ кореспонденцията се казва:
,, . . . Ние пжтувахме въ автомобилъ отъ Корча (Албания) за
Солунъ. Минавайки отъ Албания въ Гърция не се намерихме м еж 
ду гърци, но между българо-македонци, и въ сжщото време въ
сърдцето на най-големия балкански проблемъ. Селата, които ние
преминахме сж български, хората които ние срещахме, работни
ците по полетата, ж ените миещи покрай р е к и т е дрехите и на
ливащи вода по изворите въ селата, сж българи. Ч овекъ не мо
жеше да не го забележи. Т ех н и те образи, т е х н и т е характерис
тични национални костюми, т е х н и т е кжщи и т ех н и я тъ езикъ сж
български. Пристигнали въ Леринъ (Флорина), ние променихме
колите и тръгнахме за Солунъ. Нашиятъ новъ шофьоръ ми гово
реше на български. Той ми казваше имената на селата, които пре
сичахме — всички т е сж българо-македонски. Но имената, които
ми казваше, беха предишни имена, не новите официални имена.
Всеко м есто б е прекръстено. Сжщо всеко лице носи едно гр ъ ц 
ко име и писмата, които не сж адресирани на гръцки и които не
носятъ гр ъ ц к и те имена на селата или на града, сж връщани.
Н априм еръ Иванка Михайлова става на гръцки Янула Михалако—
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пулосъ. И това е името, което требваш е да се употребява. Десеть
мили по-насеверъ, въ Македония подъ сръбско господство, тази
сж щ ата жена ще т р е б в а да се именува Йованка Михайловичъ.
Т укъ има не по-малко отъ сто хиляди българи, но нито едно
българско училище. Българскиятъ езикъ не може да бжде употр^бяванъ на публични събрания; но ш оф ьорътъ ми каза, че т е
п е я т ъ българските песни при различни праздненства . .. Изъ пж
тя ние не бехме спрени отъ полицейски агенти, както това става
въ Македония подъ сръбско господство.
Наблюдавайки тези прости и трудолюбиви хора, които ис
каха своя миръ и прогресъ, да работятъ своите ниви, азъ не мо
ж ехъ освенъ да се надевамъ, че тези малцинства ще получатъ
достатъчно свобода, за да задоволятъ т е х н и т е културни нужди
и основни национали аспирации . . . За пръвъ пжть отъ векове, ще
има тогава спокойствие и прогресъ на Балканите ”.
*
Авторитетна американска организация „ Форейнъ Полиси Асосиейшънъ ”, която издава на всеки две седмици списанието ,, Форейнъ По
лиси Репортсъ ”, въ книжката си о тъ б декемврий 1933 г. разглежда по
ложението на балканските страни. Рапорта е озаглавенъ ,, Балканите
въ световната криза ” и е написанъ отъ специалниятъ пратеникъ на
Балканите Мейбълъ Сатърли Ингалсъ. Между другото авторката пи
ше следното за македонския въпросъ:
„ Населението въ Македония е въ мнозинството си българско
и презъ 19 в е к ъ работи съ българите въ т ех н а та борба за сво
бода. Санъ-Стефанския договоръ отъ 1878 година предвиждаше
една ,, велика България”, която включваше Македония. Вследствие
нам есата на великите сили този договоръ б е замененъ отъ Бер
линския договоръ, който направи отъ България една независима
държ ава, като остави Македония подъ турско владичество. Бол
шинството отъ македонците никога не се примириха съ това по
становление. Т е непрестанно агитираха за освобождението отъ
турците и, следъ 1919 г. отъ Гърция и Югославия, между които
т е беха разделени отъ Ньойския договоръ.
. . . Македонското движение при това има за цель не само ос
вобождението на Македония о тъ чуждо владичество, но основа
ването на една независима държ ава, която да включва и българ
ска Македония. Б ъ лгар и те сж живели дълго време съ мечтата за
една свободна Македония, че това е станало за т е х ъ вече една
характерна национална черта ”.
Спирайки се на външ ната политика на балканските държ ави ав
торката казва, че отношенията между България и Гърция сж били огор
чени поради факта, че Гърция не е приложила протекцията за правата
на македонците, съгласно малцинствените договори. А за отношения
та между Югославия и България казва, че т е сж били силно огорчени:
,, Изправена предъ подобни териториални и малцинствени
проблеми, България постоянно е отричала да възприеме Балкан
—
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ския пактъ, гарантиращъ настоящето положение. Нейниятъ отказъ да се присъедини към ъ гръцко-турския пактъ, отъ 14 септемврий 1933 г., се дълж и очевидно на факта, че презъ този пактъ
Турция гарантира настоящитЯ граници на Гърция.
Албания, която претендира, че около 600 хиляди албанци въ
Югославия нЯматъ свои културни и политически права, се нареди
заедно съ България по въпроса за малцинствата ” .
#
Американскиятъ полковникъ г. Александеръ Пауелъ, е публикувалъ въ нЯколко последователни броя на американското списание ,, Либърти ” четири статии озаглавени ,, Е ли близка една нова война ? ” ,
въ която той разглежда положението въ Европа. Между другото той
пише:
« Сегашните граници въ Европа не сж определени върху базата на
справедливостьта и на етнически, икономически, географски и политически
принципи. Напротивъ, т е сж наложени отъ омраза, отмъщение, шовинизъмъ и алчность .
Следъ като споменава неколко примера на политически комбинации
въ Европа, авторътъ се спира на договорътъ въ Ньойи, на разделянето на
Македония и на въпроса за малцинствата.
« Договорътъ отъ Ньойи, пише той, обеща изрично на България единъ
излазъ на Егейско море, защото целото крайбрежие на това море, вклю
чително пристанището на Дедеагачъ, б ех а предадени на Гърция. Но това
обещание, както всички други направени отъ победителите, б е цинично
пренебрегнато. Н ещ о повече: българското население, поставено подъ ю го
славско господство, се оплаква непрекъснато отъ неправдата и потисничест
вото; хиляди сж избегали въ България като нещастни бежанци; м еж ду
временно въоржжени групи сж формирани, за да покровителствуватъ противъ
сръбското потисничество тези, които сж останали въ Македония. Подъ
югославско господство и подъ гръцко господство, българските училища и
църкви сж затворени и всички усилия сж направени, за да се унищожи
българския езикъ и националното чувство и всичко това, разбира се, въ
флагрантно противоречие съ клаузите отъ малцинствените договори.
« Но, ще кажете вие, защ о потиснатите малцинства не правятъ апелъ
до Обществото на Н ародите ? Нали за това е О. Н. ? (извинете з а моя
см ехъ ). Всекакви други нещ а, освенъ алтруизъмъ, беха целите на тези,
които съ здадоха О. Н. Това не е една институция натоварена д а поправи
неправдите и да осигури правдата. Напротивъ, тя е станала фактически,
единъ инструментъ, съ който победителите отъ голем ата война възнамеряватъ д а държатъ победените въ едно потисничество и въ една вечна инфериорность ».

ГЕРМАНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Г-нъ Герхардъ Кристофъ въ вестникъ „ Фосише Ц айтунгъ ” отъ 14
октомврий 1927 година, пише дълга статия, въ която между другото
казва:
« М акедонците въ днешна южна Сърбия се наричатъ българи. На
всеки случай ржководните лица — не само тия, които ж ивеятъ като еми
гранти въ София, а всеки, който се занимава съ политика, всеки бившъ
борецъ за свободата отъ турско време, всеки македонски студентъ въ Берлинъ, Парижъ, Виена или Скопйе. Въ много градове и села на Македония
н ем а семейство, което д а не е пратило синъ, братъ, братовчедъ отвъдъ
границата, въ България, за да готви тамъ освобождението на Р о д и н а т а ».
—
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Подъ заглавие ,, Какво видЪхъ въ Македония ” германския проф.
д -р ъ К. Фрицлеръ пише между другото:
« . . . Въ Велесъ се срещнахъ съ единъ бивнгь депутатъ сърбинъ (отъ
радикалната партия), чийто схващания по македонския въпросъ ме живо
интересуваха. Той ми заяви, че македонските славяни не сж нито сърби,
нито « македонославяни», а принадлежать въ културно отношение къмъ
българщината. Само че т е не се стремели къмъ едно държавно обединение
съ България, а искали да бждатъ оставени на спокойствие отъ сърби и
отъ българи; поради това и самъ той билъ противъ сръбския насилнишки
режимъ на сръбското правителство, режимъ, който не води къмъ нищо
добро. Подобни думи беха ощ£ по-ценни за мене понеже и д ех а отъ сръбски
уста...»

(И зъ соф. в. „ М а к е д о н и я ” 21 януарий 1928 г.)
*
Вестникъ „ Хамбургеръ Нахрихтенъ ” о тъ 27 ноемврий 1929 г. въ
една статия отъ атинския си кореспондентъ пише:
« Обикновено се мисли, че отъ лингвистична гледна точка балканските
и европейска войни сж имали за Гърция значението на едно усъвършенствуване на националното единство. Една статия на г. Кардарасъ, въ в.
« А крополисъ», отъ Атина, показва ясно колко това мнение е погрешно
и колко държавата, наречена национално гръцка, страда отъ различни
езикови въпроси. Кардарасъ описва едно пжтуване, което той е направилъ
изъ Гърция и казва:
« Въ течение на целото мое пжтуване азъ можахъ да се убедя, че
всички чужди езици се говорятъ въ Гърция и че гръцкиятъ езикъ е дори
пренебрегванъ. А зъ чухъ да се говорятъ следните езици: отъ Атина до
градъ Левадия, албански; отъ Гери до Трикала — ромънски; отъ Катерина
до Солунъ — ромънски и турски; въ Солунъ — испански; отъ Солунъ до
Леринъ — български; моето възмущение достигна кулминационната си
точка въ Леринъ, когато азъ требваше да констатирамъ, че не само народа,
но сжщо и известни образовани среди говорятъ български. Т е ми казаха,
че сж научили официално български, на местото на гръцки.
Гръцкиятъ пжтникъ е на мнение, че т ези « диалекти, неразбираеми
и напълно н ен уж дн и », требва да бждатъ отстранени, защ ото т ези чужди
езици оставятъ у чужденеца впечатлението, че гърцизма е една смесь отъ
разни националности. Езиковиятъ въпросъ разкрива една огромна важ
ность за Гърция. Статистиката на министерството, споредъ която Гърция
е населена само отъ гърци, и че специално новите територии сж напълно
погърчени, не е впрочемъ достатъчна».

В-къ „М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ, отъ 20 февруарий
1930 г., помества статия по случай 70-годишнината на големия гер
мански ученъ Густавъ Вайгандъ. Между другото въ нея е казано:
« Отъ особено значение е книгата му « Етнография на М акедония»,
която той и здаде на 1924 г. Въ тая книга сж събрани и наредени множест
во научно удостоверени факти и разни доказателства, които говорятъ убе
дително за чужденеца, че македонските славяни сж българи, съ българско
национално съзнание.
На страница 101 отъ тая си книга, проф. Г. Вайгандъ пише:
« Крайно време е да се поправятъ престжпните неправди на Ньойи
(на Ньойиския договоръ — б.н.), да се съ здаде една независима Македония
въ старите й граници, та по такъвъ начинъ да се даде възможность на
коренното й население да ж ивее свободно на национална почва и да се
—
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развива правилно културно и стопански. А следъ това самъ по себе си
ще настжпи и тъй многожелания миръ между балканските народи, като
се съ здаде и единъ общъ балкански съю зъ отъ равноправни членове —
балканските държави ».

*
Вестникъ „ Германия ”, излизащъ въ Берлинъ, отъ 7 м артъ 1931 г.,
пише:
« Пжтуването на директора на секцията за малцинствата при О. Н. г.
Пабло де Азкарате и Флоресъ, въ балканските, столици, виа Прага-Будапещъ, е привлекло навсекжде вниманието. В ъзползувалъ се е въ София,
за д а се занимае отново широко съ въпроса за българските малцинства.
Напомнено е, че малцинствата съществуващи въ България, главно турци
и после евреи, арменци и пр., се радватъ на всички права, които произтичатъ отъ договорите и притежаватъ свои собствени национални културни
институти. Напротивъ, подчертава се специално отказа на Гърция и Ю го
славия да признаятъ дори същ ествуванието на български малцинства, до
тамъ щото югославската и гръцка държави избегватъ дългътъ д а понесатъ
и изпълнятъ желанията на малцинствата ».

#
Подъ заглавие „Господството на сръбския тероръ ” , берлинския
вестникъ „ Д еръ Ангрифъ ” отъ 12 м ар тъ 1931 г., публикува една ста
тия посветена на третирането, което понасятъ различните малцинства
въ Югославия. Ето пасаж ите засегащ и Македония:
« Ако такива условия сжществуватъ въ Хърватско, човекъ може да
си въобрази лесно това, което е и въ българска Македония, пъшкаща подъ
игото на Белградъ. В ладеенето на терора, което е станало тамъ една систе
ма, не се нуж дае отъ описание. Майчиниятъ езикъ на населението — българскиятъ — е строго забраненъ и тази забрана се простира както до
книгите, така и за вестниците. Достатъчно е щото единъ вестникъ, една
книга, дори библията, на български езикъ да бждатъ открити при некой,
за да бж де той « виновенъ » и хвърленъ веднага въ затворъ. Религиозната
служба става само на сръбски и сжщо така, разбира се, обучението. Когато
единъ селянинъ се отдалечава повече отъ два километра отъ своето село,
той требва д а притежава едно писмено позволение отъ коменданта на
жандармерията въ местото. Ж ените и младите момичета, чиито мжже и
бащи сж избегали въ България, за да избегнатъ жестокия бичъ, сж насил
вани да се оженватъ за сръбски жандари, които ставатъ така собственици
на имотите на македонците. За извършване на публични работи, и специал
но за постройка на окопи покрай българската граница, която отъ сръбска
страна е една непрекъсната линия отъ окопи, телени мрежи, населението
е събирано като животни и требва д а работи подъ заредения пистолетъ ».

*
Д -р ъ Куртъ Трамплеръ, членъ на издателството на „ Мюнхенеръ
Нойестенъ Нахрихтенъ ”, е сжщо редакторъ на списанието „ Дойче
Фолксбилдунгъ ”, авторъ на книгата „ Държавни и национални об
щности: Едно решение за европейските малцинствени проблеми ” (пу
бликувана отъ Р. Олденбургъ, Мюнхенъ), авторъ на много политически
статии по въпроса за националностьта въ списания и ежедневници, и
председатель на Академическия работнически комитетъ за германска
реконструкция. С татията „ Справедливость за Македония ” отъ г. Трам п
леръ е публикувана въ в. „ Л а Маседоанъ ” , Женева, брой 177, 3 юлий,
1931 г.:
—
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« Македонскиятъ проблемъ, пише г. Трамплеръ, винаги е събуждалъ
у мене единъ хуманенъ интересъ, тъй като азъ се възхищавамъ отъ и з
вънредната храбрость, съ която македонските българи се борятъ за подър
ж ане на своето национално същ ествувание и за свобода отъ оковите, които
ги приковаватъ къмъ чужди държави. В секи проницателенъ човекъ требва
да почита тЬхната борба, даж е този, който е на мнение, че некой отъ
нейните, аспекти съставляватъ голем а опасность за мира въ Европа. Но
дори тези, които биха поздравили една промена въ методите на маке
донците въ преследване на тЬхната борба, безъ колебание ще приематъ,
че македонското освободително движение има правото на своя страна, и
че борбата срещу потисничеството е една отбрана — напълно логична и
убеди тел н а. . .
Би било желателно ако държавите отпуснатъ областна автономия, въ
рамките на държавата, на областите така гжсто населени съ българи, и
по-нататъкъ е сжществено щото бежанците, които сж изгонени отъ домо
вете имъ съ насилнически официални мерки, да добиятъ позволение да
се върнатъ въ техни те жилища безъ страхъ отъ сждебно преследване. ..
Би било специално ценно за поздравляване ако омиротворението на
оспорваната Македония би довело до пжтя на едно по-тесно единство въ
югоизточно-европейскитЬ държави, една възможностъ, която би отстранила
непрекжснатата заплаха отъ войни, която се появява по политически при
чини на Балканите.
Сметамъ сжществено да установя, че въ случай на каквато и да е
война, която би била предизвикана отъ македонския въпросъ днесъ, вината
за конфликта не би требвало да се хвърли върху народа, който е ангажиранъ въ тази борба за свобода, но че целата отговорность пада върху Об
ществото на Народите, което не е направило нищо, за да се достигне до
едно справедливо решение на този въпросъ. Дългъ е на Обществото на
Н ародите да разгледа този въпросъ въ неговата целость съ пълна сериозность и добра воля, и да изготви щедри предложения за неговото решение.
Ако то пренебрегне този си дългъ, то поема пълна отговорность — въ
мирното наблюдаване зародиш а на единъ новъ общъ конфликтъ и въ
служенето на голем ите аспирации на държавата, вместо на идеала на
справедливостьта ».

*
Въ германския вестникъ ,, Фосише Цайтунгъ ” , г. Артуръ Щайнхардъ се спира на отношенията между българи и сърби. Поводъ за
това му дава неотдавнашниятъ споръ въ българския печать за така
наречената интегрална Югославия. Следъ като изтъква упоритостьта
на съ рбите относно признаването на българите въ Македония, г. Щайнх ар д ь заключава:
« Досега имаме едно неоспоримо начало, извънъ всеки споръ, за бъл
гарите: докато Белградъ не признава българското малцинство въ Македо
ния и не му дава възможностъ да ж ивее съ своята народна самобитность —
до тогава не само и дума не може да става за подобрение на отношенията,
но и всички средства за борба противъ потисничеството сж оправдани».
(Изнесено въ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ,
25 августъ 1932 г.).

ИТАЛИАНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Въ една кореспонденция пратеникътъ въ Загребъ на в. ,, Кориере
делла С е р а ”, г. Марио Сартоли, пише:
«А к о диктарурата не е постигнала своята цель: унификацията на
Ю гославия съ една положителна дейность за творчество и спокойствие,
тя е реализирала тази цель въ обратенъ смисълъ. Въ действителность
целиятъ светъ е съгласенъ ■
— сърбите, както хърватите, словенците, както
—
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македонските българи, унгарците както немците, че това управление тр еб
ва д а си отиде. Духовната унификация на страната е реализирана отъ
тази гледна точка. Държавата не е единна, тя е още далечъ отъ това да
бжде единна. Но народа е единенъ; народа е противъ държ авата».

*
В-къ ,, Илъ Секоло делла Сера ” е помЯстилъ следната статия по
поводъ съзаклятието на военни въ Мариборъ:
« . . . Когато се прави искрено проучване на работите, безполезно е да
се фалшифициратъ статистиките, като се приписва на македонските бъл
гари сръбска народность и имъ се дава името « южни съ р би ». Българите
отъ Македония никога не сж пропускали случая д а потвърдятъ своето
неизменно намерение да се освободятъ отъ днешното сръбско владичество
и често сж прибегвали до революционна и терористическа дейность. Сър
бите се опитваха да прикриятъ народностьта и на албанците, като ги
наричатъ турци или джемиетъ. Но и останалите несръбски елементи въ
сръбската армия сж враждебно настроени къмъ държавата. Отъ всички
тия българи, албанци, мюсулмани, хървати, словенци, черногорци и др.
разночинни елементи не може да се създаде компактна и сигурна армия.

Доскоро се смЯташе, че армията е сигуренъ и мощенъ инструментъ въ ржцетЯ на сърбитЯ. Днесъ е вече явно, че въ армията има
пукнатини; че центробЯжнитЯ тенденции р азяж д атъ и отслабватъ и
армията, отразявайки настроенията на многобройните населения срещу
сръбската корона. Кралскиятъ деспотизъмъ завърши съ възбуждане
недоволството и всрЯдъ самитЯ сърби; короната е вече разклатена.
За да м огатъ да спасятъ онова, което още може да се спаси отъ
крушение, сръбскитЯ патриоти искатъ едно републиканско разрешение
на сръбската проблема. Тия сръбски патриоти вече замислюватъ едно
превръщане на Югославия въ федерална република съ автономия за
хърватитЯ, словенцитЯ и македонскитЯ българи. Но — възможно ли
е това републиканско разрешение на въпроса ? ”
(И зъ „М акедонска Т р и б у н а ”, Индианаполисъ, 23 юлий 1932 година).
*
Г-нъ Ж о р ж ъ Нурижанъ, кореспондентъ на италиянски вестници и
авторъ на нЯколко книги, които имаха задача да популяризиратъ бъ л 
гарската история и култура всрЯдъ италиянското общество, и обратно,
много пжти е изтъквалъ българщ ината на македонскитЯ славяни. Това
особено ясно е изтъкналъ въ издадената о тъ него книга ,, Италия е
Булгария ” (издателство ,, Нуова Еуропа ” ), на страници 89 и 91: ,, БългаритЯ взеха своята азбука направо о тъ гръц ката и, следъ като я из
мениха както се налагаше, приспособиха я към ъ особеноститЯ на своя
езикъ. Това 6Я дЯло на двамата братя българи отъ Солунъ Кирилъ и
Методи, които католическата Ц ърква почита като свЯтци. ТЯ първи
преведоха на тЯхния езикъ голЯма часть отъ Библията и разни други
гръцки книги . . .
,, . . . Въ Македония говоримиятъ диалектъ на народа запазва зна
чителни старобългарски белези . . .
........Въ всЯки случай, българскиятъ езикъ нЯма диалекти, които
много да се различаватъ единъ о тъ другъ. Б ъ лгари н ъ тъ о тъ Тулча,
при устието на Дунава, и българи нътъ отъ Охридъ въ югозападна М а
кедония, м огатъ цЯли часове да си говорятъ и да се разби ратъ безъ
най-малка мжчнотия ” .
—
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Въ издадения отъ г. Ж . Нурижанъ българо-италиянски речникъ
отъ 1928 г. (издателъ Витали Нахмиасъ и братъ ) е поместенъ на италиянски и български езикъ предговоръ. Т ам ъ г. Нурижанъ сжщо под
чертава: „ З а щастие, българския езикъ нЪма наречия. Както българинътъ отъ Добруджа, така и тоя о тъ Македония, люлка на българ
ското духовно възраждане, м огатъ да се разбератъ безъ никакви труд
ности ” *.
ХЪРВАТСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Подъ заглавие „ Чия е Македония ? ” в. „ Хърватски листъ и Даница ” (Н ю -Й о р к ъ , б априлъ 1929 г.) печати следната статия:
« Сърбите викатъ отъ все гърло по целия светъ, че Македония е
техна, сръбска, само сръбска. Нека да видимъ малко, иматъ ли т е право
за това.
Не ще се спираме на обстоятелството, че Македония въ средните в е 
кове била люлка и матица на българската държава (царь Самуилъ). Не
ще се спираме и на това, че славянското население въ Македония и по
своя говоръ, и по носията си и по физиономията си е българско и като
такова се чувствува. Оставяме на страна и това, че най-видните културни
и политически деятели на българския народъ сж отъ македонски произходъ.
Отъ сръбска страна се казва, че днешното българско национално чувст
во у македонците е само последица отъ българската национална пропа
ганда въ последните десетилетия на турското владичество въ тая страна.
Но това сръбско твърдение пада отъ факта, че българската национална
съвесть въ Македония била будна и здрава още въ първата половина на
19-ия векъ, когато за така наричаната Екзархия и з а каквато и да е
пропаганда отъ София не може и дум а да става. Сръбската теза се раз
бива още и отъ факта, че всички западно-европейски писатели и пжтници,
които сж пжтували въ началото на 19 векъ по зем ите на европейска Турция,
сметали Македония за българска земя и наричатъ нейното население по
народность българско.
Щ е споменемъ отъ тия писатели само главния френски писатель и
поетъ Ламартинъ, следъ това Бланки и особено Сиприянъ Робертъ. П ослед
ния е роденъ на 1807 година. Билъ професоръ по славянски езици и ли
тература въ « Колежъ дьо Ф рансъ». Написалъ е много съчинения за
славяните, между другите и съчинението « Les Slaves de Turquie » (Славя
ните въ Турция). Най-големъ д ел ъ отъ тая книга заем а България и бъл
гарския народъ. Той пръвъ отъ французите начерта етнографските граници
на България. Въ тая книга Сиприянъ Робертъ казва, че най-големата
часть отъ населението въ Македония съставляватъ българите, т ех н и т е
селища, казва той, достигать чакъ до западна Албания .. .
Наистина, въ 15-ия векъ, въ времето на царь Душана, сръбската държавна власть се е прострела и върху некой части на днешна Македония,
но тази временна и преходна сръбска окупация, която не е траяла нито
пълни 50 години, не променила — и по самото естество на нещ ата не би
могла да промени — нищо по отношение на етнографските особености въ
тия земи. И следъ тая окупация тамъ си е останалъ сжщия националнобългарски характеръ, какъвто си е билъ и преди окупацията ».

*
*
Презъ 1966 г. г. Нурижанъ изпадна въ главоломно противоречие
себе си, като писа, че въ Македония никога не е имало българи. Т ази му постжпка,
естествено, съ нищо не поврежда на историческите и научни истини, които самиятъ
той до 1964 г., т.е. въ течение на четиридесеть години, добросъвестно б е изнасялъ.
—
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Софийскиятъ вестникъ ,, Зора ” помества статия отъ Владимиръ
Радичъ, въ която синътъ на хърватскиятъ водачъ казва между другото:
« . . . Отъ провъзгласяването на диктатурата изминаха повече отъ три
години. Планътъ на Александъръ Карагеоргевичъ и компания се провали,
защ ото хърватите, пъкъ и народностните малцинства — на първо место
македонските българи — оказаха съпротива, каквато на сънъ не сж очак
вали белградските, управници . . . »
(Съобщено въ «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, 19 май 1932 г.).

ГРЪ Ц КИ СВИДЕТЕЛСТВА

Вестникъ „ Врадини ” въ броя си отъ 2 януарий 1929 г. пише:
« Въ СЬрска и въ Драмска околии има още славяногласни семейства,
които заявиха, че ще се изселятъ, но още не сж си отишли. Тия семейства
требва да си отидатъ веднага и на техните, имоти да се населятъ гърците,
които дойдоха отъ България. Въ западна Македония, особено въ Леринска
и Костурска околии, по отношение на броя гръцкиятъ елементъ е по-малъкъ
отъ славянскиятъ. Тия краища требва да се колонизиратъ съ гжста гръцка
бежанска маса. Тукъ особено требва д а се населятъ гръцкитЬ бежанци
отъ България. Въ земята, която изселените гърци оставатъ въ България,
требва да се заселятъ българогласните и « правещи се бъл гари » жители
отъ Леринска и Костурска околии; — престжпление е, че т е се намиратъ
въ Гърция ».

ff-

В-къ „ Неа Алитиа ”, въ броя си отъ 16 юний 1929 г. определя броя
на бъ лгарите въ егейска Македония на 70,000 души.
Оставяме на край фалшификацията на истинския брой. Важното
е, че въ случая тоя гръцки вестникъ признава българи въ Македония.
*
Излизащиятъ въ Леринъ вестникъ ,, Фони ту Лау ” описва както
следва въ брой 658 дейностьта и надеж дите на македоно-българите,
емигрирали въ България, следъ окупацията на тех н а та страна отъ
гърци и сърби:
« Разпръснати въ различните области на България, македоно-българите
работятъ дейно, споредъ техн и те възможности, за автономията на Маке
дония. Тази привлекателна идея, заседнала силно не само въ сърдцата на
възрастните., но и на децата, доминира непрекъснато техната дейность.
М акедоно-българите сметатъ своето настаняване въ България като вре
менно и т е не преставатъ д а верватъ, че т е ще се освободятъ скоро отъ
техн и те варвари завоеватели, сърбите, и гърците.. З а тази цель т е сж
създали македоно-български дружества въ всички градове и въ п о-голе
мите. села. т е з и дружества организиратъ конференции, за да просветляватъ българското мнение върху техната дейность и те.хнит'Ь идеи.
Съ пристигането на една македоно-българска фамилия въ България,
било защ ото тя е била изселена отъ Македония по силата на гръцко-българската конвенция за изселване, било по друга причина, нейниятъ пръвъ
дългъ е д а се запише въ т ези дружества. Записването въ т е зи дружества
преследва цельта д а подпомогне материално съ вноски и подаръци въ
пари общата каса на т е зи дружества, т е з и последните разполагатъ така съ
суми за тази цель. А зъ срещнахъ случайно въ кжщата на единъ
македоно- българинъ, мой познатъ, едно дете на 12 години, което имаше
кесийка за пари, носеща надписа «за М акедония». Всички т е зи провинциялни дружества сж ржководени отъ централенъ комитетъ въ София,
който представлява единъ видъ министерство, включващо различни
_
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отдели, ржководени отъ господа твърде опитни, образовани и интелигентни.
Единъ отъ т^зи отдели се занимава съ организирането на пропаганда чрезъ
книги, брошури, списания, вестници, фотографии, конференции и пр. Той
издава книги върху националните герои — техната биография и техната
дейность въ Македония — не само на български, но сящ о и на чужди
езици. Книгите сж много добре написани и прекрасно напечатани. Всички
видни чужденци, които посещаватъ България, получаватъ екземпляри отъ
т е зи книги, така както и фотографии отъ македонските г ер о и .. .
М акедоно-българските организации отдаватъ едно специално внимание
на популяризирането на картата на автономна Македония. Тази карта е
въ големъ форматъ и се продава въ всички страни. Тя обхваща цела
Македония гръцка, сръбска и българска, съ столица Солунъ.
При манифестации, които македонците организиратъ въ България по
поводъ на различни праздници, организациите дефилиратъ съ техните
знамена и плакати, въ национални костюми, за д а изразятъ своето недовол
ство отъ частичното решение дадено на македонския въпросъ отъ европей
ската дипломация. Когато човекъ гледа техни те редици безъ край, верва,
че въ България има десетки милиони македоно-българи емигранти. Т е
дефилиратъ въ единъ перфектенъ редъ, пеейки националния македонски
химнъ ».

*

Въ броятъ си
резюмира цЪлиятъ
то на македонците
речиви изказвания,

отъ 9 септемврий 1952 г. в. „ Неа А л и ти а” , като
споръ около сжществуването или несжществуваневъ егейска Македония, и покрай редицата противо
които сж изразени въ колоните му, казва:

« Нито съседите, нито некой трети чужденци, нито пъкъ самите ние
не пренебрегваме сжществуването на известенъ брой славяни въ известните
северни части на страната, които останаха и следъ доброволната размена
на населението отъ 1925 година, т е з и българи, понеже се касае за българи,
независимо че днесъ по разбираеми причини се представятъ като титови
поданици, заявиха, че искатъ като гърци да останатъ на своето огнище.
Не беха повече отъ 70,000 души, и отъ 1925 година до избухването на
втората световна война изглеж даха мирни».

РА ЗН И ДРУГИ СВИДЕТЕЛСТВА

Вестникъ „ Аргусъ ” (Австралия) отъ 11 октомврий 1927 г. въ ед
на редакторска статия пише следното:
« Следъ войната Сърбия и България сж още по-отдалечени, отколкото
беха по-рано. Причината е, че положението въ Македония днесъ е найлошо отъ всекога. Вината лежи въ факта, че на Сърбия се дава да упра
влява земя населена съ българи, а пъкъ българите сж много буйни подъ
чуждо робство .. . ».

*
А. Бокландтъ, адвокатъ и публицистъ въ Гандъ, пише:
« М ежду многото малцинствени въпроси, които се появиха като послед
ствие на договорите, поставящи край на световната война, единъ отъ найострите е сигурно третирането на българските малцинства въ Югославия
и въ Г ъ р ц и я. . .
Събитията отъ последните десеть години, необоримите свидетелства,
направените анкети по единъ безпристрастенъ начинъ както въ Югославия,
така и въ Гърция, сж доказали решително, че правата на българските
малцинства и на македонското население тамъ сж срамно нарушавани и
продължаватъ д а бждатъ тъпчени съ краката, и че всичко е поставено
тамъ на д ел о отъ управляващите, за да задуш атъ, дори чакъ до самия
коренъ, благородните и великодушни аспирации на културни малцинства.
—
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З а доброто на мира на Балканите и за сигурностьта на ц ел а Европа,
едно решение на загрижващия македонски въпросъ се налага безъ от
лагане.
Стига хитрувания ! Има една наложителна необходимость д а се видатъ
лоялно приложени за тези български малцинства въ Ю гославия и Гърция
режими на свобода и една система отъ гаранции . . . » .
(Поместено въ « Л а М аседоанъ» отъ 27 мартъ 1961 г.).

*
Излизащиятъ въ столицата на Испания — Мадридъ — вестникъ
,, Елъ Импарсиалъ ” въ броя си отъ б ноемврий 1932 г. подъ заглавие
,, Т ер о р ъ тъ въ Ю гославия” , пише между другото и следното:
,, Македония е типична страна на малцинствата въ Югославия.
Населена е о тъ българи, турци, албанци, гърци и пр. Освенъ тЯхъ
има и сърби, но тЯ сж дошли отъ скоро време там ъ, и почти
всички живЯятъ временно, като държавни чиновници. Македон
цитЯ отъ славянска раса сж се чувствували всЯкога българи не
само въ миналото, но и презъ време на националното възраждане,
започнато въ началото на деветнадесети вЯкъ. И именно това
чувство имъ е позволило да прекаратъ голЯми борби за религиоз
на свобода, и една революционна борба отъ тридесеть години, за
сдобиване съ политическа свобода. Това чувство е сжществувало, но никога както сега не се е противопоставяло на единъ попрестжпенъ противникъ. Следъ създаването на кралството на
сърби, хървати и словенци, положението на българитЯ въ Ма
кедония се влоши значително. БългарскитЯ малцинства сж сис
тематически преследвани отъ органитЯ на дъ р ж ав ата, безъ
провиненитЯ да б ж д атъ сждени. ТЯхнитЯ имоти сж винаги
застрашени, дори ограбвани отъ властьта, за да б ж д а тъ разда
вани на сърби заселници, подъ предлогъ, за прилагане на аграрната реформа. Застрашени сж сжщо така и живота и честьта
на гражданитЯ. БългарскитЯ малцинства въ Македония сж лише
ни отъ тЯхнитЯ национални, религиозни, просвЯтни и културни
свободи. Училищата сж затворени, църквитЯ и манастиритЯ —
конфискувани и превърнати въ сръбски; читалищата и библиотекитЯ имъ — затворени, книгитЯ — конфискувани и изгаряни; културнитЯ организации — разтурени и тЯхнитЯ имоти конфиску
вани и, най-сетне владицитЯ, свещеницитЯ и учителитЯ — изго
нени о тъ страната. Българската азбука е забранена, забранено е
сжщо така и внасянето на каквито и да било български книги и
вестници. Дори е било наложено да б ж д а тъ промЯнени българскитЯ имена на сръбски. СърбитЯ сж действували съ всички под
чинени там ъ народи по единъ и сж щ ъ начинъ. Може би, тЯ сж
причина щото името , , балканско ” да добие такова отвратително
и позорно понятие . . . ”
*
Въ Анверсъ, Холандия, в. ,, Нептунъ ” пише статия по македон
ския въпросъ. Между другото казва:
„Г еограф ското положение на Македония, даваще излазъ на
едно о т ъ най-посещаванитЯ морета, направи о тъ тази страна при—
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целна точка на балканските държ ави. Ония, които не би требвало
да иматъ никаква претенция върху нея, измислятъ много претен
ции, какъвто е случая съ Югославия.
Много се е писало за националностьта на македонското слав
янско население. То само показва какво е.
То винаги се е наричало българско. Този безспоренъ ф актъ
биде напомненъ отъ ученитЪ въ произведенията имъ; отъ д ъ р 
жавниците, както и отъ великитЪ сили въ Цариградската конфе
ренция презъ 1876 г. И Берлинския конгресъ, кждето въ Маке
дония се признаха всички народности, но не и сърби . . .
Щ е тр еб в а най-сетне да се признае независимостьта на Ма
кедония подъ покровителството на Обществото на НародигЬ и да
се даде на тая страна едно самоуправление въ границите на
Югославия или на една Балканска Федерация ”.

—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 31

ПРОЦЕСА ВЪ МИЛАНО
(П родълж ава речьта сн защ итникътъ на Димчо Стефановъ,
сенаторътъ г. Винченцо М орело):
........Но да дойдемъ на процеса — и на обвиняемия.
Имаме ли наистина единъ опредЪленъ обвиняемъ въ тоя процесъ ?
Стефановъ ли ? Но дори „ Балканска Федерация ” не вЪрва, че С теф а
новъ е обвиняемъ въ това дело. Веднага следъ убийството въ Милано
,, Балканска Федерация ” писа така: „ Кой уби Чаулевъ ? — Очевидно
не оня нещастенъ младежъ, който е само послужилъ като слепо орждие, мислейки съ своя ограниченъ умъ, че по тоя начинъ би служилъ
най-добре на своето отечество ” . . . С ъветите, господа сждебни засе
датели, иматъ по-друга работа о тъ тая да преследватъ единъ отдЪленъ чов^къ: играейки голема игра, заети съ въпроси, отнасящи се
до цели континенти, единъ Стефановъ повече или по-малко — това имъ
е безразлично. Толкова повече, следъ като е било установено, че и за
т е х ъ Стефановъ е единъ истински и веренъ войникъ на националната
идея, и когато е извършилъ престжплението, извършилъ го е подбуденъ отъ чистия мотивъ да защити интересите на своята Родина.
Е тогава ? Кой е сжщинския виновникъ, когото Т ретиятъ интернационалъ наистина преследва ? Сжщинскиятъ, големиятъ виновникъ въ
тоя процесъ, важното и господствуващото лице въ тази политическа
форма е В ж треш ната Македонска Революционна Организация. — И
тъй, да говоримъ за Организацията.
Какво нещо е тази Организация ? Тя е всичко за Македония. Тя
се роди училище, израстна войска, стана най-сетне дъ рж ава. Роди се,
когато Македония бёше турска провинция — съ програма да възпита
народа, да го издигне отъ печалното положение, о тъ робството, въ
което се намираше, и да направи о тъ него войска противъ угнетителя. П ървите плодове на нейната дейность б е х а тези : — Въ първата
балканска война, противъ Турция, малката Македония се яви на бой
ното поле въ Тракия съ единъ корпусъ отъ 28 хиляди войници-доброволци, който сломи турската защита при Ш аръ-Кьой и взе въ пленъ
Яверъ Паша. Т ака Пиемонтъ се представи на Черная.
Но храбростьта не даде щастие на Македония . . . ”
Описвайки нещастната сждба на Македония, разкж сана и поро
бена следъ Балканската война, адвокатъ Морело продължава:
« Въ историята на поробяванията н ем а другъ примЪръ з а такава жесто
кость и безбожие. Австрия би се обидила, ако я сравнимъ съ грабителите
на Македония — останала сама, безъ помощь и безъ всека закрила въ
безкрайния егоизъмъ на Европа. Меморандумътъ на Организацията до
петото събрание на Обществото на Н ародите съдърж а най-внушителни
документи з а всички обвинения. Помислете, господа сждебни заседатели !
Когато следъ 1815 г., следъ падането на Наполеонъ, Австрия се върна въ
Ломбардия, Францъ Първи казваше на ректора на университета въ Павиа:
« Не ми създавайте учени хора, и литератори, а верни п одан и ци ». А на
проповедниците въ миланските черкви: « Занесете на цензора проповедите
си, преди д а ги произнесете на вЪрващитЬ ». Но не затваряше училищата
и черквите, не преследваше свещениците и учителите. А въ присъединените
области на Македония сърби и гърци затварятъ училищата и черквите,
преследватъ, гонятъ владицитЬ, свещениците, учителите, изгарятъ книгите
—
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написани на български езикъ, употребата на българския езикъ въ семей
ствата смЪтатъ за п рестъ пл ени е. .. Помислете и за това: Когато въ 1857
г. Австрия пращаше декрети за секвестиране на имоти, притежавани отъ
емигранти въ територията на Ломбардо-Венеция, тогава имахме Кавуръ,
който протестираше и Пиемонтъ, който заплашваше, отзовавайки най-сетне
своя пратеникъ въ Виена. Но кой протестира въ Европа когато югославянското правителство гони македонците отъ тбхната земя и отъ тЬхнигЬ
кжщи и прогласи двойната политика за македонското денационализиране
и за сръбската колонизация, съ която само отъ 1919 г. до 1921 г. повече
отъ три хиляди сръбски семейства б ех а настанени въ Македония ? -—- Е
добре, господа сждебни заседатели, за забравената отъ всички Македония
остава да протестира и да я защищава само Организацията, която съби
раше и събира въ себе си всички души на македонската родина, всички
сили на македонския народъ и функционира като истинска, сжщинска дър
жава съ свои закони, свои сждилшца, свои духовници, свои представители,
свое правосждие и свои сждници. Е дна държава безъ територия — една
скитница държава — да. Но не македонците сж виновни за това, че още
дипломацията на Европа гони народите отъ собствената имъ територия
и отъ собствената имъ история, че още създава подтисничества и робство
и заставя невинните граждани да ставатъ скитници въ тЬхната земя,
бегълци подъ техното небе, пръснати изгнаници съ спомена за техните
люлки и руините на техни те гробове.
И като-чели бичътъ на външната война не стигаше, та другъ пострашенъ бичъ заплюгце надъ Македония скоро следъ големата война —
вжтрешната война. Появи се на кржгозора Третия интернационалъ. Следъ
турците, сърби и гърци разруш иха териториалното единство на Македония;
Третиятъ интернационалъ иска да осжществи едно духовно и политическо
завладеване. И така Организацията се намери срещу федералистичната
организация — комунистическа, закриляна отъ зем еделското правителство
на Стамболийски.
Тукъ вече влизаме въ процеса.
Следъ падането на Стамболийски българската комунистическа партия
се опита съ бунтъ да свали правителството на г. Цанковъ. И следъ като
бунтътъ беш е потушенъ, Третиятъ интернационалъ се изправи преко срещу
Организацията. Н еуспехътъ на комунистите въ борбата противъ Цанковъ
убеди Третия интернационалъ, че не ще бж де въ състояние да болшевизира
Балканите, ако нем а на своя страна Организацията, която по сила пред
ставя националното начало, противопоставено на комунистическото. Явява
ше се двойната задача — или да я разруши или да я дезорганизира, като
й отнеме най-активните елементи. И Третиятъ интернационалъ създаде въ
Виена специална служба, която требваше д а подпомага съ корупция прив
личането на ония, които биха й се подали и д а внася смутъ въ неприятел
ския лагеръ. Ето че Организацията бива принудена д а се бори срещу тоя
новъ и твърде силенъ противникъ. Най-напредъ турците. После сърбите и
гърците. После земеделскиятъ комунизъмъ на Стамболийски и Балканската
федерация. Сега и Третиятъ интернационалъ. А моментътъ на най-големата
опасность е моментъ и на най-голема борба. Всички синове на Македония
и всички нейни членове на Организацията требваш е да бждатъ обединени
въ отбраната. Е добре, отъ тази Организация която е целата Родина, отъ
тази Организация, която е свещеното хранилище на традицията и нацио
налната вера, отъ тази Организация, която има за основа верностьта,
верностьта осветена отъ клетвата за животъ и смърть — излиза Ю да, който
я предава и продава за 30 сребърника. И злиза Чаулевъ.
Кой беш е тоя човекъ ? Това беш е едно смжтно сжщество, неспокойно
и преди всичко неморално. Моралътъ не е всжщность друго освенъ равно
весие на всички благородни качества у човека. ГосподствуващитЬ качества
у Чаулева не б ех а благородни. Показанията на тия, които го познаватъ,
ни го представятъ: празенъ — лъжливъ — амбициозенъ — алченъ и завистливъ. При такива качества нем а моралъ, и преди всичко отъ тех ъ не
може д а и зл езе политикъ — излизатъ политикани, това значи интриганти,
шантажисти, мошеници съ двойна цель: да си осигурятъ место и да играятъ некаква роля на политическата сцена. О, ако Чаулевъ беш е убеденъ,
че спасението на Македония би било по-скоро въ организацията на федератистите, отколкото въ ВМРО, въ която беш е единъ отъ Триумвирата,
и че болшевишката идея и апологията на Москва биха по-скоро довели
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до освобождението на Македония, отколкото националната идея
нищо
чудно не би имало въ това ! Но въ такъвъ случай неговъ пръвъ дългъ
беш е д а и зл езе незабавно отъ ВМРО, да напустне Триумвирата, д а мине
на другия брегъ и открито, свободно, лоялно да се бори съ федератиститЬ
противъ ВМРО. Не подлежи на контролъ преминаването на мисъльта, щомъ
пжтиитЬ разноски не се плащатъ отъ неговите другари. Но той не напра
ви това. Той стигна въ организацията на федератиститЬ, минавайки презъ
Виена, сиречъ презъ Москва; и още по-лошо — продължавайки да стои
въ ВМРО като членъ на Ц.К., работейки за разцепление на последната въ
полза на първата: работа платена. Общо казано: продаде се на Третия
интернационалъ, който — както споменахъ — беш е наредилъ въ Виена
специална служба за завладЬване на слабите и за разединяване на Органи
зацията.
Какъ се развива дейностьта на Чаулевъ противъ ВМРО ? Най-напредъ
чрезъ бездействие; той имаше едно задължение. И зл езъ л ъ отъ петь години
отъ Македония, следъ това той вече не се е върналъ въ нея, скита по
европейските градове; — а не може да се ж ивее петь години въ Виена,
Римъ, Милано, не може да се пжтува удобно, когато за това липсватъ
частни средства, ако не се получаватъ пари отъ разнй страни. И така,
най-напредъ съ бездействие: безъ да изпълнява длъжностите, поверени му
отъ Организацията, длъжности сжЩествени, пропагандаторски. Изпратенъ
за Албания и Македония, Чаулевъ не само не отива да работи за Органи
зацията, която му плаща, но и когато отива въ Албания — работи за
болшевиките; толкова по-верно е това поради факта, че той отива въ
Албания, само когато тамъ е на власть правителството на Фанъ Ноли,
подържано отъ болшевиките, и се оттегля, когато тамъ е на власть А хмедъ
Зогу. Припомнете си писмото на Александровъ отъ 19 августъ 1924 г .;
той казва между другото: « Ти беш е обещалъ да тръгнешъ щомъ почне
политическата борба въ Албания, преди още да се е образувало новото
албанско правителство, сиречъ въ междуцарствието, безъ д а дочакашъ и
Пламеновъ съ неговите другари. За тая цель ти беш е далъ на Влаховъ
писмо, за да се извика колкото може по-скоро при тебе Иосифовъ. Н о ти
не само не използува тоя удобенъ моментъ, но и когато Пламеновъ беш е
дош елъ съ своите другари и още никакво ново правителство не беш е
образувано въ Албания, следователно никой не можеше д а попречи тамъ
за вашето минаване, ти пакъ отложи тръгването си, докато можаха да се
явятъ затрудненията ! . . И замина за Виена ». Ясно е ! Работилъ за Москва,
не за Македония ! И после отива въ Виена д а поиска своя дел ъ .
Но следъ това идва положителната часть на неговата дейность: —
работата за създаване на балканска конфедерация, съ която се свързва
фамозниятъ манифестъ, за който толкова много чухте въ пренията. Е
добре, да поставимъ нещ ата на ясно. Като говореше з а балканската кон
федерация, гражданскиятъ ищецъ вмъкна съ известна нескривана преднамереность името на Мацини и на други идеалисти. Не: нито Мацини,
ни другите идеалисти нематъ нищо общо съ балканската федерация на
Чаулевъ и Виенскиятъ коминтернъ. Тази конфедерация — тази, з а която
говориме — не е едно политическо схващане въ сжщинската смисъль на
думата, — а е едно малко сдружение на хора и зл езл и отъ Организацията,
на ренегати, на изпждени и на предатели — което сдружение си поставя
само ограничената цель да разруши македонската организация и така да
очисти пжтя з а болшевизирането на Балканите.
Не е сдружение или организация съ балкански характеръ въ широка
смисъль на думата. В ъ действителность тя не излиза отъ единъ конгресъ,
отъ едно движение на общественото мнение въ разни държави -— не;
излиза отъ борбата на софийските зем еделци противъ конституционната
партия, и отъ общата дейность на комунисти съ зем едел ц и и елементи отъ
македонското разбойничество, изпждени отъ ВМРО. Тя нем а начело и з
вестни политически мжже отъ разните балкански страни — гърци, сърби,
българи, а дребни смутители като Пенчевъ, Чаулевъ, Влаховъ, на служба
при Третия интернационалъ. И що представя отъ себе си манифестътъ,
който би требвало д а съдърж а програмата на целата тая бърканица ?
Това е единъ документъ съ чисто комунистическа есенция, който се
мжчи д а скрие истинските си цели предъ очите на македонския народъ,
за д а добие въ него доверие и да го привлече къмъ орбитата на Третия
интернационалъ. Това и нищо друго. Единъ манифестъ, който си служи
съ отричания. Още не утвърждава — отхвърля. К азва какво не е и какво
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не требва да бжде — но не обяснява, какво требва да бжде утре. Може
това да изглеж да ловко на наивните, но на менъ се вижда просто нагласе
но като загатка или като игра-шега, която требва д а се обясни. Намери ли
се думата, която я загатва, изглеж да ти дори смешно, че си можалъ за
мигъ да се измамишъ. Д а го прочетемъ заедно.
Той има единъ исторически уводъ, въ който сж изложени всички вини
на европейските държави — противъ Македония. Сетне се казва: — « Като
има това предвидъ, ВМРО идва до твърдото и решително убеждение, че
въ своята революционна борба за свободата на Македония, тя не може да
разчита освенъ на крайните прогресивни движения въ Европа, борещи се
противъ империалистичната политика на техни те правителства» . . .
Имайте предвидъ: крайните прогресивни движения противъ империалистична Европа. Кой се бори противъ империалистична Европа съ своите
крайни движения, ако не Съветска Русия ?
И продължава: « Но балканските правителства се представятъ само
като инструменти на европейския имперализъмъ, т е сжщо и прилагать
неговата особена националистична и военолюбива политика. Благодарение
на тая империалистична политика на Европа, националистична и завоева
телна въ Балканите, Македония отъ петь века не знае миръ » . . .
Въ последния периодъ се нападатъ по-специално балканските прави
телства като националистични — военнолюбиви, изобщо като представители
на империалистична Европа. Прочее, не Европа, не балканските правител
ства — кой требва и може да спаси Македония ? Разгадката е: Съветска
Русия.
И имайте предвидъ: никжде въ манифеста не е споменато името на
Русия и на Съветите. За да може по тоя начинъ по-лесно да се отдалечи
мисъльта отъ истинския господствуващъ предметъ.
И продължава: «Н икое балканско правителство не мисли за освобожде
нието на Македония ».
Но кой мисли за него ? само по себе си се разбира — правителството
на Съветите. И претендира да създаде конфедерация между балканските
земи, безъ участието на балканските правителства !
« Поради всичко това — казва манифестътъ — ВМРО се вижда прину
дена да заяви, че политиката на всички днешни балкански правителства
е враждебна на сжщинската независима политика на Македония » . . .
Всички днешни балкански правителства ! Да, но онези, които ще дойдатъ
после, следъ болшевизирането на Балканите — да — разбира се, т е не ще
бждатъ враждебни на независимото политическо сжществуване на Маке
дония.
« Организацията ще се бори съ всички позволени средства на рево
люцията противъ завоевателната политика на тия правителства » . . .
Представяте ли си Организацията въ борба противъ всички балкански
страни ? . .
Щ о става следъ публикуването на манифеста ? Манифестътъ е кому
нистически, както казахъ, отъ първата до последната дума; неговата
единствена цель е да подържа Съветските интереси на Балканите. Затова
беш е напълно естествено, че ЦК на ВМРО ще му се противопостави. Големата борба на Съветите е насочена срещу Организацията. Защо ? Защото
Организацията представя отъ себе си една такава връзка, такъвъ комплексъ
отъ национални сили, че ако тя не бжде победена, нем а да има и завладеване на Балканите. Следъ манифеста ЦК протестира. Д а спремъ внимание
то си тукъ: ЦК е ималъ контактъ съ болшевиките и той самиятъ излага
тия връзки въ едно отъ своите окржжни, именно въ окржжно номеръ 774.
Въ него се излага всичко, каквото е било направено въ преговорите съ
болшевиките. Ншцо не е скрито; напротивъ, предъ вниманието на членовете
на ВМРО сж изложени и най-малките особености. И наистина, окржжното
отъ 2 августъ 1924 г. дава сведения за казаните преговори; следъ като
изброява различните разисквания и отхвърлени предложения, окржжното
завършва: — « Има ли нуж да да се анализиратъ тия техни (на болшеви
ките) искания, за да се разбере цельта, която ги въодушевява ? Не е ли
ясно за всеки, който познава характера на македонското движение, че тези
искания сж изключителни, обидни, и напълно неприемливи за ВМРО, която
спазва разпоредбите на своя уставъ и не се е отказала отъ националните
си традиции ? За целите на Третия интернационалъ може би е големъ
успехъ, ако отъ състава на даден а организация биха минали на Съветска
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страна едно нищожество, единъ авантюристъ * и двама ренегати като
Чаулевъ и Влаховъ и да има по тоя начинъ четирима душ и готови да
слушатъ съветите на Москва, но за ВМРО тия четирима сж. престжпници ».
— Престжпници ! Ето какви сж те. И оттукъ излиза обвинението за
п р и сж дата. ..
« Господа сждебни заседатели, уставътъ на ВМРО е съставенъ по обра
зеца на италианските устави на Карбонарите и М лада Италия. Като техъ
и Организацията има национална цель: освобождението на Македония.
Като техъ има своите подразделения, организации и членове. Но по-дълбо
ка общность между трите организации — двете италиански и македонската
— е въ основните положения, въ тайната, клетвата и наказанието (съ
смърть) противъ издайниците и клетвопрестжпниците. Щ е ви цитирамъ
единъ членъ, който се отнася до нашия случай, членъ 12 отъ Карбонарския
уставъ: «Карбонарътъ, който не изпълни поверена му работа или който
по своя вина направи да не се изпълни некое деяние изискуемо отъ дадена
заповедь — наказва се съ см ърть». На тоя членъ съответствува чл. 206
отъ Устава на ВМРО, който гласи: «Терористичните групи иматъ за
задача да изпълняватъ присждите противъ политически лица чрезъ атен
тати и др. В сека заповедь требва да бж де изпълнена незабавно. Който би
се отказалъ да я изпълни безъ уважителни мотиви, ще бжде наказанъ съ
най-тежко н ак азан ие». Но може да се залита некой, законна власть ли е
ВМРО ? За македонците, които сж нейни членове — да, задцото, както
казахъ и въ началото ВМРО функционира като държава. И вънъ отъ това,
законностьта се разглеж да винаги отъ историческа, а не политическа глед
на точка.
Мацини казва въ чл. 10 отъ « Длъжностите на човека » — който членъ,
следъ установяването режима на свободата, възвестява края на периода
на робството: — « Дружествата требва да бждатъ публични. Тайните
дружества, законно оржжие тамъ, дето нем а родина, нито свобода, сж не
законни и могатъ да бждатъ отхвърлени отъ народа, когато свободата е
признато право, когато родината притежава развитието и непритесняването
на мисъльта ».

И така, о р ъ ж и е то е законно при робството въ Македония: законна
е Организацията въ Македония, дето нЯма и следа о тъ родина, нито
свобода — и родината и свободата сж избягали въ сърдцето на патрио
т а, нетърпещи подтисничеството и насилието ! И може ли да се откаже,
че ВМРО — да говоримъ исторически — е една законна власть за
македонцитЯ, безъ родина и свобода; ако чл. 206 отъ Устава на О рга
низацията заплашва съ най-голЯмо наказание ония членове, които отбЯгватъ да изпълнятъ една присжда издадена о тъ самата Организация;
ако Стефановъ изпълнява убивайки Чаулевъ, една присжда издадена
отъ Организацията, и ако такава присжда не бЯше изпълнена, би
билъ наказанъ съ смърть; ако Стефановъ е действувалъ, значи, не по
своя инициатива, но принуденъ отъ една сила, на която не би м ож алъ
да се противопостави безъ да се изложи и самиятъ той на см ъртьта —
какъ може да се отрича положението на необходимость ? Или това е
тъкмо т а к ъ в ъ случай, или изобщо т а к ъ в ъ случай не сжществува. И не
може да се каже, както спомена г-нъ прокурора, че Стефановъ се е
поставилъ самъ, доброволно, въ това положение, когато се е записвалъ
членъ на Организацията. Понеже сжщото би трЯбвало да се каже за
Чаулевъ. И би трЯбвало да се каже, че Чаулевъ, противопоставяйки се
на законитЯ на Организацията, е поискалъ присждата, която е знаялъ,
че ще бжде издадена, и така неговото задължение къ м ъ Организацията
става единъ видъ самоубийство. Положение на необходимость, значи,
неотрнцаемо, неоспоримо, непоколебимо. Членъ 49, алинея трета. — Пом
* Д ум ата е за д-ръ Ф. Атанасовъ и Сл. Ивановъ.
—
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нете, господа сждебни заседатели, че вие тр еб в а да сждите единъ
чужденецъ и за да бждете справедливи, тр еб в а да го разгледате въ
неговата среда, въ неговия духъ, и въ неговата атмосфера — истори
ческа, морална и политико-революционна. Н емамъ друго да ви кажа.
Когато членовете на Македонския Комитетъ се обърнаха къмъ
мене, за да ми пов^рятъ своя другарь, т е ми писаха: ,, Защитете го,
както бихте защитили единъ вашъ съотечественикъ въ сжщото поло
жение, както въ 1821 г. или въ 1848 г. единъ италиански адвокатъ би
защитилъ единъ членъ на Млада Италия. ” И азъ препращамъ на васъ
това поверение и отъ моя страна ви казвамъ: „ Сждете го, както ва
ш ите бащи биха сждили единъ милански гражданинъ, който би убилъ
некой членъ въ Комитета на защ итата въ 1845 г. Щ е х а ли да го
осж дятъ ? Не. Така, вие не ще осждите Стефановъ. Видехте го, на
блюдавахте го презъ целия процесъ. Той е като отсж тствуващ ъ, вече
о твж дъ доброто и злото ! Той чака вашата присжда като отъ другия
брегъ , отъ б р ега на съня, презъ който е миналъ носейки смъртьта, до
която пръвъ се е докосналъ при клетвата, че не ще измени на верностьта
си към ъ своята родина. Не виновникътъ за едно престжпление е този,
който стои предъ васъ — това е д а р ъ т ъ на едно жертвоприношение. Не
е това единъ напуснатъ любовникъ, който иде да изложи предъ васъ
нищетата на своята плъть и раните на своето сърдце, за да извика
трепеть и милость у вашата плъть и вашето сърдце, създадени отъ
сж щ ата човешка материя; това е единъ гражданинъ безъ родина, който
иде да моли ваш ата милость не за себе си, а за своята родина; това
е единъ борецъ на националния идеалъ, който иде да иска убежищ е въ
душата на славния италиански национализъмъ. Отворете му вратите на
вашата душа ! Оправдайте го ! ”
Речьта на сенатора Морело бива изслушана съ дълбока тишина и
внимание. Той говори тихо, извънредно съсредоточено; понекога ду
м ите му едва се чуватъ отъ скамейките на публиката; говори на с ъ 
става на сжда. Произнася речьта правъ отъ м естото си, съ внушител
ната осанка на единъ римски сенаторъ, за чиято речь наистина се
оправдаватъ думите на прокурора, предвиждащъ: ,, съкруш аващ ата
мощь на з а щ и т а т а ” . Ако ,, Илъ Секоло ” отъ 29 априлъ 1926 г. нарече
тази речь ,, блестящ а и най-красноречива ”, тая преценка има предвидъ
не обикновения б л есъ к ъ на адвокатското ораторство, а дълбочината
на една изкуство, за което въ Италия още има непогрешимъ усетъ.
Речьта на сенатора е единъ великолепенъ образецъ на това изкуство ” .
Нека дадемъ м акаръ кратки извадки и отъ речьта на адвоката Иноченцо Капа, която сжщо е прекрасна. Той казва за Чаулева:
« . . . Петъръ Чаулевъ онеправданъ ! — Той бЪ ималъ честьта да бжде
триумвиръ съ единъ Александровъ, съ единъ Протогеровъ ■
— и измЪни !
И може би не изм ени само и преди всичко за облаги или отъ умора — а
отъ суетность ! Той имаше щастие по-голЪмо отъ заслуги те му. Триумвиръ
съ Александровъ и Протогеровъ ! А кой беш е самиятъ той ? Нека ни каже
единъ неговъ апологетъ: казва ни го симпатичниятъ, но простодушенъ проф.
Ченто, който беш е веднажъ, националистъ, а сетне, когато националистите
минаха къмъ фашизма, се оттегли отъ организацията и обикна демократи
ческите сънища за Европейски Съединени Щ ати. К азва ни, повтарямъ,
единствениятъ свидетель, който похвали Чаулевъ, макаръ д а го е познавалъ
твърде малко и съ преводачъ. И така проф. Ченто казва: « Чаулевъ ми се
стори съ оскждна култура, но искренъ; обличаше се бедно, живееш е просто.
Н е бихъ могълъ д а повЪрвамъ, че е измЪнникъ на своята кауза, тъй както
ми се стор и ». Но неколко пжти е имало несъгласие м еж ду проф. Ченто
—
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и Чаулевъ. Защо ? защото изглеждало, че Чаулевъ се опира твърде много
на болшевиките, а това именно е било противно на проф. Ченто, демократъ,
антифашистъ, но и антикомунистъ. Чудно ! Дори на едничкия хвалитель на
Чаулевъ той е направилъ впечатление съ своя филоболшевизъмъ . . .

„ . . . Този ли е, колеги отъ граж данската страна, македонскиятъ
Мацини ? Подкупениятъ, който подкупва. П ратеникътъ и приятельтъ
на ония, които убиватъ; който заплашва тия, що му се противопоставятъ ? Мацини на Македония ли е малкиятъ школски учитель, който
не е оставилъ нито единъ томъ ? Македонски Мацини ли е вулгарния
посетитель на баровете и кръчмит^, който въ толкова годишенъ ита
лиански ж ивотъ нс е научплъ десеть думи отъ нашия езикъ, когато
славяните съ толкова голема бързина учатъ езици и когато ж ар ь тъ на
прозелитизма требваш е да го застави да учи день и нощь ? Македонски
Мацини ли е безполезния триумвиръ, оподленъ отъ времето, който
предпочиташе произволните дипломатически мисии предъ живота на
м ж ките и опасностите въ планините на своята печална родина ? Кжде
го намира благородниятъ полковникъ Лоди ? Може би въ некоя би
блиотека ? Никой не дойде да ни каже, че е срещналъ некога Чаулевъ,
презъ тия последни години нито въ окопъ, нито въ училище, нито въ
черква, нито въ библиотека ? Среща го, защото го е търси лъ — въ
една кръчма . . . ”
Спирайки се на известниятъ виенски манифестъ, г. Капа казва:
,, Странно ! М анифестътъ носи единъ пръвъ подписъ, който сигурно не е фалшивъ, но той не е на Тодоръ Александровъ, първиятъ отъ
триумвирите на ВМРО, който въ случай на приемане на една нова
революционна насока би требвало като пръвъ триумвиръ пръвъ да
подпише. П ървиятъ подпись е на П етъръ Чаулевъ. Показва ли това, че
П. Чаулевъ посочва съ тоя свой манифестъ, че болшевиките ще требва
да се у в е р я т ъ да служ атъ на Македония, когато той подчинява Маке
дония на болшевиките ? Не — защото въ последното писмо на Алексан
дровъ се казва: „ Т и пишешъ това, което те каратъ да пишешъ ” . . .
« Нека продължимъ да споримъ . . . и д а разказваме . . .
Появява се манифестътъ, който Петъръ Чаулевъ побързалъ да обнарод
ва, макаръ че Александровъ му телеграфира: «Никакви вестници, никаква
публикация». Той употребява подписа на Протогеровъ, фалщивъ или
изтръгнатъ (а д референдум, съ обещание, че не ще бж де никога направенъ
публично достояние, докато манифестътъ не бж де окончателно установенъ
и одобренъ отъ първия триумвиръ) — като едно ново падение и едно
обвързване. Струва ми се, че го чувамъ: « А х ъ ти, добрий Протогеровъ,
ти б е за мигъ наивенъ. Но азъ те държа въ ржка и те употребявамъ срещу
ВМРО и срещу Александровъ ! » — Тукъ е първата истинска престжпна
халка отъ веригата грешки на Чаулевъ. И това негово упорство да иска да
компрометира целата ВМРО, д а иска д а позира като истински водачъ на
ВМРО, да см есва национализъмъ съ болшевизъмъ — това го прави виновенъ.
Ако той още отначало беш е публикувалъ единъ манифестъ само съ
своя подписъ или беш е после заявилъ. че тежкиятъ опитъ на неговия
животъ на агитаторъ го е убедилъ да предпочете социалните агитации въ
политическото движение, тогава той би билъ единъ бунтовникъ, но не би
станалъ предатель. Предателството се състои въ това, че той е искалъ да
публикува манифеста съ подписите на Александровъ и Протогеровъ, когато
т ё за всеки случай сж ги отказали; състои се и въ това, че той е далъ
на собственото си постепенно политическо бездействие маската на национална грижа. Тая маска продължи и следъ смъртьта; и противъ това обе
зобразяване, което въ Италия требва да предизвика см еха на комунистите
около в. « У н и та» — ние требва д а възстанемъ съ ц ел ата си душ а. Н е е
морално престжпление да бждешъ комунистъ. Това може д а бжде полити
ческо престжпление, което властите преследватъ. Но моралното престж
пление е, което отвращава нашите съвести. Въ всеки идеалъ, дори и про—
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тивенъ намъ, ние почитаме пламенностьта и вЪрата. Но когато този, който
е станалъ комунистъ на животъ и смърть, се маскира като националиста,
ние протестираме, защото по такъвъ начинъ бива оскърбено благородството
на всЪки идеалъ .. »

*
Всички милански вестници следеха съ интересъ развитието на
делото и въ подробни отчети, които даваха за него, проличаваше сим
патично отношение към ъ обвиняемия и Македония. Изключение, разби
ра се, правеха комунистическите вестници, които прикрито се опитваха
да защ итятъ паметьта на Чаулевъ, повтаряйки познатите обвинения на
,, Балканска Федерация ” , или като въ отчетите за сждебните заседания
тенденциозно изтъкваха повече тезата на граж данската страна, при
явната недостатъчность и изопаченость въ съобщаването на защитата.
Такова беше напримЯръ писаното въ ,, Аванти ” (тон въ броя си отъ
25 априлъ 1926 г. призна Чаулевъ за „ български комунистъ ” ) и ,, Унита ”, които беха спрени следъ последния атен татъ противъ г. Мусо
лини като органи на болшевишка пропаганда.
ОстаналитЯ вестници ,, Л ’Амброзиано ”, ,, Кориере дела Сера ” ,
„ Ла Сера ” , „ Илъ Пополо ” , ,, Илъ Пополо д ’Италиа ” , „ Илъ Секоло ”,
макаръ по понятни причини да не влизаха въ политически коментари за
делото, се отнасяха съ достатъчно внимание към ъ него и значението
на сжщностьта му. З а опознаване на италианската публика съ него
особено допринесе дъ лгата статия, която преди почването на процеса
напечати ,, Илъ Секоло ” (о тъ 24 априлъ 1926 г.) подъ заглавие „ Единъ
епизодъ отъ македонската борба предъ миланските заседатели. Комун истътъ Чаулевъ убитъ отъ националиста Стефановъ следъ убийството
на триумвира Александровъ ” . Написана изобщо съ добро познаване на
нЯщата, статията излага правилно борбите на ВМРО срещу болшевизираните отцепници, а сжщо така нейното устройство и д ей н ость. . .
Въ отговоръ на многобройните поздравителни телеграми г. Капа
е отправилъ писмо отъ 3 май 1926 г. до единъ свой приятель българинъ
въ София, въ което казва:
,, О тъ разни градове, големи и малки, на България ми се пращ атъ
телеграми съ поздрави, благодарность и дори съ вежлива почить, като
се мисли, че моята речь и речьта на Винченцо Морело можаха до известна
степень да допринесатъ за оправдателната присжда, която освободи
Д им итъръ Стефановъ.
Не знамъ дали върху духа на заседателите сж имали некакво в ъ з
действие дум ите на защитниците, но съм ъ сигуренъ, че най-добъръ
защитникъ на Д им итъръ Стефановъ б е самиятъ той.
Миланските заседатели, които знаятъ какъ тех н а та родина беше
клеветена въ чужбина миналия векъ , когато беше подъ чуждо робство
и сега презъ последните години, когато е приела дисциплината на
фашизма, за да се спаси отъ болшевишката анархия (клевета, която
още продълж ава) — не можеха да б ж д а тъ неумолими да осж дятъ постж пката на македонския националистъ, ако не искаха да осж дятъ са
ми себе си, италианското минало и днешните дЯла на фашизма. Ако
има некой, който не е разбралъ това, толкова по-зле за него, но ми
ланските заседатели изпълниха своя дългъ.
Моля Ви, драги господине, да благодарите на македонците въ Б ъ л 
гария, които ми изпратиха своята признателность и имъ кажете, че
стари ятъ мацинианецъ, който защити Д им итъръ Стефановъ — по
желава свобода и миръ на Македония. ”
—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 32

СЪБИТИЕТО ВЪ ВИЕНСКИЯ БУРГТЕАТЪРЪ
Продължение на процеса въ Виена
С тарата хубава столица на Австрия беше потресена вечерьта на
8 май 1925 година отъ единъ необикновенъ атен татъ. Петь-шесть
души българи гледали тая вечерь въ една ложа на Б у р гтеатъ р ъ Ибсеновата драматическа приказка ,, Перъ Г и н т ъ ” . К ъмъ края на пред
ставлението едно младо момиче отъ групата застрелва съ няколко
револверни куршума единъ отъ м ж ж ете. Скоро следъ общата тревога
се установява, че убитиятъ е Тодоръ Паница; госпожицата заявила,
че го е наказала за безчовечните престъпления, извършени отъ него
къмъ Македония.
Главно орждие на земеделския и после на болшевишкия походъ
срещу ВМРО, единъ отъ най-опасните й врагове поради дяволската
си хитрина, безогледна упоритость и злоба, Тодоръ Паница дълго
време успеваше да се запази отъ наказанието и при удобни моменти
да пакости предателски на македонското освободително дело. Но нака
занието требваш е да дойде и дойде тъй неочаквано и завършено отъ
една жена македонка, Мелпомена (Менча) Кърничева, която съ р е д ъ к ъ
героизъмъ принесе голема услуга на своята родина.
Тя е родена въ Крушево, но е нзрастнала и ж ивела въ България.
Баща й — Д им итъръ — е влахъ отъ с. Магарево, Битолско, а майка
й — Костадина — отъ Крушево, сжщо ромънка. Менча е единствено
дете на родителите си. Баща й е билъ сърмаджия и като т а к ъ в ъ е
обикалялъ пазарите въ Македония.
За пръвъ пжть е чула за фракционни разпри въ македонското
движение отъ Магдалена. За пръвъ пжть чула и за Тодоръ Паница.
Разбира се, Измирлиева го е описвала като герой, борецъ за свободата
на Македония. А Менча не е имала основания да не й верва.
Признанието му за сътрудничество съ сръбската полиция, съ
Ж ика Лазичъ *, за влизане въ нейна служба, е поразило Менча. Въ
този моментъ си дала сметка, че той е единъ предатель, а не борецъ.
Тежко впечатление направило това и на нейните аполитични родители.
Тя е знаела, че и на нея предстои бегство отъ Царибродъ, както сж
избегали всички по-будни българи отъ там ъ. Отлично е знаела, че
царибродчанп сж некогашни пиротски жители, които — пакъ поради
сръбската тирания — е требвало четиридесеть години по-рано да
напускатъ и стария си роденъ градъ Пиротъ. А Паница всичко това,
и много още други нещ а прескача безсъвестно, и т р ъ гва да работи
противъ народа с и . . .
—
Т а к ъ в ъ ч овекъ не заслужава да живее. Сама бихъ му теглила
куршума — тая мисъль залега въ съзнанието й.
*
Ж ика Лазичъ е зловещо име за Македония. Той бЪ началникъ на тай
ната полиция въ « Ю гославия», а по-сетне министъръ на Вжтрешнит-Ь работи.
ГолЪми уж аси се извършиха надъ добригЬ българи въ нашето отечество съ
знание и по нареждане на Ж ика Л азичъ. Стотици сж само избититЬ. А като
най-долнопробенъ ренегатъ, въ услуга на сръбската полиция, 6Ъ Стоянъ Ми
шевъ. По това говоримъ и другаде.
—
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Магдалена съ семейството на Паница заминали за Виена и отъ
там ъ се обадила на Менча, която при отиванията си въ София, чрезъ
разговори съ познати на нея македонци, нейни съграждани отъ Крушево и други, си изяснила доста въпроси въ връзка съ македонското
движение.
,, Доволна съмъ, че го убихъ — сега на драго сърдце бихъ ум ря
ла ” — заявила Менча на полицейските органи още въ първия разпитъ.
Когато презъ нощьта дошли официалните власти, за да огледатъ
м естото и трупа, въ д р е х и т е на Паница билъ намеренъ зареденъ ре
волверъ, много пари въ разни валути и сръбски паспортъ съ фалшивото
име Д им итъръ Арнаудовичъ. На 15 май е станало въ Виена погребе
нието на Паница, „ чествувано ” отъ ,, федератистите ” начело съ Сла
ве Ивановъ, Кочо хаджи Риндовъ и болшевишки представители. Имало
венецъ и отъ югославската легация.
Въ затвора Менча Кърничева заболела тежко и, поради опас
ность за ж ивота й, става нужда да се изведе отъ арестантската бол
ница и да се настани при особенъ полицейски режимъ въ единъ частенъ
санаториумъ (Химмелхофъ, Вийнъ 13). Подписалиятъ направената
експертиза лекарь казва дословно, че оставането на Кърничева въ
арестантската болница представлява непосредствена опасность, и така
тя едвали би преживела повече отъ три-четири месеца. Сжщото кон
статира и направената втора експертиза (16 юни 1925 г.). Но тукъ се
явяватъ трудности за извеждането й въ санаториумъ, понеже ав
стрийските закони не допущ атъ това при предварителенъ арестъ на
обвиняемъ за престжпление наказуемо съ повече отъ 10 години зат
воръ. Освенъ това трудностите идватъ и поради необходимостьта отъ
сигурна охрана за подсждимата въ санаториума. Следъ много настоя
вания, съ много мжчнотии, съ молби отъ македонската емиграция осо
бено отъ София, с ж д ъ т ъ разрешилъ отиването на Менча Кърничева
въ санаториума, което станало на 31 юлий сж щ ата г о д и н а ...
Менча Кърничева прави впечатление на тежко болна. Т елото й
е отслабнало, движенията бавни, отпуснати. Само въ голем ите черни
очи се чете животъ.
,, Едничкото ми желание е, казва тя отпаднало — засмена: да прежи
вея деня на главния разпитъ предъ сжда, за да мога публично да
оправдая деянието си ” .
Тя постоянно повтаря, че мисъльта за пренесената към ъ народа й
жертва я кара да живЬе. И тъкмо затова тя буквално копнее да дочака,
да види деня на своето сждене: „ Т о г а в а ще каж а на света, защо
требваш е да убия Паница, какъвъ човекъ бе топ, колко е вредилъ на
делото ни ” .
Кърничева ревниво учи немски, може да се изказва достатъчно
и се надева до почване на процеса да усъвършенствува езика си дотамъ, че да може на немски, безъ помощьта на преводачъ, да се защи
тава. Тя признава, че личната й защита на немски ще въздействува
по-силно върху сж дебните заседатели, отколкото изложението й чрезъ
преводачъ. Н адева се още, че сж дебните заседатели ще разбератъ
по-добре мотивите на деянието.
Менча е напълно отделена отъ външния с в е т ъ : освенъ защитиикътъ й, л е к а р и т е и болничните сестри, никой не се допуща при нея.
Никакви посещения не се позволяватъ. Тя чете много — Достоевски,
З о м ар тъ и Шпенглеръ.
—
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Санаториумътъ Химмелхофъ е построенъ въ обширенъ паркъ съ
стар ъ лесъ. С таята на Менча е изложена на югъ, съ изгледъ към ъ
зеленината. По цЯлъ день тя може да си отпочива на дълго канапе
върху терасата. Току до нейната стая бдятъ за сигурностьта й. Сана
ториум ъ тъ вече е подъ зависимостьта на затвора. Въ всЯки случаи
Менча Кърничева тукъ ще получи по-добри грижи за здравето си,
отколкото въ лазарета на затвора. Самъ професоръ д -р ъ Вилхелмъ
Шлезингеръ признава необходимостьта да се подложи Кърничева на
санаториално лекуване, ако се иска да й се запази живота. Освенъ
лЯкаритЯ, за здравето на Кърничева се грижи още и една специално
назначена самарянка („ Вийнеръ Алгемайне Цайтунгъ ” отъ 2 августъ
1925 г.).
Въ санаториума тя е била сравнително по-добре и бавно почнала
да заздравява отъ болеститЯ, които въ затвора сж я направили да
прилича по-скоро на призракъ, отколкото на живъ човЯкъ — както
константира и л екарската експеритиза отъ 19 май. Само силниятъ
духъ, необикновената воля, сж крепили това до край изтощено тЯло
да оцЬлЪе, за да стигне до подсждимата скамейка и да каже публично
истината за убития и за Македония.
Р еж им ътъ, при който е била поставена Менча Кърничева въ сана
ториума, е билъ особено строгъ — съ извънредни охранителни мЯрки.
Били наети там ъ две съседни стаи, съобщаващи се съ врата. Въ
пъ рвата стая имало две лЯгла: за болната арестантка и една милосерд
на сестра, която се отличава съ херкулесовско телосложение. В ратата
на стаята къ м ъ коридора, а сжщо и прозорците били замрежени съ
яка ж елезна решетка. Въ съседната стая имало лЯгло и диванъ; ту къ
непрекжснато дежурували двама полицаи, сменявани на дванадесеть
часа. Други двама патрулирали предъ стаитЪ, а освенъ това тр етата
смЪна полицаи (пакъ двама) отпочивала, готова за всЪко повикване,
въ отделна стая на санаториума, която имала специална телефонна
връзка съ най-близкия участъкъ. Бдителностьта надъ атентаторката
се усилвала и отъ това, че постовиятъ страж арь, който по-рано билъ
на стотина крачки отъ зданието, сега се премёстилъ до вратата. Ни
кога такова полицейско внимание не било оказвано на санаториума
Химмелхофъ. И за ц ялата тази голяма охрана се намирало оправдание
въ това, да не би отмъстители да посегнатъ върху живота на болната
(„В и й н ер ъ Алгемайне Ц а й т у н г ъ ”, 26.8.1925 г.).
Благодарение на санаториума Менча Кърничева все пакъ можа
да се яви въ сж дебната зала, да изпълни горещото си желание — предъ
сж да да говори за далото на своето родолюбие. На 27 септемврий тя
е била взета о тъ санаториума и откарана съ автомобилъ отново въ
болницата на сжда, отдето се яви въ заседателната зала . . . ”

Развитието на д'Ьлото
Първи день. — Разпитъ на обвиняемата
« Сждътъ почва разглеж дането на д ’Ьлото при следния съставъ: пред
седатель: придворниятъ съветникъ докторъ Ш неевайсъ; членове: придворниятъ съветникъ д-ръ Вайрингеръ и околийскиятъ сждия д-ръ Щ раснеръ; секретарь: д-ръ Цьохлингеръ; прокуроръ: придворниятъ съветникъ
д-ръ Ш варцъ; защитници: д-ръ Рихардъ Пресбургеръ и д-ръ Игнацъ
Куртъ Розенфелдъ; представители на гражданския искъ: д-ръ А лфредъ
—
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Марилъ и д-ръ Емилъ Мауреръ; сждебни лекари: проф. д-ръ Бишофъ
и върховниятъ медицински съветникъ д-ръ Хьовелъ; преводачи: Светославъ Тошевъ и А лфредъ Нойманъ-Фуряковичъ.
Първото заседание се открива преди обедъ на 30 септемврий. Голя
мата зала на сж да е препълнена, макаръ че достжпътъ въ нея е билъ
крайно ограниченъ. Допуснати сж били само посетители съ входни кар
ти. А съ каква страсть сж се търсели те, показва фактътъ, че една та
кава карта е била продадена за единъ милионъ крони *. Влизащ ите въ
залата биватъ най-грижливо претърсвани. Изключителни мерки сж взе
ти главно поради болшевишкия шантажъ въ навечерието на процеса,
раздуханъ умишлено отъ болшевишката преса въ Виена, която разказ
ваше, че отъ България били пратени хора да убиятъ съветския посланикъ
Иванъ Березинъ, а отпосле се установи, че т ё сж били болшевишки про
вокатори. Сжщо съ такава тенденция сж били разпространени и тре
вожни слухове, че въ деня на процеса македонците, се готвели да направятъ атентатъ на сжда, ако М. Кърничева бжде осждена и че имало
сериозна опасность отъ кървави инциденти, за което подсещало и ид
ването на Ал. Протогеровъ въ Виена. Ето защ о входовете на залата
сж заети отъ силна охрана, каквато този сждъ, споредъ виенските вест
ници, сигурно пръвъ пжть вижда. Претърсванията на посетителите, ста
вать въ две съседни на залата стаи — по отделно за мжже и жени.
М ежду посетителите въ залата сж и множество чужди кореспонденти,
дори отъ Англия и Америка.
Въ 10 и половина часа се явява сждътъ и следъ малко подсжди
мата бива докарана на кресло съ колело. Подпомогната отъ служащите,
тя влиза въ залата. Всички присжтствуващи наставатъ отъ любопит
ство и смжтна тревога д а я е и д я т ъ , н о стражата енергично заповядва
да седатъ — стоенето е забранено въ залата. Менча Кърничева с ед а на
столъ съ облегало, съ погледъ къмъ публиката. Спокойна е, но извън
редно слаба. Ни капка кръвь по лицето й. Само голем ите й черни очи,
които правятъ необикновено силно впечатление на всички, горятъ съ
пламъка на родолюбието и саможертвата. « Сигурно — пише « Нойе
Фрайе П р е с е » отъ 1 октомврий — това е най-бележитата жена, която
тази зала е в и ж д а л а ».
Започва делото — и сждътъ, както казва единъ виенски вестникъ,
става големъ театъръ, на който не може да съперничи никоя драматическа сцена . . .
Секретарьтъ на сж да прочита обвинителния актъ, следъ което председательтъ поканва Менча Кърничева да даде своите показания, като
й позволява, поради болезненото състояние, да говори седнала и под
чертава, че е за предпочитане тя д а се изразява на немски, съ който
може да си служи.
Но показанията на Кърничева минаватъ твърде бавно и мжчително.
Болестьта не й позволява да говори дълго, а вродената й стеснителность я кара да си служи съ български езикъ, макаръ че би могла да
говори достатъчно ясно на немски, както при отделни случаи прави, та
затова председательтъ и защ итниците постоянно я подканятъ да се и з
бегне посредничеството на преводача. Ето защ о при невъзможностьта
сждътъ да получи целостенъ разказъ, председательтъ се вижда прину
денъ и съ множество подробни въпроси да добие необходимите сведения.
Отначало въпросите сж отъ чисто биографиченъ характеръ и ставатъ
особено подробни отъ момента, когато подсждимата се запознава съ се
мейството на Паница чрезъ М агдалена Измирлиева, негова балдъза, въ
Мюнхенъ, дето презъ септемврий 1918 г. отишла да учи въ търговска
академия. Всичко онова, което съдържатъ разпокжсаните отговори на
Менча Кърничева, тя следъ делото разказа въ изложението си: «Защ о
убихъ Тодоръ П ан и ц а», публикувано въ македонските вестници.

*
За отбелезване е тази любопитна подробность: картите сж имали знаци
или О или Г; първата буква е означавала: оберфлехлихъ цу унтерзухенъ (повърхностно да се обискира), а втората: генау цу унтерзухенъ (щателно да
се обискира).
—

878

—

П редседательтъ: — Принадлежахте ли тогава на н£коя опреде
лена партия ?
Кърничева: — Не принадлежахъ на никоя партия и сега не съм ъ
отъ никоя партия; азъ имамъ само свое мнение за нашата политическа
борба.
П редседательтъ: — Това мнение е най-близо до кое мнение ?
Кърничева: — Това, което сжществува въ нашия народъ . . .
Председательтъ: — Искате да кажете: Македония за Македон
ците. Верно ли ви разбрахъ ?
Кърничева: — Да.
Председательтъ: — Но на коя партия бЬхте близка ? По това вре
ме е имало две партии, имало е вече разцепление: федератисти и авто
номиста.
Кърничева: — Федератистите сж партия, а ние имаме организация,
която се бори за свободата. Това не е едно и сжщо.
Следъ тая странична реплика продължава отново р азк а зъ т ъ на
подсждимата все така откжслеченъ и чрезъ забавящ ата помощь на
преводачъ.
„ Самопризнанието му — казва подсждимата — ме порази като
гръмъ, не искахъ да повервамъ на уш ите си; цялото ми сжщество
б е възмутено; у мене се породи желание да го унищожа, но замълчахъ.
Азъ стояхъ предъ единъ мизеренъ предатель, който се готвеше да
избива мои съотечественици и имаше дързостьта още да разправя за
идеализъмъ. Въ неколко секунди решихъ, че съ м ъ длъж на да премахна
при пръ въ удобенъ случай това окаяно сжщество. Решихъ сжщо да
подърж ам ъ връ зки те си съ семейството му, за да мога да се добера
наново до самия него. Като се прибрахъ въ София, предадохъ поржката на Паница до домашните му. Т е се приготвиха и заминаха презъ
Сърбия за Виена ” . . .
П редседательтъ на сжда забелезва, че отъ разпита подсждимата
е твърде уморена и дава отдихъ десеть минути.
Т укъ Кърничева обяснява какъ Паница се явилъ при домашните
й въ Царибродъ; какъ тя е била помолена да съобщи на жена му и
бъ лдъзата му въ София, че тр еб в а да заминатъ въ Виена; какъ той
обяснилъ, че не може да остане при т е х ъ въ Австрия, защото поелъ
ангажиментъ предъ Ж ика Лазичъ за организирване контрачети срещу
ВМРО; и че опити съ такива чети били направени вече чрезъ Стоянъ
Мишевъ и Ж ика Лазичъ билъ много доволенъ.
Подиръ отдиха, по сжщия начинъ както и по-рано, тя разказва
следното: — О тъ Магдалена Измирлиева получила неколко писма о тъ
Виена. Но поради заболеване кореспонденцията за известно време се
прекжснала. Това боледуване отложило и изпълнението на решението
за убийството на Паница. Тя требвало да отиде некж де въ чужбина
да се лекува, и заминала презъ Букурещ ъ за Виена, съ намерение да
извърши убийството. Пристигнала къ м ъ ср е д ат а на януарий 1925 г.
и останала да ж ивее при Магдалена Измирлиева, като подърж ала съ
семейството на Паница непринудени отношения въ продължение на
четири месеци . . .
Следъ това на нея почватъ да задаватъ въпроси прокурорътъ и а д 
вокатите. Интересътъ е насоченъ главно върху времето въ Виена, презъ
което Кърничева е прекарала съ семейството на Паница и вече е била ре
шена да го убие. Впечатленията й отъ него тогава сж били още по—
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лоши; видела е неопровержими факти з а неговото предателство, връз
ките му съ болшевиките, отъ които получавалъ пари. Семейството е
разполагало съ много пари. Паница почти презъ целото време отсжствувалъ, ходилъ ту въ Солунъ, Белградъ, Нишъ, като билъ въ непосредна
връзка съ водачите на сръбските контрачети. Но тъкмо тия сведения
на подсждимата биватъ лесно избегнати чрезъ въпросите на прокурора,
който — зарадъ своята теза — отклонява сведенията, които уличаватъ
Паница въ и зм ена и връзки съ болшевиките. При тоя уморителенъ раз
питъ, постоянно подпомаганъ съ обяснения на председателя, между дру
гото се формулира отъ него въпросътъ за точните причини на убийството.

Председательтъ: — Предъ следователя вие на няколко пжти стс
казали, че сте застреляли Паница, не защото е билъ въ връзка съ
болшевиките, а главната причина е била, че билъ на сръбска служба
и въпреки това винаги се е представялъ за борецъ на македонската
свобода.
Кърничева: — Казахъ, че не съм ъ го убила само като комунистъ,
защото ако искахъ да го убия като комунистъ, м ож ехъ да убия други
комунисти, а не него. Убихъ го затова, че въ интереса на Сърбия и
Гърция и съ контрачетите работеш е противъ нашето освободително
движение . .. Преди да дойда въ Виена азъ не знаехъ, че той е въ
служба на комунистите. Т укъ научихъ за това.

Неудовлетворени искания
Преди да б ж д атъ призовани свидетелите, адв. Пресбургеръ взима
думата, за да постави едно искане, органически свързано съ обясне
нията на подсждимата и затова предхождащо свидетелските показания.
Д -р ъ Пресбургеръ: — Господа сждии и сждебни заседатели ! Ние
чухме обясненията на Менча Кърничева. Т е се основаватъ на след
ните факти.
—
Македонскиятъ народъ се бори, нека допълня отъ своя страна,
отъ векове за свободата си. Тая борба презъ последните 30 години —
на това ние сами сме свидетели — взе особено остри и интересуващи
насъ, австрийците, форми. Въ тая борба паролата е сж щ ата, която
силите о тъ Съглашението бех а писали върху знамето си, когато по
теглиха въ уж ъ свещената война за правото на народите за самоопре
деление. Въ тая борба т е биваха кърваво потиснати, отначало отъ
турците, после о тъ съ р би те и гърцитё, и чуждо орждие въ борбата,
Юда, беше Паница. Това е становището на подсждимата, това сж
външ ните условия, които сж я тласнали къ м ъ деянието, за което е
обвинена. Д ъ л гъ на защ итата е да представи доказателства за тия
условия .. .
Тъй като и ние австрийците и германците, чрезъ тъп наречените
Сенъ Жерменски и Версайлски мирни договори, бехме продадени на
три нации, точно тъп беше разкж сана македонската земя на три части.
За тия факти, които сж. всеизвестни, но тукъ все требва д а бждатъ
доказани, азъ искамъ да представя доказателства. Поради станалите въ
Македония жестокости, големиятъ благодетель Карнеги беш е назначилъ и
пратилъ въ Македония една комисия. Тя направи докладъ, който свършва
така: Македония престана да бж де гробъ, за да стане адъ . . .
Въ доклада се говори з а кланета на старци, жени и деца. Села се
опожаряватъ, хиляди и хиляди жертви сж паднали, само защ ото маке
донците не сж искали д а се откажатъ отъ националната си самостойность. Повече отъ петстотинъ хиляди емигранти, целата интелигенция
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на Македония б е пропъдена; т е скитатъ безъ средства изъ света, въ
България, Австрия, Германия, Америка. И навсекж де сж. се образували
тия емигрантски организации, свързани по идея съ Вжтрешната Маке
донска Революционна Организация. Ако има некакво съмнение, че тия
чудовищни жестокости съ средновековни изтезания, както сж установе
ни отъ Карнегиевата комисия, сж наистина верни, то азъ си позволявамъ д а поискамъ да ми се позволи да прочета като доказателство ония
сръбски и гръцки вестници, значи вестници на държ авите — потисни
ци, въ които се съобщава з а тия жестокости. А зъ съмъ си направилъ
извадки отъ техъ и мога да представя на сж да оригиналните вестници...

Т укъ въ залата тр ебва да бжде разгъната тази извънредно тж ж н а
картина на това време, тр еб в а да б ж д атъ осветлени мотивите и тр еб в а
да бжде доказано, че тукъ нямаме мечтателка, нямаме типъ на поли
тическа престжпница, нямаме объркана глава, която гони призраци
или херостратовка слава, а една патриотка, която си поставя за цель
повелята на дълга, на съвЪстьта.
Второто твърдение, за което искамъ да представя доказателства,
е — че Менча Кърничева е била единодушна съ благородната и добра
часть на своя народъ, че 80 до 90 на сто отъ сънародниците й, ония,
които сж се клели подъ знамето на свободата, независимостьта, пра
вото на самоопределение, я поздравяватъ и днесъ вече я почитатъ
като н^коя Ж ан а д ’Аркъ и Ш арлота Корде, като народна героиня. —
Какво е всжщность, господа сждии, правото ? Право и източникъ на
право е само онова, което се чувствува като право отъ съзнанието,
отъ възгледите на значителното болшинство на обществото, органи
зирано въ дъ рж ава. Ако азъ мога да докажа, че извършеното отъ
Менча Кърничева се чувствува като добро отъ значителното болшин
ство на сънародиците й, тогава азъ съ м ъ доказалъ, че тя не е пре
стжпница.
Затова тр еб в а да се допусне искането да се докаже, че тя е еди
нодушна съ сънародниците си, съ 80 до 90 на сто отъ т е х ъ и за тая
цель служи искането да се прочетатъ извадки о тъ безбройните мани
фести, отправени отъ редовете на сънародниците й до нея, до роди
тели те й, до защитата. Азъ си позволявамъ да приложа къ м ъ писме
ната си молба некой отъ т е х ъ и моля най-почтително да бжде ува
жено и това и с к а н е . . .
П ървъ между свидетелите е разпитанъ з ё т ъ т ъ на Паница и съ пругъ на Магдалена — Борисъ Бумбаровъ.
Поканена е подиръ него да даде показанията си Магдалена Измирлиева-Бумбарова.
Д -ръ Пресбургеръ: — Моля д а се за д а д е на свидетелката единъ
въпросъ, като й се обърне вниманието, че споредъ закона не е за д ъ л 
ж ена да отговори на тоя въпросъ. А зъ искамъ д а възстановя равнове
сието. -— Дали на свидетелката е известно, отде е получавалъ Паница
многобройните парични суми, които пристигали по пощата, и отде произхож датъ валутите на всички страни, които валути се нам ериха у не
го следъ смъртьта му ?
П редоедательтъ: — Моля г. преводачътъ д а й каже по-рано, че спо
редъ закона тя има право д а не отговаря на такива въпроси, които носятъ позоръ на най-близките й роднини. И после, ако тя се съгласи,
моля д а й се преведе въпроса на г. доктора.
Д -ръ Пресбургеръ: — И тъй първи въпросъ: дали й е известно отъ
какво е ж ивелъ Паница ?
Свидетелката: — П резъ коя година ?
Д -ръ Пресбургеръ: — П резъ последните години.
—
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Свидетелката: — Тукъ въ Виена ли ?
Д-ръ Пресбургеръ: — Тукъ въ Виена, и да кажемъ презъ послед
ните две години.
Председательтъ: — Не бихте ли запитали така: Той самиятъ ималъ
ли е пари ? Билъ ли е богатъ ?
Свидетелката: — Паница произхож да отъ богато семейство. Той се
е радвалъ на едно твърде голямо гостоприемство у всички хора, ползувалъ се е съ твърде голямо име и колосално уважение у всички.
Председательтъ: — Отде е ималъ парите, различните долари, ди
нари ?
Д-ръ Пресбургеръ: — Искамъ д а раздел я въпроса на две части:
първо, по пощата идвали много пари — отъ кои източници произхож
дали тези пари, отъ кои източници произхождатъ валутите, рублите,
динарите, доларите ?
Председательтъ: — Рубли ли ?
Д-ръ Пресбургеръ: — Имаше най-малко петь валути.
Председательтъ: — Но не и рубли.
Д-ръ Пресбургеръ: — Болшевиките плащатъ въ долари.
Свидетелката: — Отде знае г. докторътъ, че Паница е получавалъ
пари по пощата ?
П редседательтъ: — Моля д а се обясни на свидетелката, че тя не
може да запитва, а требва да отговаря.
Д-ръ Пресбургеръ: — Та тя може да каже не знамъ, ако това от
говаря на истината. Или тя може д а каже не искамъ да отговарямъ,
ако не иска д а отговори на въпроса.
Свидетелката: — Не зная. Паница вече не е живъ и азъ не мога да
кажа.
Д-ръ Пресбургеръ: — И нищо не знае за намерените у него валути ?
Свидетелката : — И за техъ не зная нищо.
Д-ръ П ресбургеръ: — Н е сж. ли получавани пари на нейнъ адресъ
з а Паница ?
Свидетелката: — Никога.
По-нататъкъ свидетелката усвоява отрицанието като общъ отговоръ
на всички въпроси на защитата, които искать просто потвърждение на
всеизвестни, доказани факти за дейностьта на П ан и ц а. . .

П сихиатърътъ д -р ъ Хьовелъ, повиканъ въ сж да да се произнесе
върху психическото състояние на Менча, както обикновенно се практи
кува въ сждилищата, казва: ,, . . . Т я е такава, каквато я рисува поли
цейското съобщение отъ нейното отечество. Това съобщение изрично
казва, че тя е много интелигентна, непринудена въ държ анието си, крот
ка, и че е проявявала голЪмъ интересъ към ъ доброто и болкитЪ на
своя народъ; че съвсемъ не е екзалтирана и съ нищо не е предизвик
вала вниманието, но че е била въ постоянна връзка съ съмишлениците
си и добре осведомена за всичко, което е ставало срЪдъ народа й.
Това е още една причина за развитието на фанатика, у когото по
ради прекалена възприемчивость, свързана съ определени идеи, съвЪстьта създава стрем еж ъ къ м ъ действие. Но това не се проявява у
нея до 1923 г. До тогава тя е била напълно обикновенна личность. Тя
е притежавала само тия споменати вече основни черти на добъръ ха
рактеръ . . .
Мнението й за Паница — когото по никой начинъ не искамъ да
преценявамъ — не е само нейно. И други сж имали сжщото убеждение
като нея, само че у нея то се е проявило особено импулсивно, и то
сигурно, защото тя дълго време е общувала съ семейството на Паница,
имала е възможность да го опознае по-отблизо лично и защото е ви
д ела там ъ редъ н^ща, които сж създали у нея това убеждение, което
е било свързано съ голямо разочарование. ЧовЪкътъ, когото по-рано
тя е почитала, се явява за нея измЪнникъ. Въ тия факти се крие ко—
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р ен ътъ на нейните постжпки, на нейното деяние. О тъ тукъ н а та тъ к ъ
изпъкватъ по-рЪзко споменатите по-горе особенности на нейния характеръ, а именно силната й воля и последователното, безогледното й
действие при преследването на поставената отъ нея цель, да убие или
да осжди тоя човекъ, за да окаже съ това, както тя вЪрва, услуга
на своя народъ .. .
Ако ми е позволено да резюмирамъ казаното до сега, тр еб в а да
кажа, че подсждимата е едно много интелигентно, въ характера си мал
ко извънъ нормата, въ усещанията си, може би, малко прекалено лице,
но не душевно болно или душевно слабо лице, а е политическа или национална фанатичка . . . ”
Запитанъ отъ адвоката д -р ъ Пресбургеръ дали психиатрите сж
давали пълна в ер а на обясненията на подсждимата, д-ръ Хьовелъ от
говаря:
— Да, ние немаме причини да не верваме на нейните показания.
Т е се даваха по т а к ъ в ъ начинъ — ние се занимавахме съ нея съ ча
сове — и представятъ такова едно цело, че не добихме впечатление,
че тя по сж щ ествените точки, тъй да се каже, лъж е. Азъ съ това не
казвамъ, че тя не премълчава нещо.
Д -р ъ Пресбургеръ пита:
— С м етате ли, значи, господинъ докторе, че подсждимата е действувала отъ силно развитъ чистъ патриотизъмъ ?
Експертътъ д -р ъ Хьовелъ: — Да, ние имаме впечатлението, че се
касае главно до патриотични чувства, а не за чувство на лична су
бективна омраза, породена отъ дребнави причини . ..
Д -р ъ Пресбургеръ: Вие споменахте сжщо, господинъ професоре,
че тя би см етнала за непозволенъ егоизъмъ да се откаже отъ атен
тата ?
Е кспертътъ д -р ъ Хьовелъ: Азъ загатнахъ по-рано за това, като
споменахъ за хипералтруизма. То е съ други думи сжщото, както
казва г-нъ защ итникътъ. То е едно прекалено голёмо усещане за доб
рото и болките на народа, което обзема подобни хора.
Д -р ъ Пресбургеръ: Значи, тя е см етала за свой неотклонимъ д ъ лгъ
да премахне Паница като най-опасенъ врагъ на нейния народъ ?
Експертътъ д -р ъ Хьовелъ: Изглежда, че е вервала въ това.
Д -р ъ Пресбургеръ: — Нека мина сега на сж щ ностьта на рабо
тата; съ огледъ къ м ъ всичко казано отъ васъ, г. професоре, съ огледъ
къмъ това развито чувство на дългъ, тая мисъль всецело я е обзела
и тъй като тя се е развивала въ продължение на две години, достиг
нала ли е до такава сила, че поне е било много мжчно да се противо
постави на тази мисъль ?
Експертъ д-ръ Хьовелъ: ■— Да, тази мисъль я владЪе и я рук ово
ди въ всички нейни постжпки. Тая мисъль не е била наистина, една
абсолютно господствуваща въ нейното съзнание, защото, както пжтъомъ
споменахъ, тя е отлагала деянието поради свадбата или поради болестьта си. Имало е разбира се, и моменти на слабость, чисто физическа.
Това показва, навЪрно, че тя не е била напълно неудържима; сжщото
личи и отъ изтънченото изпълнение на деянието, отъ спокойствието, съ
което то е извършено, отъ хладнокръвието. Казвамъ това, защ ото искамъ да загатна, че тя не е действувала слЪпо въ състояние на подоб
на по-силна отъ нея възбуда. Тогава може би з а нея би требвало да
се сж ди по-инакъ. Но, че тая идея до известна степень е господствувала у нея презъ цЬлото време и то все повече, това се разбира отъ само
себе си.
—
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Д-ръ П ресбургеръ: — Обстоятелството, че тя е отложила деянието,
доказателство ли е, че тая мисъль не я е владяла винаги изцЪло или
не е ли по-скоро вЪрно, че единъ подтиснатъ стремежъ за действие се
връща съ удвоена сила.
Експертъ д-ръ Хьовелъ: -— Това е възможно. Въ вебки случай тя е
била временно въ състояние да подтисне тая мисъль.
Д-ръ Пресбургеръ: — Благодаря.
П редседательтъ: — Другъ н-Ькой въпросъ ?
Експертъ д-ръ Бишофъ: — А зъ н-Ьмамъ ншцо да добавя. А зъ съмъ
напълно на същ ото мнение . . .

Обвинителните речи
Прокурорътъ започва своята речь съ едно жестоко подозрение къмъ
обвиняемата, че тя искала да си съ здаде мъченичество, ореолъ отъ слава,
която не е заслужила. Като взима поводъ отъ това, че защитницит-Ь на
Кърничева я сравнявали съ Ш арлота Корде и Ж ана д ’Аркъ, той описва
подвига на първата френска героиня и нейната жертва, Mapä, като дава
своеобразно сравнение съ подсъдим ата и Паница. Последниятъ билъ човЪкъ съ големи добродетели, билъ « чествуванъ като единственъ наро
денъ освободитель» и т.н. — точно или дори повече отъ това, което пишатъ виенскитЬ предатели. Освенъ това у Кърничева нЪмало никакъвъ
героизъмъ, защото била знаела, че въ Австрия е премахнаго смъртного
наказание, и убила Паница тогава, когато см етала живота си запазенъ.
Съ същ ата тенденция прокурорътъ провежда сравнението и съ Жана
д ’Аркъ, която се е чувствувала призвана отъ Бога да спаси своя народъ,
докато мотивитЬ на Кърничева оставали т а й н а . ..

Д -р ъ Пресбургеръ: — Азъ предлагамъ да се открие отново про
цеса за доказателствата, за да се установи съ авторитета на уваж ае
мия г. председатель, че нито въ протоколите на предварителното ди
рене, нито презъ двудневното съдебно дирене — се среща и най-мал
кото обстоятелство, което да оправдава изгърменото като отъ револверъ твърдение на г. прокурора, че подсъдим ата се била осведомила,
какво наказание се налага въ Австрия за политическо убийство . . .

Присъдата на заседателите и наказанието
Необикновено напрежение — пише ,, 'Нойе Фрайе Пресе ” отъ 2 ок
томврий завладе присътствуващ ите, когато съ д еб н и те заседатели се
явиха отъ тех н а та съвещателна зала. Менча Кърничева се изправи отъ
канапето си и поиска да я поставятъ на столъ. Така изслуша вердик
та на заседателите, безъ да потръпне нито една черта на лицето й.
По покана на председателя на с ъ д а , решението на съ д еб н и те за
седатели се прочита отъ техния председатель.
П ървиятъ въпросъ (виновна ли е за убийството на Паница) е по
лу чилъ отговори: 8 да и 4 не *.
Втори и трети въпросъ с ъ получили по 12 утвърдителни отгово
ри. О с ъ ж д а т ъ я на осемь години затворъ.
Следъ това Менча Кърничева отново лега въ канапето, съвсемъ
изморена и когато прочитатъ п ри съ д ата на с ъ д а , малко повдига глава
и кимва съ дум ите: ,, Много ви б л а г о д а р я ” .
П редседательтъ: — Моля г. прокурорътъ да направи предложе
ние по въпроса за наказанието.
*
Споредъ закона, ако гласовегЬ с ъ били 7 да и 5 не — подсъдим ата щ'Ьше
д а б ъ д е призната невинна.
—
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П рокурорътъ: — Господа сждии ! В ъ зъ основа на присждата на
сждебнитЪ заседатели, моля осжждането да бжде въ духа на обвине
нието. Наказанието, което ще й бжде произнесено, ще има собствена
стойность само на книга, защото подсждимата е тъй теж ко болна, че
тя не ще може да излежи наказанието си, м акаръ и присждата да влезе
въ законна сила. И споредъ параграф ъ 389 азъ веднага ще предложа
спирането на наказанието.
При определянето на наказанието се явява отекчаващо съвпаде
нието на едно престжпление съ две нарушения и обстоятелството, че
няколко лица сж били въ опасность. Напротивъ, моля да се има пред
видъ като смекчаващо вината обстоятелство широкото признание на
подсждимата и по-нататъкъ — че тя е неопетнена. Изложихъ вече въ
пледоарията си, че смЪтамъ обстоятелството, че е действувала по
политически мотиви за едно значително смекчаващо вината обстоятел
ство, защото сж я подтикнали повече или по-малко благородни мотиви.
Тъкмо политиката е область, въ която нервите владЪятъ човека по
вече, отколкото мислите му. Т ак ъ в ъ човЪкъ не може да се сравни съ
разбойниците. Затова азъ мисля, че политическите мотиви тр еб в а да
се взематъ предвидъ като крайно смекчаващи вината обстоятелства. И
после, моля да имате предвидъ още едно смекчаваще вината обстоя
телство. Не напраздно е казано: Менсъ сана инъ корпоре сано (здравъ
духъ въ здраво т е л о ). Чухме, че Менча Кърничева отъ много години
е болна и тежко страда. Може би тези страдания сж виновни и да сж
допринесли своето, за да извърши тя това деяние. Азъ ви моля поне
да имате това предвидъ. Моля ви да приложите формално и членъ 25
макаръ че и той е проблематиченъ, както и ц ялата работа навярно ще
остане само на книга (последните думи на д -р ъ Ш варцъ предизвикватъ силно вълнение въ публиката) . . . ”

Освобождението
Д -р ъ Пресбургеръ написа отделна статия въ в. „ Нойе Фрайе Пресе ” подъ заглавие: „Справедливость за Менча К ъ р н и ч ев а” .
,, Вземамъ думата още веднаж ъ — пише г. Пресбургеръ •— защото
съвЪстьта ми иска това. Менча Кърничева при разглеждането на д а 
лото беше оклеветена. Нейното право за истина беше грубо нарушено.
А това се случи, защото разглеждането на далото остана само скелетъ
и защото отъ всички, които говориха за нея, нито единъ не я познаваше,
съ изключение на защитника и въ ограничена степень отъ психиатрите
Хьобелъ и Ъишофъ, които бех а напълно справедливи къ м ъ нея. Пси
хиатрите обясниха, че Менча Кърничева е действувала отъ чистъ, благороденъ патриотизъмъ, и че нейната душа е изпълнена отъ любовь
към ъ нейния народъ и о тъ фанатично въодушевление. Забележително
е това, че на психиатрите не се в ер в а тъкмо тогава, когато олучватъ
истината. . .
„ Но предъ менъ се разкрива целото й големо сърдце, — и какъ тя
извика: „ Бихъ искала да зная поне едничко дело, което ф едератистите
биха могли да посочатъ въ полза на Македония ! ” — Азъ знаехъ, че
тукъ говори не езикътъ, а душата.
* П редвиж да
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на наказанието.

И доброта има у тая македонка. При срещ ата съ баща й, която
стана предъ множество служебни лица и лекари, свидетелите се бо ре
ха съ съ л зи те си предъ покъртителната сцена. При съобщаването тя
ме прегърна отъ благодарность за посредничеството по срещата.
Разглеждането на делото остана скелетъ, защото беха отхвърлени
всички предложени о тъ защ итата доказателства за мотивите на обви
няемата, за нещастието на македонския народъ, за кървавия тероръ на
подтисниците, сжщо и предложението за допущането на въпроса: дали
Менча Кърничева не е извършила деянието подъ непреодолима при
нуда. А при това на тримата представители на обвинението бе позво
лено да чествуватъ Паница въ предълги биографични описнания и да
хулятъ Кърничева. Това не е уп р екъ срещу ржководството на делото.
Господинъ дворцовиятъ съветникъ Ш неевайсъ е човекъ, който постжпва по съ в ёсть и не е несправедливъ към ъ обвинения. Съображе
ния, за които тука не може да се говори, определиха решението на
сжда . ..
Д -р ъ Игнацъ Куртъ Розенфелдъ казва:
« . . . Ч резъ отхвърлянето на доказателствата цЬлата основа на про
цеса се разруши. ВиенскигЬ заседатели, разбира се, се дезинтересуваха
отъ положението въ Македония, защото самигЬ ние сме вплетени въ доста
тъчно конфликти. Щ о се отнася до присждата, трЬбва д а се подчертае, че
тя само съ единъ гласъ би паднала. Като се има предвидъ, че присждата
собствено никога не ще може да влЪзне въ сила, общественото мнение и
защитата я смЪтатъ твърде т е ж к а . . . »

Д -р ъ Рихардъ Пресбургеръ заявява:
« Убеденъ съмъ, че Кърничева щЬше да бжде оправдана, ако бЬше
допуснатъ въпросътъ за непреодолимата принуда. Сждебните. заседатели
ми казаха, че тЬ. биха отговорили утвърдително на такъвъ въпросъ. Но
сждътъ не допусна такова поставяне на въпроса и поради това заседателитЬ знаеха, че ако биха поискали този въпросъ, както азъ наистина ги
подканихъ, сждътъ отново би го отхвърлилъ; но не се решиха да отхвърлятъ
въпроса за виновностьта — липсваше само единъ гласъ •— защото се
боеха отъ последиците, на присждата. Ако се приемаше, че нейното деяние
не е било свободно, ако се предпоставеш е вжтрешна принуда, както азъ
твърдЬхъ, тогава Менча Кърничева щЬше да бж де освободена. Сждеб
ните заседатели сжщо бЪха склонни съ тая мисъль, но не бЬха въ състоя
ние да й дадатъ формаленъ изразъ, защото въпросътъ за непреодолимата
принуда не бе.ше допуснатъ.
Менча Кърничева ще бжде пусната отъ затвора. Всички фактори сж
склонни да я освободятъ («В инеръ Аллгемайне Ц ай тун гъ », 6.10.1925 г.)

Н адеж дите на защ итата, на целия македонски народъ и на всички
които оценихме правилно наказанието въ Б у р гтеатъ р ъ — се оправдаха.
Тя бе призната отъ Върховния сж дъ неспособна да излежи наказа
нието. По силата на това решение биде освободена и — както изисква
присждата — веднага екстернирана отъ границите на Австрийската ре
публика, която по тоя начинъ даде истинската присжда — присждата
на справедливостьта и човещината — надъ делото на Менча Кърни
чева ”.

Отзиви за далото
Единъ т а к ъ в ъ голем ъ политически процесъ, при това процесъ
срещу народна героиня, която наказва при изключителна обстановка
—
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единъ измЪнникъ и злодеецъ — естествено предизвиква особено оживенъ интересъ и коментарии. Процесътъ въ Виена беше единъ отъ найголем ите политически процеси въ Европа следъ войната, привлече все
общо внимание и така има своето важно значение за пропагандата на
македонската кауза въ чужбина.
За виенскитЬ вестници, преди всичко, процесътъ беше р ед ка сен
зация. Т е се надпреварваха да д аватъ сведения и преценки за Менча
Кърничева, дадоха множество снимки, скици отъ сжда, карикатури, био
графически бележки, дори стихотворения и подробни отчети за д а 
лото. Общо взето, тя се ползуваше съ симпатиите на всички вестници,
макаръ че за психиката на австриеца е мжчно да проникне въ душата
на македонската дъщеря. Чрезъ онова, което се съобщаваше за нея,
винаги проличаваше не само очудване отъ силата на нейния духъ, отъ
подвига, а и никакво недоразбиране на мотивите, които сж го изви
кали. И симпатизиращите и явно враж дебните отзиви изразяваха общо
впечатление на неразкрита тайна. А тя още повече ги привличаше;
процесътъ даде поводъ за разнообразни психологически и политически
тълкувания; на Менча Кърничева се посветиха специални статии и ха
рактеристики. Явиха се дори по-далечни исторически сведения — като
,, Политическото убийство въ черкви и театри ”, ,, Ж ен ата като атентаторка ”, и др. (,, Нойесъ ахтъ Уръ Блатъ ” отъ 1.Х.1925 г.). Противо
речията не липсваха въ изобилие, като задъ т е х ъ , естествено, стоеха
различни политически становища. Виена има левичарски вестници,
които обслужватъ пропагандата на Третия интернационалъ и които при
тоя случай се видеха принудени да излезатъ съ енергична защита на
Тодоръ Паница. Враждебно отношение имаха „ Арбайтеръ Цайтунгъ ” ,
,, Роте Фаане ” , ,, Д еръ Абендъ ” и др., които все пакъ признаха на
Менча Кърничева необикновена воля и фанатична в ер а въ правотата
на своето дело. Т ези вестници положиха усилията си къ м ъ това: да
защ итятъ Паница, да съ зд ад атъ преди процеса неблагоприятна а т 
мосфера за подсждимата и главно да нападатъ ВМРО и българското
правителство. Особено д ъ р зъ к ъ въ обвиненията си и безогледенъ въ
нападките беше комунистическиятъ „ Роте Фаане ” . . .
Поради политически съображения, които изтъкнахме въ началото
на тоя процесъ, останалите вестници се д ъ р ж а х а резервирано въ пре
ценките си за далото, като не скриваха само своето хуманно отноше
ние към ъ участьта на Менча Кърничева. Особено внимание къ м ъ нея,
освенъ „ Нойе Фрайе Пресе ” , „ Райхспостъ ”, ,, Нойесъ Вийнеръ Т агблатъ ”, който въ броя си отъ 2.Х. открито порица присждата и др.,
прояви ,, Вийнеръ Алгемайне Цайтунгъ ” , който я защищаваше о т ъ на
падки на комунисти и сърби, и който не се възпре да изрази искреното
си преко впечатление отъ делото. Въ уводната часть къ м ъ отчета за
последното заседание на сжда и присждата тоя вестникъ подъ загла
вие: „П р и с ж д ат а надъ м ал ц и н с тв ата” пише следното: „ Т о в а е, значи,
присждата: виновна, виновна ! Присжда за едно коварно убийство, при
сжда противъ една атентаторка. Но ако тоя „ случай ” се освободи отъ
всички обвивки, разкриятъ ли се ф о н ъ тъ и мотивите, и погледне ли се
тогава отново присждата — какво излиза ? Виенските сждебни засе
датели не осждиха една македонска убийца: в ъ п р о съ тъ за малцин
ствата, голем ата проблема за потиснатите народи е осждена заедно
съ нея ” . . .
В ънъ отъ българския печатъ, значителенъ интересъ къ м ъ делото
—
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проявиха сжщо ромънски и сръбски издания. Видниятъ предишенъ революционеръ въ Верско, Толи хаджи Гогу, написа хубава статия за
Менча Кърничева въ списание „ Пенинсула Балканика ” , книжката за
юлий-августъ 1925 г., въ Букурещъ, въ която статия между другото
се казва, че въ Виена ще бжде обвиняемъ Т. Паница, защото ,, за цЪлъ
с в е т ъ сжществува македонско обществено мнение, което въ своето бол
шинство о тъ 99 на сто вЪрва, че Паница беше врагъ на македонската
кауза . . . ”
Ä
П роцесътъ на Кърничева, който — казахме — бе единъ отъ найголем ите следъ първата световна война, постави името на Македония
въ колонит^ на безброй вестници изъ целия светъ .
Но, че този процесъ не биде воденъ както се следваше, адвокатътъ
Пресбургеръ призна и въ вестникъ ,, Нойе Фрайе Пресе ” отъ 4 октом
врий 1925 г. Както се спомена, не бидоха допуснати свидетелите —
българи и турци, — които можеха доста да к а ж а тъ за моралния образъ на Паница. Затова г. Пресбургеръ нарече ,, скелетъ ” самото раз
глеждане на делото. Въ споменатия вестникъ той открито писа, че за
всичко това имало ,, съображения, за които тукъ не може да се говори
и които определиха решението на сжда ” .
Съображенията въ сжщность беха съвсемъ прости — търговски
т е и други сметки на Австрия съ огледъ на Съветска Русия. Както
научихме о тъ адвокатите, прокурорътъ е увещ авалъ сждебните засе
датели и апелиралъ към ъ патриотизма имъ — да взематъ предвидъ
търговските интереси на държ авата, намираща се тогава изобщо въ
затруднено положение.
З а нещастие на Австрия, тя можа на гърба си да почувствува по
диръ 1944 г. кои беха тёзи, чийто агентъ беше Паница. Видеха ги и
съ векове ще се предавать, сигурно, мрачните впечатления, които т е
оставиха въ австрийските земи. Но това, което австрийците патиха
при окупацията следъ втората голема война, е детска играчка въ срав
нение съ режима що Сърбия (Югославия) и Гърция въведоха въ Маке
дония, и който трае съ десетилетия. И на тоя режимъ Паница бе
сжщо агентъ. Ние най-добре разбирахме м ж ката на австрийския на
родъ подиръ 1944 г. Но сж дебните заседатели въ Виена не пожелаха
да чуятъ (по посочените съображения) мотивите на Менча Кърничева,
които никакъ не се различаватъ о тъ болките на поробена Македония.
Мнението на македонската емиграция въ България и на всички ро
долюбиви българи б е изразено съ следните думи на вестникъ ,, Не
зависима Македония ” (органъ на казаната емиграция) отъ 14 май
1925 г.: ,, Най-сетне падна и големиятъ злодей Т одоръ Паница .. . Пад
на родоотстж пникътъ на племето си — падна убиецътъ на македон
ската независимость . . . Мелпомена Кърничева е наша героиня. Тя, съ
своята неж на и благословена рж ка направи да отдъхне ц е л ъ народъ
и тури край на единъ опасенъ и коваренъ кърволокъ ” .

Посрещането на Менча
Както сама ни разказва, Менча набързо е била доведена до влака
въ Виена, следъ като й е било съобщено, че е свободна, и пристига въ
Буда-Пеща. Следъ престой около единъ месецъ въ унгарската столи
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ца, въ хотелъ Сентъ-Гелертъ, тр ъгва съ придружаващи я двама при
ятели, съ влака към ъ България.
Но въ Букурещъ е останала едно денонощие, презъ което тамош 
ните студенти сж й устроили специално посрещане. Единъ отъ присжтствуващитЪ, родомъ отъ южна Македония ромънецъ, така преда
ва накратко посрещането:
« ВЬше презъ есеньта на 1925 година. А зъ бЪхъ студентъ въ Букурещския университетъ. Пръсна се новината, че пристига, на, връщане отъ Виена,
Мелпомена Кърничева. По този случай сдружението на македоно-ромънските. студенти, въ общо извънредно събрание, установи програмата за
дочакването й. СрЬдъ нашата срЬда съвсемъ живи бЬха споменитЬ, които
нашитЬ по-стари ни бЬха предавали за героичната борба преди и по време
на Илинденското възстание, водена рамо до рамо и братски отъ страна на
македонскитЬ българи и ромъни. Много отъ тия наши стари геройски бЬха
загинали въ борбите, или въ чуждите, затвори. З а тази общность на идеала
ни нашите, студенти въ Букурещъ сж били по-специално осведомявани отъ
нашитЬ предшественици, които сж учили въ Букурещския университетъ,
следъ като сж напуснали особено ромънския лицей въ Битоля.
РомънскитЬ, както и всички други балкански вестници, бе.ха доста
тъчно известили з а героичния и родолюбивъ жестъ на Менча Кърничева,
която 6Ъ наказала изме.нника Паница, поставилъ се въ услуга на всички
въ Балканите., които тиранизираха македонското население и особено па
триотите, които ж елаеха една независима Македония.
Бидейки въ течение на фактитЬ и знаейки коя е Менча, нейното при
стигане въ Букурещъ предизвика голЪмъ ентусиазъмъ всре>дъ це.лата сту
дентска маса на букурещкия университетъ, а особено м еж ду студентите,
македоно-ромънци. Въ тази радостна атмосфера, на следующ ия день, при
централната гара въ Букурещъ се бе. събрала една значителна тълпа отъ
студентки и студенти, които причакаха Менча съ букети цвЬтя и съ го
рещи родолюбиви приветствия. Следъ това тя бе. заведена въ единъ отъ
централните, и луксозни хотели на Букурещъ, хотелъ « М етрополъ».
Следъ пладне на сжщия день въ нейна честь бе, организиранъ приемъ
въ салоните, на културното македоно-ромънско дружество. Подиръ приемътъ имаше банкетъ въ единъ отъ най-известните, ресторанти въ столицата.
А зъ я виде.хъ следъ туй когато тя напускаше Букурещъ. Добре си я
спомнямъ; висока, хубава, интелигентна, сигурна въ себе си и съ ясни
идеи. Направи отлично впечатление и остави незабравимъ споменъ въ
всички, които я запознаха. Нейното присжтствие, въпре>ки младостьта й,
внушаваше уважение.
НЬкой отъ приятелите ми подшушна, че тя ще бж де годеницата на
младия Ванчо Михайловъ, изтъкнатъ членъ въ революционната органи
зация, която се бори за освобождението на Македония . . .
Напускайки тоя све>тъ, Менча остави една голЪма празнина, която
никой не ще запълни. За всички насъ тя представляваше една идеална
връзка м еж ду двата народа — ромънцитЬ и българите.. Нейната интимна
връзка съ Ванчо Михайловъ е била за насъ винаги една гаранция въ
повече въ стремежа ни да бжде реализиранъ голе.мия ни идеалъ. В иж дай
ки не.щата отъ висотата на този идеалъ, Мелпомена Кърничева М ихайло
ва за насъ ще остане ве.чно ж и в а .»

Въ София месеци подъ редъ тя 6Ъ посещавана у дома й о тъ гости,
жени и мж ж е, — било македонски българи, било о тъ стара България,
както и отъ тамошни македоно-ромъни. Понякога цЪли групи сж ид
вали да я видятъ и поздравятъ.
Но наскоро следъ самото й завръщ ане 6Ъ устроенъ отъ предста
вители на цялата македонска емиграция въ София официаленъ приемъ
за нея въ салона на Крушовския домъ. Претъпкано е било о тъ посети
тели. Поздравилъ я е първо председательтъ на македонската емиграция
въ България д -р ъ Иванъ Каранджуловъ, а следъ това по единъ пред
ставитель о т ъ всЪко братство съ по няколко думи и изказалъ възхи
щението си. Поднесли й подаръци — подписани адреси отъ страна на
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братствени настоятелства, некой картини, стари пръстени и пр. Всич
ки тия подаръци тя сетне раздаде на свои приятелки-родолюбки, за
да ги запазятъ като споменъ.
Тя много се притесняваше о тъ почести и поздравления. Но не ви
наги имаше възможность да ги избегне. Последните актове на внима
ние всредъ македонската общественость към ъ нея беха следните.
С ъстоялата се на 19 и 20 май 1962 година въ Торонто конференция
на женските секции при МПО, по предложение на г-ж а Доца J1. Би
това — както съобщи вестникъ „М акедонска Т р и б у н а” отъ 24 май
с. г. — ,, съ живи рукоплескания е приела да бжде обявена национал
ната ни героиня Менча Кърничева-Михайлова за почетна членка на жен
ските секции при МПО ” .
А следващата година женската конференция, състояла се въ градъ
Акронъ е прогласила Менча за почетна председателка на женските
секции. Тя отговори по случая съ следното писмо до ръководството на
женските секции:
« Мили сестри,
Уважаемиятъ председатель на МПО господинъ Методи Чаневъ ме уве
доми съ писмо отъ 28 септемврий т.г., че вие, при съгласието и на 41-я го
дишенъ конгресъ на емиграцията ни въ новия св’Ьтъ, сте ме удостоили съ
особена честь. Високо ценя вашето решение, но и предъ васъ нЪма да
скрия, че го приехъ съ голЪмо стЬснение.
Възхищавамъ се особено отъ проявит^, на нашитЪ жени въ полза на
поробена Македония. И много съжалявамъ, че съмъ така далече отъ васъ,
та не мога съ нищо да допринеса за у сп еха на женския секторъ при МПО.
Моето участие, като приета членка въ вашитЪ редове, ще се изчерпи само
въ искреното ми пожелание за ваша творческа, плодотворна работа.
Нека емиграцията ни съ засиленъ ентусиазъмъ, и винаги съ желЪзно
убеждение въ правотата на македонската кауза, следва заветитЪ на ми
налите. ни поколения и брани потиснатия народъ.
Благодарейки ви сърдечно за голъмото внимание къмъ мене, оставамъ,
Съ преданность,
Ваша: Менча Михайлова.
22 октомврий, 1962 год. »

С ъ щ о следъ много години подиръ втората световна война армен
ците въ чужбина изказаха особена почить към ъ Менча. Т е създадоха
една своя патриотическа бригада отъ жени, за защита на арменската
кауза, именувана на нейно име. По случай десетгодишнината на тази
бригада — месецъ августъ 1963 година въ Буеносъ-Айресъ предъ офи
циални представители на тридесеть и седемь чужди държ ави вдъхно
вена речь д ъ р ж а въ нейна честь г. Бедросъ Агопянъ, тогава министъръ
на задграничното арменско правителство. Речьта бе отпечатана въ бро
шура отъ страна на нашата организирана емиграция въ Америка.
Нашето общество, специално освободителното македонско движ е
ние — съ течение на времето — въ все по-големо сияние виждаха д е 
лото на Менча. Ето какво писа „М акедонска Т р и б у н а ” отъ 5 май 1955
година по случай тридесетгодишнината на виенското събитие:
« На 10 декемврий 1907 година въ София биде извършено едно от
вратително деяние, което по своята подлость мжчно може да съперничи
съ друго. Убити бЪха двамата именити македонски дейци: Борисъ Сарафовъ и Иванъ Гарвановъ.
Отъ него день нататъкъ, пжтьтъ на Паница е пжть на всЬки преда
тель. Следъ първата световна война мрачната му фигура, въплощаваща
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най-долното у човека, се появява наново на македонския хоризонтъ, сега
вече въ служба на новите поробители — сръбската и гръцката власть.
Изтръпнала, поробена Македония съ болка следеш е коварните прояви на
Паница. Той се движеше свободно и се срещаше, когато пожелаеше съ
сръбски и гръцки генерали, жупани, полицейски инспектори и пр. Снабденъ
съ техни паспорти и техни пари —■ нещ о което б е документално устано
вено — той сновеше изъ разни места, за да убива борческия духъ на на
рода и да руши онова, което достойните борци на Македония гр а д ех а съ
цената на много свидна кръвь и незабравими свидни жертви. Името му,
придружавано съ проклятия, б е станало синонимъ на мерзость, мракобесие
и позоръ.
Въ световната история сж отбелезани много предателски фигури. Ю да
се обеси, когато съвестьта заговори у него. Бедниятъ Арнолдъ, който извър
ши предателство спремо Вашингтонъ, биде изоставенъ на край и отъ са
мите англичани и умре въ Лондонъ отъ мжка и меланхолия. Паница, оба
че, б е по-доленъ и отъ Ю да, защ ото немаш е съвесть, и по-подълъ отъ
Бенедиктъ Арнолдъ, защото немаш е душ1а, която да чувствува.
Но единъ день, на 8 май 1925 година, точно когато се е давало пред
ставлението « Перъ Г и н тъ » въ Бургтеатъръ, Виена, въ една отъ лож ите
биде прострелянъ предательтъ на единъ цЬлъ народъ — Паница.
Колко големо бе очудването въ ц&лъ светъ, когато се узна, че този
небивалъ по своето величие и себеотрицание подвигъ б е д ел о на една
македонска девойка — Менча Кърничева. Много мжка, много жалби на
верно сж се събрали въ сърдцето на това чедо на славното Крушево, за
д а намери въ себе си нравствената и физическа сила къмъ изпълнението
на едно високо патриотично дело. Пресата я нарече македонската Ш ар
лота Корде.
Подвигътъ на Менча, обаче, става много по-обаятеленъ, когато се
има предъ видъ и много важното обстоятелство, че тя е могла д а се укрие,
защото когато е напускала ложата на театъра, никой не я виделъ какъ
слиза дори на улицата. В м есто да се скрие, Менча потърсва сама поли
цията и се предава на нея.
Защо е направила това ? Защото тя е знаела, че не е извършила криминално престжпление съ премахването на единъ злодей-предатель. Тя е
чувствувала дълбоко въ душ ата си, че отъ гледна точка на моралъ и
правда, отъ гледна точка на дългъ къмъ народъ и родина, нейното дел о
не само не е престжпление, но е възвишенъ идеализъмъ, който не може
д а се степенува. Подобни д е л а историята зарегистрирва веднажъ въ единъ
векъ. Техното лжчезарно сияние грее винаги стръмниятъ пжть на бждещето.
Но не беш е само това. Менча съзнаваш е историческата мисия, която
олицетворяваше подвига й. И когато се яви предъ сжда, тя излжчваш е въ
себе си рицарската доблесть на орлеанската девица Ж ана д ’Аркъ. Ч резъ
нея говореше правдата и истината; тя не се боеше да каже предъ света
светата кауза, която защитяваше, кауза народна и в ъ зви ш ен а. . .
Менча можеше да ж ивее спокоенъ животъ. Тя можеше да се радва на
хубостите и радостите на семейството, но въ името на македонската кауза
тя пое стръмниятъ пжть на себеотрицанието. Тя се свърза завинаги съ
водительтъ на македонската освободителна борба — Иванъ Михайловъ —
и ето вече три десетилетия какъ дел и неизменно съ него скърби и радости,
надеж ди и упования, изживевайки задруж но въ родината и изъ чужди
страни всички сурови премеждия, които живота често поставя на борци
отъ този калибъръ.
Богъ запази Менча три десетилетия следъ безсмъртния й подвигъ.
Нека той й даде крепки сили, за да дож ивее да види деньтъ на честитата
свобода въ родния й градъ — китното К руш ево.»

С ж щ иятъ вестникъ, който изразяваше чувствата и схващанията
на всички родолюбиви македонски българи, писа на 29 априлъ 1965 г.,
по случай 40-годмшнината на станалото въ Б у р гтеатъ р ъ :
« И зстрелите отъ револвера на Менча Кърничева, на 8 май 1925 го
дина, събудиха интереса на общественото мнение и поради рамката, въ
която б ех а дадени: красивата и високо цивилизована Виена, ползуващия
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се съ голЪмо име Бургтеатъръ, представянето на една пиеса отъ авторъ съ
познато име — Ибсенъ.
Н о тия изстрели имаха дълбоко съдържание, което не отбЪгна отъ
окото на читателите. И въ случая се потвърждаваше вЪчното чувство, кое
то и въ отдалеченото минало е изразено ■— чрезъ имената на Юдитъ, Муций Сцевола, Термопили, Вилхелмъ Телъ и др. — чувството з а отечеството.
Следъ първата световна война него се бЪха заели да изкореняватъ ко
мунистите: и вместо него въ мозъка (не въ сърдцето) на народите, по
ж елаха да насадятъ никакви тъмни фрази отъ Марксъ и Ленинъ.
Така, вънъ отъ домашното значение — като наказание на единъ бъл
гарски предатель — де. лото на Менча придоби и международно значение.
Е дна женска ржка, съвЪстьта на едно младо момиче дойде слицо да
подскаже, че е на лице единъ общъ врагъ на всички народи, на самата
цивилизация, който иска да ги обезличи и потжпка съ безсърдечието на
Ченгизъ-Ханъ и да посочи, че наистина противъ надигащето се зло ефи
касна мЪрка е оржжието.
Унгария се спаси тогава само чрезъ оржжие. Полша биде спасена,
предъ самит^. врати на Варшава, чрезъ оржжието. Германия биде спасена
отъ червената опасность пакъ чрезъ сила. България, следъ кървавите,
бунтове отъ септемврий 1923 година и ужасяващия атентатъ въ софий
ската катедрала, кждето загинаха къмъ двесте душ и невинни хора — се
спаси съ противопоставяне на сила срещу силата. И така нататъкъ, дори
до примЪра на Виетнамъ въ сегашни дни.
Въ онова време Виена бЪше станала нЪгцо като зенгия (стреме),
върху която стжпвайки, комунистите, се наде.ваха да яхнатъ це.лия Балканъ и срЪдна Европа.
Куршумътъ на Менча погоди едновременно не.колко централи, които
се бЪха заели да затриятъ исторически и национално Македония — сръб
ската, гръцката и болшевишката централи; съ скръбь тре>бва д а отбележимъ, че на тЬхъ помагаха и българи. Паница, когото Кърничева повали,
бе.ше най-типичниятъ екземпляръ изм еж ду тия българи, служещъ въ едно
и сжщо време на казаните, три чужди, антибългарски централи.
За Менча Паница се явяваше главно като сръбско и гръцко орждие.
Тя едва въ Виена е узнала колко много той е билъ продаденъ на болше
виките , . .
Акцията на Менча дойде като гръмъ отъ ясно небе за оня общъ
фронтъ, който см-Ьташе, че следъ смъртьта на Тодоръ Александровъ бор
ческа Македония не ще знае и не ще може да покаже никакъвъ отпоръ.
Оказа се въ много отношения тъкмо обратното.
Н а Менча дължимъ вечна благодарность за примЪрътъ, който даде
на настоящето и на бждегцитЬ наши п околения».

И австрийското общество още помни събитието въ Бургтеатъръ.
Д авамъ тукъ извадка о тъ статията на разпространения и авторитетенъ
виенски вестникъ „ Д и Пресе ” , публикувана на 7 май 1959 г., т.е. тридесеть и четири години следъ знаменитата случка.
Въ увода си вестникътъ отбелязва накратко борбитЪ на Балкани
т е и особено въ Македония презъ турския режимъ. Следъ това казва:
« Откакъ Македония стана сръбска, започна по-усилена борба на бъл
гарите,. тоестъ на автономно настроените, македонци противъ белградския
централизъмъ, който доведе до твърде силно четническо движение, а по
някога заплашваше да предизвика война между България и Ю гославия ».

Споменава се въ статията какъ въ Мюрцщегъ се е стигнало до
среща между руския и австрийския императори съ цель да се наложи
на Султана една програма за реформи въ Македония.
« И Виена преживе нещ о отъ борбата средъ македонците. -— започва
разказа си « Ди П р е с е », за самия атентатъ въ театъра.
« Н а 8 май, 1925 година 25-годишната македонка Менча Кърничева
застреля въ една ложа на Бургтеатъръ, въ време на представлението на
—
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« Перъ Гинтъ », Тодоръ Паница. Процесъгь, който последва, дигна гол^мъ
шумъ и хвърли свЬтлина върху положението въ М акедония.. .
Въ 1920 година се е запознала съ Паница . . .
Д ве години по-късно узнава неговиятъ истински характеръ: Още въ
1908 година той е билъ принесълъ добри услуги на младотурцитЪ и отъ
тЬхъ е получилъ големи благоволения. Презъ време на първата голяма
война, като войникъ въ българската армия, съумЬлъ е да натрупа милио
ни . ^
Тероризиралъ е съ свои групи областьта на Неврокопъ, като « федерал и стъ ». Следъ падането режима на Стамболийски въ България, избЪгалъ въ Ю гославия; продалъ се тамъ на Ж ика Лазичъ, шефъ на б е л 
градската тайна полиция, за да създава чети противъ македонскитЬ авто
номиста.
« Така Паница е принесълъ услуги на всички власти, които сж. се
борили противъ Македония, и отъ всички е спечелилъ по нЬщо . . . »

На края „ Ди Пресе ” казва, че борбата въ Македония продъл
ж ава и сега.

Менча напуска тоя свК>тъ
Ето н^кои извадки отъ онова, което вестникъ „М акедонска Три
б у н а ” , о тъ 1 октомврий 1964 година писа:
,, Най-популярната, уважавана и обичана, измежду всички жени
въ македонското освободително движение, въ досегашното негово раз
витие, почина. Тежка, но горда раздала на борческа Македония съ
една нейна знаменита героиня.
Престана да тупти едно сърдце, което отъ четиридесеть години
насамъ 6Ъ отдадено изключително на нашата освободителна кауза. З а 
твориха се едни очи, които следиха всичко свързано съ тая свещена
кауза. Прекжсна се една мисъль, която неспирно се движеше около Ма
кедония. Веруюто на Менча бЪ — всичко за Македония, нищо за
себе си.
Още приживЪ Менча б^ влезнала въ историята на своята родина.
Смъртьта й идва само за да ов-Ьков-Ьчи примера й като изворъ на кураж ъ, на изпълненъ до край д ъ л гъ къ м ъ поробенит-fe, на непоколебима
верность къ м ъ истинското народно чувство за правда и свобода.
Нека р азд ал ата съ тази изключителна жена въ нашето движение
ни намери повече отъ всякога решени да продължимъ далото, за
което тя б^ готова и сто пжти да се жертвува. И нека вярваме съ
нейната вЪра, че то ще завърши съ търж еството на нашата народна
идея, която става по-богата чрезъ д у х ъ тъ на герои като Менча ” .
*
,, На 10 септемврий 1964 година към ъ 10 часа преди обЪдъ е прег
ледала два чуждестранни вестника и направила отъ тЪхъ изрезки,
които представляватъ интересъ и за насъ, като македонски българи, и
ги е дала на съпруга си. Следъ това е полегнала въ градината на квар
тирата си, за да си почине; взела предъ себе си за прегледъ другъ
вестникъ и списание. С ъ п р угъ тъ й я видЪлъ какъ е заспала и продъ лж и л ъ работата си въ близката стая. К ъм ъ 12 часа безъ четвърть
жената, която помагала въ кжщи, чула какъ Менча говори на малка
та щерка на сж щ ата жена:
— ,, Много си хубава .. . Какъ хубаво си играешъ . . . ”
—
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Чувайки далечния сигналъ, че е вече пладне (12 часа) жената
отишла към ъ Менча да я пита какво т р еб в а да приготви на бързо за
обедъ, и я намира издъхнала върху лежащия столъ.
Пристигналиятъ лекарь е заявилъ, че см ъртьта е настъпила за
н Ьколко секунди ” .
*
„ Върху тленните останки на Менча е била положена донесената
отъ двамата делегати на македонската емиграция въ Америка — О тецъ
Василъ Михайловъ и Благой Марковъ — голема копринена кърпа, въ р
ху която е цветно нарисувана картата на Македония. Въ ковчега е билъ
поставенъ единъ брой отъ вестникъ „М акедонска Т р и б у н а”, четенъ
о тъ 37 години насамъ винаги съ интересъ и обичь отъ страна на Мен
ча. Поставенъ е билъ сжщо единъ екземпляръ отъ отпечатаните спо
мени на съпруга й, „ Младини ”, които тя наново е препрочитала не
колко дни преди см ъртьта й. Съ присжщ ата й грижа за всичко, което
засега нашето поробено отечество, тя е помагала по силите си и за
приготовляването на тази книга преди неколко години ” .
*
„ Асенъ Аврамовъ прочете следната кратка речь:
« Чувствуваме, че н-Ьмаме право дори д а скърбимъ, защото предъ насъ
имаме единъ борецъ, за чиято стойность е излишно да прибавяме повече
даж е и една дума.
Имаме предъ насъ една покойница, която най-малко се боеше именно
отъ смъртьта. Дължимъ й всички безкрайно признание за нейния възвищенъ примЪръ — какъ да жив-Ьемъ, какъ да гледаме на хората, какъ да
гледаме на своята собствена личность, какво да дадемъ отъ насъ за народа
си, за Родината.
Името й б^ше и за дълго ще остане изворъ на куражъ и на гордость
за хиляди, а не е пресилено да кажа з а стотици хиляди наши братя
и сестри. То ще остане обкржжено съ безсмъртность поне всредъ нашия
народъ, доколкото наистина въ тоя светъ има безсмъртность.
И все пакъ, драги другари и приятели, развълнувани сме дълбоко, за 
щото на всички родолюбци би се искало всредъ техното поколение да
се меркатъ живи хора като нашата скжпа покойница, да ги има, даже —
ако е възможно ■
— и въ по-големъ брой. Тжгуватъ особено тия, които поотблизо познаваха характера, духътъ и сърдцето на прославената Менча;
тия, които познаваха безпределната нейна скромность и доброта, сж по
чувствували какъ сърдцето й се вълнува предъ всека неправда, предъ
всека чуж да мжка, предъ всека човешка нищета и слабость.
Като-чели непобедимо бе търпението и волята на тая н еж на наша
другарка. Никога тя не се оплака отъ нещо, което живота пожела да й
поднесе. Вдъхновена беш е отъ съзнанието си за дългъ, както големиятъ
поетъ е вдъхновенъ отъ своя гений, както философътъ е вдълбоченъ въ
своята мисъль.
И днесъ и за всекога безброй българи и ромъни ще бждатъ доволни,
че и нейното име ще могатъ д а посочватъ въ редицата на ония примерни
защитници на най-високото човешко благо въ Македония — великото
благо на свободата.
Ж ивота на всички ни е борба. Какъ д а се държимъ въ тази борба
блестяще показватъ личности като нашата покойница. Тя не проповедваше
съ думи, а само съ живъ примеръ и съдържателно мълчание.
Отъ името на всички нейни близки и другари извиквамъ: Слава на
бореца Менча, вдъхновитель на много борци !
Утехата на всички опечалени е само нейниятъ споменъ, който пред
ставлява огромно морално богатство.
Д а ж ивее Македония, за коята Менча беш е готова да умре, а сетне
—
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пакъ по съзнание за дългъ се постара да ж ивее една минута повече, и
която Македония никога не изчезваше отъ мисъльта й ! »

ffВъ споменатия брой на „М акедонска Т р и б у н а ” 6Ъ писано още:
« В ср едъ българите отъ векове не се знаеше такъвъ ясенъ фактъ —
жена да привлече вниманието на света чрезъ своя подвигъ и рискъ. Само
въ некой народни песни се среща некое име — напримеръ това на Сирма
войвода; или тукъ-таме, ограничено по пространство и съдържание, се
споменаваше некое проявление на дадена сърдцата жена отъ категорията
на баба Тонка, или на пожертвувалата се Катерина Симидчиева и пр. Така
че, делото на Менча Кърничева развълнува целата българщина — вклю
чая и приятелите на Паница, които — естествено — се движеха въ съвсемъ
противни чувства. Името на Менча остана, въ паметьта на целото нейно
поколение, специално на младежьта. И не малко насърдчение дад е то
на самите тези , които се бореха или решаваха да се втурнатъ въ бор
бата противъ поробителите ни . . .
Презъ декемврий 1926 година тя се венча тайно съ Иванъ Михайловъ.
Отъ този день до смъртьта си бе н еразделна отъ него, въ истинската смисъль на думата.
Четири месеци подиръ сърбофилския воененъ превратъ въ България
(станалъ презъ май 1934 г.) тя, заедно съ съпруга си, мина нелегално
турската граница срещу Лозенградъ, съ намерение да заминатъ къмъ з а 
падна Европа и така да покажатъ на тогавашната звенарска власть въ
България, че напразно тормози хиляди семейства изъ Софийски, Кюстен
дилски и Петрички окржгъ д а търси Михайлова. Но турската власть го
спре въ течение на четири години на турска територия ■
— очевидно по
настояване на тогавашното Балканско Съглашение, а твърде вероятно и
по натискъ на некой други политически фактори. Прекараха въ градъ
Кастамону, въ Анкара и на островъ Принкипо. Въ 1938 г., месецъ августъ,
напуснаха Турция, следъ като Югославия започна да се приближава къмъ
осьта Берлинъ-Римъ. Разпадаш е се вече Балканското Съглашение.
Следъ известни полицейско-политически разправии м еж ду двете дъ р
жави (Полша и Турция) Менча замина съ съпруга си за Полша, като
по море пжтуваха тридесеть и три дни, спирайки въ Израелъ, въ Египетъ,
въ Сицилия — безъ обаче да могатъ да слизатъ отъ кораба. Стигнаха въ
Полша когато вече судетските немци б ех а шумно приключени къмъ гер
манския Райхъ. Хората се боеха отъ избухване на голем а война.
Втората световна война ги завари въ Варшава. Тамъ б е х а по време
на боевете презъ целия септемврий 1939 година. Може д а се каже, че
случайно останаха живи; защото тъкмо въ последната вечерь, при ка
питулацията на Варшава, сж решили да напуснатъ спалнята си и да
слезнатъ въ долния етажъ, понеже бомбардировката съ аероплани и арти
лерия е била извънредно упорита. П резъ това денонощие върху кжщата имъ
попадатъ четири гранати; едната отъ техъ се вмъква презъ отворения
прозорецъ на спалнята имъ, избухва и нанася големи повреди на целия
горенъ етажъ.
Правили сж всичко възможно д а влезнатъ въ връзки съ приятели въ
България или Америка, за да имъ доставятъ малко пари; но безъ никакъвъ
усп ехъ . Хората на Гестапо ги арестуватъ въ течение на известно вре
ме, както вече е казано.
За да избегнатъ гладна смърть, решили да избегатъ и, наистина, презъ
Берлинъ се озовали въ Будапеща, кждето прекарватъ около тринадесеть
месеци. А когато пониква хърватската държава, преселили се въ Загребъ.
Тамъ сж стояли отъ месецъ май 1941 до декемврий 1944 г. Въ края на
августъ 1944 г., обаче, Германия предложи на Михайловъ да обяви въ
Скопйе независима македонска държава. Той пристигна въ Скопйе заедно
съ ж ена си и постжпва. така, както е сметналъ, че е най-полезно за не
говото отечество. Съ редица рискове и приключения наново се прибрали въ
Хърватско.
Следъ края на войната сж се премествали въ разни страни на Европа.
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ВсЬкога и навеЬкж.де, при всички обстоятелства, Менча е била съ
непоколебимъ духъ, оптимистка и преданна на нашата народна кауза,
както и на своя другарь. Нейната вЪрность къмъ Македония и любовьта
й къмъ всички страдащи въ родината ни, й наложи да се лиши отъ всичко,
което съставлява нормалния животъ на една жена, като почнемъ отъ отказа
да има собствени деца. И въ емиграция тя прекара толкова години огра
ничена, лишена отъ разнообразията на редовния животъ, а съсредоточена
въ нашите, проблеми, въ четене и размишления. Ползуваш е се сравни
телно добре отъ немски, френски и италиянски езици. Хърватски говореше
много по-добре ».

*

Една отъ основните задачи на настоящата книга е да даде, по
възможность повече представа за общественото настроение спрямо на
шата народна освободителна идея. Но избегвам ъ да цитирамъ много
отъ съчувствените писма, които получихъ за см ъртьта на моята съ 
пруга. T-fe показватъ най-нагледно какъ времето не намалява обаянието,
което се е създало около образите на именитите наши борци.
Освенъ българи, редица хърватски организации и отделни х ъ р 
вати, както и други чужденци-унгарци, арменци, ромънци, а и турски
вестници писаха възторжено за Менча, за постжпката й въ Бургтеатъръ
и за живота й до деня на смъртьта.
Висококултуренъ българинъ, по произходъ отъ Македония, работилъ съ ентусиазъмъ въ македонското движение, отлично познатъ на
Менча и на съпруга й пише между другото:
« Трудно е да се пише за голЪми и необикновени хора. Менча бЬ имен
но такава изключителна личность. Свързала идейния си животъ и съпру
жески, подъ крилото на голямото, тя можеше само духовно д а р а с т е . . .
Удара, който понасяшъ и празнотата, която се оставя, не може да
бжде запълнена съ никакво утешително слово.
Но народниятъ водачъ е човЪкъ, за когото нЬма жертва, която той
не би билъ готовъ да принесе и понесе . . . Той трЪбва и не може освенъ
д а запази спокойна повърхностьта на океана, покриваща неизмерими дъл
бочини . . .
Менча имаше подплатата на ония борци отъ първа величина, съ
които не само нашата, но и всЬка национална лЪтопись може да се гордЪе.
Тя имаше преди всичко характеръ, безъ който нравствено величие е
невъзм ож но. . . »

Добре известниятъ хърватски писатель и общественъ деецъ г-нъ
д -р ъ Анте Бонифачичъ между другото пише:
« Борбата на хърватите, и македонците, добива въ тази смърть идеалъ,
въ чийто смисъль майките, могатъ да отглеждатъ своитЬ дъщери — какъ
тре.бва да се боримъ за свободата на своя народъ . . .
. . . Можете да бждете уве.ренъ, че Менча на всички насъ оставя като
заветъ борбата за нейната мила Македония и на нейното ве.рно Хърватско ».

И звестниятъ турски журналистъ г-нъ Махмудъ Н еджметтинъ Делиорманъ пише:
« Въ политическата история на Балканите, като най-голе.ма идеалистка
е наме.рила ме>сто уважаемата Ви съпруга, покойницата. Нейната смърть
наскърби всички ни. ТленнитЪ останки на тази героиня на македонското
освободително движение оставатъ тукъ; но духътъ й ве.чно ще витае
надъ прокудените, македонски синове. Нека Богъ д а я прости и на Васъ
дари търпение.
Като се присъединимъ къмъ Ваш ата дълбока скръбь, моля Ви да
приемете моитЪ съболезнования ».
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Физическите изпълнители на престъплението, престъпниците
Щерю Влаховъ и Динчо Вретенаровъ, двамата преданни оръдия
на Алеко Паша не с ъ още открити.
Заго в о р ъ тъ е разкритъ. Отговорните за престъплението,
предателите Алеко Василевъ, Георги Атанасовъ и т е х н и т е съ у
частници, с ъ наказани съ смърть отъ Организацията.
Т одоръ Алек-въ е м ъ р тав ъ !
Д а ж и в ея тъ Тодоръ Александровци !
' Да ж ивее своб. и незав. М-я !
М-я, 13 септ. 1924 г.
Чл. отъ Ц. К -тъ на ВМРО: Ал. П р о то гер о в ъ ”.
Само Протогеровъ беше способенъ да извърши тази подлость.
Следъ като бе кроилъ съ Алеко и Атанасовъ заговоръ и планове за б ъ 
дещето, а въ надвечерието беше така приятелски настроенъ спремо
т е х ъ — да подпише см ъртните имъ присъди и то следъ убиването
имъ . ..
Съ комюникето той вече напълно удобряваше станалото и всецело
го приписваше на себе си, м акаръ да немаше абсолютно никакво участие
въ н е г о . . .
Следъ убийството на Александровъ двамата централни з а т в о р н и 
ци, Алеко и Атанасовъ сметали да се обявятъ, разбира се, при само
чувствие че с ъ най-изпъкнали фигури въ ВМРО, по домашному, въ
„интимно с ъ б р а н и е ”, за Времененъ Централенъ Комитетъ. Това с ъ
го решили само помежду си, а щели да го обявятъ следъ второто раз
чистване. Ц ел и ятъ тоя лабиринтъ, въ който се е озовалъ Г. Атанасовъ,
получи най-внушителенъ и най-трогателенъ изразъ въ умопомрачението,
въ което е изпадналъ той презъ последните си земни часове. Познатиятъ „ храбрецъ ” отъ „ Панахъ ” не е намерилъ въ себе си троха
сърдце, за да излезе на доблестна разправа презъ историческата нощь
на наказанието. А на разсъмване, наверно следъ м ъчителна нощь на
съвестоугризение, залюлялъ се е като побърканъ на улицата, облеченъ
въ обърната наопъки куртка и на поканата да извади револвера за са
мозащита, м ънкалъ вън ъ о тъ себе си: „ кураж ъ момчета, кураж ъ
момчета ” .
З а некой лица, особено за Нашко Елшански, Чудомиръ Кантард
ж иевъ и Александъръ Буйновъ, самиятъ Протогеровъ настояваше да
б ъ д а т ъ непременно убити. Нашко Елшански е лицето, което минаваше
за твърде доверенъ ч овекъ на Алеко Василевъ. Протогеровъ сигурно
се опасяваше, че Алеко Василевъ може да е довери лъ на това лице
нещо, което може да изложи Протогеровъ; а за Ч. Кантардж иевъ е настоявалъ с ъ щ о така да б ъ д е убитъ, защото — както впоследствие ст а
на известно — освенъ преговорите по „ съюза ” в Лъджене, лично той
е давалъ идея Кантардж иевъ да замине за странство, за да се срещне
съ Паница и да установи по-сигурна връзка между ВМРО и болшеви
ки те — разбира се, задъ гърба на Тодоръ Александровъ. Боялъ се е
да не би Чудомиръ Кантарджиевъ, както и Буйновъ, като останатъ
живи, да изнесатъ публично подлостьта и безхарактерностьта му.
А за физическите убийци Щерю Влаховъ и Динчо Вретенаровъ не
престанно питаше, още ли не с ъ убити и дали има вероятность да
паднатъ живи въ р ъ ц е т е на Организацията. Постоянно съветваш е да
—
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не се ,, полакомимъ ” да ги залавяме живи, за да се избегнело дава
нето на излишни жертви.
За всички бЪше ясно като б^ л ъ день, че не ,, ж ертвит^ ”, а нЪщо
друго го интересуваше.

ИДЕЙНИТЪ „ РАВНОСМЪТКИ ” НА Г. АТАНАСОВЪ
Заловени бЪха и изнесени още въ 1924 г. саморжчнитЪ бележки на
подполковникъ Атанасовъ, въ които той отбелязва „ Г р е ш к и ” , „Д обри
страни ” , „Л ош и страни ” на акцията имъ, т.е. убийството на Т о д о р а 2'*.
Въ точка четвърта на тия бележки той отбелязва, като добра стра
на, „ Начало на нова ориентировка на външната политика на организа
цията . . . ”, което значи отиване съ болшевиките.
Н ай-важната е тая „ добра страна ”, не защото открива нови цели
и нови методи за ВМРО. Това има значение за по-далечнитЪ и несъм
нено по-хитритЪ вдъхновители на заговора. За големи политически
„ ориентировки ”, както посочихме вече, Атанасовъ нямаше много умъ,
нито критерии. З а него и за Алеко „ новата ориентировка ” е имала стойность на външенъ етикетъ или на една маска за извършените вече
престъпления и за ония, които тепърва имало да върш атъ. Иначе и
Г. Атанасовъ едва ли би я смЪтналъ като „ добра страна ” отъ убий
ството на Тодоръ Александровъ.
Но Атанасовъ отбелязва и други интересни н%ща. Така, едва по
диръ изчезването на Александрова, той се с^ща, че убийството може
да бжде „ претекстъ за междуособно изтребление или пазене и мнителность ” .
Минава му на умъ, че самиятъ Протогеровъ може да се откаже
отъ работата, следъ като констатира каква ще бжде реакцията на
македонското общество, и си отбелязва „ вероятность да се откаже отъ
работа дЪдо Ангелъ ”.
Атанасовъ е м огълъ съ право да допуска, че Протогеровъ може
и да се отметне. Кой знае дали му е минавало въ ума, че и смъртната
присжда ще му подпише.
Т одоръ е падналъ, за Протогерова облекчение е дошло; като се
оттегли би представилъ, че нЪма нищо общо съ това деяние, нито съ
Алековци (ако би могло това да мине предъ хората).
Сетне не би му пречило пакъ да се изтъпанчи въ македонското
д'Ьло, ако то би се явило нЪкакъ чрезъ фактори и подъ форма, които
на него харесватъ, и ако той би билъ нагласенъ там ъ на видно мЪсто
върху нечии други плещи.
Атанасовъ 6Ъ поне толкова уменъ, за да си дава сметка, че Прото
геровъ лесно може да се изплъзне отъ техния взводъ, щомъ като е
м огълъ така подло да изневерява на дългогодишния си колега Алек
сандровъ, да го ругае предъ тЪхъ и да казва, че е готовъ и презъ
главата му да мине.
Сжщо така — и то твърде основателно — прибавя „ Вероятность
да се о т к аж ат ъ о тъ работа и други отъ Скопско, Битолско и пр. ”.
Не само биха се отказали, и то не само „ нЪкои ” , но всички тЪ биха
се нахвърлили върху Атанасова и Протогерова, както и стана.
Сетне е предвиждалъ „ Деморализация на войводитЪ съ безнаказа
но посегателство върху началници и то безъ присжда ” .
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ПредвидЪлъ — едва тогава, т.е. като падна Тодоръ — ,, силно по
нижение авторитета на Организацията предъ българското общество и
въ странство на първо мёсто ” .
Прибавилъ е и ,, обременяване на касата съ множество издръжки
на семейства и на хора, натоварени да следятъ действията на прияте
лите на М.Х. (псевдонимъ на Т. Александровъ — ,, Миле Христовъ ” —
б.н.). Разбира се, нито сто каси като тая на ВМРО не биха стигнали,
за да се следятъ съ подставени хора приятелите на Тодора, защото
т е беха хиляди, самия народъ.
Всички тия бележки не показватъ, обаче, едно разкаяние и опомняне. Атанасовъ вижда и ,, добри страни ” отъ убийството на Алек
сандрова, както споменахме.
Той пише за ,, вероятность да се привлекатъ нови работници отъ
стари те ” . Съвсемъ ясно е кои може да бж д атъ тези ,, нови работници
отъ с т а р и т е ” . Т укъ сж ренегатите Стоянъ Мишевъ, Пандурски, Григоръ Циклевъ, които беха осждени на смърть отъ ВМРО заради обири,
насилия, обезчестявания въ поробена Македония и които, за да спасятъ
главите си, постжпиха на служба при Пашича и отъ зулумите имъ
пропище цела Македония. Той бе заявилъ предъ нашите другари въ
Г, Джумая, неколко часа преди самия да получи наказанието си, че
е изпратилъ хора д а вл езнатъ въ връзка съ Пандурски. Потърсилъ е
първо него, може би и поради това, че той минаваше като „ комунисти
чески деятель ”, имаше на шапката си чукъ и сърп ъ — когато навли
заше като сръбски шайкаджия да избива овчари и добри селяни край
границата въ Г. Джумайско.
Д ругъ ,, новъ деятель ” о тъ стар и те сигурно ще да е билъ, въ
плановете на знаменития подполковникъ, болшевишкия и сръбски
агентъ Тодоръ Паница, който надничаше понекога откъм ъ гръцката
граница, придружаванъ отъ гръцки полицаи и офицери, съ които сжщо
бе станалъ приятель.
Като „ добра страна ” е отбелезалъ ,, край на раздвоението съ илин
денци ” . Като-чели тия илинденци, Йовковъ и още двама-трима посе
тители на софийските кафенета, представляваха некаква с и л а . . . И
Александровъ имаше предвидъ единъ край на историите съ т е х ъ , и
то чрезъ изгонването имъ отъ илинденската организация; но АлекоАтанасовъ целятъ д а ги насърдчатъ за продължаване на работата имъ
,, въ духа на досегаш ната ” .
На 12 септемврий вечерьта въ Г. Джумая, кждето б е убитъ Алеко,
неколко минути преди да падне той, водеше се разговоръ върху убий
ството на Тодора въ присжствието на Протогеровъ. Когато единъ отъ
съзаклятниците умишлено и преднамерено казва, че Т. Александровъ
имаше лоши черти въ характера си и че желаеше да се налага на всич
ки, Алеко Василевъ избързва разгорещено да го подкрепи и го похвали
за тази негова откровеность. Стана дума и за ориентацията на ВМРО
към ъ болшевизма. Протогеровъ, който не намери нито една дума, за
да защити покойния си другарь Александровъ о тъ нападките, побърза
да каже, че „ Организацията непременно т р е б в а да поднови в р ъ зки те
си съ болшевиките чрезъ Виена ” и посочи на Александрова като на
виновникъ за осуетяване на тия връзки. Той прибави, че ,, щомъ се
—
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свърш атъ работитЪ съ Илинденската организация, ще требва да се
нам-Ьрятъ хора, които да продълж атъ прекж снатите разговори съ
болшевишкитё представители въ Виена ” . Алеко Василевъ и Г. Атана
совъ напълно подкрепиха казаното о тъ Протогеровъ.
Алеко, облегнатъ на хитроумната и лицемерна подръжка на едного отъ четиримата (които беха там ъ съ намерение да накаж атъ
престъп ната група), си развързалъ езика въ обвинения срещу Т. Алек
сандровъ, заключението отъ които се налагало само по себе си: „ с л ед 
ваше му се ”. После минаватъ на големия въпросъ за манифеста * и
понеже главната пречка за „ новата ориентировка ” е премахната, а
Протогеровъ самъ съ своето мнение не може да пречи, толкова по
вече, че „ силата е у т е х ъ ”, реш аватъ при слабата, колкото за външенъ видъ, съпротива на четирмата, веднага да се намери лице, което
да замине за Виена, за да продължи преговорите съ болшевиките; а
друго лице, или сжщото, да влезе въ връзки съ д -р ъ Атанасовъ, Сл.
Ивановъ, а чрезъ т е х ъ и съ Стоянъ Мишевъ. Щ о се отнася до убийците
Щерю и Динчо, Алеко е изказалъ мнение да се повикатъ и двамата въ
единъ конгресъ, за да се ,, обяснятъ ” . „ Четирмата ” и съ това се
съгласили, „ защото изхождало вече отъ членъ на Вр. Ц. Комитетъ ”.

„ Най-големия и най-важния въпросъ, обаче, подиръ убийството
на Т. Александровъ е билъ, да се разширятъ придобивките и да се
затвърди господството на з а т в о р н и ц и т е въ Петричкия край и изобщо
надъ ВМРО. Това, разбира се, съставлява централния пунктъ на заго
вора и за него се и мислило и приказвало, както ще видимъ, доста
много преди убийството, мислило се е естествено и следъ убийството.
Въ бележките си, писани веднага следъ конгреса, Г. Атанасовъ е
разделилъ дейните хора на ВМРО и т ех н и т е съчувственици на групи,
споредъ отношението имъ към ъ личностьта, идеите и д е л а та на Т.
Александровъ, съ съответната резолюция подъ всекоя колона отъ
имена: „ за борба ” , „ за неутрализиране ” или „ за спечелване и съю зъ ”.
По този списъкъ требвало да се ориентира по-послешната работа за
коренно и сигурно разчистване пжтя на „ новата ориентировка ”. И ето
въ една колона виждаме всички довереници и ортаци на Алеко, начело
съ самия него; въ друга лични довёреници на Атанасова, съ него и
Занкова начело — всички определени „ з а съю зъ и спечелване” ; и
най-после въ една — обречените на „ борба ” и „ неутрализиране ” чрезъ
,, разчистване ” .
Всичко това е писано отъ Йорданъ Бадевъ. Но той не даде въ кни
гата „ З аго в о р ъ тъ срещу Т. Александровъ ” нито имената на дейците,
споредъ както ги е наредилъ въ отдёлни списъци Г. Атанасовъ, нито
самите фотографии о тъ тези списъци. Не ги даде, защото въ най-важниятъ списъкъ, кждето Атанасовъ бе поставилъ и собственото си име
*
Публикуванията отъ Дим. Влаховъ въ Виена манифестъ въ ду х а на болшевишката политика на БалканитЬ. По него става дум а въ окржжното писмо
на Центр. Комитетъ на ВМРО № 774 отъ 2 авг. 1924 г., за което и другаде
ще спомена.
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(псевдонимъ ,, Вангеловъ ” ) начело фигурира именно Протогеровъ —
подъ всеизвестния му тогава псевдонимъ ,, дедо Ангелъ ” *.
Разбира се, има отделна група, въ която Атанасовъ е наредилъ
ония, които той преценява като верни последователи на Т. Алексан
дровъ. Т ам ъ личатъ по редъ следните имена: Б р езо въ (псевдонимъ
на Ив. Михайловъ), Гюрковъ, Баждаревъ, П. Станчевъ, Бадевъ, М ърмевъ, Пърличевъ, Милевъ, Милетичъ, Георговъ, Шандановъ, Чкатровъ,
Развигоровъ, Томалевски, Веригинъ (псевдонимъ на Иванъ К арадж овъ),
Филиповъ, Доню- „Соколовъ”, Атанасовъ, попъ Ивановъ. На края на спи
съка е посоченъ Македонския младежки съю зъ съ знакъ плюсъ, а сжщо
така и студентското македонско дружество ,, Вардаръ ” .
Всичките четири групи, написани саморжчно отъ Атанасова, да
ваме въ приложение 27. Т е показватъ, че Атанасовъ-Алеко поставятъ
на своя страна целия Петрички окржгъ, което е пълно самозалъгване.
Сетне: на своя страна не поставятъ името на нито единъ отъ нелегал
ните борци и войводи отъ Битолския и Скопски окржзи, па нито отъ
другите окржзи на Македония. Поставили сж на своя страна предатели
като Славе Ивановъ, които нищо друго, освенъ своя позоръ, не представляватъ. Ц ел ата македонска емиграция, начело съ най-авторитет
ни нейни представители като професорите Милетичъ, Георговъ и Ми
левъ, сж поставили на страната на Т. Александровъ; а сжщо тъ й ц е 
лата македонска младежь, чийто морални представители беха студентството и Младежкия Съюзъ.
На своя и Алекова страна, обаче, Атанасовъ — което ще рече трой
ката: Протогеровъ, Алеко и Атанасовъ — е поставилъ съ знакъ плюсъ
албанското тогавашно правителство и съветското правителство въ
Москва.
Че Атанасовъ е поставилъ себе си, Протогеровъ, Стоянчева, Сл.
Пирчева и пр. въ една, а Алеко Василевъ е поставилъ въ друга група
съ некогаш ните ,, санданисти ” , въ това може да се съглеж да из
вестно разграничение между еднакво овехтелите върховисти и санда
нисти. Протогеровъ, Атанасовъ, Стоянчевъ не може другояче да б ж д атъ
характеризирани — ако се търси за т е х ъ все пакъ некакво идейно
определение — освенъ като върховисти.
З а вината на Протогерова едва ли е потребенъ другъ документъ,
вънъ о тъ този списъкъ, излезналъ отъ собствената ржка на подполковникъ Атанасовъ.
Списъците и другите бележки на Атанасова беха намерени въ
чантата му следъ неговото убийство.
Приложение № 2 7 , което взимаме о тъ излезналата презъ 1924 год.
книга, писана отъ Бадева, показва, че и гореизтъкнати те списъци сж
написани съ почерка на Атанасова.
Характерно е, че Атанасовъ поставя имената на двамата физически
убийци на Т. Александровъ веднага подиръ името на Алеко Василевъ
(псевдонимъ „ Орфо ” ). А въ другата, приятелска за престжпната трой
ка група, сж вписани имената на Хаджи Димовъ (определенъ комунистъ), Д им итъръ Влаховъ, предателя Чаулевъ, и още единъ-двама безъ
значение левеещи се илинденци.
*
Бадевъ пропускаше да изнася въ книгата вината на Протогерова и да
я подкрепва съ документи не по свой починъ; а защ ото така бЪ решено ■
— както
читательтъ ще узн ае по-нататъкъ.
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Понеже името на Т. Александровъ не фигурира въ списъците,
явно е, че т е наистина сж писани подиръ неговата смърть.
Въ точка тр ета на ,, грешки ” Атанасовъ казва, ,, че участието на
трима . . . говори всекиму, че не е безъ наше съгласие ” .
Вместо многоточието, което е оставено отъ менъ, въ фразата на
Атанасовъ е написана една дума съ специаленъ неговъ шифъръ. Найвероятно е тия шифровани букви да означаватъ думата ,, войводи ” .
Защ ото фактически въ убийството на Тодора участвуватъ трима души,
които при Алеко и Атанасова минаваха за войводи; това сж Щерю Влаховъ, Динчо Вретенаровъ и Динчо Балкански.

КОМУНИСТИТЪ ВЪ КОНСПИРАЦИЯТА
СРЕЩУ ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ
Който добре е следилъ поведението на комунистите спрямо маке
донските работи, знае че т е взимаха подъ защита, а и хвалеха Ал.
Протогерова, независимо че е генералъ на ,, омразния Кобургъ ” , че е
билъ върховистъ, че е участвувалъ въ отбиване на разбунтуваните вой
ници близо до София презъ 1918 г., които беха получили популярно на
звание болшевики, и пр. Взимаха го подъ защита докато сметаха, че
стои твърдо на споразумението му съ т е х ъ , постигнато въ Виена, а
въ месеците преди убийството на Т. Александровъ затвърдено при раз
говори и преговори съ т ех н и т е хора въ България.
По погрешка, обаче, сметнаха, че подло имъ е изневерилъ и е
посегналъ въ Горна-Джумая върху Алеко Василевъ и Г. Атанасовъ.
Впрочемъ, лесно можеха да се заблудатъ въ връзка съ тази акция,
особено следъ като прочетоха подписаното отъ него комюнике по на
казанието на тия двама престжпници. Погрешно впечатление получиха
множество хора тогава. Спомнямъ си единъ интересенъ примеръ. Тричетири дни следъ станалото въ Горна-Джумая Йорданъ Гюрковъ среща
случайно съгражданина на Протогерова, запасния генералъ Златаревъ,
бившъ началникъ на 11-та македонска дивизия по време на световната
война, при когото Гюрковъ е билъ адютантъ.
— Поздравлявамъ Александра (Протогеровъ — б.н.) му казва стариятъ генералъ. Очудвамъ се на неговата сржчность и решително дей
ствие. Отлично е сторилъ като е наказалъ тия изменници. Т е сж ис
кали, значи, да ни в ъ р ж а т ъ за болшевишката кола . . .
Гюрковъ отъ сърдце се смееше като ни разправяше тоя случай.
Така че, Виенската централа — съвсем ъ искрено заблудена, взе другъ
м ерникъ и отвори словесенъ огънь срещу Протогеровъ.
И Т. Александровъ води — по техн а покана — разговори съ пред
ставители на болшевиките и на българската комунистическа партия.
Но той си постави съвсемъ ограничени, конкретни и полезни задачи:
първо — да узнае становището на комунистите към ъ македонската
кауза; второ — да убеди тия представители, че не се услужва на по
робените чрезъ сътрудничества съ т е х н и т е поробители; следователно
— болшевиките не тр еб в а да насърдчаватъ предалите се на сръбска
служба ренегати. И разбойници като Илия Пандурски беха изпращани
— съ съдействие на българската комунистическа партия — въ сръб
ска служба, както това е пояснено на друго место. Когато Тодоръ се
убеди, че Виенската централа на болшевиките нема желание да реви
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зира даж е отношението си към ъ тия ренегати, прекжсна всякакви раз
говори.
Като видеха, че не м огатъ да го спечелятъ, комунистите започ
наха срещу него нападки, които и следъ см ъртьта му не спиратъ, прод ъ л ж а в а т ъ и до сега.
Поне два-три вагона м огатъ да се натоварятъ съ хвърчащ и те ли
стове, списания, брошури, вестници, насочени противъ ВМРО и нейните
по-първи хора, които Виенската болшевишка централа пръсна изъ свЪта. Ние винаги сме щадили хартията, за да отговаряме на тоя потокъ отъ фалшификации и измислици. Но ще спомеиемъ некой, колкото
читательтъ да има представа какъ тая централа е лъгала въ връзка съ
македонския въпросъ.
Най-често пишеха, че т е били самостоятелни хора и държели за
независимо македонско движение. А цялото човечество знае, че кому
нистите сж повече подъ команда (на т ^ х н ата главна централа), от
колкото конете въ файтона.
Били за независима Македония по образеца на Швейцария — и това
не еднаж ъ писаха. Но техното царство дойде поне въ една часть отъ
Македония. И всеки можа да сжди какво общо има съ устройството и
свободите на Швейцария оная белградска бановина, на която дадоха
име „ Народна република Македония ”, съ ц ен търъ Скопйе.
Ц елостьта на Македония ги интересувала много, — така твъ р д ятъ .
Но въ сжщность подкрепиха дележ а. Доколкото понекога споменаватъ
нещо за другите македонски области, вънъ отъ подчинените на Ю го
славия, досега поне тенденцията имъ е да ги присъединятъ къ м ъ по
следната. Обявяваха се за свобода на потиснатите народности. Пишеха
на български книжовенъ езикъ всичките си списания и позиви — що се
отнася до македонските българи. Но щомъ взеха властьта, запретнаха
се да изкореняватъ българската народность въ Македония.
Обещаваха благоденствие на целия народъ. Казахме какво напра
виха съ селяните; а известно е колко доволни сж о тъ режима имъ и
останалите съсловия.
А по-конкретно, въ връзка съ занимаващите ни събития, комунис
т и т е сж изсмукали отъ п ръ сти те си цела низа твърдения, които не~
м атъ нищо общо съ истината и логиката. Ето и отъ тази серия некой
примери.
Съ тонъ на непогрешимость писаха, че Т. Александровъ нем алъ
никакво право да се набърква въ работи те на легалната Илинденска
организация. Разбира се, хора отъ тая организация — щомъ сж ст а
нали техни орждия — иматъ право да пакостятъ на авторитета на
ВМРО и да й определятъ ,, нови насоки ” . И самите т е — о т ъ Виен
ската централа — иматъ право не само да раб отятъ за комунизирването на Илинденската организация, но даж е за поставяне на ВМРО
подъ зап о вед и те на третия интернационалъ.
Въ специална книга писаха:
,, Въ деня на ,, трау ра ” за Т. Александровъ, Ив. Михайловъ е
съобщ илъ на заставените на сила да се молятъ за ,, успокоението
душ ата на народния вож дъ ” софийски граждани, че о тъ Виена
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току що била получена телеграма, какво Чаулевъ и Влаховъ били
убити ” .
Който е присжствувалъ на този трауренъ митингъ въ София знае,
че грамадниятъ площадъ при църквата ,, Св. Неделя ” , и всички съсед
ни на него улици беха препълнени отъ народъ; не по-малко отъ тридесеть или четиридесеть хиляди души. В ънъ отъ това по всички улици,
кждето следъ митинга мина шествието, маса граждани се беха стру
пали; а всички дюкяни въ центъра на столицата беха затворени. Едно
дълбоко вълнение б е събрало тоя народъ, безъ да има даже обявление
въ вестниците за митинга. Комунистическата книга, обаче, поставя въ
кавички дум ата ,, трауръ ” и казва, че хората били насила заставени да
дойдатъ — съ други думи насила сж били изкарани отъ кжщитЪ имъ.
Ако прочетеха книгата, тези хиляди граждани биха сметнали, че авто
р ите й сж узрели за лудницата. Разбира се, никой при митинга не е
споменавалъ имената на Чаулевъ или Влаховъ. Впрочемъ, ако т е наис
тина биха били убити, публиката щ еш е да знае това отъ вестникарските
телеграми, може би и по-бързо, та не би имало нужда това да й се
съобщава отъ ораторите. Обаче, още по-см^шно е да повярва некой,
че 'Ив. Михайловъ ще съобщава на множеството подобна л ъ ж а — кога
то нито Влаховъ, нито Чаулевъ сж били убити.
Все ,, истини ” отъ този сортъ сж твърденията имъ, че войскови
части и полиция участвували при нападението срещу Алеко и Атанасовъ
въ Горна-Джумая; че полицейски стражари били заловили Атанасова и
го предали на хора на ВМРО; че предварително военните власти били
засилили гарнизоните въ Пиринска Македония, въ надвечерието на Алековото и Атанасово унищожение; че народа — като научилъ за убий
ството на Алеко — страшно билъ възмутенъ и готовъ да тръгне на ре
волюция противъ ВМРО. В сека дума отъ тия писания е една л ъ ж а въ
най-абсолютенъ смисъль. Колкото за народа, заслужава да се подчер
тае, че той 6% страховито изненаданъ като научи, че Александровъ е
билъ убитъ; и ако предъ очите му биха се мёрнали и сто души отъ
неговите убийци, разкж салъ би ги на парчета.
Въ Горна-Джумая били паднали 180 (и словомъ сто осемдесеть
души). Защо п ъ къ не писаха хиляда осемстотинъ ? Т акава цифра би
била по-ефектна за ония, които искатъ да вЪрватъ на глупости. Пад
налите — повтаряме — вън ъ отъ Алеко и Атанасовъ, беха двама.
З а пръ въ пжть отъ печатните ,, произведения ” на Виенската цен
трала узнахме, че Протогеровъ билъ оставенъ ж ивъ въ Горна-Джумая,
защото такава била волята на правителството на Ал. Цанковъ. Значи,
правителството знаело какво има да става въ тоя градъ; и не само
знаело — но то било наредило всичко . . . Истината е, че българското
правителство толкова е знаело въ случая, колкото и драскачите на пам
флета въ Виена. Но с ^ д а т ъ господата въ Виена — понеже и безъ туй
не сж имали друга по-сериозна работа — и пишатъ каквото имъ ским
не. Колкото повече жестоки прилагателни поставятъ въ измислените ис
тории — толкова за по-големи герои минаватъ въ собствените си очи.
П ъкъ така и по-добре оправдаватъ зобьта, която господарите имъ даватъ.
На друго м ^сто въ сж щ ата книга т в ъ р д я тъ , че Протогеровъ е
билъ оставенъ като членъ на Централния Комитетъ на ВМРО и следъ
убийството на Александрова поради стр ах ъ въ хората на последния, че
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м огатъ да бж д атъ избити отъ .. . военната лига въ България. Колко
сж ,, информирани ” и по този пунктъ читательтъ ще узнае, когато ще
чете за конгреса на ВМРО.
На трето место, обаче, се сепватъ и заявяватъ, че Организацията
тр ебва да е имала свои съображения, за да остави ж ивъ Протогерова и
да го вмъкне въ Централния Комитетъ; съ други думи — и т е сж сми
тали, че той е следвало да бжде наказанъ. Т укъ случайно сж попаднали
на истината. Не имъ сж ясни съображенията на ВМРО, тъй като не
знаятъ работите, а пишатъ на изустъ.
Всячески се м ж ч атъ да защ итятъ Алеко Василевъ. З ад ав атъ пре
ди всичко въпросъ: защо по-рано той не е билъ обвиненъ отъ ВМРО
въ разбойничество, а едва подиръ убийството на Т. Александровъ ?
Следва, по т ех н а та безсъвестна логика, че Алеко е единъ доб ъ р ъ бо
рецъ, когото ВМРО напраздно обвинява. А истината е, че тъкмо защото
Александровъ искаше да го постави на место, Алеко побърза — съюзя
вайки се и съ комунистит-fe — да нарежда убийството му.
Алеко не е билъ нашъ другарь — казватъ. Но му били признателни
защото не наказалъ техни другари, които — изневерявайки на дадената
предъ ВМРО дума, дигнаха бунтъ въ Разлога презъ месецъ септемврий
1923 год . . . Но по коя причина Алеко ги е спасявалъ ? Поради това, че
беше се съюзилъ съ комунистите, за да се отърве отъ сж да на ВМРО
като разбойникъ.
Д ругъ т ех ен ъ въпросъ: ,, Ако Тодоръ е убитъ отъ тези, които
сж били за комунистическата политика, — защо не сж убили и Прото
герова, който сжщо се отказа отъ Виенския манифестъ, и който презъ
целия си ж ивотъ е пакостилъ на македонското дело съ своя върховизъмъ ? ”
О тговоръ: Протогеровъ се бе наоедилъ на една линия съ Алеко
и Атанасовъ; а всички т е се беха разбрали съ комунистите. Тодоръ,
обаче, отъ всички т е х ъ бе считанъ за впагъ на личните имъ попълзновения и новите имъ ,, идейни ” ориентации. Съвсемъ ясно е, че АлекоАтанасовъ нема да убиватъ Протогерова, техния съюзникъ, а само Т о 
дора. И тоя въпросъ комунистите поставятъ, за да хвърлятъ прахъ въ
очите на неосведомените хора; а сами отлично знаятъ колко въ п р о съ тъ
имъ е безсмисленъ и плитъкъ. Т е знаятъ, че даж е ако червената армия
беше намерила ж ивъ въ България Протогерова, немаше да бжде убитъ,
а награденъ за заслугата му къ м ъ комунистическите планове.
Но, повервали поради неинформираность, че именно той е билъ т о 
зи, който е устроилъ избиването на Алеко и Атанасовъ — на чието р аз
рушително дело доста сж разчитали, — виенските драскачи сж дали
наистина една точна характеристика на Протогерова, наричайки го
мерзавецъ, подлецъ, безхарактеренъ типъ ” . Заблудило ги е комюни
кето, издадено подиръ наказването на Алеко-Атанасовъ, подписано отъ
самия Протогеровъ.
Лутайки се насам ъ-натам ъ въ книгата си, признаватъ най-сетне,
че той е стоялъ задъ Алеко Василевъ и Г. Атанасовъ по убийството на
Тодора. Но се стар аятъ да отхвъ рлятъ каквато и да е вина на кому
нистите въ тая конспирация. С тигатъ до там ъ, че обявяватъ за с ъ в 
семъ невинна работа забегването на другарите имъ отъ Разложко —
попъ Томовъ, Г. Ковачевъ и други, веднага щомъ сж научили, че Алеко
Василевъ е падналъ въ Г. Джумая. Защ о б е г а т ъ тия хора, защо се
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в ъ о р ж ж а в атъ като чета и т р ъ г в а т ъ презъ Пирина да тъ р ся т ъ другитЪ
си трима-четирма приятели въ Мелнишко ? Защо правятъ опити да „ подигатъ ” милиция за борба срещу ВМРО ? Очевидно, това правятъ за
щото се с м ^ т а т ъ съюзници на Алеко Василевъ, и защото сж забър
кани въ конспирацията срещу Александровъ. ЦЪлиятъ народъ — къмъ
двесте хиляди души — въ Пиринския край си стои по домовет-fc, а само
тЪ б'Ьгатъ преди н^кой да ги гони, и чрезъ бягството си се самопосочватъ за виновници.
За виенските червени пропагандисти, истински македонски измен
ници, абсолютно никакво значение нЪма и факта, че комунистически
деятели, като дупнишкия кметъ д -р ъ Петровъ, сж въоржжавали и пра
тили въ поробена Македония бандита Пандурски и другаритЪ му; нито
че сж носили на шапкитЪ си сърпъ и чукъ, а сж се поставили въ открита
услуга на сръбската власть противъ самия потиснатъ народъ. А н ака
занието на д -р ъ Петровъ наричатъ „ провокация към ъ българската ко
мунистическа партия ” . Когато това имъ се видЪ пресилено, заявиха, че
връзката на д -р ъ Петровъ съ Пандурски е негово лично дЪло.
З а т ^ х ъ н^ма значение и факта, че П. Чаулевъ е готовъ да праща
пари (болшевишки) на Г. Занковъ, който се е впрегналъ да руши, до
колкото ограничените му сили позволяватъ, македонското движение.
НЪма значение и туй, че хаджи Димовъ създаваше партийна комуни
стическа организация съ македонско име — съ намерение да турне
подъ запов'Ьдит'Ь на комунизма — ако е възможно — и цялото наше
народно д-Ьло. Н ^м атъ значение за тЪхъ и всичкит-fe разговори и пре
говори на хаджи Димова съ Алеко Василевъ-Атанасовъ-Протогеровъ,
насочени противъ Т. Александровъ.
Хаджи Димовъ едва ли би почналъ разговорит^ съ хора отъ ВМРО
за никаква ,, нова ориентация ” на македонското движение, ако Про
тогеровъ не б'Ьше се обявилъ срещу Т. Александровъ. Ш ан съ тъ за успЪхъ на комунистическите замисли той виждаше именно въ този ф актъ
— че Централниятъ Комитетъ на ВМРО е разединенъ, по-точно казано
— въ поведението на Протогерова, който се опитваше да ,, спечелва ”
бившигЬ неколцина санданисти въ Пиринския край.

Ето какво казва Георги Пенковъ:
« От Ковачев * знам, че Д едо Ангел е настоявал да се извика Чудомир
Кантарджиев и Димо х. Димов на среща, като Чудомир се ангажира с
сериозна организационна работа, като напустне Л ж дж ене и дойде тук в
окржга, за да се придаде друг колорит на Организацията, понеже Тодор
Александров и Протогеров до вчера сж служили на завоевателните аспи
рации на България и с това немали тежест пред Европа. На Мито п. Ан
гелов е казал Д едо Ангел, че след Санданистите той имал най-големо право
в Петричкия окржг, понеже той бил действувал като върховист, когато
Тодор Александров не се е вестил в Серско и Петричко . . . »

*
Г. Ковачевъ е единъ отъ главните комунистически деятели въ Разложка
околия. Той е измежду тия, които — едва дочули за падането на Алеко Васи
левъ — веднага се озоваватъ въ Пирина съ оржжие, за д а « защ и тятъ » за 
почнатото заедно съ Алеко-Атанасовъ-Протогеровъ дело, за ориентиране на
ВМРО къмъ комунизма.
—

746

—

Срещ ите почватъ да се организиратъ вече. Не, разбира се, тайно
отъ Протогеровъ, а въ негово присжствие. П ръвъ за това свидетелствува М. Чаковъ, който е билъ на една среща * съ Алеко и Протогеровъ:
« Когато да се разд'Ьлимъ, а това бЪше къмъ часа 1 подиръ об'Ьдъ,
точно при сбогуването, Алеко въ присъствието на П. Ацевъ и Протогеровъ
ми заповЪда следното: « Чаковъ, да не забравишъ да съобщишъ на домашнит-Ь на Хаджията (Димитъръ х. Димовъ) да му съобщатъ и довечерь
къмъ часа 8-9 да дойде у васъ, кждЪто и азъ (Алеко) ще дойда да поговорим ъ». Отговорихъ му добре и веднага съобщихъ на домашнитЬ на
Х аджията да му предадатъ заповЪдьта на Алеко и действително той въ
определеното време дойде ».

Това е била първата среща, която е била подготвена и уговорена
по-рано и на която Протогеровъ не е присжствувалъ, защото Алеко
требваш е да убеди х. Димова, че Протогеровъ не е онзи стар ъ върховистъ, когото сж познавали, а е възприелъ ,, новата ориентация ” , и
е готовъ да даде ржководни м еста на х. Димовите приятели — Чудомиръ Кантарджиевъ, Буйновъ и пр. — и като така, нуждно е да се
почнатъ преговори съ него. Комунистите признаватъ, че х. Димовъ се
е срещалъ съ Алеко, но казватъ, че този последниятъ е билъ делегатъ
на Протогеровъ. Това е напълно верно. По-късно доверието бе спече
лено и на срещ ите съ х. Димова присжствува и Протогеровъ.
Въ признанията на комунистическия първенецъ въ Горна-Джумая,
М. Алексиевъ, както малко по-нататъкъ читательтъ ще види, се гово
ри за втора и трета среща. На некой отъ тия срещи присж ствуватъ Г.
Атанасовъ, Чудомиръ Кантардж иевъ и други. Ставало дума за ориен
тиране въ лево на Алеко и хората му, въ противовесь на Централния
Комитетъ на ВМРО во главе на Тодоръ Александровъ, което значи, въ
сжщность само противъ Тодоръ, защото Протогеровъ самъ уреждаше
тия срещи.
Т ретата среща се уреж да въ Лъджене, четвър тата въ Добринище
— Протогеровъ е пакъ тамъ. Никой отъ организационните хора, освенъ
приближените на Алеко, не знае за тия срещи. Т е ст ав а тъ тайно. А
въ тия срещи се ругае Тодоръ, чертаятъ се нови пжтища, готви се
,, новъ колоритъ ” на Организацията. Не само това: въ т е х ъ П ротоге
ровъ вече говори за убийството на Александровъ.
Нека проследимъ и други свидетелства за подготовката и органи
зирането на тия срещи. П етъръ Говедаровъ, единъ отъ най-приближените хора на Алеко, участникъ въ заговора противъ Александровъ, каз
ва следното:
« Въ последнит'Ь месеци Алеко преоблеченъ като попъ заедно съ П ро
тогеровъ, В ладо Георгиевъ и Герчо Въчваровъ съ женит-Ь си тръгнали съ
два автомобила отъ София з а Л ъдж ене кждЪто Алеко, а най-вече Прото
геровъ разговаряли продължително съ Чудомиръ К антардж иевъ».

Нека се има предвидъ, че Говедаровъ разправя това при пълната
*
Михайлъ Чаковъ е познатъ войвода, отъ борбитЪ противъ турския режимъ;
действувалъ въ разни македонски околии. Той има и заслугата, че презъ първата
световна война прибра коститЬ на Гоце ДЪлчевъ и ги донесе въ София. Следъ
1944 г. ковчегътъ съ коститЪ бЪ предаденъ отъ тогавашната комунистическа
българска власть на « ю гославските.» власти въ Скопйе, кж.д'Ьто е фалшифицирвана самата национална (българска) принадлежность на знаменития Гоце.
—
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вера, че Протогеровъ е господарь на положението и той дирижира уда
ра на заговорниците въ Г. Джумая, та поради това е много сдърж анъ
въ показанията си, щомъ т е засЪгатъ Протогерова. За срещата въ
Лъдж ене свидетелствува и Динчо Балкански, разложки войвода, единъ
отъ физическите убийци на Тодора и Панзо:
« Срещата, за която зная азъ, казва той, е станала нЪкжде изъ Плов
дивско или Пазарджиско (Лъджене спада въ Пазарджишко — б.н.) ».

На 17 августъ, отъ Банско, кждето сж били събрани всички, Мишо
Ш картовъ подава телеграма, за да извика х. Димова отъ София. Тази
среща, споредъ цитираните вече показания на Методи Алексиевъ, е
била предназначена да установи окончателните условия за действие.
Ето и самата телеграма:
« N2 405.17.V II.1924 г.
София — ХалитЬ 112
Александъръ Пановъ
касапинъ.
Нека Диме тръгне веднага презъ гара Белово, кждето ще чака каруца.
Чакаме го банитЬ Добринище. Митко Голевъ е тамъ, нека заедно тръгнатъ.
Отговори Банско. Мишо ».

Вероятно Александъръ Пановъ не е разбралъ, за кой Димо се от
нася телеграмата и сигурно е запиталъ телеграфически да му опредЪл ятъ кого чакатъ, затова му телеграф ирватъ повторно съ следната те
леграма:
« № 433.2.VIII.1924 г.

София — ХалитЪ 112.
Александъръ Пановъ.
Отнася се за Хаджията. Отговори кога тръгва.
Мишо ».

А понеже съобщенията и плановете се кроятъ общо, както и общо
беха почнати преговорите въ Лъджене, на срещ ата въ Добринище извикватъ и Чудомиръ Кантарджиевъ съ следната телеграма:
« № 442.21.VII.924 г.

Лъджене

Чудомиръ Кантарджиевъ
Тръгни веднага за Банско.
Ковачевъ ».

Авторъ на последната телеграма е Георги Ковачевъ — комунистъ,
единъ отъ заговорниците, който презъ събитията падна убитъ въ Пирина. Нека се обърне внимание и върху факта, че телеграмите до х.
Димовъ се изпращ атъ чрезъ трето лице, м акаръ отлично да знаеха
адреса му. Въ разгара на тия срещи и съвещания Протогеровъ е въ
трескава дейность. Следъ комплиментите дадени на бившите санданисти, той не знае по какъвъ начинъ да увери и българските комунисти
въ добрите си чувства спремо т е х ъ . На срещ ата си въ Лъджене, спо
редъ показанията на Методи Алексиевъ, комуто е разправилъ Георги
Ковачевъ, Протогеровъ обвинява Александровъ въ диктаторство, обви
нява го въ своеволия, за които никога не е билъ питалъ другарите си
о тъ Централния Комитетъ. Този ф а к т ъ се признава и о тъ виенските
предатели около Влахова въ книгата ,, Изменниците на македонското
дело ”, само че т е заявяватъ, че всичко това е било наговорено на Кан
тардж иевъ и че х. Димовъ не е билъ присжствувалъ на тая среща. Т о
—
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ва е понятно: за да каж атъ, че х. Димовъ не е участвувалъ въ заговора,
Влаховци скриватъ присжствието му на сбирките, безъ да м огатъ да
обяснятъ, въ т а к ъ в ъ случай, смисъла на цитираните телеграми. Но важ енъ е ф а к т ъ т ъ , че т е признаватъ комунистическите верноподанически
декларации на Протогеровъ. Последниятъ не се задоволявалъ само съ
словесни уверения. За да даде доказателства за новата „ ориентировка”,
той решава съ Алеко и Атанасовъ да покани видни комунистически ше
фове да се укриятъ въ Македония отъ преследванията на българското
правителство. Хаджи Димовъ не е успелъ да се възползува отъ тази
покана на неговите приятели, но при Протогеровъ и Алековци се е
прибралъ комунистическиятъ депутатъ д -р ъ Максимовъ, който се е
укрилъ подъ фалшиво име въ Петрово, като ветеринаренъ фелдшеръ.
Подъ строго инкогнито о тъ организационните институти д -р ъ Макси
мовъ ж ивее въ Петрово, обкржж енъ отъ гриж ите на Протогеровъ,
който го снабдява и съ пари. Ето какво намираме въ признанията на
П етъръ Говедаровъ по тоя въпросъ:
« П о моята см'Ьтка требва да броя на Организацията около 90,000 (деветдесеть хиляди) лева, които всеки моментъ сж на разположение въ
кжщи. Отъ тази сума требва да ми се приспаднатъ 2000 лева които дадохъ
на г-нъ Протогеровъ и които той препрати съ писмо чрЪзъ Мито Д едо
Илиевъ на д-ръ Максимовъ . . . ».

Върху поведението на комунистите въ книгата ,, З аго в о р ъ тъ про
тивъ Тод. Александровъ ” е изнесено следващето.
Видниятъ т е х е н ъ деятель Методи Алексиевъ въ показанията си
обяснява:
«Комунистическата дейность въ окржга (Пиринския край — б.н.) не
се проявяваше. Когато, обаче, партията изгуби вс-Ька надеж да за побЬда
(следъ септемврийските събития отъ 1923 г. — б.н.), обърна погледите,
къмъ ВМРО, която искаше да завладЬе и използува за свои цели. ВръзкигЬ
м еж ду ВМРО и партията, следъ много усилия и средства се съ здадоха
като Алеко Василевъ е успЬлъ д а влезне посредствомъ Димо х. Димовъ
като представитель на Б.К. Партия.
Това го знамъ отъ разговора ни съ хадж и Димовъ, станалъ въ София
на 20-25 май 1924 г., когато Х адж и Димовъ искаше отъ менъ д а влезна
въ връски съ Алеко Василевъ и Георги Атанасовъ . ..
Понеже Х адж и Димовъ се страхуваш е отъ властьта д а дойде въ
Окржга кждето бе. каненъ отъ Алеко, последния прЪзъ м. юни т.г. замина
з а София и устрои срЬгца.
СрЬщата е станала въ квартирата на Алеко. Въ нея е говорено за
новата насока на организацията и списването на « Илиндень ». Втора срЬща
става тоже въ София въ квартирата на Алеко къмъ края на м. юни по
сжщия въпросъ. Трета сре>ща става въ Л ж дж ене въ присъствието и на
Атанасовъ, Кантарджиевъ Чудомиръ и др. отъ Мехомийско. Слагаше се
въпроса д а се вземе окончателно реш ение за пълното ориентиране на Алеко
и хората му въ лево, въ противовЬсь на Централния Комитетъ на ВМРО
во Главе на Т. Александровъ. Последната среща бе. определена д а стане
следъ 20 августъ когато Алеко бЬ заминалъ . . . си къмъ Ванско-Неврокопъ,
въ която требваше да се подпишатъ условията за взаимно действие между
комунистическата партия и ВМРО представлявана отъ Алеко Василевъ,
Атанасовъ и др .. .
Отъ всички разговори съ Алеко, Арсени Йовковъ, Георги Занковъ,
Димо х. Димовъ, Мишо Ш картовъ и др. лица изходящ и отъ Комунисти
ческата Партия и ВМРО азъ се убедихъ, че е постигнато пълно споразу
мение за болшевизирането на Организацията, като на първо врЬме се
завзем е Централния Комитетъ на ВМРО, а впоследствие се осжществи
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социалната революция на България и на Балканите. Последните работи
вече не сж. криени и отъ самите техъ. Георги Атанасовъ въ едно събрание
въ Гор. Джумая станало на 4-5 августъ т.г. предъ ржководните тела на
Гор-Джумайската околия е заявилъ, че требва да се скъса съ миналото и
се тръгне на лево съ Съветска Русия, която единствена може да даде под
крепа за свободата на Македония. Това ми разправи Василъ Мечкуевски,
който е приеъствувалъ на събранието. За Алеко, освенъ горните лица, които
сж. го ориентирали къмъ комунистите, знамъ че му сж въздействували и
приказвали често въ сжщия духъ нелегалните комунисти отъ Мехомийско
п. Томовъ, Г. Караджовъ, П. Стефовъ, които сновеха съ нелегалните чети
на ВМРО въ Петричката и Мелнишка околия, подъ войводството на Танчо
Петрички (сжщия, когото Алеко бе взелъ за задачите на втория заговоръ
въ Джумая — б.н.) и Динчо Балкански (единия отъ куриерите, които сж
съпровождали Т. Александровъ и Ал. Протогеровъ за конгреса и който е
убилъ четника Панзо — б.н.).
Алеко Василевъ въ присжствието на Мишо Шкартовъ и др. въ него
вата кжща приказваше, че Централния Комитетъ нема право да представ
лява ВМРО защото не билъ избранъ въ Конгресъ, на което Мишо Ш кар
товъ възрази че членовете на Центр. Комитетъ иматъ редовни пълномощия
отъ революционните окржзи. Отъ всичко гореизложено и приказките, които
съмъ ималъ за Алеко и Атанасовъ, за менъ лично Алеко бе човекъ непоследователенъ, колебливъ, безъ воля и безъ идеи; а Атанасовъ, по об
щото мнение на всички въ окржга се таксуваше като надмененъ и фаншстъ
въ своите разбирания за организацията; като така, техната ориентация въ
лево, за която почнаха напоследъкъ да говорятъ, по никакъвъ начинъ не
можеше да бжде резултатъ на идейни схващания. По моето мнение въ
голема степень тази ориентация се дължи на големите амбиции и у два
мата . . .
Всичко това докара работата до тамъ, че последните, т.е. Алеко Васи
левъ и Георги Атанасовъ прибегнаха до продажничество, като за извър
шването на убийството на Тодоръ Александравъ, което до колкото можахъ
да узная е уговорено въ дъскорезната фабрика на Георги Пенковъ при
връщането на Алеко Василевъ и Георги Атанасовъ отъ Банско (дето е
станала последната и решителна среща за уговаряне на условията за общи
действия — б.н.) и заминаването имъ отъ тамъ право за конгреса въ Мелнишко и кждето бе поканенъ и самия Т. Александровъ. Отъ сжщия Пенковъ
узнахъ, че за тази цель е било обещано парична помощь отъ Русия въ
размеръ близо на 1/2 милионъ червонци, която щела да се брои посрЬдствомъ члена на Централния Комитетъ Петъръ Чаулевъ. Избегването на
Георги Пенковъ се дължи изглежда на тази опасность, която застрашаваше
сжщия следъ разгласяването и узнаването на истината. За горното узнахъ
лично отъ Георги Пенковъ на Склада за дъски на гара Симитли, кждето
минахъ при ревизията въ с. Градево. Това проличваше и отъ факта, че
той каза какво добре стана, че се очисти най-после единъ човекъ, който
бе опасенъ за мнозина. Когато е решавано това въ дъскорезницата му
присжствували и Щ ерю Сербезовъ и Динчо Кискиновъ, убийците на То
доръ. Това решение е взето на 28 или 29 V III презъ нощьта » . . .

Бадевъ, комуто б £ възложено да състави книгата, при гЪзи пока
зания заключава:
« Следъ всичко това има ли нужда отъ повече доказателства, за да
се прозратъ намеренията на болшевиките и прекия предметъ на срещите
на х. Димовъ съ целата тая разбойническа тайфа ? Хаджи Димовъ твърде
добре знаеше, че Алеко е само едно тромо туловище, една празна
глава и единъ безогледенъ търгашъ съ македонското освободително дви
жение, и все пакъ до него прибегна з а . . . « преговори ». Защото все таки
Алеко имаше едно качество: той таеше тъмна и кървава помисъль срещу
Т. Александровъ. А тъкмо това и само това беше потребно за нуждите
на х. Димовъ и на далечните му патрони».

Вънъ отъ споменатите вече срещи на х. Димовъ съ Алеко, въ ,, Заговорътъ противъ Т. Александровъ ” сж посочени и други срещи по
между имъ. На стр. 75 тамъ е казано:
—
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« Михаилъ Чаковъ, членъ на ржководното тЪло на Илинденската ор
ганизация съобщава: «Първата срЪгца между Алеко и х. Димовъ въ моята
кжща трая петь часа. Следъ единъ-два дена (очевидно подиръ нови ин
струкции) имъ се устрои друга ср'Ьща пакъ въ моята кжща. СрещигЬ имъ
ставаха въ отделна стая». Христо Медникаровъ добавя, че Алеко се е
ср'Ьщалъ съ х. Димова и въ дома на Тимчеви. Стою Хаджиевъ пъкъ зая
вява, че когато Алеко е билъ въ с. Добринища презъ втората половина на
августъ, наредилъ е чрезъ Г. Ковачевъ х. Димовъ да отиде тамъ ».

Пишейки книгата, Йорданъ Бадевъ — казахме — се е стараелъ да
прикрива Протогеровото ,, идейно ” съдружничество съ Алеко-Атанасовъ, както и участието му въ преговорите имъ съ комунистите. Но по
недоглеждане на стр. 86 въ книгата е написалъ следното, като полемизира съ комунистите:
« Така, въ една гороломна декларация на Ц.К. на Б.К.П. (вижъ « Р а
ботнически вестникъ», брой 36) четемъ: «Ц.К. заявява: лъжа е, че убитиятъ другарь Д. х. Димовъ въ двегЬ си срещи (тЪ не сж. само две — б.н.)
съ Алеко е уговарялъ убийството на Т. Александровъ. Г-лъ Протогеровъ
знае, че е говорено изключително по общата борба на Б.К.П. и В М Р О ».

Значи, комунистите свидетелствуватъ, че Протогеровъ е знаелъ
всичко и е участвувалъ въ разговорите съ техъ, заедно съ Алеко. Но
Бадевъ е пропустналъ да прикрие това въ книгата.

Въ главоломни противоречия изпадаха комунистическите вестници
като се спираха върху убийството на Александровъ и наказването на
Алеко-Атанасовъ.
За Протогерова сметаха, че е изневерилъ на техъ, че ги е измамилъ. Затова върху него изсипаха страшни нападки: че избилъ „найактивните ” революционери като Алеко Василевъ и пр. Въ сжщность
Алеко бе активенъ най-вече въ кражбите, а отъ другите наказани нито
единъ не бе борецъ — повечето беха гешефтари.
Писаха даже, че Алеко е билъ много разтжженъ за убийството на
Александрова и че произнесълъ смъртна присжда надъ неговите убий
ци. Личеше си, че се беха объркали и не знаеха коя позиция да заематъ.
Причината за това е главно въ тия три обстоятелства: първо, те
не очакваха, че Протогеровъ ще имъ изневери, а си въобразяваха, че
наистина имъ е изневерилъ; на умъ не имъ минаваше, че той въ ГорнаДжумая немаше никакво участие — когато беха наказани Алеко и Ата
насовъ. Второ: пожелаха да излъжатъ, че българското правителство е
знаело и че е имало нещо общо съ акцията въ Горна-Джумая срещу
убийците на Тодора. И трето: искаха на всека цена да прикриятъ
участието на техния човекъ х. Димовъ въ заговора противъ влиянието
и живота на Т. Александровъ, т.е. собственото техно участие.

Подиръ ликвидацията на Алеко и на Атанасова въ Горна-Джумая
на 12 септемврий 1924 год., настжпва паника въ редовете на съюзни
ците имъ отъ рода на Пенковъ, Г. Ковачевъ и още неколцина отъ Разложко и Мелнишко. Подчертаваме, че те беха само неколцина, защото

при всичките имъ напъни да дигнатъ селяни или граждани въ своя пол
за — за които опити подробности сж дадени въ книгата „ Заговорътъ
противъ Т. Александровъ ” — озоваха се напълно изолирани и не имъ
оставаше друго освенъ да се предадатъ; иначе биха измрели отъ гладъ,
бягайки изъ Пирина — народътъ не е искалъ нито хлЪбъ да имъ даде,
камо ли да ги следва въ никаква борба срещу последователите на Алек
сандрова, каквито — за изненада и ужасъ на злосторниците — се ока
заха и всички жители на Петричкия окржгъ.
Георги Пенковъ и Георги Ковачевъ напраздно пишатъ писма до свои
познати и приятели да се дигнатъ и да превзематъ Горна-Джумая. Не
имъ помогна и сбирката, която въ тревога направиха въ село Сушица,
Мелнишко; тамъ се събраха десетината „приятели” на Алеко, които
почувствуваха вината си задето го беха насъсквали противъ Алексан
дрова. Въ Сушица Ковачевъ се явява съ въоржжени хора, които е дигналъ отъ Разложко, безъ да знаятъ защо ги е повикалъ. Той бе — както
и Бадевъ пише въ цитираната книга — „ единъ заслоненъ задъ ВМРО
агентъ на комунизма, водитель на разложките метежници ” презъ септемврий 1923 г., „ покровителствуванъ и помилванъ отъ самия Алеко
по лично ходатайство на 'Г. Пенковъ, и по-късно назначенъ пакъ отъ
Алеко на отговоренъ постъ ”.
„ По сжщото време — разказва по-нататъкъ Бадевъ — въ ГорнаСушица пристигна и Буйновъ; сжщ о и Стою Хаджиевъ, вместо да си
отиде отъ София направо въ Свети Врачъ, отби се въ с. Горна-Сушица ” .
Тия подробности сж дадени въ показанията на Гоце Манолевъ отъ
Мелнишко.
По-нататъкъ: „ Н а 18 септемврий Г. Ковачевъ съ В. Добринишки
и Вл. п. Томовъ (все комунисти) се явява съ чета при село Любовка.
На въпроса на селяните защо сж тръгнали не изъ пжть, а изъ камъ
наците, Ковачевъ отговорилъ, че знаелъ пжтя, но слезнали долу понеже
съ техъ билъ Стою Хаджиевъ. Когато го запитаха за новини, Ковачевъ
отговорилъ, че Т. Александровъ е убитъ, понеже не е водилъ идеята на
Сандански за автономна Македония ”.
Г. Ковачевъ пише и до П. Говедаровъ въ Мелнишко: „ Както може
би знаешъ вече, въ Г. Джумая сж убити Алеко, Атанасовъ и др. отъ хо
рата на Т. Александрова. Положението следъ това събитие става тежко.
Молиме ви братски веднага безъ никакво забавяне да ни изпратите на
право за Банско една група поне 100 човека съ добри водачи, за да запазимъ околията отъ враговете ни, а сжщ о да спасимъ положението
на Г. Пенковъ, на който хората сж водили вече и сражения съ против
ниците въ Джумая. Вапцара се обяви противъ насъ и стълкновението
е почти неминуемо. Отъ Неврокопъ изпращатъ противъ насъ една гру
па. Чакаме и чакаме помощь отъ васъ ” 28.
Въ това писмо, обаче, е пропустнато името на Протогеровъ, което
въ писмото на Ковачева фигурира веднага подиръ това на Алеко. Ба
девъ го е заличилъ въ текста-преписъ, но е пропустналъ да го заличи
въ самото факсимиле, което читателя лесно може да установи. И този
фактъ доказва, че не само Алеко и Атанасовъ, но и Пенковци-Ковачевци-Вл. попъ Томовци считаха Протогерова отъ техния фронтъ.
Следъ неуспешните опити на Г. Пенковъ да „ вдигне ” милиция и
да окупира Г. Джумая, той все пакъ не се отчайва въ възможностьта
да продължи борбата. Така, Н. Елшански, който го следва по целия
пжть на скитничеството изъ Балкана, съобщава: ,, Следъ това (следъ
—
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Бршиоц дужности великог жупана
брегалничке области

пуковник тих. С. Л\ИХйИЛОВИЪ

Штип
Визитката картичка на жупана Полковиикъ
Михаиловичъ.

На обратната страна на визитната картичка БрЪгалнишкия жупанъ Михайловичъ е написалъ собствено
ръчно следното:
Иван Момчилрвич из Куманова nyTyjo са ином за
Београд. Ja сам у I класи,
I . / V — 28
Пуковник Михаилович

—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№

42

СПИСЪКЪ НА НЪКОИ РЕВОЛЮЦИОННИ АКЦИИ
КОИТО НЕ СЖ СПОМЕНАТИ ВЪ ТЕКСТА
1924 г.
Презъ септемврий 1924 г. малешевецътъ Петъръ Шумановъ и Иванъ
Брата отъ Богданци отиватъ съ другари къмъ Берово, за да търсятъ
ренегата Пандурски и го накажатъ. Групата се сблъсква съ сръбски
патраулъ, но излиза безъ загуби. СърбитЪ иматъ единъ раненъ и единъ
убитъ. Пострадалъ и единъ сръбски конь. Обикаляйки селата Русиново, Владимирово, Смилянци, Ново-село, Лжки-Кочанско, Митрашинци,
Будинарци, Разловци, четниците чули единъ день, че е убитъ Тодоръ
Александровъ. Къмъ тая група за кратко време се присъединяватъ
Георги БЪлчевъ и Петрушъ Калимадевски отъ Берово.
При мЪстностьта Двата Камена сръбската група на Пандурски по
ставила засада на малешевеца пом. войвода Ефтимъ Чифлишки, който
е билъ раненъ. Но бива убитъ водача на сръбската контра-чета, тур
чинъ, и шестима негови другари, а трима ранени. Пандурски късно се
намЪсилъ въ сражението, за да прибере раненитЪ.
Ново сблъскване е станало на 23 септемврий въ м-Ьстностьта Заеш 
ка рЪка около с. Будинарци. Раненъ е съ бомба единъ сърбинъ. Н я
колко селяни, хванати отъ сръбската потера, сж били освободени при
тЪзи четнишки борби; а ранени двама четници.
*
Къмъ края на м. октомврий група отъ четата на Мите Опилски —
кратовски войвода, е влезнала въ с. Крилатица и наказала шпионина
Антонъ Кръстевъ. Потерит'Ь не сж могли да я откриятъ.

1925 г.
Група отъ седемь души, начело съ войводата Борисъ Тиковъ, запасенъ офицеръ отъ Малешевско, залавя презъ пролЪтьта единъ сърбоманинъ, който ималъ известни прегрешения. Тая група е имала за
дача да се справи съ Пандурски. Но Христо отъ с. Никудинъ я изпре
варва.
*
На 24 априлъ двама души отъ четата на скопския войвода Велич
ко Веляновъ сж били застигнати отъ потера при с. Винци. Започнало
се сражение срещу 400 души, което продължило три часа. Паднали
сърби, единъ отъ които е билъ занесенъ убитъ въ Куманово и по-тържествено погребанъ. Двамата четници сж успали да се измъкнатъ отъ
обржча.
*
Презъ май въ Малешевско става сражение близо до Драгиски
ридъ. Убитъ е единъ отъ контра-четницитЪ на сръбската власть, а
другъ раненъ. Сражението продължава около шесть часа. Четата се
е оттеглила къмъ кочанското село Лжки. А бандититЪ сж почнали да
палятъ селски колиби и да биятъ невинни хора по селата. Въ групата
—
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четници се намиратъ опитни борци, между които и енергичниятъ Василъ Ролевъ. Добри услуги сж имъ направили и този пжть обитателите
на познатите тамъ дЪдо Тренчови колиби.
*
На 22 юлий въ местностьта „ Мрътви трапъ ”, въ Кочанско, не
далече отъ с. Лешки, е станало сражение на кочански четници, водени
отъ Ефтимъ Полски, съ сръбски потери. Въ помощь на сърбите сж
стигнали части отъ Кратово и Царево-село. При оттеглянето си че
тата намира двама скрити1селяни, които обяснили, че сж били подкарвани отъ сърбите да вървятъ напредъ, предъ самите стражари и вой
ници, къмъ четата. И то, безъ да иматъ оржжие. Двамата укрити сж
се чудили на тази нова сръбска „ тактика ” и забегнали.
Въ това сражение четата не е имала загуба.
*
На 7 юлий въ местностьта „ Бабини колиби ” въ Малешевско става
сблъскване на шесть души четници съ сръбска потера. Има убити четирма отъ потерата.
#
Презъ юлий четниците отъ Малешевско Василъ Ролевъ, Григоръ
Демовъ и 'Гале Дингарата залавятъ единъ шпионинъ и го наказватъ.
Малко по-късно е раненъ четника Георги Белчевъ и се поминалъ отъ
раните.
*
Презъ есеньта на сжщата година става сражение въ местностьта
Синковица, Кратовско. Четата на стария деецъ Филипъ отъ с. Бучище
бе разбита. Но Филипъ и некой негови другари се спасиха.

Презъ есеньта стана сражение при с. Пекляно, Царево-селско, меж
ду сърби и четата на Ефтимъ Полски, съ която сж били и царевоселски
борци.

1926 г.
На 23 мартъ е билъ застрелянъ отъ сръбските власти Атанасъ
Станковъ отъ Струмица. Т е сж го сждили задето билъ наказалъ Коста
Цековичъ, агентъ на поробителя. Както съобщаваше белградския вестникъ „ Време ”, Станковъ е посрещналъ смъртьта спокоенъ, безъ да ка
же нито дума на заобикалящите го стражари.
*
На 28 юлий се е завързало сражение въ Паланечко, въ гората
,, Костуръ ”. То продължило тринадесеть часа. Седемь души селяни отъ
Скопско сж забегнали поради непоносимия сръбски тероръ и те сж
именно хората, срещу които сж открили огънь сръбските потери. Но
—
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телеграми отъ Белградъ разпространиха известия, че голяма комитска
чета нападнала градъ Паланка, че се водилъ бой 36 часа по редъ, че
паднали 83 души и ранени 40 и пр.
*
Презъ лотото на сжщата година става престрелка въ Малешевско
между шесть души македонски борци и сръбска потера, въ мЪстностьта
„ Материца ”. Начело на потерата е черногореца Иванъ Говедарица, отъ
когото населението е пропищяло. Четникътъ Мите Босото успива да го
убие. Потерата се разбегва, а отъ четниците не е пострадалъ никой.

1927 г.
Презъ м. априлъ става престрелка въ Кумановско съ сръбски стра
жари. Загиналъ е единъ четникъ.
*
Сръбската преса извести, че въ Кочанско билъ изчезналъ н^какъвъ т^хенъ „ войвода ”. Раздвижени сж доста потери, да търсятъ на
падателите, но безъ резултатъ.
*
Близо до Куманово на 17 май станало кратко сражение съ неле
гални хора. Споредъ сръбската преса двама души отъ нелегалните сж
загинали.
*
Презъ м. юний струмишката чета начело съ Г. Въндевъ попада на
засада въ местностьта ,, Будимашъ ”. Въ завързалата се усилена пре
стрелка падатъ седемь души сърби убити и ранени. Четата се е спасила
като се е пръснала на части. Съ по-старите четници тукъ се проявяватъ
и двама нови — Трайко Горбашлиевъ, 40-годишенъ, отъ Дойранско, и
Василъ Касаповъ отъ с. Костурино.
#
Сръбските вестници (,, Ютарни листъ ” и други) съобщиха, че
въ Прилепско, край манастира ,, Трескавецъ ” властите арестували не
кой българинъ, принадлежащъ къмъ македонска революционна тройка.
Той ималъ задача да убие депутата Василийе Тръбичъ при идването
му въ Прилепъ.
*
Презъ летото е намерена адска машина върху железопжтната
линия Кочани-Щипъ, неизбухнала. Известието въ сръбската преса бе
съпроводено съ нападки противъ македонския комитетъ.
*
На 4 юлий следъ полунощь въ кафенето на призренеца Трайко
Кусовацъ въ Скопйе избухналъ взривъ, вследствие на което сградата
била разрушена; ранени били спещите вжтре двама работници — Миланъ
—
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Чемеричъ и Душанъ Трайковичъ. СърбитЯ отдаваха това деяние на
македонската организация, но съвършено произволно.
*
Презъ юний станало сражение на царевоселската чета, водена отъ
Дончо Христовъ, при с. Тработивище. Жертви нема.
*
На 18 юний 1927 г. една македонска революционна чета се натък
ва на сръбска засада въ м^стностьта ,, Пониква ”, Кратовско. Завъ р
зала се престрелка, при която 6% раненъ четника Спасъ Станковъ Сте
фановъ. Той не можалъ да се изтегли вследствие раната си. На сутриньта, когато цЪлата местность се е проверявала отъ сръбските жандар
ми, откриватъ ранения четникъ. Той открива огънь, изстрелва всичките
си патрони и се самоубива съ револвера си.
Спасъ Станковъ е роденъ въ с. Любанци, Скопско. Презъ 1918 г.
сърбите го хвърлили въ Гилянския затворъ, а презъ 1919 г. избегва отъ
затвора. З а пръвъ пжть влезналъ четникъ презъ 1922 г. въ четата на
скопския войвода Величко Веляновъ. Съ малки пропуски непрекжснато
е билъ въ Скопско — Черногорието. Презъ 1923 г. бе въ четата на Лазо
Дивлянецъ и въ тази на Кръсто Лазаровъ.
*
На 23 юний презъ нощьта една революционна чета се натъкнала на
сръбска „ контра-чета ” въ с. Костинъ долъ, Царево-селско. Завър
зало се сражение. Сжщата нощь е нападната квартирата на единъ
сръбски капитанъ, кждето били хвърлени бомби. Боя се е водилъ
около единъ часъ; четата се оттеглила невредима.
*
На 27 юний презъ нощьта въ околностьта на с. Емирица, Кратов
ско, се водила престрелка между една чета и сръбска потера, водена
отъ ренегата Димко Спировъ. Следъ като четниците сж хвърлили не
колко бомби, потераджиите се разбегали, като сж захвърлили и тор
бите си съ хлебъ.
#
Белградскиятъ вестникъ ,, Време ” отъ 29 юний извествява, че е
била открита една чета при гръцко-сръбската граница. Завързала се
престрелка между четата и гръцко-сръбските гранични войници.
*
Презъ м. юлий се е завързало сражение между група четници и
сръбски джандармерийски патрулъ около Валандово, както извести
белградския в. „ Време ”. Отъ сръбска страна сж били ранени единъ
ефрейторъ и Ибраимъ Ферадъ. Четниците сж имали трима ранени.
*
Споредъ сръбските вестници презъ м. септемврий била забелезана чета въ Мариовско. Гонидбите не дали никакъвъ резултатъ.
—
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*

БЪлградскиятъ в. ,, Правда ” съобщава, че на 6 септемврий сутриньта се водилъ бой между сръбските жандарми и македонска в ъ оръ 
жена група близо до с. Русиново, Малешевско, въ местностьта Грубеничка чешма. Леко раненъ билъ единъ стражарь. Министърътъ по
пощите Влайко Коцичъ, който по това време се намиралъ въ Мале
шевско, заминалъ на местото, кждето се е развило сражението.
*
Белградскиятъ в. „ Политика ” съобщи на 7 октомврий, че до една
битолска черква били открити бомби. Не се узнало отъ кого сж оста
вени тамъ.
*
Телеграми отъ Белградъ известяватъ, че на 9 октомврий се е раз
вило сражение между сръбски войници и една революционна чета близо
до с. Скочивиръ, Битолско. Изпратени били военни подкрепления. Не
се съобщава за жертви.

Сръбските вестници съобщаватъ, че къмъ Каймакъ-Чаланъ въ
Битолско се появила революционна чета, но войската не могла да
нагази дирите й.
*
По съобщение отъ Битоля, на 20 октомврий се появила чета въ
Преспанско, около с. Нивица. Въ престрелка при преследването й загиналъ единъ войникъ.
*
В-къ ,, Политика ” отъ 23 октомврий въ Белградъ, известява, че
презъ нощьта на 17 с.м. е намеренъ въ 'Прилепъ 58 килограма динамитъ.
*
Сръбските вестници „ Правда ” и ,, Време ” отъ 26 декемврий 1927 г.
съобщаватъ, че пазача по ж.п. линия Скопйе-Куманово къмъ 8 часа
презъ нощьта виделъ една чета отъ 6-8 души облечени въ сръбски
войнишки дрехи. Нападателите искали да вдигнатъ въ въздуха влака,
който по това време минавалъ отъ тамъ, но поради гжстата мъгла се
били заблудили. Т е сж хванали пазача, питали сж го за линията и изче
знали, безъ да получатъ отговоръ отъ него.
Като съобщилъ това на властите, силни сръбски потери начело съ
капитанъ Божичъ и кумановския околийски началникъ тръгнали да
търсятъ четата, но никого не намерили.
*
На 20 декемврий е изгорелъ въ Кочани хотелъ „ Балканъ ”, въ
който преди това станаха два пжти атентати. Изгарянето се отдаде
на македонската организация, поне споредъ сръбските вестници.
—
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1928 г.
Презъ януарий сж били изненадани отъ нелегална група въ Кратовско сръбски стражари, противъ които е стреляно. Взимайки поводъ
отъ това, жандармерийското началство сметнало за уместно да аре
стува къмъ петдесеть души селяни, главно отъ с. Кундино, и ги отка
рало въ Лесново — за ,, да не могатъ да дадатъ подслонъ на коми
тите ” .
*
БЪлградскиятъ вестникъ ,, Правда ” отъ 30 януарий съобщава, че
два дни по-рано, на 28 с. м., въ околностите на селата Полаки и Новосело, Кочанско, се появила чета въ по-гол^мъ съставъ. Изпратените
войскови и жандармерийски отделения не намерили дирите й. Но з а 
това пъкъ потерите „ открили ” много нейни ятаци, които били хранили
и укривали четниците. Очевидно се касае до измислена чета, за да се
прикриятъ истинските мотиви на държавния тероръ надъ населението.
#
Една телеграма отъ Кочани, отъ 1 мартъ, известява че нелегални
лица били стреляли въ града, като убили трима и ранили една жена.
Въ телеграмата не се казва, че нападението е било надъ сърби.
*
В-къ ,, Правда ” отъ Белградъ съобщава на 25 февруарий, че въ
Скопйе ще се гледа на 5 мартъ новъ процесъ противъ ятаци на вой
водата Величко Веляновъ: Петъръ Кръстевъ, Стефанъ Ил. ИвановъПопето и Трифунъ Илиевъ отъ с. Црешево; Иванъ Георгиевъ, Низиръ
Ахмедъ съ синовете му Хебибъ и Фазли отъ други села. Всички сж
отъ скопска околия.
На 20 априлъ те сж осждени по на четири години затворъ.
*
Презъ мартъ въ с. Локвица (Бродско) единъ местенъ селянинъ
убилъ сръбски стражарь. Сръбски вестници отдадоха вината за това
на македонски четници.
*
Презъ пролетьта на с.г. сж осждени на 8 години затворъ Харалампи Давидковъ, кметъ на с. Соколарци, Щипско, и Методи Агапиевъ
отъ Щипско Ново-село, секретарь-бирникъ въ сжщ ото село — за ,, държавно предателство ”. Осжденъ е на затворъ и писаря Ст. Христовъ.
*
Въ Щипъ на 25 септемврий 1928 г. се произнесла оправдателна
присжда за група селяни отъ Царевоселско, обвинявани въ участие въ
ВМ РО.
*
На 25 септемврий съобщаватъ отъ Щипъ: въ 4 ч. сутриньта бе
чута експлозия отъ бомба по направление на железопжтната линия Ко—
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чани-Щипъ. Жандармерията и жителите на с. Облешево предприеха
тутакси търсения и откриха една адска машина, поставена на релсите
и нагласена да избухне подъ натиска на пжтнишкия влакъ, заминаващъ
въ 5 ч. отъ Кочани. По-нататькъ, на 7 метра разстояние, бе намерена
втора адска машина, покрита съ една раница, каквато употребяватъ
комитаджиите. На двадесетина метра по-далечъ бе открита една дупка,
издълбана отъ експлозията на трета адска машина, която требва да е
избухнала случайно преди часа и е осуетила по този начинъ плана на
четниците.
*
Отъ Белградъ телеграфиратъ на в. ,, Пестеръ Лойдъ ” :
„ Споредъ сведения на белградския в.
Правда ”, по линията Скопйе-Кочани била намерена една бомба отъ големъ калибъръ, която не
избухнала. Вестникътъ съобщаваше, че това е станало презъ м. декемврий безъ да посочва деньтъ ”.

1929 г.
На 20 мартъ 1929 г. въ Струмица била хвърлена бомба въ двора
на евангелистската черква. Бомбата експлодирала. Арестуванъ билъ
пастора Пано Темковъ, родомъ отъ Кавадарци. Той никакъ не се е занимавалъ съ политика, но много пжти е виканъ отъ полицията, кждето му
било заповедано да говори сръбски въ черквата.
*
Сръбската преса извести, но и въ чужбина се появиха телеграми,
че на 18 юлий въ околностьта на с. Смилево, Битолско, е станало ср а 
жение между македонска чета и сръбската войска. То продължило не
колко часа. Паднали сърби, но били ранени и селяни отъ околностьта,
заставени отъ властите да гонятъ четата. И тукъ е приложена сръ б
ската тактика — да се подкарватъ напредъ селяните, за да служатъ за
закрила на жандармите и войниците.
Това известие предаде и ,, Ню-Йоркъ Таймсъ” отъ сжщата дата.
*
Въ Малешевско презъ септемврий става престрелка между неле
гална група и сърбитё. Подробности не се дадоха отъ никоя страна.

1930 г.
Сръбските белградски вестници отъ 14 априлъ съобщаватъ — ка
то визиратъ пакъ македонските борци — че въ с. Лобунище, Стружко,
Македония, едно непознато лице се опитало да убие бившия учитель
Ангелко Кръстичъ, сърбоманинъ още отъ турско време. Кръстичъ билъ
повиканъ да излезе отъ кжщи, но се усъмнилъ и се представилъ като
училищенъ слуга. Излезла жена му. Видела лицето съ изваденъ револверъ, надала викъ, пристигнала жандармерия, но нападательтъ избегалъ.
—
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1931 г,
Въ писмо до в. ,, Ла Маседоанъ ” въ Женева отъ 2 юний се съоб
щава:
„ На 20 май 1931 г. сръбската жандармерия беше разтревожена.
Съобщи се, че на северозападъ отъ Кратово е било забелязано едно
революционно отделение и многобройни жандармерийски отряди беха
насочени по дирите му. Забрани се вс^ко движение на населението.
Няколко дни нищо не се знаеше съ положителность за станалото. На
селяните бе забранено да идватъ въ града. Вестниците не пишеха нито
дума върху събитието. Всевъзможни слухове се носеха между народа
съ фантастични предположения. Подиръ няколко дни стана ясно всичко.
Следъ уморително преследване, революционното отделение било
обградено въ планините между Кратово и Крива-Паланка. Започнало
ожесточено сражение отъ двете страни. Въпреки огромното числено
надмощие на сръбскит-fe групи, революционерите съ пушеченъ огънь и
бомби разкжсали обржча. Следъ двучасово сражение, революционниятъ
отрядъ, разчитайки на нощьта, се отдалечилъ въ неизвестна посока,
безъ да остави жертви.
Жандармерията е извършила масови обиски и арести изъ околните
села, за да открие укривателите на отделението . . .
Още при здрачъ движението престава изъ улиците. Сръбските чи
новници и офицери се охраняватъ ”.
ff-

Презъ августъ с.г. въ Малешевско група нелегални е открита. Води
се малка престрелка, но групата се изтегля отъ сражението безъ жертви.
ff-

Въ чуждата преса се появи съобщение, че на 3 октомврий въ
Щипъ, около р. Отиня, били избухнали три адски машини, безъ да е
причинена повреда. Едната машина избухнала близо до моста, кждето
били избити бащата и брата на Ив. Михайловъ. На половинъ часъ
разстояние една отъ друга гръмнали и останалите две бомби.
Сръбските вестници „ Политика ” и ,, Време ” съобщаватъ, че неиз
вестни лица сж се опитали на 4 октомврий да дигнатъ въ въздуха железопжтната линия между Влахчани и Пчиня по линията Велесъ-Скопйе. Капларътъ Виданъ Дамяновичъ е забелезалъ революционната гру
па и открилъ огънь. Въ време на сражението той е билъ тежко раненъ
и отъ раните починалъ. А по-късно билъ убитъ подофицера Велимиръ
Йовановичъ.
ffПо съобщение на белградския в. ,, Време ” отъ 6 октомврий, на
28 септемврий, къмъ шесть и половина часа вечерьта, станало сраж е
ние между нелегална група и стражари отъ единъ сръбски постъ. Падналъ убитъ стражарьтъ Йовановичъ.
*
Белградскиятъ в. „ П р а в д а ” отъ 15 октомврий известява, че на
13 с.м. въ околностите на с. Бадиленъ, Струмишко, се чула експлозия
отъ бомби и пушечна стрелба. Немало щети, нито човешки жертви.
—
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1932 г
Презъ юний въ Малешевско е открита нелегална група. Но сръб
ските потери не сж могли да влезнатъ въ сражение съ нея.
*
Презъ августъ сръбската полиция открила близо до Кратово, въ
местностьта Царина махала, една неексплодирала адска машина. Но
преди това била чута експлозията на друга машина. Касаело се до де
монстрация отстрана на македонски борци.
*
Неколко пжти сръбските вестници известяваха презъ летото за
поява и нападения отстрана на нелегални хора около албано-сръбската
граница. Т е пишеха, че въ тези групи действуватъ заедно албанци и
българи.
¥
Презъ октомврий трима кочански четници оставятъ за демонстра
ция две адски машини въ Радовишко.
Станала е тогава престрелка въ планината Огражденъ, безъ жерт
ви отъ никоя страна.
*
Въ чуждите вестници на 15 октомврий се появи съобщение, че е
станала експлозия близо до Велесъ, на железопжтната линия.
*
На 17 октомврий белградскиятъ в. ,, Правда ” извести, че въ Ско
пие сж били намёрени четири големи бомби и две адски машини, на
разни места. Едната била намерена въ едно кафене близо до търгов
ската гимназия. Непознато лице влезнало съ пакетъ въ кафенето и
сетне излезнало незабелезано. Предизвестена била бързо полицията, но
не се намерила следа отъ тоя човекъ.
*
Сръбскиятъ пълномощенъ министъръ въ София е вржчилъ презъ
м. октомврий изложение на министъръ-председателя г. Н. Мушановъ,
въ което се оплаквалъ за станали въ Македония революционни акции.
Между другото посочилъ въ изложението какви разрушения билъ направилъ единъ атентатъ на една сръбска караулница близо до КриваПаланка.
*
Гръцкиятъ в. ,, Елефтеросъ Вима ” предаде телеграма отъ Солунъ,
споредъ която въ гевгелийска околия станало на 5 ноемврий сражение
на македонска чета, при което паднали двама души отъ сръбската
жандармерия.
*
Отъ Белградъ съобщаватъ, че въ Царевоселско били забелезанм
—
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три революционни петорки. Станали на нЪкои мЪста престрелки, при
което четници си послужили съ бомби.
*
Споредъ сръбски сведения на 8 септемврий вечерьта 1932 г. по
желЪзопжтната линия Михановци-Бодинци пакетъ съ взривни вещества
избухналъ подъ локомотива на единъ влакъ, безъ да причини големи
щети.
*
Съобщения отъ Белградъ гласятъ, че на 21 септемврий вечерьта
въ единъ третокласенъ вагонъ въ влака, който отива за Зайчаръ, били
намерени две бомби и две адски машини. По твърдения на полицията
адскитЬ машини тежели по единъ килограмъ, а механизмътъ имъ билъ
нагласенъ за да избухнатъ въ 7.40 часа. ТЯ били адресирани на името
на нЯкой войникъ отъ Зайчаръ, на име Георги Георгиевичъ.

1933 г.
По сведения на гръцката преса излиза, че презъ януарий е убитъ
въ Дойранско никакъвъ човекъ. Убийството отдаватъ на македонски
четници.

и-

Близо до Крива-Паланка била намерена бомба, поставена до единъ
сръбски войнишки постъ. Съобщението се появи въ сръбски вестници
презъ мартъ.
*
СръбскитЯ вестници отъ 8 октомврий съобщаватъ, че въ МариовскитЪ планини била забелязана една македонска чета. Тя имала схватки
съ жандармерийски отделения, но изгубила диритЯ си. Появила се въ
Могилска община, Битолско, но пакъ изчезнала.
*
Гръцкиятъ вестникъ ,, Катимерини ” съобщава, че по сведения на
щаба на солунската жандармерия, по линията Щипъ-Кочани е избух
нала, на 11 октомврий, една адска машина, която причинила повреди
на товаренъ влакъ. И по това сърбитЯ нищо не съобщиха.
#
Отъ Щипъ известяватъ на бЯлградскитЯ вестници, че въ нача
лото на октомврий въ Беровско (Малешевско) се движела една тройка
отъ македонски четници. Тя завързала кратко сражение съ сръбска
потера, но диритЯ й се изгубили.

*
Гръцкиятъ вестникъ „ Фони Ту Лау ” съобщава, че споредъ теле
грами отъ Солунъ, на 16 октомврий въ Велешко е станало сблъскване
на революционна чета съ сръбски стражари и войници. Имало ранени
двама войници.
—
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у
Отъ Белградъ съ дата 4 ноемврий съобщаватъ, че е билъ изпратенъ единъ пакетъ адресиранъ до лицата Петковичъ и Николичъ, бакали,
на ул. Битоля 37, съ означение, че пакета съдържа медъ. ВластитЪ отво
рили пакета и въ него намерили 2 тенекии, съдържащи всЪка една по
23 кгр. експлозивъ, и 2 адски машини, нагласени да избухнатъ за следния
день. Съставена била веднага анкетна комисия, която споредъ сръбски
сведения установила, че адскитЪ машини сж били подобни на ония, които
били изпращани до сега въ Югославия съ цель да бждели извършени
атентати.
#
Отъ Атина съобщаватъ, че въ Скопско е станало сблъскване на
чета съ сръбски жандарми. Известието е отъ средата на ноемврий.
*
Презъ ноемврий става атентатъ по ж.п. линия Скопйе-Солунъ близо
до с. Клисура, Тиквешко. Открита е македонска чета, която е водила
сражение съ потера, но се е изгубила невредима.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№

43

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА БОЙНИ АКЦИИ НА ВМРО
ЗА ПЕРИОДА СЛЕДЪ ПЪРВАТА СВЪТОВНА ВОЙНА
ДО 1923 ГОДИНА *
1921 г.
1. На 19 септемврий войводата Ичко Димитровъ Гюпчето загива при
станцията Струмица до Вардара. СърбитЯ признаватъ, че билъ
убитъ и техния стражарь Атанасъ Иличъ.
2. По сръбски сведения, на 22 октомврий при Сучево е загиналъ стражарьтъ Миланъ Радосавлевичъ въ престрелка съ чета, водена отъ
Тома Филевъ.
3. На 17 ноемврий въ сражение съ чета при Долна Собра е заги
налъ сръбскиятъ стражарь Наковичъ, а раненъ старшиятъ стра
жарь Войновичъ. Сърбит-fe твърдятъ, че сж загинали двама чет
ници.
4. Презъ сжщата година четници въ престрелка сж убили сръбскиятъ
стражарь Русинъ Тасичъ въ общината на с. Блатецъ.
5. Презъ сжщата година е билъ убитъ въ сражение съ чета сръбския
потераджия Стойче Арзовичъ отъ Царево Село.

1922 г.
1. Презъ нощьта срещу 26 януарий въ престрелка при село Траканя,
Кочанско, отъ сръбска страна сж паднали двама войници и стра
ж аря Йорданъ Кучетичъ, а единъ стражарь е билъ раненъ. Споредъ
сърбитЯ войводата е билъ Панчевъ.
2. Презъ нощьта срещу 4 юний четници нападнали жандармерийската
казарма на Царево Село.
3. На 11 юний близо до с. Старо Неманици едно сръбско отделение се
е сблъскало съ четници, при което билъ заловенъ четникътъ Сулейманъ Акитовъ.
4. На 14 юний петима четници сж имали престрелка при село Църнилище въ Овче поле.
5. На 15 юний петима четници сж имали престрелка въ Велешко при
с. Бузимци (споредъ сръбското сведение).
6. На 21 юний е станало сражение на Кота 1152 между четници и
една група стражари отъ Царево Село.
7. На 24 юний една чета проникнала въ кметството на с. Малино, Скоп
ско, убила помощникъ-кмета Анко Дйеловичъ, набила кмета Трайко
Саревичъ, ранила писара Романъ Махичъ и задигнала паритё отъ
общинската каса.
8. На 30 юний четата на Стоянъ Лековъ влезнала въ с. Прикъовци,
застреляла съ петь куршума кмета Алекса Петровичъ.
*
Тия данни сж. взети отъ брошурата на г. Р. А. Райсъ печатана на
френски въ БЯлградъ презъ 1924 г. въ печатницата « Време». ТЯхъ г. Райсъ
ги е взелъ отъ сръбскитЯ власти. По този начинъ допълвамъ нЯкои сведения,
които въ книгата « Спомени-И» съмъ далъ за бойнитЯ акции на ВМРО. Въ
текста сж дадени повече обяснения за списъка на г. Райсъ.
—
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9. Презъ юний четници убили кмета въ с. Сърбъ (споредъ сръбско
сведение).
10. На 6 юлий станало сражение въ с. Стръмошъ, близо до Кратово.
Сръбското сведение гласи, че е убитъ единъ стражарь и раненъ
единъ войникъ, а загинали 9 четници и четирима били ранени.
11. Презъ нощьта срещу 16 юлий струмишката чета на Въндевъ убила
кмета на село Пиперово Туша Гйоргевичъ Хаджичъ и Гега Ибрахимъ Сулейманъ.
12. На 19 юлий една чета нападнала с. Чедомирци, Скопско, и нанесла
побой на кмета и на други селяни като задигнала отъ общината
4 000 динари.
13. Презъ юлий четници убили граничния пазачъ Ловра Връба.
14. На 4 августъ при Кавадарци станало сражение между стражари
и четата на Вардарски. Раненъ билъ старшия стражарь Л. Радосавлйевичъ, а двама четници загинали.
15. На 19 августъ четници убили Джордже Димитриевичъ по пжтя за
с. ЛЪсново.
16. На 20 септемврий четници нападнали кмета на с. ЛЪсново, Митичъ,
и помощника Николичъ. Последниятъ билъ убитъ.
17. На 25 септемврий четата на Въндевъ нападнала по пжтя за с. Куклишъ, Струмишко, лицата В. Колевичъ, Г. Цветановичъ отъ с. Моноспитово и Панта Тимовичъ отъ с. Куклишъ. ПървитЪ двама били
убити, а третия тежко раненъ.
18. Презъ нощьта срещу 27 септемврий четници заобиколили турското
село Сюпурге въ Плачковица и нанесли побой на кмета и на общин
ски съветници.
19. Презъ септемврий четата на Величко Веляновъ отъ с. Црешево,
Скопско, убила сръбския учитель Никола Фъркапичъ и Риста Ни
количъ отъ с. Любанци.
20. На 7 октомврий въ сражение съ четата на Георги Митровъ е падналъ жандармерийския старши Радойе Викентийевичъ.
21. На 9 октомврий четници наказали свещеника Атанасие Трайковичъ въ с. Койлье (Кожле) ?
22. На 23 октомврий привечерь двама души отъ четата на Въндевъ
хвърлили три бомби въ кафенето на Александровичъ въ Струмица.
Раненъ билъ сръбския гимназиаленъ учитель Вукотичъ, както и
ренегата Палйошъ. Споредъ сръбско сведение ранени сж били и
лицата: Татйевичъ, К. Катюрковичъ, Витанъ Танчевичъ, а загиналъ
Любомиръ Джоковичъ.
23. На 27 и 28 октомврий четници имали престрелка съ сръбскитЪ по
стове № 23 и № 24 въ Малешевско, на Кота 1500. Раненъ билъ
единъ стражарь.
24. Презъ октомврий четници направили опитъ да убиятъ кмета на
с. Владимирово (Малешевско) Васа Дамяновичъ и убили Гаврило
Мутровичъ и Димитрие Джорджевичъ.
25. На 2 ноемврий четници наказали Петре Тодоровичъ въ с. Лисича.
26. На 9 ноемврий четата на Въндевъ е наказала кмета на с. Босилево,
Струмишко.
27. Срещу 14 ноемврий струмишката чета на Въндевъ влезнала въ
с. Моноспитово и задигнала трима души въ Беласица, които на
казала.
28. Презъ декемврий четата на Ив. Бърльо, въ сражение съ единъ
—
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сръбски патрулъ, убила Драголюбъ Чоровичъ, секретарь на общи
ната въ селото Павлешенци и Ахмедъ Махмудъ, пандуръ въ об
щината Гурубинци. Тежко били ранени Вукашинъ Радевичъ, Миланъ Базаровичъ, и Йосифъ Гайдалъ. И тримата стражари. Осъмь
души селяни отъ Станйевци били закарани отъ четата въ Бълга
рия; това значи, че селяните сж избягали отъ сръбския режимъ.
29. Презъ сжщата година четници убили общинския пандуръ въ
с. Истевникъ.

1923 г.
1. Срещу 17 януарпй презъ нощьта била забелязана българска чета
къмъ Удово.
2. На 11 февруарий въ една кжща въ с. Теранци били нападнати отъ
шестима четници сръбски войници, единъ отъ които билъ раненъ.
3. На 18 февруарий близо до с. Хамзали, Струмишко, станала пре
стрелка между четници и група сръбски стражари.
4. Г. Райсъ съобщава, че на 28 февруари при с. Танатарци, Щипско, билъ убитъ отъ четници полицейския комисарь Перовичъ заедно
съ 7 сръбски войници. Въ сжщность при тая засада — както дру
гаде е вече казано — паднаха много повече сръбски войници.
5. На 6 мартъ въ Струмишко била забелязана една чета отъ 10 души
начело съ Петъръ Пасковъ, а друга чета отъ 18 души начело съ
Барбаревски.
6. На 7 мартъ четници хвърлили 2 бомби въ кжщата на Йефта Биковичъ, общински касиерь въ Берово.
7. На 13 мартъ четата на Георги Въндевъ убила Гйорги Митевичъ и
Шукри Исмаилъ отъ с. Иловица.
8. Презъ нощьта срещу 14 май четата на Въндевъ наказала кмета
на с. Босилево.
9. На 18 мартъ четата на кратовския войвода Мите Опилски, наброя
ваща къмъ 20 души, нападнала кжщата на М. Цветковичъ въ
с. Шлегово, убивайки него и сина му Глигоръ.
10. Презъ мартъ четници наказали Йевта Андоновичъ и А. Поповичъ.
11. На 24 априлъ единъ воененъ патрулъ срещналъ 9 четници въ Стру
мишко.
12. Между 25 и 27 априлъ четитЯ на скопския войвода Лазаръ Дивлянски и на Петъръ Велешки били въ селата Татомиръ, Долно Гюгянци,
Станйевци и Павлешенци. Единъ четникъ билъ заловенъ.
13. На 12 май жандара-капларъ Миланъ Человичъ срещналъ въ пла
нината Джами Тепе чета, наброяваща 30 до 40 души.
14. На 13 май единъ доста силенъ патрулъ стражари водилъ престрел
ка съ четници въ местностьта Сливница, Малешевско. Раненъ билъ
четникътъ Аврамъ Предаревъ и заловенъ ранения четникъ Нико
ла Трошановъ.
15. На 20 май сто и петнадесеть души четници нападнали една група
отъ 62 стражари. Сражението продължило цЯлия следъ обЯдъ.
Десеть стражари били убити и 15 ранени. Сръбското известие
гласи, че сж паднали 20 четници, а 21 заловени. Очевидно е преу
величението въ всички цифри.
16. На 21 май сж били срещнати четници къмъ с. Конче. Убитъ билъ
Велия Алимовичъ, а раненъ Н. Гйоргевичъ.
—

928

—

17. На 26 май едно военно отделение срещнало чета отъ 18 души
къмъ с. Козбунаръ (Плачковица) и завързало сражение.
18. На 29 май една чета въ Велешко срещнала група селяни и ги за
ставила да й донесатъ хранителни припаси.
19. На 29 май била забелязана чета при с. Градманци.
20. Срещу 11 юний презъ нощьта четници нападнали група войници и
убили единъ войникъ при с. Брашево (? ).
21. На 11 юний четирма четници заобиколили кжщата на Йорданъ
Николичъ въ с. Чашка, Велешко и хвърлили 3 бомби.
Раненъ билъ Т. Ризовичъ.
22. На 12 юний отделение войска и стражари отъ скопскитЯ села Сушица и Дивлйе влЯзнали по следитЯ на две чети, които се укрепили
при Гюришкия манастиръ. Боятъ продължилъ 10 часа.
23. На 12 юний била забелЯзана група четници въ Плачковица на брой
къмъ 25 души.
24. На 12 юний билъ наказанъ Халилъ Миаре отъ с. Свадорица (?)
25. На 16 юний по пжтя за Струмица четници нападнали кмета на
с. Попчево, Панта Яневичъ и трима стражари. Кметътъ билъ ра 
ненъ, а коня му убитъ.
26. На 17 юний била забелЯзана чета при Клисура и се започнала
престрелка съ единъ патраулъ.
27. На 18 юний забелЯзана чета южно отъ Босилеградъ, начело съ
войводата Златко Станойковъ, всичко 11 четници.
28. На 19 юний забелЯзана чета отъ 40 души къмъ Барбарево, Струмишко.
29. Презъ нощьта на 19 юний четници нападнали укрепения постъ Ви
сока Чука. Гръцки войници дошли на помощь на сръбскитЯ.
30. Презъ нощьта на 23 юний четата на Въндевъ убила кмета на с.
Свидовища, С. Ристовичъ.
31. На 29 юний четници наказали Божинъ Трайчевичъ кметъ на с.
Куково.
32. Презъ юний четници се опитали да убиятъ А. Пейчичъ, но успЯли
само да го ранятъ.
33. На 5 юлий въ Охридско е забелЯзана чета.
34. На 9 юлий се завързало сражение между сръбски патрулъ и чет
ници при с. Серменинъ, Гевгелийско. Загиналъ единъ четникъ, а
били ранени трима войници и единъ стражарь.
35. На 11 юлий четници стреляли срещу единъ влакъ въ Скопско и
убили единъ войникъ.
36. На 13 юлий две чети отъ по 10 души минали дЯсно отъ Вардара;
едната се опжтила къмъ Кавадарци, а другата къмъ Велесъ.
37. На 20 юлий чета отъ 20 души се явила при Неготино, Тиквешко.
38. На 23 юлий една чета отъ около 30 до 40 души нападнала жандармерийския постъ при Банско, Струмишка околия.
39. На 25 юлий четници нападнали кжщата на Йованъ Топавчевичъ,
помощникъ на околийския началникъ въ Берово. Хвърлени били
4 бомби.
40. На 1 августъ една чета убила кмета на с. Любанци, Скопско.
41. На 5 августъ се развило сражение при с. Войница. Падналъ единъ
четникъ.
42. На 16 августъ една чета била забелЯзана въ околията Жеглигово,
близо до село Стайевци, Овче поле.
—

929

—

43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.

Къмъ полунощь на 18 августъ една българска чета нападнала
кмета на с. Радня, Гевгелийско, Петъръ Филиповичъ, обесила го и
убила общинския пждарь Стояновичъ.
На 25 августъ близо до Крива-Паланка били забелязани две чети
отъ по шесть четника, съ които се завързала престрелка. Спо
редъ сръбско известие имали намерение да минатъ българската
граница.
На 26 августъ 35 четници били забелязани въ околията на Боси
леградъ.
На 28 августъ се завързало сражение между четници и сръбски
стражари при село Жидилово.
Презъ нощьта на 3 септемврий четници нападнали кжщата на
Киро Димитриевичъ въ Папрадище, Велешко, и водили престрел
ка съ стражаритЯ.
На 5 септемврий имало престрелка съ четници близо до с. Тополчани, Велешко.
На 12 септемврий се появила въ ПрилЯпско чета отъ 8 души.
Презъ нощьта на 17 септемврий четници нападнали кжщата на
Г. Цветковичъ въ с. Папрадище, Велешко.
На 19 септемврий 20 души четници се опитали да минатъ къмъ
България близо до с. Божидарци. Завързало се сражение съ вой
ници отъ 22-и сръбски полкъ.
На 27 септемврий въ землището на с Ибраимово, Скопско, единъ
воененъ патраулъ се сблъскалъ съ четата на Величко Веляновъ.
Убитъ билъ поручикъ А. Вучетичъ, а старшите подофицери A.
Михайловичъ и Илия Трайковичъ били ранени. Загиналъ четникътъ Наце Стояновъ, а другъ четникъ, Абдулъ Елмазъ билъ
раненъ.
На 25 септемврий една чета отъ 25 души завързала сражение при
с. Грабово. Отъ сръбска страна загиналъ Яне Митровичъ, а ра 
нени двама селяни, очевидно подкарани отъ сърбите да ,, гонятъ
четниците ”.
На 5 октомврий чета отъ около 20 души се сблъскала съ войниш
ки патрулъ и се завързало сражение близо до село Големо Божи
дарци.
На 8 октомврий била забелезана чета отъ 50 души въ околията
на Крива-Паланка. Въ престрелката сърбите имали трима убити.
Презъ нощьта на 8 октомврий четата на Митровъ е имала ср а
жение близо до с. Милетково, Гевгелийско. Раненъ билъ сръб
ския стражарь Миланъ Павловичъ и подкарания като милиционеръ Милошъ Ташовичъ отъ Серменинъ.
Презъ нощьта на 16 октомврий четници наново нападнали кжщата на К. Димитриевичъ въ с. Папрадище, Велешко.
На 18 октомврий близо до с. Мокрешъ, Овче поле, станало ср а 
жение между четата на Иванъ Яневъ Бърльо и сръбски стражари.
Убитъ е билъ страж аря Душанъ, а Марковичъ е билъ раненъ.
На 22 октомврий 15 души четници съ войвода Воденски били из
ненадани отъ воененъ патрулъ. Двама четници били ранени.
Презъ нощьта на 24 октомврий две чети отъ по 6 души минали
въ територията на Югославия при постъ № 95.
На 27 октомврий е билъ убитъ отъ четници стражарьтъ Миланъ
Тръбогевичъ въ гората близо до село Локвица, Кичевско.
—
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62.

Презъ октомврий станало сблъскване между четници и сръбски
патраулъ близо до село Ратово.
63. На 3 ноемврий четата на Алексо Стефановъ била забелязана меж
ду Кичево и Крушево.
64. На 11 ноемврий били убити отъ четници сръбскитЯ войници Боиславъ Шумагичъ и Миланъ Мирковичъ близо до българската гра
ница.
65. На 15 ноемврий четата на Панче Михайловъ и Шабанъ Шакиръ
е убила, на пжтя къмъ село Оризари, Кочанско, пехотния капитанъ Радованъ Шарановичъ и войника Миля Стояновичъ.
66. На 17 ноемврий четницитЯ убили Тодосие Спасовичъ отъ Разловци, между височинитЯ Гайово и Гейзе-Тепе, като ранили и сръб
ския страж арь Янко Джукичъ.
67. На 18 ноемврий стражари се сражавали срещу четници въ плани
ната Обазни (?) въ Малешевско. Единъ стражарь билъ раненъ,
а единъ четникъ убитъ.
68. Презъ нощьта на 18 ноемврий войводата Ш абанъ Шакиръ, въ
Кочанско, се намиралъ съ четата си въ село Кучичино. Той заловилъ Горгье Андовичъ и го убилъ.
69. На 26 ноемврий четитЯ на Иванъ Бърльо и Ш абанъ Ш акиръ има
ли сражение при село Улярци, Щипско. Двама души измежду сърбитЯ били ранени, а двама милиционери завлечени.
70. На 28 ноемврий трима четници наказали въ Зърковацъ (вЯроятно Зърновци) Коста Михайловичъ и синъ му Методи. Сигурно се
касае до наказанието на предателя Коце Шеретовъ.
71. На 29 ноемврий четници запалили две кжщи на сръбски колониста,
докарани отъ околията Топлица въ Моравско.
72. На 2 декемврий при с. Спанчево, Кочанско, станало сражение меж
ду четници и стражари. Убитъ билъ стражарьтъ Миленко Николичъ; войникътъ Янко Йевремовичъ и другъ единъ войникъ били
ранени.
73. На 2 декемврий четата на Никола Василевъ убила джандармерийския капларъ Абдураманъ Муратъ, както и страж аря Ш абанъ
Али Ш ерифъ отъ Тополница. Това става въ Радовишко.
74. На 8 декемврий чета отъ около 40 души на чело съ Иванъ Бърльо
убила кмета на с. Дивлйе, Скопско, Спасое Цветковичъ. Сжщия
день четата убила войника Влада Кралйевичъ и Стоянъ Митровичъ.
75. Презъ сжщата година четници запалили въ Царево Село кжщата
на Милутинъ Благоевичъ. Сръбското съобщение гласи, че сж по
страдали дветЯ дъщери на тоя пришлецъ-сърбинъ.
76. Презъ сжщ ата година четници убили въ Панчерево, Малешевско,
сръбския учитель Василие Цаничъ.
77. Презъ сжщ ата година четата на Ангелъ Трайчевъ била закарала
въ България следнитЯ селяни отъ селата Горни и Долни Орелъ:
Горгье Йосевичъ, Петъръ Спасичъ, Коце Спасовичъ, Л азаръ
Златевичъ, В. Смилевичъ. Съвсемъ ясно е, че се касае до бЯгство
на български селяни на чиито имена г. Райсъ прикачва сръбското
окончание „ ич ”.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№

44

СПИСЪКЪ НА НЕЛЕГАЛНО ДЕЙСТВУВАЛИ БОРЦИ
ЗА СВОБОДАТА НА МАКЕДОНИЯ, ВЪ ПЕРИОДА 1924-1934 г. *

№ по
редъ

Име, презиме,
родно мЪсто и пр.

В Е Л Е Ш К А

№ по
редъ

Име, презиме,
родно м-Ьсто и пр.

О К О Л И Я

1. Каменъ АндрЪевъ, 50 г.,
отъ с. Уланци, Велешко,
безъ образование.
Загиналъ на 6 авг. 1925 г.

8. Славчо П. Матовъ, 25 г.,
отъ гр. Велесъ, прогимна
зиално образование.
Загиналъ на 6 авг. 1925 г.

2. Сандо Димитровъ, 26 г.,
отъ с. Княжево, Софийско,
прогимназиално образова
ние. Загиналъ на 6 авг.
1925 г.

9.

Пано Николовъ, 40 г.,
отъ гр. Велесъ,
основно образование.

3. Арсо Илиевъ, 28 г.,
отъ с. Сълпъ, Велешко,
безъ образование.
Загиналъ на 22 септ. 1925г.

10. Христо Петровъ, 32 г.,
отъ с. Чичево, Велешко,
безъ образование.
Загиналъ б авг. 1925 г.

4.

11. Асенъ Рупчинъ, 25 г.,
отъ гр. Банско, прогимна
зиално образование.
Загиналъ б авг. 1925 г.

Илия
отъ с. Чашка, Велешко,
безъ образование .

* 5. Иванъ Карпаровъ,
отъ Панагюрище,
висше образование.
Загиналъ на б авг. 1925 г.

12. Стефанъ Петковъ Сиркето,
50 г., отъ гр. Чирпанъ,
прогимназиално образов.
Поминалъ се презъ 1926 г.

6. Тодоръ Кушевъ,
отъ гр. Велесъ,
висше образование.
Загиналъ на 6 авг. 1925 г.

13. Петъръ Станчевъ, войвода,
32 г. отъ София,
гимназиално образование.
Загиналъ на 6 авг. 1925 г.

7. Димитъръ Лазаровъ, 27 г.,
отъ гр. Радомиръ,
средно образование.
Загиналъ на 6 авг. 1925 г.
*
НЪкои отъ македонскигЬ борци сж. се подвизавали и изъ други области
на Югославия ; специално въ ЗападнитЬ български покрайнини.
Действували сж почти всички нелегални борци, които сж посочени въ списъка-приложение № 18 въ книга втора на мои спомени.
ЗагиналнгЬ въ периода 1919-1924 г. сж посочени въ сжщата книга «Споме
ни-Il ».
—
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Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
14. Трайчо Чундевъ,
отъ с. Кожле, Велешко.
висше образование. Убитъ
отъ комуниститЯ следъ
1944 г. въ гр. Скопйе.
В О Д Е Н Г К А

О К О Л И Я

1. Ташо Гиздаровъ,
отъ Мегленско,
убитъ на Каймакъ-Чаланъ
презъ 1933 г., м. октомврий

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
2, Григоръ Джинджифиловъ
Г Е В Г Е Л И И С К А

О К ОЛ И Я

1. Стефанъ Каркалашевъ,
отъ с. Богданци, Гевгелийско, прогимназиално
образование.

3. Стоянъ Мандаловъ, войвода,
отъ с. Стояково,
прогимназиално образова
ние.
Загиналъ 29 септ. 1933 г.

2. Борисъ Левтеровъ,
отъ с. Богданци,
прогимназиално образова
ние.

4.

Кръсто Петрушевъ,
отъ с. Богданци.

5. Спасъ Таушановъ,
отъ с. Богданци.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.-;
6. Пено Гърчишки,
отъ с. Гърчище.

11. Нишо,
отъ с. Серменинъ.

7. Ванчо Козовъ

12. Александъръ п. Ташевъ, 26 г.,
отъ с. Мачуково, Гевгелийско,
прогимназиално образова
ние.
Загиналъ 2 окт. 1924 г.

8. Иванъ Ванчевъ,
отъ с. Богданци.

13. Аргиръ Теневъ,
отъ с. Стояково, Гевгелийско.

9. Мито Гайдата

14. Георги Хаджимитовъ. Гевгелийски, войвода, отъ Гев
гели, прогимназиално об
разование.

1,

10. Якимъ п. Дучевъ,
отъ с. Богданци.

15. Костадинъ Христовъ.
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16. Филипъ,
отъ с. Фурка.

19. Киро Яневъ,
отъ Св. Врачъ.

17. Фильо,
отъ с. Смоквица.

20.

Кръсто Яневъ,
отъ с. Богданци.

18. Динката Фурски,
отъ с. Фурка.
Д Е М И Р Ъ - Х И С А Р С К А

О КОЛИЯ

(БИТОЛСКО)

1. Петъръ Ангеловъ.

3. Максимъ Стрезовъ.

2. Спиро Миленковъ.

4. Алексо Стефановъ, войвода,
отъ с. Радово.

К И Ч Е В С К А

О К ОЛ И Я

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
1. Димитъръ Арсовъ Йовевъ,
отъ с. Локвица, Кичевско,
основно образование.
К О Ч А Н С К А

О К О Л И Я

1. Траянъ Ивановъ,
отъ Кочани,
основно образование.
Застрелянъ 13 септ. 1926 г.
отъ сърбитЯ.

6. Георги Йосифовъ Спанчев
ски, отъ с. Спанчево, Ко
чанско, убитъ презъ юлий
1931 г.

2.

Владо Куртевъ,
отъ ПлЯвенъ (по баща отъ
Бесарабия) ; университет
ско
образование.
Убитъ
отъ
комуниститЯ следъ
1944 г.

7. Миланъ Хр. Станимировъ,
отъ Вранска Баня.
Загиналъ презъ м. юлий
1931 г.

3. Василъ Николовъ,
отъ с. Кучичино, Кочанско,
основно образование.
Загиналъ на 19 априлъ
1933 г.

8. Шабанъ, районенъ войвода,
отъ с. Облешево, Кочан
ско.

4. Ефтимъ Ташовъ Полски, 45 г.,
войвода, отъ с. Нивичани,
безъ образование.
Загиналъ
презъ
юлий
1931 г.

9. Йорданъ Сарафски,
отъ с. Саса,
основно образование.

5. Кръсто Митовъ Припорски,
отъ с. Припоръ, Кочанско,
основно образование.
Загиналъ въ Моравско на
3 октомврий 1931 г.
—

10. Сайко,
отъ с. Спанчево, Кочанско.
основно образование.
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11. Дане Йордановъ Спанчевски,
отъ с. Спанчево,
основно образование.

15. Стоянъ, братъ на Вельо,
четникъ и куриеръ,
отъ с. Саса.

12. Янкулъ,
отъ с. Саса,
старъ куриеръ.

16. Никола Стаменковъ-Бегчето,
отъ Кочанско,
основно образование.

13. Мите Каракашевъ,
отъ с. Бели, Кочанско,
основно образование.

17. Илия Деяновъ,
отъ Кочанско,
основно образование.

14. Вельо,
отъ с. Саса, Кочанско,
основно образование.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
18. Димитъръ Павловъ,
отъ с. Зърновци, Кочанско,
основно образование.

21.

Нако Георгиевъ,
безъ образование.

19. Ив. Момчиловъ,
отъ с. Зърновци, Кочанско,
основно образование.

22.

Трифонъ Саевъ,
отъ с. Саса, Кочанско,
основно образование.

20. Лазаръ Й. Гавриловъ,
отъ с. Зърновци, Кочанско,
К Р А Т О В С К А

О КО ЛИ Я

1. Теодоръ Анастасовъ, 37 г.,
отъ с. Секулица, Кратовско, основно образование.
Загиналъ 26 май 1925 год.

5. Георги Псалтировъ, 30 г.,
отъ с. Маричино, Кратов
ско, безъ образование.
Загиналъ 26 май 1925 г.

2. Серафимъ Велковъ, 75 г.,
отъ с. Ямище, Кратовско,
основно образование.
Загиналъ 26 май 1925 г.

6. Лазаръ Станишковъ, 33 г.,
отъ с. Нежилово, Кратов
ско, основно образование.
Убитъ 19 априлъ 1925 г.

3.

Саздо Гочевъ, 26 г.,
отъ с. Неокази, Кратовско,
основно образование.
Убитъ 1 априлъ 1925 г.

7. Сандо Тимевъ,
отъ с. Калнище, Кратов
ско, основно образование.
Загиналъ 1925 год.

4.

Туше,
отъ с. Бунешъ, Кратовско.
Загиналъ следъ 1924 г.

8. Мите Опилски, войвода,
отъ с. Опила, Кратовско.
9. Филипъ Бучишки,
отъ с. Бучище, Кратовско.

Борци отъ периода 1919-

г., не споменати досега.

10. Пано Ивановъ,
отъ с. Крива Ябука, Кра
товско.
Загиналъ на 25 май 1925 г.
—

11. Якимъ Митевъ,
отъ с. Шлегово, Кратов
ско, основно образование.
Загиналъ на 26 май 1925 г.
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К Р У Ш Е В С К А

О К О Л И Я

1. Миле Карамфиловъ, Кучкаро,
отъ Крушево.
К У М А Н О В С К А

О К О Л И Я

1. Добри Ивановъ Витевъ,
отъ гр. Куманово.
Загиналъ 1931 г.

4. Мано Атанасовъ Босилеградчето, отъ с. Доганица, Бо
силеградско.
Загиналъ
на
15
юний
1927 г. въ сражение при
с. ДрЪнокъ, Кумановско.

2.

5. Кръсто Лазаровъ, войвода,
отъ с. Конюхъ, Куманов
ско, основно образование.
Убитъ отъ комунистите
следъ 1944 г.

Благой Кралевъ,
отъ Куманово.
Застрелянъ отъ
презъ 1928 г.

сърбитЪ

3. Тодоръ Димковъ,
отъ с. Колицко.
Загиналъ
на
15
1927 г.

юний

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
7. Ванко Спасовъ,
отъ с. Младо Нагоричане,
Кумановско, основно обра
зование.
Загиналъ на 18 ноемврий
1924 г.

6. Петъръ Колевъ,
отъ с. Лозово, Щипско.
Загиналъ
на
15
юний
1927 г.

Л Е Р И И С КА

О К О Л И Я

1. Василъ Николовъ Липитката,
отъ с. Любетино, Леринско.
Застрелянъ на 21 юний
1928 г.

2. Никола Христовъ, войвода,
отъ с. Негованъ, Леринско.
Загиналъ на 10 окт. 1927 г.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
3. Тодоръ.
М А Л Е Ш Е В С К А

о к о л и я

1. Мите „ Б о с о т о ”, куриеръ,
отъ с. Разловци, Малешев
ско.
Убитъ отъ комуниститЬ
следъ 1944 г.

3.

Григоръ Демовъ.

2.

4.

Гале Джингаровъ,
отъ с. Русиново.

Георги БЪлчевъ,
отъ с. Ратево.
Загиналъ на 25 май 1925 г.
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5. Ефтимъ Орлето,
отъ Малешевско.

10. Антимъ Ивановъ,
отъ с. Умлено, Малешев
ско, куриеръ.
Основно образование.

6. Василъ Ролевъ,
отъ Берово,
основно образование.

11. Димитъръ Самарджиевъ
„ Прокурора ”,
отъ с. Смоймирово, Мале
шевско,
основно образование.

7. Петъръ Шумановъ, 1
отъ Берово,
основно образование.

12. Панте Сиковъ,
отъ с. Будинарци, Мале
шевско, основно образова
ние.

8. Христо,
отъ с. Никудинъ, Петричко.

13. Борисъ Тиковъ,
отъ Малешевско,
срЯдно образование.

9. Атанасъ Малиновъ (Мали
ната) отъ с. Робово, М а
лешевско, убитъ отъ ко
мунистите следъ 1944 г.
Основно образование.

14. Борисъ Буневъ, свършилъ
Солунската Търговска
бълг. гимназия;
зап. офицеръ.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
15. Димитъръ Георгиевъ
Негрески,
отъ Пехчево,
основно образование.
О Х Р И Д С К А

16. Григоръ Думовъ.

О КОЛ ИЯ

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
1. Наумъ Йосифовъ,
ОТЪ Охридъ.
П А Л А Н Е Ч К А

,

■ ",

О К О Л И Я

1. Стоянъ Лековъ Царо, 45 г.,
войвода, отъ Кратово,
основно образование.
Загиналъ въ сражение съ
сръбска потера, 19 априлъ
1925 г.

3.

2. Мите Стояновъ, 28 г.,
отъ с. Милутинци, Паланечко, основно образова
ние.
Загиналъ 21 окт. 1924 г.
—
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Григоръ ЦвЯтковъ, 30 г.
отъ с. Конопница, Паланечко,
основно образование.
Загиналъ 18 априлъ 1926 г.

П Р И Л Ъ П С К А

О К О Л И Я

1. Трайко Димитровъ, 22 г.
отъ Солунско,
основно образование.
Загиналъ, 6 авг. 1925 г.

4. Петъръ Костовъ Пашата,
36 г., войвода,
отъ ПрилЯпъ, прогимназиално образование.
Загиналъ, б авг. 1925 г.

2.

5. Вълканъ Милевъ, 25 г.,
отъ с. Кокре, ПрилЯпско,
основно образование.
Загиналъ, 6 авг. 1925 г.

Кирилъ Ивановъ, 26 г.,
отъ с. Загорани,
ПрилЯпско, прогимназиално образование.
Загиналъ, б авг. 1925 г.

3. Трайчо Стояновъ, 22 г.,
отъ с. Каленъ, ПрилЯпско,
основно образование.
Загиналъ, 6 авг. 1925 г.

6.

Борци отъ периода 1919-

Кирилъ Тодоровъ, 22 г.,
отъ с. Селци, ПрилЯпско,
основно образование.
Загиналъ, 6 авг. 1925 г.

г., не споменати досега.

7. Стоянъ Вардарски
Р А Д О В И Ш К А

О К О Л И Я

1. Лазаръ Кльонковъ, войвода,
отъ Щипъ,
основно образование.

4.

Никола Василевъ, войвода,
отъ Радовишъ,
срЯдно образование.

2. Ставрушъ
отъ с. Подрешъ,
Радовишко,
основно образование.

5.

Бекиръ,
отъ Радовишъ,
основно образование.

3. Христо Симеоновъ, войвода,
отъ стара България,
срЯдно образование.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
8. Христо Кончалията.

6. Тодоръ Атанасовъ,
отъ с. Смилянци,
Радовишко,
основно образование.
7. Иванъ,
отъ с. Дедино, Радовишко.
Р Ъ С Е Н С К А

О К О Л И Я

2. Славе Наумовъ Чавчето,
войвода, отъ РЯсенъ, прогимназиално образование.

1. Йоше Глжбочански,
отъ с. Подмочани,
РЯсенско,
основно образование.
—
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C K O [I С К А

О КО ЛИ Я *

1. Л азаръ Велковъ Дивлянски,
отъ с. Дивле, Скопско.
убитъ на 22 септ. 1924 г.
въ сражение съ сръбска
потера. Войвода.
2. Траянъ Стоилковъ,
отъ с. Черешово, Скопско,
основно образование.
Загиналъ презъ 1926 г.

5. Шукрия,
отъ гр. Скопйе,
основно образование.
Загиналъ презъ 1926 г.
6. Спасъ Станковъ Стефановъ,
отъ с. Любанци, Скопско,
основно образование.
Загиналъ на 18 юний
1927 г.
7. Величко Веляновъ, войвода,
отъ с. Черешево, Скопско,
основно образование.
Починалъ въ Скопйе презъ
втората световна война.
8. Петъръ Маневъ,
отъ с. Дивлйе, Скопско,
основно образование.

3. Ангелъ Николовъ, 36 г.,
отъ с. Черешово, Скопско,
безъ образование.
Загиналъ презъ 1926 г.
4. Велко ЦвЯтковъ, 32 г.,
отъ с. Инджиково, Скопско,
основно образование.
Загиналъ въ 1926 г.
С О Л У Н С К А

О К О Л И Я

1. Кулелията,
застрелянъ въ Солунъ
на 7 май 1928 г.
С Т Р У М И Ш К А

2. Нановъ,
застрелянъ въ Солунъ
на 7 май 1928 г.

О К О Л И Я

5. Георги Въндевъ, войвода,
отъ с. Лесково,
Гевгелийско, прогимназиално образование.
6. Илия Константиновъ Байковски, отъ с. Байково,
Струмишко.
Загиналъ на 10 юний
1933 г.
7. Димитъръ Яневъ Велковъ,
отъ с. Куклишъ,
Струмишко.
Основно образование.

1. Тимчо Коцевъ,
отъ с. Костурино,
Струмишко,
основно образование.
2. Велинъ Динишевъ,
отъ с. Секирникъ,
Струмишко,
основно образование.
3.

Костадинъ Атанасовъ,
отъ с. Фурка, Дойранско,
основно образование.
Убитъ отъ военните въ
България въ 1934 година.

8. Пандо Коцевъ Витански,
28 г., отъ с. Куклишъ,
Струмишко,
основно образование.
Убитъ въ сражение съ
сърбитЯ на 7 ноемврий
1924 г.

4. Никола Коцевъ,
отъ с. Едрениково,
Струмишко.
Основно образование.

*
Въ Скопска околия, следъ първата световна война сж действували средно
къмъ 20 души нелегални четници. Броятъ имъ и за други околии е билъ — както
съмъ изтъкналъ другаде — по-голЪмъ, отколкото въ списъците къмъ моите
спомени е показано. Пишейки тия книги, не съмъ ималъ на ржка всички данни.
—
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Q. Георги Вълкановъ Мъската,
отъ Гумендже, Солунско.
Убитъ на Каймакъ-Чаланъ
въ октомврий 1933 г.

14. Петъръ Николовъ Калайджиевъ, отъ с. Валандово,
Дойранско.
Основно образование.
Загиналъ на 10 юний
1933 г.

10. Гоно Христовъ Манчевъ,
отъ с. Робово, Струмишко,
основно образование.
Загиналъ на 25 септ.
1927 г.

15. Йосифъ Кировъ Танаровъ,
отъ с. Врагитурци, Ку
кушко. Загиналъ на
15 юний 1929 г.

11. Атанасъ Тренчевъ,
отъ с. Барбарево,
Струмишко.
Основно образование.

16. Григоръ Малиновъ

12. Муртеза,
отъ с. Амзалия,
Струмишко.
Основно образование.

17. Панделия Ангеловъ Стояновъ, отъ с. Барбарево,
Струмишко.
Основно образование.

13. Ангелъ Гоговъ,
отъ с. Планица, Кукушко.
Загиналъ на 10 юний
1933 г.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
18. Пандо Атанасовъ,
отъ с. Куклишъ, Струмиш
ко.
Основно образование.

24. Василъ Касаповъ,
отъ с. Костурино,
Струмишко.

19. Трайко Горбашлиевъ,
отъ Дойранско.

25.

Кольо Костадиновъ

20.

Георги Наковъ,
отъ с. Стояково,
Гевгелийско.

26.

Костадинъ Мишевъ,
отъ с. Моноспитово,
Струмишко.

21.

Трайко Николовъ,
отъ с. Балдевци,
Струмишко.

27. Ефтимъ Стоиловъ,
отъ с. Барбарево,
Струмишко.

22. Василъ Андоновъ,
отъ с. Бадиленъ,
Струмишко.

28.

Симеонъ Русковъ

23. Христо Ивановъ

29.

Георги Трайковъ

С Ъ Р С К О - Д Р А М С К А

о к о л и я
2. Андонъ Качарковъ, войвода,
отъ с. О ряхово, ОЪрско.
Основно образование.
Убитъ отъ комунистите
следъ 1944 г.

1. Василъ Левковъ,
отъ с. Гарванъ,
Демиръ-Хисарско.
Основно образование.
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3.

Шилето,
отъ с. Скрижево, Драмско.
Убитъ отъ комунистите
следъ 1944 г.

7. Тома Самарджиевъ,
отъ с. Елешница,
Разложко.

4.

Ангелъ Чорбаджийски,
отъ с. Копривленъ,
Неврокопско.
Основно образование.

8. Аспарухъ Ганчевъ, войвода,
отъ Бердянскъ, Русия,
висше образование.
9. Мито дЬдо Илиевъ, войвода,
отъ с. Петрово,
Мелнишко.
Основно образование.

5. Илия дЯдо Стефанинъ,
отъ с. Старчище, СЯрско.
Основно образование.
6. Тодоръ Милевъ Тотката,
отъ с. Скрижево, Драмско.
Основно образование.
Убитъ отъ комунистите
следъ 1944 г.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
10. Кочо Божиковъ,
отъ с. Копривленъ,
Неврокопско.
Основно образование.

19. Михайловъ,
отъ СЯрско.

11. Ангелъ Бузалака.

20. Георги Маджировъ,
отъ с. Мосомище,
Неврокопско.

12. Ангелъ Брашнаровъ,
отъ с. Търлисъ, СЯрско.

21. Георги Месовъ Бирбочука,
отъ с. Старчище,
Драмско.

13. Стоянъ Бумковъ,
отъ с. Старчище, Драмско.

22.

14. Гължбушъ Илиевъ,
отъ Неврокопъ.

23. Гюро Мълчанковъ,
отъ с. Скребатно,
Неврокопско.

15. Атанасъ* Киряковъ;
отъ с. Копривленъ,
Неврокопско.

24.

Иванъ Нурковъ,
отъ ДЯлчево.

16. Петъръ Клямбовъ,
отъ Неврокопъ.

25.

Георги Ораховъ,
отъ с. Броди, СЯрско.
Убитъ отъ комунистите
следъ 1944 г.

17. Илия Кафалиевъ,
отъ Ж остово,
Неврокопско.

26. Манолъ Филчевъ

18.

27. Щ ерю,
отъ СЯрско.

Илия Костовъ,
отъ Неврокопъ.
—
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Костадинъ Мутафчиевъ.

Т И К В Е Ш К А

О К О Л И Я

1. Василъ Ихчиевъ Диамандиевъ, отъ Велесъ,
висше образование.
Загиналъ на 24 авг. 1925 г.
Ц А Р Е В О

—

2. Атанасъ Калчевъ, войвода,
отъ Тиквешко.
Основно образование.

к о ли я

С Е Л С К А

1. Герасимъ,
отъ с. Блатецъ,
Царевоселско.
Основно образование.

7. Маминъ Кольо,
отъ Царевоселско.
Основно образование.

2. Тодоръ Кръстевъ, учитель,
отъ Царевоселско.

8. Стоянъ Пресечки,
отъ с. Пресека.
Основно образование.

3. Димитъръ Ивановъ
Георгиевъ Пушката,
отъ Пехчево,
Малешевско.
Загина на 16 окт. 1925 г.

9. Ефтимъ Калимански,
отъ с. Калиманци,
Царевоселско.
Основно образование.

4.

Харалампи Стойчевъ Златановъ, (Ш аренъ Ампо)
отъ с. Дулица,
Царевоселско,
основно образование.
Загиналъ на 16 окт. 1925 г.

10. Димитъръ Паликрушевъ,
пом. войвода, отъ с. Виница, Кочанско. Прогимназиално образование.
Загиналъ 19 априлъ 1933 г.

5. Ефтимъ Димитровъ
Клепката, отъ Пехчево,
Малешевско.
Основно образование.
Загиналъ 16 окт. 1925 г.

11. Дончо Христовъ, войвода,
отъ с. Драгобраща,
Царевоселско.
Основно образование.
Загиналъ 19 апр. 1933 г.

6. Димитъръ Медаровъ, пом.
войвода, отъ с. Дулица,
основно образование.
Убитъ отъ комуниститЯ
следъ 1944 г.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
12. Мите Блатцалията,
старъ деятель още
отъ турския режимъ.

15. Стоянъ Георгиевъ, 35 г.,
отъ с. Драгобраща,
Царевоселско.
Загиналъ на 19 апр. 1933 г.

13. Гоге Копилето,
отъ Царевоселско.
Старъ деятель и куриеръ.

16. Теодоси,
отъ с. Пеклено, Царево
селско.

14. Ангелъ Симеоновъ,
отъ Царевосело.
Загиналъ, 19 апр. 1933 г.
—
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о к о л и я
1. Стоянъ Трендафиловъ
Преодски,
отъ с. Преодъ, Щипско.
Основно образование.
Щ И П С К А

9. Трайчо Пацковъ, 22 г.,
отъ Щипъ,
основно образование.
Загиналъ на 25 май 1925 г.
въ сражение срещу съ р
бите.

2. Крумъ Бановъ отъ Щипъ.
Загиналъ на 14 юлий
1929 г.

10. Йорданъ Цицонковъ, 24 г.,
отъ Ново-село, Щипско,
прогимназиално образо
вание.
Загиналъ презъ фев.
1926 г.

3. Бойко

11. Ванчо Дачевъ Неманички,
отъ с. Неманици, Щипско.
Основно образование.

4. Величко Ивановъ, 28 г.,
отъ с. Арбасанци,
Щипско.
Основно образование.
Загиналъ въ борба срещу
сръбска потера на 22 май
1925 г.

12. Илия Лилинковъ, 22 г.,
отъ Ново-село, Щипско,
прогимназиално образо
вание.
Загиналъ на 9 окт. 1927 г.

5. Гьошо Христовъ,
отъ с. Горно-Трогерци,
Щипско. Убитъ отъ бъл
гарските военни следъ
преврата въ България
презъ май 1934 г.

13. Ипократъ Развигоровъ,
24 г., отъ Щипъ.
Основно образование.
Загиналъ на 9 окт. 1927 г.

6. Стоилъ Бичиклиевъ,
отъ Щипъ. Прогимназиално образование.
Загиналъ въ сражение съ
сръбска потера презъ
1927 г.

14. Дафко Данаиловъ, войвода
отъ с. Трогерци, Щипско,
основно образование.

7. Михаилъ Колевъ Шилката,
отъ Щипъ.
Загиналъ на 14 юлий
1929 г.

15. Герасимъ Муставински,
отъ с. Муставино,
Щипско.

8. Кирилъ Григоровъ Келешовъ, 22 г., отъ Щипъ.
Прогимназиално об разов а
ние.
Загиналъ на 10 фев. 1925 г.

Борци отъ периода 1919-1924 г., не споменати досега.
16. Коне,
отъ с. Неманици, Щипско.

18. Пано Наумовъ.

17. Петъръ Орелски,
отъ с. Орелъ, Щипско.
—
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ЧЕТНИЦИ МИНАВАЛИ КЪМЪ ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ
I. Въ периода следъ 1924 г.
1. Боянъ Дановски
отъ София.

4.

Георги п. Христовъ, войвода,
отъ Битолско.

2. Крумъ Петишевъ
отъ София.

5. Перо Шандановъ
отъ Охридъ

3. Василъ Пундевъ
отъ София.

6.

Капитанъ Л. Молловъ
отъ София.

II. Въ периода 1919-1924 г., не споменати досега
7. Петъръ Ивановъ

9.

8. попъ Тодоровъ Кр.
отъ София.

Илиевъ

10. Лазаръ Милевъ
Участвувалъ въ акцията
срещу Спасое х. Попо
вичъ.

ПАДНАЛИ ОТЪ СТРАНИЧНИ ВРАГОВЕ (не направо отъ поробителя)
въ периода 1924-1934 г. *

1. Йорданъ Гюрковъ,
оть Щипъ.
Съ висшо образование. Запасенъ членъ въ Ц.К-тъ на
ВМ РО. Загиналъ на 8 фев.
1931 г. като жертва на
звенаро-комунистическоантимакедонско съзакля
тие.

3. Нанчо Витларовъ,
отъ Ново-Село, Щипско.
Съ прогимназиално обра
зование. Загиналъ презъ
октомврий 1930 г.; жертва
на сжщ ото съзаклятие.

2. Христо Андоновъ Гърчишки,
отъ с. Гърчище,
Гевгелийско. Загиналъ ка
то жертва на сжщ ото съ
заклятие.

4. Мито Джуздановъ,
отъ с. Сехово, Гевгелийско.
Съ основно образование.
Загиналъ на 30 априлъ
1929 г.; жертва на сж щ о
то съзаклятие.

*
Отъ странични врагове, специално отъ посоченото вече антимакедонско
съзаклятие, жертва на което станаха изброените тукъ десеть душу борци, заги
наха и хора отъ легалната наша емиграция въ България. Въ друга книга найподробно ще бждатъ описани злодеянията на въпросното съзаклятие срещу ка
узата на поробена Македония и на българщината. Тамъ читателя ще узнае и
кои по-близки и по-далечни външни фактори сж били вдъхновителите, на тая
антимакедонска политика. Тя 6Ъ, впрочемъ сжщата, която още въ 1924 година
се опита да унищожава македонското освободително дЪло, посягайки върху
живота на Тодоръ Александровъ.
—
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5. Андрейчо Мановъ,
отъ с. Неманици, Щипско.
Съ основно образование.
Отличенъ борецъ отъ
Щипската чета. Загиналъ
въ София на 4 декемврий
1930 г.; жертва на сжщото
съзаклятие.

8. Мино Пържоловъ,
отъ Воденско.
Загиналъ въ София на 30
януарий 1933 г.; жертва
на сжщото съзаклятие.

6. Анчо Соколовъ,
отъ с. Полаки, Кочанско.
Убитъ на 25 ноем. 1932 г.;
жертва на сжщото съзак
лятие.

9. Дончо Чупариновъ,
отъ гр. Панагюрище.
Съ висше образование.
Убитъ презъ май 1925 г.

7. Ване Параспуровъ, 47 год.
отъ Щипъ.
Съ основно образование.
Убитъ въ София на 26
априлъ 1933 г.; жертва на
на сжщото съзаклятие.

10. Петъръ Гребенаровъ,
отъ Охридъ.
Бивалъ е нелегаленъ въ
Охридско. Заедно съ Й о р 
данъ Сарафски хвърлили
бомби въ Охридъ. Убитъ
отъ
комунистите
следъ
1944 г.

НЕЛЕГАЛНИ БОРЦИ ОТЪ ЗАПАДНИТЪ ПОКРАЙНИНИ
ДЕЙСТВУВАЛИ ВЪ ПЕРИОДА 1924-1934 г.
1. Иванъ Гаговъ,
отъ с. Горничево.

7. АсЪнъ Пейчевъ Милевъ,
отъ Босилеградъ.

2. Александъръ Гиговъ, 26 г.,
отъ с. Бистъръ, Босилег
радско, прогимназиално
образование.
Загиналъ, 18 ноемвр.
1924 г.

8. Тодоръ Петровъ

3.

Гицо Гиговъ

9. Райко Рангеловъ,
отъ Западните Покрайни
ни. Обесенъ въ Белградъ,
27 фев. 1933 г.

4.

Гаврилъ Ивановъ

10. Асенъ Спасовъ-Северински,
отъ с. Белутъ,
Босилеградско.
Загиналъ при с. Плоча,
1 септ. 1931 г.

5. Мицевъ

11. Христовъ

6. АсЪнъ Николовъ,
отъ Царибродско.
Застрелянъ въ Белградъ
на 4 мартъ 1937 г.

12. Санде Цветановъ, 28 г.,
отъ с. Тлъмино, Босилег
радско, прогимназиално
образование.
Загиналъ 18 ноемв. 1925 г.
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13. Василъ ЦвЯтковъ

16. Нацко Илиевъ,
отъ с. Радейна, Царибродско.
Загиналъ на 3 октомврий
1931 г.

14. Захари К. Янакиевъ,
отъ с. Долна Лисина,
Босилеградъ.
Обесенъ въ БЯлградъ,
26.1.1932 г.

17. Василъ Николовъ,
отъ с. Власи, Царибродско.
Загиналъ презъ септем
врий 1932 г.

15. Миланъ Хр. Станимировъ,
отъ Вранска Баня.
Загиналъ презъ юлий
1931 г.

—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№

45

ОПРАВДАНИЕ НА МАКЕДОНСКАТА
РЕВОЛЮЦИОННА БОРБА
АНГЛИИСКИ М НЕНИЯ

C. X. Грей, който току-що е прекаралъ седемь месеци въ Маке
дония, пише въ лондонското списание ,, Форейнъ Аферсъ ”. Той
заключава:
« Македонското революционно движение има своитЯ корени не само
дълбоко въ миналото, но сжщо дълбоко и въ настоящето. . .
Н о положението днесъ е, което е слицинскиятъ източникъ на дейностьта
на организацията. Усилията да се унищожатъ комитаджиитЯ, безъ да се
лЯкува състоянието на работитЯ, което предизвиква тЯхното постоянно
съществуване, значи погрЯшно да се взематъ признацитЯ на болестьта
за нейни причини ».
(«М ак. Трибуна», Индианаполисъ, 9 февруарий 1928 година).

*
,, Нийръ Истъ ” — английско списание въ Лондонъ, е писало, че
освенъ съ съвети въ БЯлградъ и София за примирение и умЯреность,
трЯбва да се създадатъ условия, при които Иванъ Михайловъ и другаритЯ му биха се предали, т.е. биха се отказали отъ нелегална дей
ность, а на Македония въ туй време да се дадатъ политически и кул
турни права — свобода на печата, събрания, езикъ, училища, черкви,
партийна дейность и пр.
ВМ РО заявява, тържествено и решително, че приема начертания
отъ ,, Нийръ Истъ ” планъ.
(Изъ една статия на ,, Свобода или Смърть ” ,
органъ на ВМ РО — 1 априлъ 1930 г.)
*
Органътъ на Уестминстерското Архиепископство (Англия), —
,, Таблетъ ” открито е писалъ, че поробения народъ има право да си
служи съ каквито и да е методи срещу потисника.
Това съобщава атинскиятъ в-къ ,, Льо Месаже Д ’Атенъ ” отъ
2 септемврий 1956 г.
Забележка: Когато Гърция е поробителя „Л ь о Месаже Д ’А тенъ”
промЯня мнението си.
ГЕРМАНСКИ М НЕНИЯ

В-къ „ Фосише Цайтунгъ ” пише:
„ По ония мЯста на Европа не се задоволяватъ съ атентати.
На дневенъ редъ е тамъ четническата борба. Ако си представимъ
Карлъ М оръ преведенъ на балкански съ своята възстаническа че
та, ще получимъ картина за комитаджиитЯ и тЯхнитЯ водители,
които сж хора съ академическо образование и съ патриотическо
чувство ”.
(„ Свобода или Смърть ”, органъ на ВМ РО,
1 ноемврий 1927 г.)
—
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*

Берлинскиятъ вестникъ „ Т а г ъ ” отъ 15 мартъ 1930 г. публику
вайки една статия на единъ сръбски кореспондентъ, въ която се по
държа познатата сръбска теза, прави следниятъ коментаръ:
« Ние възпроизвеждаме тази статия, защото тя идва отъ югославска
страна, желаеща едно искрено споразумение съ България. Отъ немска глед
на точка сжщо едно споразумение ще бжде поздравено. Въпроса е въ това,
обаче, да се знае дали това е вече постигнато. Не изглежда, че това е
вече т ака.. . Атентатите на македонците сж. безъ съмнение обезпокои
телни, но сигурно е — доколкото може да се сжди отъ тукъ, — че те не
произхождатъ отъ анархистически чувства, но по-скоро отъ едно отчаяно
положение, защото македонците не могатъ да защищаватъ нито въ учили
щата, нито въ черквите, нито въ правителството техните собствени нацио
нални интереси, които югославскиятъ централизъмъ желае да премах
н е . . . ».

*
Вестникъ „ Френкишеръ Курийръ ” отъ Нюренбергъ въ броя си
отъ 26 мартъ 1930 г. публикува статия подъ заглавие „ Борбата на
македонците за свобода ”, по поводъ на последните атентати въ Маке
дония. Следъ като говори за македонската емигрантска организация и
за преследваните отъ нея цели, статията прибавя:
« Независимо отъ тази организация, сжществува « Вжтрешната маке
донска революционна организация» (ВМРО накратко), която се намира
върху македонска територия подъ югославска власть. Нейнъ шефъ е Иванъ
Михайловъ .. . Има въ ржцете си една сила, почиваща върху фанатизма
на тези хора, обединени, срещу които правителството отъ Белградъ не
може да направи нищо. Надслова на вестника на ВМРО, който е публикуванъ непрекжснато въ различни места, за да избегне сръбските пре
следвания, « Свобода или Смърть », излага открито простата и голема про
грама на Организацията. Тази организация е защитата и подкрепата на
всички нейни приятели и на всички онези, които иматъ нужда отъ нейната
помощь; но тя е сжщо отмъстительтъ и уншцожительтъ на всички тези,
които се изпречатъ на пжтя й. . . Това, което се научава днесъ отъ Бел
градъ е, че той отказва да остави да се изследватъ условията, съществу
ващи въ Македония, отъ една безпристрастна анкетна комисия предъ евро
пейския форумъ. ВМРО повтаря винаги, че тя ще се подчини непременно
на решението на комисията и тя може да направи тази декларация напълно
спокойно, защото никой сждия не може да мине хладнокръвно ужасяващите
неща, извършени срещу единъ народъ, който се защищава срещу сърбизирането, наложено съ жестоки средства ».
« Тези хора (македонците) знаятъ какъ да се отнасятъ къмъ Европа.
Те сж делегирали отъ неколко седмици трима отъ техъ, г.г. Илиевъ,
Анастасовъ, бившъ депутатъ въ Скупщината въ Белградъ и Шалевъ,
бивпгь кметъ на Скопйе, за да подадатъ въ Обществото на Народите едно
изложение върху условията въ Македония. И тези господа сж намерили
тамъ единъ приемъ, отъ който могатъ да сж доволни. Въ Женева ще се
занимаватъ съ македонското нещастие и Белградъ е вече предупреденъ
официално, че сръбската политика ще отговаря скоро предъ форума на
народите. Женева е сигурно възприела това поведение не отъ любовь
къмъ преследваните македонци, но защото тя вижда да се приближаватъ
големите опасности за мира, за които създава условия продължаването
на смутовете въ Македония. Експлозията на бомбите въ Пиротъ, Кочани,
гдето разрушиха хотелъ « Единство», едно место за почивка и седалище
на сръбските терористи въ сжщото време, въ Крива Паланка и Струмица,
не сж дело на вулгарни убийци, т е иматъ, напротивъ, мисията да напомнятъ енергично на Европа, че крайно време е да се постави на практика
теорията за покровителство на малцинствата».
_
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ФРЕНСКИ М НЕНИЯ

П. Жантизонъ, кореспондентъ на в. ,, Т а н ъ ”, пише до в-къ ,, Маседоанъ
,, Презъ двегодишното ми пребиваване на Балканите, гдето
можахъ да влезна въ съприкосновение съ водителите на македон
ското движение, преди всичко съ непрежалимия Н. Милевъ, чиято
загуба остана непоправима, азъ не престанахъ да следя съ найголЯмъ интерееъ борбата, която води Македонската Революцион
на организация на Македония. И повтарямъ пакъ, че не ще се на
мери швейцарецъ, който познавайки основно македонския въпросъ,
не би удобрилъ борбата, която вие водите, за да запазите особе
ностите на вашата култура и на вашите традиции. ”
(,, Мак. Т рибуна”, Индианаполисъ, 14 юлий 1927 г.)
*
« Едно лоялно сътрудничество предполага политически свободи. Маке
дония е лишена отъ такива. ТЯ требва да й бждатъ дадени. Въ този
смисълъ всички приятели на Югославия трЪбва да даватъ съвети на
последната, за да престане революционната борба, която изтощава крал
ството и заплашва мира ».

(Раулъ Естоние въ списание ,, Ла Ревю Мондиалъ ”
отъ юний 1929 г.)

Въ излизащиятъ въ Парижъ вестникъ ,, Л ’ьовръ ” отъ 23 мартъ
1930 г. е поместена статия подъ заглавие ,, Ла Бюлгари е ле-з-атента
анъ Югослави
въ нея се казва:
« Отъ известно време сръбската преса хвърля срещу България и ней
ното правителство непрекъснати обвинения по поводъ последните атентати
извършени въ сръбска територия: при Пиротъ, Крива-Паланка и Кочани.
Преди всичко трЪбва да се прави разлика между « гранични инци
денти » и терористически атентати.
Тукъ не се касае до « гранични инциденти», но до терористически
актове, извършени на югославска територия, въ мЯста доста отдалечени
отъ българо-югославската граница.
Не е ли по-лоялно и по-правилно да се смЪта, че сжществувайки общо
недоволство, което диктаторския режимъ е предизвикалъ неизбежно въ
различнитЬ области на Югославия, злото е дошло отъ тази страна ?
Не се ли виждатъ подобни атентати въ Хърватско ? Ако хърватитЪ,
толкова миролюбиви и противни на насилническите средства, сж прибяг
нали до терористически атентати, за да съборятъ тиранията на Б-Ьлградъ,
защо да не се допуска, че хората отъ областьта на Пиротъ, на Кочани, и
Крива-Паланка, лишени отъ легални средства, за да се борятъ съ режима,
който преценяватъ вреденъ за тЬхната страна, сж прибягнали до крайни
средства ? »
(« J la Маседоанъ», Женева, 18 априлъ 1930 г.).

*
Въ връзка съ последните ,, анкети ” на Балканския полуостровъ
,, Кореспондансъ Юниверселъ ” въ броя си отъ 10 декемврий 1931 г.
пише следното за техъ:
—
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« Обаче, ако е лесно да се пишатъ битови черти, интересни наблюдения
и художествени разкази изъ живота на Балканите, требва съ големо благо
разумие да се пристжпва къмъ разглеждане на некой проблеми, които сж
отъ жизнено значение за цЪли населения.
« . . . Македонскиятъ въпросъ сжществува, неговото отричане е невъз
можно. Той не се състои единствено въ дейностьта на македонската рево
люционна организация, чиито методи може би накърняватъ нашите пацифистични настроения. Но тези методи сж сжщитЬ, съ които всички бал
канци сж си служили въ борбата си противъ турското иго. Но вънъ отъ
Македония — въ България, въ други държави въ Европа, въ Съединените
Щати и Канада, сж основани и работятъ легални македонски дружества,
които защищаватъ сжщата кауза, като се позоваватъ само на принципитЬ
на свободата и на справедливостьта. Многобройни петиции беха поднесени
въ Женева, но нежеланието на Обществото на Народите да навлиза въ
тази парлива почва е видимо: то се колебае и най-голЪмото му желание
би било, всичко да се уреди, безъ да става нужда отъ неговата намеса,
която рискува да предизвика недоволство у некой отъ членовете му.
«...Македонците сж имали въ миналото велики защитници: Уилямъ
Гладстонъ, Жанъ Жоресъ, Франси де Пресансе и други. Техната твърда
Bipa въ справедливостьта на исканията имъ се доказва отъ изселването
на хиляди семейства и отъ многобройните доброволни изгнания » . . .

*
Албертъ Лантоанъ, известенъ френски писатель, който въ своитъ
литературни писания, както и въ философските си трудове, винаги е
на страната на истината . . . Тукъ сж дадени извадки отъ една негова
статия, озаглавена ,, Македонскиятъ проблемъ ”, печатана въ списа
нието ,, Маседониа ”, томъ 1, бр. 10, декемврий 1932 г., Индианаполисъ,
Инд. Тази статия е резултатъ на рапорта на Ал. Лантоанъ следъ него
вата визита изъ Балканските държави.
« Нека да изследваме накратко главните, точки на македонския въпросъ,
който е станалъ причина за разходване на толкозъ мастило, и, уви, на
толкова много пролета кръвь, и който ще причини проливането на още
много, докато се разреши по единъ начинъ, който ще задоволи справедли
вите искания на жителите й.
Македония ! 65,000 квадратни километра. Тамъ некжде на Балканите.
Не е необходимо да бждемъ много точни: границите, които азъ ще посоча,
не ще значатъ нищо за моите съотечественици, некога тази територия при
надлежеше на Турция, и когато бе свършена войната между турците и
русите на 4 мартъ 1878 г. съ временния Санъ-Стефански миръ, временното
уреждане включваше Македония въ България, която стана свободна. За
нещастие, великите сили, и специално Англия, се намесиха въ изготвяването на крайния договоръ, нареченъ Берлински договоръ (13 юлий 1878
г.), и Македония бе дадена обратно на Т урц ия...
Това бе началната, ужасна грешка, която бе може би истинската
причина за всички кръвни трагедии, които станаха на Балканите и като
последствие въ цела Европа . . .
Отъ своя възвишенъ бленъ за свобода, Македония попадна обратно
подъ турското робство, едно робство, което стана още повече деспотично,
за да може да задуши въ тази страна чувствата на българския национализъмъ.
Реакцията срещу тези мерки, заедно съ патриотичните чувства, дадо
ха началото на фамозната Македонска революционна организация — една
истинска държава въ държава, — подобна на старото италианско общество
на Карбонарите, която съ помощьта на целото население, бе въ състояние
чрезъ постоянни бунтове (които беха потушавани съ най-голема жесто
кость) да държи живъ духътъ на бунта и надеждата за свобода. Всички
рапорти на министрите на съседните държави беха изпълнени съ страхъ
за спокойствието на Европа, причиненъ отъ тези смутове. Нещата достиг
наха до такъвъ единъ моментъ, че Едуардъ Седми и Николай Втори, при
—
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тЬхната среща въ Ревалъ, решиха да принудятъ Портата да даде авто
номия на Македония . . .
НовитЬ завоеватели (Сърбия и Гърция —• бел. наша) можеха да
иматъ само една цель: за да осигурятъ господството си, едно средство
изглеждаше ефикасно — насилието. Така се случи това, което требваше
да се случи, че още веднъжъ възкръсна Македонската революционна ор
ганизация . ..
. . . Днесъ, обаче, правата на малцинствата сж. признати отъ текста на
мирнитЯ договори.
Н о Македония не се радва на тЬзи права. Това е, което тя подържа
и това е, която тя иска въ своя пол за. . .
Тукъ е болното мЪсто на Европа. Дали иматъ или не право маке
донците да се оплакватъ ? Това е проблема. Затваряйки си едното око или
ухо не е начина за решаването му . . .
Ние не желаемъ да се занимаваме съ този балкански въпросъ. Ние
искаме да вярваме, че той е решенъ. Н о той не е. Преди войната — много
преди — будни умове, добре запознати съ условията въ Македония, се
стремЪха да тръбятъ тревога, заявявайки: « Това е искрата, която ще за
пали следващиятъ пожаръ ». Ние не вярвахме на гЬхъ. Нека продължаваме
да бждемъ камилски птици и заривайки си главитЬ въ пЪсъка, да не
виждаме опасностьта.
Това пжтуване ме научи да обичамъ гЬзи хора, толкова пълни съ
сила и куражъ и съ голЪми източници на морална красота, които ние не
притежаваме повече, и азъ се върнахъ обратно пъленъ съ съжаление при
мисъльта, че всички тия добродетели сж покварени отъ политическо и
икономическо съперничество. Човекъ чувствува, че войната остави въ тази
страна рани, които още кървятъ.
ТрЪбва ли другъ пожаръ да бжде подпаленъ преди тЬзи рани да сж
излекувани ? »
АМЕРИКАНСКИ М НЕНИЯ

П роф есоръ Джонъ Бейклесъ, бившъ редакторъ на ,, Дж Ливингъ ейджъ ”, и бившъ уредникъ-редакторъ на ,, Дж Форумъ ” , въ
една речь предъ конгреса на МПО на 4 септемврий 1932 г. въ Кливеландъ, Охайо, заяви между другото:
,, ОчевиднитЯ несправедливости на настоящия редъ на нЯщата
въ Македония, и специално югославския режимъ, могатъ да предизвикатъ една нова свЯтовна война. Македонското положение
е почти точно като това отъ 1914 г. Тогава самитЯ югославяни
бЯха потиснати. Днесъ тЯ сж потисници. Тогава югославянитЯ
създадоха революционна организация, за да поправятъ това, кое
то тЯ смЯтаха че е неправилно. Днесъ въ вжтрешната македонска
революционна организация македонцитЯ правятъ сжщото. Опас
ностьта лежи въ постоянното състояние на неуреденость и несъ
гласие, подържано отъ югославското отричане на македонския
народъ елементарнитЯ права за всЯки народъ: свобода на слово,
свободна преса, свободни училища, право да се молятъ на собст
вения езикъ, и правото за самоуправление. Докато такова едно
състояние продължава, не може да има едно постоянно спокойст
вие на БалканитЯ, и докато на БалканитЯ има безредици Европа
и цЯлия свЯтъ сж въ опасность . . . Въ интереса на свЯта изобщо,
трЯбва да има едно основно и безпристрастно изследване на ма
кедонската ситуация. Негова цель трЯбва да бжде, първо, подкрепване на малцинственитЯ договори, съ които Югославия е
обвързана, но които систематически пренебрегва.
Днесъ остротата на югославското потисничество не дава на
—
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македонците другъ изборъ, освенъ да действуватъ съ сила въ
страната или съ агитация вънъ отъ нея. ТЯ нЯматъ другъ изборъ,
понеже употребата на обикновенни политически средства имъ е
отречена чрезъ отричането на свобода на слово и свобода на пре
сата .. . Като въпросъ на елементарно приличие и справедливость,
на македонското население требва да се даде свобода. Като въпросъ
за сигурность на останалия свЯтъ, тази крещяща неправда требва
да бжде изправена.
Все още Обществото на Народите непрестанно отказва дори
да разследва условията или да изслуша протестите на представи
телите на Македония. Причината е, за нещастие, достатъчно ясна.
Югославия е едно протеже на Франция; французите сж всесилни
въ съвета на Обществото на Народите . . . ”
(„М акедонска Т рибун а”, Индианаполисъ,
8 септемврий 1932 год.)
ИТАЛИАНСКИ М НЕНИЯ

Италианскиятъ в. „ Пополо Д ’Италия ” пише:
« Македония, поставена отъ договорите за миръ подъ владичеството
на Белградъ, не е сръбска и още по-малко хърватска, или словенска. С ъ 
ществува дори една тайна македонска организация, която отъ десетки
години води силна борба за национално ревандикиране, едно време срещу
Турция, а сега срещу Югославия. Членовете на организацията иматъ своя
клетва, дисциплина, водители и собствени средства. Действуватъ вътре въ
страната и въ чужбина. Вместо да се предаватъ въ пленъ, те се самоубиватъ. Другарите не оставятъ ранените въ неприятелски ръце, а по старъ
обичай целуватъ ги по челото и ги убиватъ. Обичаи страшни, които се
обясняватъ съ непрестанната борба, водена отъ двете страни. Впрочемъ,
макаръ борбата въ Македония да има ожесточенията, присъщи на бурната
балканска среда (също и историята на нашето възраждане отъ Орсини до
Оберданъ има некой примери на революционни дейности), тя ни най-малко
не би могла да се меси съ общия тероризъмъ.
Колкото въ Женева да се опитватъ да държатъ високо утопията за
светость и ненакърнимость на мира, драмата на Македония остава открита
предъ Европа съ своите кървави страници.
Хората, които решиха въ Парижъ съдбата на народите, не беха без
пристрастни Соломоновци и арахангели на правдата ».
Ш ВЕИЦ АРСК И ОТЗИВЪ
« . . . Македония е земя притискана въ робство, една благородна и не
щастна земя, гдето не съществува и най-скъпата свобода, най-съществена
на човека: свободата да говори навсекъде своя народенъ езикъ, да обучава
децата си на него, да го култивира благоговейно като най-скъпъ заветъ отъ
миналото. Презъ време на турското владичество, преди петнадесетина го
дини, тази свобода беше широко гарантирана и българите и ромъните
притежаваха въ Македония стотици училища и черкви, гимназии, педаго
гически училища, също стари монастири, които сърбите и гърците следъ
поделбата на тая страна брутално разграбиха.
Големата македонска болка, тъй често превръщана въ кървави дела,
нема по-дълбоки причини. Нека те изчезнатъ и утре всичко ще влезне
въ законенъ редъ . . . Ако напротивъ, продължаватъ тези насилия противъ
душата на, единъ гордъ съ миналото си народъ, привързанъ къмъ своите
нрави, култура — ясно е, че и утре, както днесъ, македонските планини
пакъ ще отекватъ гърмежи и че балканското безредие все повече ще на
раства.
Случаятъ е единственъ, изключителенъ въ Европа, и може би въ
целъ светъ: имаме единъ народъ, на когото се оспорва името на национал—
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ностьта. А това име той носи въ продължение на десеть века и никога
неговите съседи не сж. знаели, нито сж му давали друго име; никога
пжтешественицигЬ не сж го наричали другояче. Случаятъ е толкова постраненъ, че е просто поразително множеството на доказателства и свиде
телства въ тая насока и че въ противенъ смисълъ има само опорочени отъ
политиката теории ».
(Изъ една статия на проф. Е. Кюпферъ, поместена въ
в. « Л а Маседоанъ», Женева, 21 юлий 1927 год.).
П О Л СК И о т з и в ъ

Полскиятъ кореспондентъ, г. Янушъ Макарчикъ публикува въ вар
шавския ,, А.Б.С. ” няколко статии върху македонския въпросъ.
Въ полското списание ,, Тигодникё Илустровани ” той е обнародвалъ нова статия придружена съ нЯколко снимки.
« Безъ съмнение — започва г. Макарчикъ — страниците на тая история
сж написани съ кръвь и те заговарятъ нЬкога като сензационенъ романъ;
. .. предъ насъ, хората следъ световната война, се изправятъ силуети, които
сж чужди на днешнитЯ понятия и отговарятъ на романтичните схващания
на геройството. Тия хора сж живели и живеятъ и днесъ всредъ балкан
ските планини въ Македония.
Телените мрежи и вълчите ями на границата, непрекжснатото военно
положение въ Македония, всичко е насочено противъ ВМРО. Чудна е тази
организация ! Тя нема нищо общо съ официалното македонско движение,
групирано около Националния комитетъ, който въ Женева осведомява
световното обществено мнение за необходимостьта отъ автономията на
Македония. « Комитите» сега действуватъ както въ турско време ■
— съ
насилие. Тия хора сж ентусиасти и фанатици: за техъ нищо не значи да
вдигнатъ въ въздуха некоя банка и да загинатъ подъ развалините. Никой
не ги насилва отъ вънъ. т е не могатъ да получаватъ помощь отъ еми
грацията въ България презъ телените мрежи: преследватъ се като престжпници отъ полицаите на Гърция, Сърбия, и дори и на България.
Тия борци — заключава Макарчикъ — се борятъ безъ почивка, като
не жалятъ своя животъ и презиратъ смъртьта и въ революционната органи
зация прилагать. . . революционна метода. Тази тиха и безспирна борба
трае денонощно, година следъ година, въпреки преследването на комитите
отъ три държави — България, Гърция и Югославия ».
(«М ак. Трибуна», Индианаполисъ, 19 ноемврий 1931 г.).
А В С Т Р А Л И И С К И О Т ЗИ В И

Излизащиятъ въ Мелбърнъ, Австралия, ,, Дж Хералдъ ” въ броя
си отъ 21 октомврий 1933 год. дава статия за Македония, която му е
препратена отъ специалниятъ представитель на вестника въ Лондонъ.
Къмъ статията е прибавена една снимка на македонски четникъ, ко
гото вестника нарича македонски войникъ. Между другото се пише и
следното:
« Да се внимава надъ Македония .. . Бунтовните елементи сж навсекжде. Македонците сж решили да изменять границата, която като резултатъ отъ следвоенната поделба, разделя села, ниви и дори гробища. Югославяните сж решили пъкъ да я задържатъ, казва специалниятъ кореспон
дентъ на « Дейли Мейлъ », който е пжтувалъ съ членове на тайната маке
донска революционна организация.
тези смелчаци сж скромни, забавни, учтиви и гостоприемни хора, но
те сж сръчни въ стрелбата. Техниятъ животъ е въ постоянна опасность.
Цельта имъ е да пазятъ буденъ духътъ за независимостьта между маке
донците, живеещи подъ югославско иго, кждето на техъ имъ е забранено
да иматъ собствени църкви, училища и дори да говорятъ своя езикъ. . .
Организацията се финансира отъ данъци, които доброволно всеки македонецъ плаща ».
—
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Най-гол^миятъ и сериозенъ вестникъ, който излиза въ Пертъ,
Австралия, „ Дж Уестъ Аустралиянъ ” въ броя си отъ 15 декемврий
1933 г. се спира върху борбата, която води ВМ РО, като казва, че
ВМ РО, както е познато, е тайна организация, революционна, която
има цель да обедини македонското население, което живЪе въ Бъл
гария, Югославия и Гърция въ една независима държава.
« Отъ години, казва вестникътъ, тази организация работи, за да постиг
не своята цель. Една дълга серия отъ атентати и нападения отъ македон
ските комитаджии (нелегалните, но добре организирани групи) сж съз
давали криза следъ криза. Македонската организация се радва на успехъ
съ своите терористични методи още отъ времето на турското господство,
когато се създаде международна симпатия за Македония при убиването
на турски официални лица и при терора отъ страна на Турция. Това е
политиката, която организацията следва и днесъ, следъ войната, съ една
твърда упоритость ».
РА ЗН И ОТЗИВИ

Въ връзка съ четвъртата годишнина на ,, Ла Маседоанъ ” Алекс.
Холоси, познатъ публицистъ и журналистъ, запознатъ съ балканските
въпроси, изпрати следното писмо до редакцията:
« Само тези могатъ да преценятъ целостно македонския въпросъ, които
сж въ течение на него и които сж следвали съ обективенъ интересъ мелан
холичната сждба на този храбъръ, самопожертвувателенъ народъ — единъ
народъ изпълненъ съ жарка любовь за своята родина. Държавниците на
сегашна Европа пренебрегватъ важностьта на въпроса и отказватъ да признаятъ, че безъ едно решение на този въпросъ, миръ и редъ на Балканите
е невъзможенъ. Има днесъ липса на държавници, дори въ Англия, отъ
типа на Гладстонъ.
Сждбата на македонците, изтощавани подъ терористическия режимъ
на Сърбия, е единъ скандалъ за европейската култура. Ако англичаните
или французите беха принудени да понасятъ десетъкъ отъ техните стра
дания, проблема много отдавна би билъ решенъ съ меча. И по къкъвъ
начинъ може да бжде решенъ македонския въпросъ ? Съ какви мирни
средства ? Нищо не е по-лесно отъ това да се отговори на този въпросъ !
Мирните средства биха били самоопределението на народите — както же
лаеше Уйлсонъ. При все това трибунала въ Женева, чиято задача би треб
вало да бжде да донесе това самоопределение до осжществяване, напълно
го извращава. Кръвните инциденти, които ставатъ по югославската граница
и сръбските изтезателни стаи оставатъ Женева и държавниците хладни.
Договорите отъ Парижъ, които сж причината за развълнуваното състояние
на Европа, сж пазени. Едва ли би имало надежда, че тези несправедливи
и неразумни договори, замислени подъ влиянието на една военна психика,
ще бждатъ некога практически ревизирани; поради което азъ немамъ на
дежда за едно мирно решение на македонския въпросъ. Въ сжщото време,
обаче, азъ вервамъ, че деньтъ на решението му ще дойде, защото требва
да дойде. Правото ще триумфира, и това право е на страната на маке
донския народъ.
Борбата, която вашиятъ вестникъ води отъ неколко години е възхи
тителна. Азъ се възхищавамъ специално на ентусиазъма, съ който вие
извършвате борбата, въ която вие никога не забравяте вашата обективность. Потисниците на македонския народъ ви снабдяватъ съ такова изо
билие отъ материали, че би било излишно, дори ако желаете, да прибегвате
къмъ грешно тълкувание. Вашите прояви въ осветляването сж обективни
и сж достатъчни за задачата да се даде на всички правилно мислещи хора
една истинска картина за условията на Балканите. Требва да бжде вашъ
дългъ да продължавате тази дейность, така осигурявайки че ще дойде
времето единъ день, когато вашата кауза ще бжде справедливо призната.
—
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Картата на Европа не може да остане каквато е днесъ. Така е излезла
последната схема на г. Брианъ. Паневропа не е едно решение, обаче; но
една утопия — по причина на факта, че победителите отъ 1918 г. събудиха
националната съвЪсть на народите. Ревизията на мирните договори би
било единственото истинско решение. Мирните договори би требвало да
бждатъ променени; и ако това не стане много скоро, тогава не въ много
далечно бждеще — въ неколко години — една икономически унищожена
Европа ще види една война на разрушения, много повече кървава и ужасна
отколкото световната война.
Днесъ въ Европа има малцинствени групи общо четиридесеть милиона,
които не могатъ да продължаватъ да живеятъ подъ сегашните условия.
Македонскиятъ въпросъ е превърнатъ отъ единъ въпросъ въ единъ идеалъ.
Македонскиятъ народъ е единъ народъ отъ мжченици. Кръвьта на тези
мжченици не може да бжде проливана напраздно. Македония има правото
за едно место подъ слънцето, и нейниятъ народъ ще осигури това право
— било съ мирни средства или не, зависи не отъ македонците, но отъ
тези които, като апостоли на мира, сж били заети презъ изминалите дванадесеть години въ поставяне на основите за бждещите войни».
( « Л а Маседоанъ», Женева, 22 май 1931 год.).
ЧУЖ Д И ПРЕЦЕНКИ ЗА ВМРО

Напоследъкъ въ Македония е идвалъ Джонъ Гжнтеръ, специаленъ пратеникъ на голЯмия американски вестникъ ,, Чикаго Дейли
Нюсъ” . Въ една негова дописка до вестника за ВМ РО се казва:
« Най-важните отъ всички постижения на Революционната македонска
организация, пише г. Гжнтеръ, сж начините, по които тя работи и подържа
живота си, за да се налага като държава въ държава съ своята изпъл
нителна власть, която се нарича Централенъ комитетъ. Членовете на Цен
тралния комитетъ иматъ правото да създаватъ законоположения и да
взематъ решения, които се изпълняватъ съ точность.
Между това сжществува и парламентарна или законна власть, която
се събира всеки три години, за да даватъ предъ нея отчетъ по-важните
фактори на организацията.
По този случай човекъ може да види по непроходимите планини да се
проточатъ кога сто или петстотинъ представители на народа, за да взематъ
общи решения. Т. Александровъ биде убитъ въ единъ моментъ когато
бързаше да отиде на единъ такъвъ конгресъ.
Следъ това иде сждебната институция, която е най-интересна отъ
останалите дейности на комитета.
Правосждното дело на ВМРО се състои отъ два отдела: отъ « Рево
люционното сждилище», както го наричатъ — такива има при всеки
центъръ — и тайните подвижни сждилища. Главната цель на двете сждилшц|а некога е била да раздава правосждие между членовете на органи
зацията, за да не прибегва никой до правосждието на държавите, които
днесъ владеятъ Македония. Македонците, граждани и селяни, сж враж
дебно настроени спремо сръбските сждилища точно така, както въ мина
лото отбегваха турските.
Противъ революционната македонска организация биде хвърлено об
винение, че се финансира отъ странство. Това не може да бжде верно,
защото тя се издържа тайно отъ тези, които иматъ нужда отъ нея. Всеки
гражданинъ внася отъ своя доходъ по нещо. Сжщо и всеки селянинъ дава
отъ своята годишна беридба на тютюнъ, виното, коприната и пр. ЦЬлата
сума се внася въ Централния комитетъ, който следъ това я разпределя
съгласно нуждите по околиите.
Това, което не може чужденецътъ да разгадае, е, какъ македонците
налагать на населението да пази тайната. Техниятъ девизъ е: « дръжте
затворена устата и не говорете ». Това е общо правило въ Македония. Това
обезсилва полицията и отчайва правителствата.
Какъ обаче организацията действува ?
Македония е разделена на окржзи, околии и надъ всичко стои единъ
централенъ комитетъ съ окржжни войводи и чети, между които владее
чисто братска обичь. Комитските чети сж нещо свещено за македонеца;
—
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те се приематъ съ отворени обятия веЬкжде; ако нЪкоя чета случайно
бжде открита отъ полицията или войската, веднага се присъединяватъ и
тЬзи селяни, които иматъ оржжие.
Най-интересното въ случая, което требва да вземемъ предвидъ, е че
подъ Югославия и България, се намиратъ 1,500,000 души македонци, които
сж твърде миролюбиви, тихи и които не аспириратъ за нищо, освенъ да
възпитаватъ въ своя духъ децата си. Всичките тези македонци се числятъ
къмъ организацията, но отъ войната насамъ никой отъ техъ не е виждалъ
пушка. Тези миролюбиви 1,500,000 македонци подпомагатъ комитетите да
постигнатъ осъществяването на една бждеща своя автономна държава,
къмъ която се върви по всички пжттца и съ всички средства.
Тия мирни жители подпомагатъ Организацията, работятъ и верватъ
въ своя краенъ и пъленъ успехъ».
(Изъ в. «Свобода или Смърть», отъ 20 мартъ 1928 г.).

*
Въ италианското списание „ Л а Вита Италиана ” отъ юний 1930 г.,
излизащо въ Неаполъ, има една студия отъ Антонио Балдачи подъ за
главие ,, Македонския въпросъ и комитаджийството ”.
Студията разглежда македонската освободителна борба, основава
нето на ВМ РО, „ която не е едно общество отъ бандити, нито една
група отъ фанатици, както некой искатъ да я представятъ ”, но напротивъ ВМ РО е „ една тайна република ”.
Авторътъ прави исторически прегледъ на балканския съюзъ и на
войните, които го последваха, за да се дойде до „ черните граници ” ,
които разкж саха Македония следъ войната, за да я подчинятъ на
гръцко и югославско господство, които лишиха нейния народъ отъ
най-елементарнитЯ права.

*
Преди една година, подъ редакторството на известния професоръ отъ Колумбия Юнивърсити по Социалните Науки, г. Едуинъ
P.A. Селигманъ, започна да се готви една нова енциклопедия за
СоциалнитЯ Науки — първа по рода си въ целия свЯтъ. Мина
лата година се издадоха само първите два тома, а въ началото на
февруарий т.г. излЯзна и третия томъ. Въ този последенъ томъ
подъ заглавието „ Комитаджии ” поместена е специална статия
отъ близо 2000 думи, въ която се давать всички необходими по
дробности по създаването на Вжтрешната Македонска Револю
ционна Организация, нейните цели, задачи и функции, различните
фази, презъ които живота на тази организация е преминалъ отъ
създаването й до днесъ и пр. Това е първата голЯма енциклопе
дия, въ която се даватъ повече подробности за Вжтрешната М а
кедонска Революционна Организация. ”
(Изъ „М акедонска Т рибун а”, Индианаполисъ, 19 февр. 1931 г.)
*
Въ ноемврийската книжка отъ 1932 г. на списанието „ Дж Таунъ
Крайаръ ”, познатиятъ приятель на Македония и видниятъ американ
ски професоръ и публмцистъ, г. Джанъ Бейклесъ, печати една много
добра статия за Македония, В М РО и нейниятъ вождъ Иванъ Михайловъ, съ когото преди три години той се срещна въ македонските пла
нини. Списанието „ Дж Таунъ Крайаръ” , на което г. Бейклесъ е единъ
—
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отъ редакторите, се публикува въ Ню-Йоркъ отъ Американската лига
зл политическо възпитание, отъ Таунъ Холъ Клъбъ, една организация,
която урежда разни политически сказки и дебати и отъ Икономическиятъ клубъ. Въ неговото списание участвуватъ най-видните амери
кански общественици и политици и то е предназначено само за отбрана
публика.
Въ статията си г. Бейклесъ между другото пише:
,, Когато Македония падна въ ржцете на Югославия, ВМ РО
беше възобновена, за да се бори за свободата и независимостьта
на Македония. ВМ РО иска страната сама да се управлява. Факти
чески тя заявява, че тя е управлението на Македония, което пред
ставлява волята на народа. ВМ РО е единъ въоржженъ и мощенъ
протестъ срещу положението въ Македония, кждето на хората
имъ сж отнети всички човешки права и свободи ”.
*
Подъ заглавието „ Какво е ВМ РО ” италианскиятъ в. ,, Секоло
Сера ” , въ броя си отъ 22 декемврий 1933 г. помества една дълга до
писка за ВМ РО. Въ началото на статията се описва какъ е създадена
ВМ РО, както и многобройната работа, която тя върши. Следъ това,
спирайки се върху непосредствените задачи на Организацията, вестникътъ продължава:
,, Обаче главната дейность на ВМ РО се състои въ безспир
ната борба противъ завоевателите, потисниците на Македония.
Въ сжщность ВМ РО е която подържа живъ пламъка за неза
висимостьта. Днесъ начело на ВМ РО стои младия Ив. Михайловъ,
човекъ съ много твърдъ характеръ и доказана смелость, който
въпреки младата си възрасть се е наложилъ на другите войводи,
поради своите безсъмнени заслуги. Съпругата му е една жена,
не по-малко смела и решителна, която има въ своя активъ риско
вани мисии, изпълнени съ истинска редка твърдость. ВМ РО се
състои отъ въоржжени чети, пръснати изъ разните окржзи на
Македония, подъ шефството на войводи, вербувани между найдоверените хора на Ив. Михайловъ. Ржководниятъ комитетъ на
тая организация е Централния комитетъ, образуванъ отъ трима
членове, избрани за три години отъ революционния конгресъ. Характерътъ на абсолютно отдаване на делото е такъвъ, че всеко
колебание, всека измена, всеко манкиране се наказва съ смърть.
Отъ тукъ и многото кървави убийства, които некой вестници, злеинформирани или заинтересовани, поставятъ обикновено подъ зло
веща свётлина. Ако некой македонецъ пада убитъ отъ безапела
ционната присжда на Централния комитетъ, човекъ може да бжде
уверенъ, че той е извършилъ некое сериозно провинение въ вреда
на делото. Личностьта на отделния индивидъ изчезва основател
но предъ величието на цельта, която македонците доброволно сж
си наложили съ възвишено чувство на отечествена любовь. Техниятъ революционенъ характеръ ги поставя въ положение на
война противъ всички и противъ всичко, и сж щ о като презъ време
на война, те не познаватъ затишие, примирие или милость. В ра
говете на Македония требва да бждатъ третирани като врагове. ”
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Неотдавна излезе отъ печать книгата на известния английски журналистъ Дж. Е. Геди ..Наследниците на ХабсбургитЯ ” (издание Аросмитъ, Бристолъ, 290 стр.). Авторътъ, следъ като дава единъ истори
чески прегледъ на издигането и падането на Хабсбургите, се спира
върху политическите събития въ средна и юго-източна Европа. Спи
райки се на борбата, която води отъ 40 години насамъ македонскиятъ
народъ и описвайки македонския борчески темпераментъ, недоволства
та му отъ сърбите, които унищожиха отъ картата името на Маке
дония, но не и македонското недоволство, авторътъ казва следното за
ВМ РО:
« Интелигенцията е силата на страшната « Вжтрешна Македонска Ре
волюционна организация ». ВМ РО е родена въ 1893 г. подъ лозунга « Сво
бода или смърть» и започва своята борба противъ турците за освобожде
нието на населението. ТурцитЬ си отидоха, но Македония не е свободна.
Въ продължение на 40 години веригата отъ убийства на неприятелите на
Македония е непрекъсната. Македонските революционери сж. държава въ
държава — събиратъ такси, наказватъ престжпниците, подържатъ една
армия и водятъ война — всичко това невидимо. Техната младежь се
възпитава съ изучаването на историята и на подробностите на всички на
ционални революции. България се оправдава съ безпомощность срещу техъ,
съ известенъ изгледъ на основателность. Македонци има въ всека область
на живота и некой отъ техъ заематъ най-високи постове въ България, те
може да осжждатъ ВМРО и често правятъ това, но те самите страдать
отъ потисниците на Македония (братътъ на бившия министъръ председа
тель г. А. Ляпчевъ, самъ македонецъ, е принуденъ отъ сърбите да посърби
името си на Ляпчевичъ), и имъ е неприятно да наказватъ ония, които отговарятъ на насилието съ насилие

Подъ заглавие „ Сръбската политика на железната стжпка е една
заплаха за балканския миръ ” Пиеръ Ванъ Паасенъ публикува въ торонтския вестникъ „ Торонто Дейли Старъ ” отъ 22 май 1933 г. една
статия отъ Женева, въ която се казва:
« Югославската държава отива къмъ пропадане. Отъ всички европейски
тронове трона на краль Александъръ е най-несигуренъ. Икономическите
и национални противоречия въ Югославия сж достигнали едно такова
напрежение, че само едно чудо може да спаси държавата отъ пропадане.
Това не е просто мнение на « противници» на Югославия. Това е сжщо
мнението на спокойни и обективни наблюдатели въ Женева, както и въ
Парижъ и Лондонъ . . .
Югославия, която е съставена отъ сърби, хървати, словенци, босняци,
черногорци и македонци, иска да направи сърби отъ всички тези нацио
нални малцинства. Не може да има съмнение по този въпросъ. Неотдав
нашния процесъ на познатия водачъ на хърватската селска патрия д-ръ
Вл. Мачекъ, показа ясно на целия светъ, че Югославия нема намерение
да изостави своята политика на сърбизация.
Преди известно време азъ окачествихъ македонците като народъ дълго
измжчванъ. Азъ получихъ известни протести срещу това название, което
съставя едно дискредитиране на югославската държава. Н о какво друго
е единъ народъ, ако не единъ народъ мартиризиранъ, когато той е систе
матически денационализиранъ, когато неговите водачи сж затваряни и
изтезавани, когато неговите деца сж подложени на натиска на една кул
тура, която е чужда на техния характеръ и на техните традиции ? Какво
друго може да се каже освенъ това, че сж « мартиризирани » два милиона
и половина македонци, които живёятъ отделени отъ мнозинството свои
братя, съ които те беха единни, биха могли да очакватъ едно национално
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величие и да играятъ една роля въ концерта на европейските сили, но
които сж. обречени на културна стерилизация подъ чуждото потисничество
на сърбите ?
Собствениятъ македонски характеръ е строго отричанъ. т е требва да
мислятъ по сръбски, да се държатъ като сърби, да говорятъ сръбски, да
се съобразяватъ съ сръбските нрави и когато те не могатъ да го направятъ,
защото това имъ е противно, защото сжщо е малко естествено да се направи
жива една риба вънъ отъ водата, и защото това би означавало те да се
откажатъ отъ своя собственъ националенъ характеръ, тогава те биватъ
третирани като невежи. И света би требвало да присжствува пасивно и
удобрително на развитието на този процесъ ?
Не. Югославската пропаганда требва да пее една друга песень. Тази
е станала много монотонна. Ако Белградъ иска да следва примера на
другите сили и да играе империалистическата игра на денационализиране
на своите национални групи, това е може би негова работа, но югослав
ските пропагандиста не могатъ да се надеватъ, че демократите ще удо
брять това приемайки техните дискредитирани теории.
Терористическите акции на македонските комити сж представяни по
некога като едно извинение за югославското потисничество. Но остава да
се докаже дали единъ народъ се предава отъ удоволствие на терористически акции. Официалното потисничество и насилие раждатъ насилие. Това
е неуспоримо.
Безъ комитите, които живеятъ въ българска територия и правятъ на
беги въ сръбска територия, вие ще кажете въ Сърбия, не би имало маке
донски въпросъ. Сжщо може да се каж>е, че не би имало единъ ирландски
въпросъ, ако немаше ирландци, че немаше да има единъ германски проблемь, ако немаше германци. Това е единъ аргументъ за децата. Сръбскобългарската граница е херметически затворена. Осемнадесеть хиляди
сръбски войници напълно екипирани за война пазятъ задъ обширни телени
мрежи, те сж тамъ откато договора за миръ бе подписанъ. Една държава,
която взима такива мерки на границата съ една друга държава, която нема
войска, за която заслужава да се говори, оставя вратата си отворена за
всеко подозрение относно нейното състояние на агресивенъ духъ. Югосла
вия играе една опасна игра. Отъ момента, отъ който се говори за Балканите
като за едно буре съ барутъ, което може единъ день да избухне и да
постави Европа въ пламъци, требва първо да се питаме кой поставя барута
въ това буре. Констатира се твърде скоро, че Югославия не е чужда на
това, защото тя е, която тласка македонците и хърватите къмъ безна
дежность и къмъ революция ».

*

В-къ „ Н ю Йоркъ Таймсъ” въ недЯлниятъ си брой отъ 27 май
1934 г. предава една специална статия отъ видниятъ американски пи
сатель Емилъ Ленгелъ, който бЯше посетилъ БалканитЯ. Въ статия
та си авторътъ се спира специално върху македонската борба и ВМ РО,
като дава и портрета на Ив. Михайловъ. Между другото пише:
„ Борбата на македонцитЯ е водена чрезъ мирни методи и
чрезъ тероръ. Мирниятъ двигатель е Националниятъ Комитетъ,
една легална организация съ седалище въ София. Тя се стреми да
представи македонскитЯ молби на вниманието на свЯта. Той е
представилъ много меморандуми до Обществото на НародитЯ и до
заинтересованитЯ правителства. Негова цель е една независима
Македония.
Македонското терористично движение е по-важно. Неговиятъ
двигатель е Вжтрешната Македонска Революционна Организация.
КомититЯ — членове на Комитета — бЯха силно преслед
вани отъ турскитЯ власти. ТЯ помогнаха да се спечели балкан
ската война и когато турчинътъ 6Я прогоненъ и Македония не
сполучи да извоюва своята независимость, македонцитЯ промЯ—
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ниха своятъ фронтъ и проведоха своята терористична дейносто
срещу победителите сърби.
ВМРО се ржководи отъ Централенъ комитетъ отъ тркма ду
ши, избиранъ отъ революционния конгресъ за срокъ отъ три го
дини. Презъ последнит-fc шесть години организацията е водена
отъ Иванъ .Михайловъ.
Водителите на ВМРО казватъ. че властите променять бъл
гарските имена на сръбски, конфисковать българските вестни
ци, изпращатъ онези, конто ги четатъ въ затворите, като дори
премахватъ надписите надъ гробовете.
Едно отъ главните имъ недоволства е невъзможностьта за
образуване на македонска политическа партия, каквито имаха
хърватите и словенците и другите националности до въвежда
нето на диктатурата преди петь години. Те обвиняватъ, че по
време на избори македонците сж карани вкупомъ къмъ избира
телните урни и насила карани да гласуватъ за сръбски политици,
които те дори не знаятъ ”.
*
Подъ заглавията Некоронованиятъ краль на .Македония — Иванъ
Михайловъ, човекътъ, който може да избере между миръ или война v
южно-американскиятъ в. ,, Буеносъ Айресъ Хералдъ ” въ броя си отъ
15 май 1934 г. предава една голе.ма статия отъ Ж . Суиръ, членъ на
английския кралски институтъ за международни работи. Сжщата ста
тия е печатана и въ английското списание .. Дж Сферъ " и въ нея меж
ду другото се казва следното за героичната борба на ВМРО и ней
ните сподвижници:
с Смела ЕгЬше борбата, която четниците на ВМ РО предприеха, под
готвяйки пжтя на балканските войни, които прогониха турците отъ Европа;
но следъ свършването на тези войни, Македония премина отъ едно роб
ство въ друго.
Договорите за миръ нанесоха другъ ударъ на македонските надежди,
защ ото самоопределението не бе приложено въ техната страна. По-големата часть отъ Македония остана подъ Гърция и Ю гославия. Така че,
ВМ РО бе реорганизирана отъ Тодоръ Александровъ, онзи великъ маке
донски водачъ, чиито портретъ виси въ всека македонска к жщя, кафене,
ресторантъ изъ България >.

По-нататъкъ авторътъ описва за решението на Горно-Джумайскнятъ конгресъ щото Македония да бжде независима държава и каз
ва, че Югославия не се съгласява да признае малцинствените права на
македонците въ държавата и затова ВМРО концентрира всичките си
сили срещу Югославия.
.. Казва се често вънъ отъ границите на България, че ВМРО
е дегенерирала въ една малка група отъ обикновени убийци, които
тероризиратъ 600 хиляди македонци въ България и че Ванчо .Ми
хайловъ е единъ бандитски лидеръ. Това е пропаганда отъ онези,
които се плашатъ отъ ВМРО и тази пропаганда пропуща фактите.
.Може да не се съгласи човекъ съ методите, обаче никой чистокръвенъ човекъ не ще остане нетрогнатъ отъ самопожертвуванието и смелостьта. които сжществуватъ. И не сж само мжже.
които се самопожертвуватъ. М ара Бунева, едно щастливо оже—
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нено момиче, което пожертвува своя домъ и животъ за каузата,
отиде въ Скопие, Югославия, уби единъ сръбски врагъ на р о 
дината й, и следъ това застреля себе си, за да не бжде аресту
вана. .Менча Кърничева, която впоследствие се ожени за Иванъ
Михайловъ, е другъ примЯръ. Въ Виена тя гои Паница, единъ
предатель на ВЛ\РО. Тя 6Я освободена отъ австрийския сждъ,
защото тя 6Я действувала по патриотични мотиви.
Азъ почувствувахъ ентусиазма, който подхранва тЯзи подви
зи — то е единъ ентусиазъмъ, който накара югославцитЯ да построятъ по цЯлото протежение на тЯхната граница съ България
такава отбрана, която не може да се види на никоя друга грани
ца въ свЯта. ВидЯ.тъ съмъ на много мЯста тая граница. На всЯка
половина миля. или по-малко, югославцитЯ сж издигнали истински
бетонни кжщи и наблюдателни кули и между тЯхъ има една не
прекъсната линия отъ телени мрежи, шипове и вълчи ями съ набучени колове въ тЯхъ. На всЯки сто крачки има засади, които
сж заети презъ нощьта съ хора и кучета. Всичко това е на
първа линия. Има още три линии на отбрана. На българската
страна нЯма нищо освенъ единъ обикновенъ граниченъ постъ, ед
на обикновенна каменна кжща. На всЯки български постъ има
почти 12 югославянски бетонни кжщи.
Биха ли били тЯзи отбранителни средства срещу една малка
група обикновени убийци ? Фактътъ е, че ВМ РО остава като наймощната революционна организация въ свЯта. Тя е ржководена
отъ единъ тричлененъ комитетъ, на който Михайловъ
некоронованиятъ краль на Македония ". както понЯкога той е наричанъ,
е шефа.
Михайловъ е роденъ въ Ново село. край Щипъ презъ 1896 го
дина. Свършилъ е образованието си въ Солунъ и презъ 1918 г.
постжпва въ софийския университетъ да учи право. Презъ 1920 г.
той става членъ на ВМ РО. Малко чужденци сж го видЯли. Той е
повече отъ единъ лидеръ. Той въплощава единъ идеалъ. Той
въплощава духътъ на македонската свобода. Когато презъ 1927 г.
баща му и братъ му бЯха убити отъ сърбитЯ, казва се, че той
е погледналъ на работата само като на още едно ново пожертвуване за македонската кауза.
Днесъ Михайловъ държи въ Европа едно положение на из
вънредна важность, защото изглежда, че въ негова сила е да
избере между .. миръ или война на БалканитЯ ”.

—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№

46

БЕЛЕЖКИ ЗА ВЛАДИМИРЪ КУРТЕВЪ
Животоописанието на Владимиръ Куртевъ. изобилствуваще съ
юнашки проявления, би заело страницитЯ на цЯла книга. Той избяг
ваше да говори за себе си. Но като дойде презъ втората свътовна вой
на да се видимъ въ Загребъ, за нЯколко дни. просто го заставихъ да
издиктува, макаръ и въ най-сбити линии, нЯщо отъ миналото си. Още
по-сбито тукъ изреждамъ нЯкои момента отъ разказа му. считайки,
че съ това изпълнявамъ единъ български дългъ, и специално дългъ
къмъ нашата борба.
Владо е роденъ на 19 октомврий 1888 г. въ гр. ПлЯвенъ. Баша му.
Спиридонъ Куртевъ, е отъ Болградъ, Бесарабия, починалъ като подполковникъ отъ българската армия. Майката. А\ария Серезлиева, е отъ
Пазарджикъ. Основно училище Владо е свършилъ въ Вратца, а про
гимназия, гимназия и университетъ — въ София. Революционната му
дейность започва въ 1905 г., още докато е билъ въ гимназията.
Спомняше си, че Ив. Гарвановъ го е изпратилъ да занесе до Дамянъ Груевъ писмо въ с. Ж абокрътъ, Кюстендилско, когато тамъ е
заседавалъ единъ отъ общитЯ конгреси на ВМ РО. Отъ Радомиръ е
пжтувалъ нощно време пеша, съ трепетъ и страхопочитание. Груевъ
веднага го приелъ. НамЯрилъ го .малко раздразненъ. понеже тоя кон
гресъ разглеждаше създаденитЯ отъ
санданиститЯ ” неприятности на
В.МРО. Даме му се видЯлъ иначе твърде учтивъ. благъ и изисканъ въ
отношенията съ околнитЯ. Следъ тоя конгресъ той — Груевъ — за
гина за Македония и загина въ .Малешевско.
Куртевъ е билъ заклетъ отъ Гарвановъ съ група отъ единадесеть
души ученици отъ седми класъ. Недочакали резултата отъ матурата,
заминали изъ Македония нелегално. Следъ една година тон се върналъ
за кратко въ България.
Куртевъ описва Гарванова и като свой учитель по физика. Много
билъ стегнатъ при даване помощи на четници, за разлика отъ С ара
фовъ и Тодоръ Лазаровъ. Въ училището Гарвановъ говорилъ само въ
рамкитЯ на физиката; но у дома му заклетитЯ ученици често сж се
събирали, за да слушатъ беседитЯ му около Македония. Не ги съветвалъ тъй бързо да заминать за четници, защото били млади. Но тЯ вече
сами си намЯрили войводи — едни тръгнали съ Михаилъ Чаковъ, други
съ Добри Даскаловъ. нЯкои пъкъ съ Христо ЦвЯтковъ за Костурско.
или съ Ив. Алябака въ Велешко. Владо и трима негови другари зами
нали съ Добри Даскаловъ.
Въ кжщи не се обадили на близкитЯ. Но .майката на Куртевъ, и
на другаря му Димитъръ Ивановъ, се запжтили за Кюстендилъ. Като
разговаряли въ дома на Марко Секулички относно заминаването си.
Владо забелЯзалъ. че въ двора влиза майка му. Съ другаря му се скрили
подъ масата, добре покрита съ чаршавъ. Пунктовиятъ началникъ
Гьошо Гочевъ изслушалъ майчината молба — да бждели върнати назадъ момчетата, ако се яватъ съ искане да вървятъ комити: защото
първо трЯбвало да завършатъ образованието си. Гочевъ отговорилъ:
..З а м и н а х а !” Майката заплакала и продумала презъ сълзи: „ Е , на
добъръ часъ да му е, Господъ да го пази ! ” ДветЯ жени си зами
нали обратно.
—
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На другия день четата потегля за Македония. Добри Даскаловъ е
бивалъ учитель изъ македонскитЯ градове. Преди границата имъ държалъ речь. Били 32 четника, но съ тЯхъ вървЯлъ и единъ обозъ отъ
80 коня, натоварени съ пушки. Въ четата имало трима войници, избе
гали отъ Пловдивъ: а отъ София се причислилъ и нЯкой анархистъ
Стояновъ, съ голЯма коса и черна рубашка. Въ сжщата чета билъ и
храбреца Лазо Асията отъ Тиквешко. Владо му далъ своята голЯма ка
ма въ замЯна на една по-малка. Станали голЯми приятели. Асията билъ
убитъ на една свадба въ родното му село по време на Хуриета. На тур
ски асия значи лютъ човЯкъ, — значи, въ случая. Лазо лютиятъ. Кур
тевъ пазилъ снимка отъ него.
При минаване на границата пушкитЯ носили на гръбъ селяни,
дошли отъ Македония, а конетЯ промъкнали безъ товаръ. Куртевъ минавалъ сетне много пжти границата. Но повече се е спрЯлъ въ споменитЯ си на първото му минаване, между два турски поста, въ които
войницитЯ чисто и просто се затворили. .Минавайки до една колиба съ
турски войници. последнитЯ пакъ се присторили на заспали. Даже ко
гато кучетата при поста залаяли, войницитЯ не се показали. СелянитЯ
били къмъ 15 души; на нЯколко пжти се върнали презъ границата,
като всЯки носелъ по петь пушки на гърба си. А конетЯ дигали и
шумъ.
При селата Полаки и Мишино турски ловджии хитро били заблу
дени отъ селянитЯ, докато четата била въ колиби, край които минава
групата на ловджиитЯ.
Силно впечатление направило на Куртевъ познатото комитско село
Неманици въ Овче-поле. Надъ Свети Николе заловили трима турци
дървари, но ги пустнали живи-здрави, следъ като пленницитЯ се заклели
въ името на Аллаха, че никому нЯма нищо да говорятъ. Четата минала
Вардара между Велесъ и Скопйе. защото къмъ Тиквешко билъ .много
по-пълноводенъ. При газенето на рЯката обесвали раницата на врата
си. оржжието дигнато високо къмъ раменетЯ: цЯлата група хваната
рж ка за ржка. НЯколцина сж залЯгнали край брЯговетЯ. за всЯки слу
чай. И тукъ селянитЯ пренасяли пушки на гърба си: и цълиятъ конвой
пакъ продължавалъ пжтя си. Стигнали първото тиквешко село Мързенъ Ораовецъ, кждето е било оставено орж ж ието, за да се разпрати
изъ околията.
Оттукъ четата се раздЯлила на три групи: едната водилъ нЯкой
си Василъ, а другата Дончо Лазаровъ. Четата на Добри Даскаловъ
сжщ о обикаляла по селата. ПазачитЯ били главно женитЯ; отлично
наблюдавали. З а Владо всичко е било интересно, като новъ комита —
и речитЯ на войводата предъ селянитЯ: и уреждането на частни спо
рове; и допитването до войводата дали е сгодно нЯкоя мома да се ож е
ни за тоя или оня момъкъ; и забраната да се давать голЯми чеизи
и пари при свадбитЯ, и пр.
ЦЯлъ месецъ Куртевъ прекаралъ боленъ въ градчето Ватоша. кж
дето мнозинството сж помаци. Въ единъ моментъ градчето било за
градено отъ турцитЯ и почнали обискъ. Куртевъ билъ преоблеченъ отъ
селянитЯ като булка и се скрили въ черквата. Направило му впечат
ление. че турцитЯ не влизатъ да претърсватъ черквата. Най-тържествено била изведена булката отъ черква, придружена отъ мнозина се
ляни и селянки, като сватове дошли и отъ друго село. Имало и кола
съ волове: върху воловетЯ наметнатъ по единъ чулъ. Свещеникътъ
—
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вървн напредъ. и така изминали чаршията. Селището било пълно съ
войска и заптии; на мнозина отъ тЬхъ, понеже е свадба. селянитЬ да
вали ракия. СмЯтало се, че никакво предателство билъ извършилъ
попъ Стефанъ отъ с. Бохуля. когото сетне наказали четницит-fe Ильо
Агата и Асията.
Въ четата на Владо билъ и доброволецътъ-чехъ нарнчанъ Андонъ
Чеха. Дошелъ отъ Австрия, следъ като убилъ тамъ единъ офлцеръ,
който обезчестилъ двет-Ь му дъщери.
Поради н-Ькакво прегрешение, заловенъ билъ единъ солунски евреинъ отъ войводата Стефанъ. Требвало да бжде пустнатъ следъ като
внесе, за наказание, една сума пари. Четата го водила три месеци съ
себе си, докато на края той изб-Ьгалъ. Побързали да устроятъ убий
ството му въ Солунъ. преди да издаде всичко каквото е видЪлъ. 3 l
тая задача заминали тайно въ Солунъ самия войвода Даскаловъ. Ильо
Агата и Куртевъ. Влезнали въ познатия Олнмпусъ Паласъ ". кждето
се събирали турски офицери, уведомени, че сжщиятъ евреинъ ще бжде
тамъ. Това е презъ 1907 г.. когато се подготвя младотурската револю
ция. Уговорено било да се скриятъ при единъ младотурчинъ, който жив-Ьелъ до хотелъ .. Търговски ".
Евреинътъ пристигналъ въ .. Олимпусъ Паласъ ” съ единъ гръкъ,
и седнали на една маса. Владо и другарите му чакали да излезне на
улицата. Но въ това време влиза въ салона една учителка. нЯкогашна
колежка на Добри Даскаловъ, гъркоманка отъ Саракиново. Тя веднага
познала Даскалова и предупредила евреина, който се опиталъ да бЪга.
Ильо стрелялъ върху глобуса съ свътиленъ гасъ. за да може по-лесно
да се измъкнатъ. Раненъ билъ въ крака Ильо. при безразборното стреляне въ салона. Споменатиятъ младотурчинъ ги скрилъ въ отдела за
харема .му. кждето никой не см-fee да влиза. Обаче, диря кръвь оста
нала до самия хотелъ .. Търговски ", кждето минавалъ ранения Ильо.
Стопанинътъ на хотеля е много битъ отъ турцитЬ. макаръ да е билъ
считанъ за предатель отъ ВМРО. Ханъмит-Ь били напуснали, разбира
се, харемлъка, кждето се криятъ тримата четници. Въ тая кжща
обискъ не е билъ правенъ. Стопанинътъ-младотурчинъ билъ учитель.
При него останали цела седмица. Ранениятъ евреинъ останалъ живъ.
Ранилъ го е Куртевъ. Но нищо не издать на турците.
Отъ Солунъ тримата излезнали съ пазарджиитЬ селяни и стиг
нали при Апостолъ войвода въ Ениджевардарско. Намерили Борнсъ
Сарафовъ въ известното Ениджевардарско блато и известно време
живЯли въ наколните жилища. Отъ една страна на блатото била уста
новена гръцка чета. а отъ другата страна е било царството на Апо
столъ. Сарафовъ минавалъ подъ името Ннкифоровъ. Стояли тамъ 20
дни. Тъкмо да заминаватъ. войска се явява въ блатото съ бронирани
лодки, отъ които е пръсканъ газъ върху езерната растителность. Че
тата потопила няколко лодки. ТурцитЬ не закачали гръцката чета.
Презъ Кожухъ планина тримата заминали дори до Кичевско. Единъ
албанецъ, влюбенъ въ едно момиче, дошелъ при българската чета, за
да замине по канала на ВМРО къмъ България. Домашните не искали
да дадатъ момичето на тоя албанецъ. Тамъ Куртевъ срещналъ неле
галния Георги Касапчето, Мучитано, по народность влахъ. Посочва го
като забележителенъ юнакъ. Албанецътъ никога не заспивалъ; гледалъ своята избраница като писано яйце. Нито една крачка не се делилъ отъ нея. Била хубавица.
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Оттамъ заминали за Тиквешко. Куртевъ остава съ групата на Андонъ Чеха. Но въ с. Ресово сж открити. Сражаватъ се цёлъ день. Въ
■зреме на сражението — и Владо и други отъ четата — се забавлявали
повече гледайки пияни кокошка и пЪтелъ. Въ Тиквешко има много
вино; изглежда, че нЪкой нарочно е далъ на тия пернати животни да
се опиятъ. ГТЬтелътъ гони кокошката и постоянно падалъ на една стра
на, а кокошката бЪга и сж щ о пада. Така че, едновременно се води бои
и се гледа тая комична сцена. Сражението свършва трагично за четата.
Селото е запалено, а загиватъ и десеть четници. Останали само Куртевъ
и Андонъ Чеха, които се добрали до рЪка Черна и легнали въ една
пещера. Чеха билъ раненъ въ гърдитЬ, а Куртевъ въ ржката. Следъ
три дни Чеха починалъ. Съобщено било на организираните хора, че и
Куртевъ е убитъ. Той усп-Ьлъ да се обади на една баба, която прала
дрехи на Черна. Тя го завела въ една колиба на с. Ресово. Всички се
ляни били побягнали. А Добри Даскаловъ занесълъ въ България нови
ната, че и Куртевъ е убитъ. Прехвърлилъ се въ друго село. кждето го
лЪкувалъ единъ гръкъ.
Куртевъ е участвувалъ и въ прочутото сражение при .. Ножотъ
кждето се бЪха събрали няколко чети. Това събитие се разигра въ бли
зость на селата Никодимъ, Ракля и Попадия. Тамъ сж били войводите
Добри Даскаловъ, костурския Христо ЦвЪтковъ. прилЪпскня Петъръ
Ацевъ. Тане Николовъ, Михайлъ Чаковъ, Мнрчо Ацевъ, .Мицко Найдовъ и други. Това сражение е станало на 1 юлий 1907 година. Че
тата на ЦвЪтковъ се случило да остане въ низка местность, носеща
названието Ножотъ. ГолЪма маса турска войска оградила мЪстностьта.
Пратенъ е куриеръ да каже на четата бързо да напустне това мЪсто.
Но тя категорично отговорила, че н-Ьма да стори това. защото е дошла
да се бие съ турцитЬ, а не да б-fera. Мнозина въ тая чета сж били безъ
комитски опитъ, но р-Ьдки храбърци: .между тЪхъ имало и войници,
избягали отъ пловдивския полкъ. Заградена, четата се е сражавала съ
безподобна храбрость ц'Ьлия день. А за никоя отъ другитЪ чети не е
било въз.можно да се притече на помощь поради лошата местность,
далечината и многото войска, команду вана отъ Енверъ Бей, знаменития
младотурски водачъ.
Когато едно турско отделение се явява съвсемъ въ тила на ка
заната чета, изпратени сж били дванадесеть души, за да могатъ да
имъ помогнатъ съ цената на всички рискове. .Между тия доброволци
е билъ и Куртевъ. Четирма души хвърляли бомби срещу турцитЬ и
успЪли да ги разделять. Куртевъ счита, че тамъ сж паднали около
30 души турци, а другитЪ веднага избягали. Но надолу, къмъ заграде
ната чета. се простирала непроходима пропасть, която не би могло да
минатъ нито хората съ Куртевъ. нито обсадената чета. Вънъ отъ туй,
обсаденит-Ь не желаели по никой начинъ да се измЪстятъ. На отпра
вената имъ последна покана, т1ь запЪли ., Тозъ, който падне въ бой
за свобода, той не умира . ..
и се хвърлили въ нова атака срещу об
садилите ги турци. Въ това вре.ме шосето откъмъ Прил^Ьпъ било по
чернело отъ прииждаща нова войска. Долу изгърмели последните бом
би. Тамъ загиватъ 45 души юнаци, като повечето отъ тЪхъ сж се само
убили и изпочупили пушките си, следъ като изгърмели последния патронъ. Групата съ Куртевъ се оттеглила презъ нощьта. На другия день
селяните били свидетели какъ Енверъ Бей се качилъ на една височинка
и тамъ заповЪдалъ на войници да отдадатъ честь. Той замахалъ съ кам
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шика си срещу войниците, които обирали загиналите четници, казвайки:
,, Така умирать герои ”. Заповедалъ на селяните да прибератъ и по
гребать загиналите.
Върналъ се отъ България войводата Дончо Лазаровъ. Владо останалъ при него, като ходилъ и въ кжшата .му, въ Ватоша. Били от
крити къмъ с. Бохуля, тъкмо когато пекли два пърча. Четата имала
добра позиция; паднали неколко души турци, но и единъ четникъ.
Понеже ржката много го е болела, презъ августъ 1907 г. Владо
тръгва по каналъ за България. Въ Кочанско за пръвъ пжть се е
виделъ съ Т. Александровъ, който тогава бе секретарь на войводата
Симеонъ Клинчарски отъ с. Пресека. Между четниците виделъ тамъ
Владимиръ Сланковъ и Лазаръ Тодоровъ Фертико, и двамата щипяни.
Забелезалъ добре, че Александровъ постоянно пише. Донесли едно шише
конякъ. Тодоръ ги почерпилъ по една лъжица конякъ; а шишето прибралъ въ раницата. Куртевъ е билъ все съ превързана ржка. Дадени
му били три лири отъ Тиквешко, а въ Кюстендилъ Гочевъ му далъ
още петь лева.
Въ София не отива веднага въ кжщи, а първо при хирурга Петровъ.
който не го позналъ, защото Куртевъ билъ въ потури и съ арнаутско
кече, ударено отъ куршумъ. Д-ръ Петровъ възкликналъ ., Я ! Че азъ
ти бехъ на панихидата. . . ” Изчистилъ раната. Два-три дни Владо на
рочно прекаралъ вънъ, за да може да посети майка си. Мария, на имен
ния й день. Виделъ на пжтната имъ врата своя некрологъ; а имало и
вторъ некрологъ отъ съучениците му. Докато ги чете. миналъ край
него братъ му и не го позналъ, понеже ималъ брада и .мустаци, а и
косите му дълги. Владо го спрелъ и си запалилъ цигарата отъ него
вата; и все пакъ братъ му си отминалъ. Изкачилъ се въ собствената си
стая, която била отвънъ заключена. Всичко намерилъ оставено така,
както е било докато Владо е билъ въ София като ученикъ. Когато се
обадилъ на майка си тя припаднала и требвало да я свестяватъ съ
вода. Само плачела отъ радость. Така се свършилъ първиятъ му комитлъкъ.
Въ своите бегли спомени Куртевъ доизяснява, че като е билъ въ
Ватоша, въ съседство съ кжщата на Дончо Лазаровъ имало помашка
к ^щ а; въ нея живели двама турски офицери, отъ които единиятъ често
билъ по служба въ Солунъ. Когато еднажъ се завърналъ. помакинята
скрила Владо въ сеното. Тя му гледала късмета на кафе и на бобъ.
Докато още се лекувалъ тамъ, билъ на квартира и въ друга кжща,
кждето домакинята била българка, на име Стоянка. Следъ цели тридесеть и четири години, презъ втората световна война, отишелъ нароч
но въ Ватоша и, за негова голема радость и изненада, намерилъ Стоян
ка жива и здрава, остарела. Веднага го познала, казвайки: .. Ти си
билъ т у к ъ ” ; започнала да плаче и да го прегръща. Не мога да опиша
чувството, което ме обхвана, пише Владо въ спомените си.
Въ София четниците, които сж се връщали отъ .Македония, се
хранели въ гостилницата „ Балканъ ”. Виждалъ тамъ да се храни и
Андрей Ляпчевъ, и други по-познати лица отъ македонското дело и
отъ българската общественость.
Въ 1907 г. се записалъ студентъ. Тогава дедо Илия Кърчовалията
образувалъ чета, която да замине, за да се бори срещу Сандански. По
това време Куртевъ се сприятелява съ Запряновъ и Георги Занковъ,
които до скоро сж били четници при Сандански.
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И Куртевъ като студентъ е участвувалъ въ освиркването на царь
Фердинандъ презъ 1907 г. Когато кавалерията съ извадени сабли е го
нила студентитЯ. той се мушналъ подъ единъ конь и насмалко войни
ка не му разкъсалъ панталоните съ сабята си. Скрилъ се. за цела
нощь, въ близкия магазинъ за платове на Цветковъ. Заловенъ билъ и
пратенъ да служи войникъ въ Орхание, заедно съ 150 души студенти.
Сетне осбоводили тия, които искатъ да учатъ въ странство. Заминалъ
за Загребъ да учи. Но съ артиста Нож аровъ спрели въ Белградъ, кж
дето се скарали съ сръбски майоръ въ едно кафене. Нож аровъ казалъ
на майора, че българите сж по-юначни, а на второ место идватъ съ р
бите. Този майоръ носилъ медалъ отъ Сливница и отъ ядъ строшилъ
масата. Въ Загребъ Куртевъ стоялъ докато ималъ пари. Съ два ди
нари подкупъ миналъ презъ Сърбия въ затворено купе на влака. Записалъ се студентъ по история въ София.
Но сега тръгва втори пжть като четникъ, презъ пролетьта на
1908 г. Пакъ срещ а Т. Александровъ въ Кочанско и останалъ съ че
тата на Симеонъ Клинчарски. Щ ом ъ се обявилъ Хуриета, върналъ се
въ България. Александровъ билъ противъ слизането на четите отъ
танинитЬ. Но санданистите избързали.
Следъ Хуриета, като студентъ по география и история, заедно съ
други свои колеги, начело съ професорите Л\илетичъ, Златарски и Кацаровъ, е обиколилъ изъ Македония; посетилъ е Скопйе. Велесъ, Битоля, Солунъ, Света Гора; и презъ Одринъ се прибрали въ София. З а 
бавно разказваше Владо какъ Мутафчиевъ, бждащиятъ историкъ, бутналъ случайно стомната, която проф. Милетичъ си купилъ за споменъ
отъ Велесъ. Стариятъ професоръ взелъ съ себе си само главата на
тая велешка стомничка и я занесълъ въ София. Требва да прибавя, че
майката на проф. Милетичъ е велешанка, макаръ че той е роденъ въ
Щипъ и се смЪташе за щипянецъ.
Споровете съ Сандански, който безусловно беше тръгналъ съ мла.ютурцитЬ, сж довели до решение на ВМ РО да бжде той наказанъ.
Занковъ, Запряновъ, Тане Николовъ и Куртевъ били определени да
стрелять срещу Сандански, съ когото отивали двама телохранителе.
Отишли въ Солунъ. Занковъ и Куртевъ седнали въ ресторантъ ., Оли.мпусъ ” . Наскоро седналъ на една маса и Сандански. Тане Николовъ п
Запряновъ били добри стрелци и се карали кой да стреля. Куртевъ треб
вало да стои вънъ до вратата. Стрелялъ Тане пръвъ и Сандански падналъ; а Запряновъ убилъ и двамата телохранители. Всичките били
въ цивилни дрехи и, при общото бегане по улицата, никой не ги е подозрелъ. На утоворено место вънъ отъ града ги чакалъ куриеръ. В ъ р
нали се въ България, минавайки презъ Дойранско, Петричко и Джумайско. Сандански билъ само раненъ.
Презъ 1910-1911 г. Куртевъ — както самъ пише — се занимавалъ
съ студентство, легална работа и любовь. Девойката, която по-късно с
станала негова съпруга, е била сж щ о студентка по история и сетне
гимназиална учителка по този предметъ. Презъ 1911 г. той отива до
Кюстендилъ да изпрати свои приятели, тръгнали като четници за М а
кедония. Тъкмо ги придружилъ до Хисарлъка надъ града, решава и
той да замине наново комита. Оставилъ цивилните си дрехи въ дома
на М арко Секулички. На годеницата си писалъ да почава .малко, за
щото ималъ работа. Имали намерение да стнгнатъ къмъ Битоля, но
се задържали повече въ Велешко. Войводата е билъ Михаилъ Чаковъ;
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сжщ о и Сандро Чапата. Владо срещалъ навсЬкжде по велешкитЬ села
организирани мжжете и жените. Минаватъ всички преоблечени презъ
централния мостъ на гр. Велесъ. Вече е ноемврий и Вардаръ мжчно се
прегазва. Куртевъ, преоблеченъ въ женски дрехи, пре.миналъ моста съ
двама четници велешани — Пандо и Сотиръ. ПушкитЬ били майстор
ски товарени на магарета между човали чушки, краставици и други
материали; а револвера си всеки носилъ въ пояса. Единъ отъ турцнтЬпазачи на моста, като взелъ Куртева за гиздава невеста, ущипалъ го
по бузата; а Сотиръ твърдо и спокойно се намесилъ: .. А бе, ага, оста
ви девойката, не я закачай ! ” Далъ му неколко краставици. Турчинътъ
тупналъ Куртева по задника и така минали моста.
Четата — 16 души — била открита въ с. Чичево. Загинали 11 души
турци и единъ четникъ. Дигнали се потери.
Отиватъ въ Тиквешко до Неготино. Презъ мартъ минаватъ къмъ
левия бр^гъ на Вардара като използуватъ лодки при Криволакъ. Едни
отъ четата заминали съ Тане Николовъ къмъ Петричко и Пиринъ.
Куртевъ се връща въ София и започва наново да учи въ универ
ситета, но идва балканската война. Преди това, обаче, съ една група
студенти е направилъ екскурзия до Атина. Въ групата е билъ и поета
Димчо Дебеляновъ, а и годеницата на Владо, отличната патриотка Кети.
Следъ това се зареждатъ многобройните му приключения презъ
войната срещу турцитЬ, междусъюзническата война и първата све
товна война.
Преди да навлезе българската войска въ Разложко, презъ балкан
ската война, събиратъ се четите на ЧернопЪевъ, Чавдаровъ, Занковъ.
Пейо Яворовъ, Вапцаровъ, Таско Стоилковъ и др. при Банско.
Пратили Куртева при Сандански въ Мелнишко, съ покана да се
прибере и той къмъ Разложко. Но Сандански отказалъ да се присъеди
ни къмъ тия чети за бой, докато не чуе да гръмне топъ откъмъ Бъл
гария.
Яворовъ държалъ речь въ черквата на Банско. Нападнали градъ
Мехомия безуспешно, защото предъ гоада заелъ позиция големъ турски
отрядъ съ картечници.
Въ единъ моментъ сметнали, че Яворовъ се е залуталъ и пзгубилъ къмъ с. Гулиина Баня. Куртевъ съ другари отишелъ да го търси
по тая посока. Въ това село Владо е биль свидетель на една забеле
жителна сцена. Излезналъ отъ единъ домъ, носещъ мартинката и
патроните си, за да се предаде, единъ помакъ. Падналъ на колене, въ
знакъ на подчинение. На неколко крачки задъ него вървела жена му
и една стара баба. Младата жена спуснала белото си фередже и косите
й били открити. Както държалъ пушката си съ натъкнатъ щикъ. Кур
тевъ нито можалъ добре да схване какъ бързо младата помакиня граб
нала цевьта на пушката му и се наденала на шика право къмъ сърд
цето си. Кръвь бликнала отъ устата й и въ това положение извикала
къмъ м ж ж а си: „ И ти си куче, щомъ се предавашъ на кучета” и
паднала. Само Димитъръ Ляповъ се окопитилъ и казалъ:
Щ о на
прави, мари кучке, тая работа ! Българка си; само българка може да
направи такова нещо ”. Всички останали като втренчени.
Четата на Занковъ, въ която е и Куртевъ, влезнала въ Серъ . Ля
повъ говорилъ отъ балкона на Хюкюмата, а въ това време Куртевъ
се провиралъ презъ една баджа, за да забие българското знаме до
покрива на конака. Отъ близко дервишко теке стрелялъ единъ дервишъ
—
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и ранплъ Куртева, който падналъ отъ горе точно върху говорещия Ляповъ. Въ болницата получилъ първия си орденъ за храбрость.
Отъ СЬръ се зачислилъ въ 22-ри полкъ. Участвувалъ въ боя при
Булаиръ. Неговиятъ полкъ е далъ 700 души ранени. Но два-три пжти
лично ми е казвалъ Куртевъ, че не ще може да забрави касапницата,
която е видЪлъ предъ окопите на полка: труповете на хиляди и хи
ляди турски войници.
И той е пострадалъ отъ холерата, но случайно останалъ живъ.
Сетне се сраж ава на Султанъ-Тепе срещу сърбите.
Къмъ Калиманци съ другари заловилъ шесть души черногорци въ
пленъ. Тамъ е раненъ зле въ ржката и пушката му счупена.
Презъ първата световна война се е сражавалъ на височината Д ря 
нова Глава въ Сърбия, и на няколко други места.
Подиръ това на ромънския фронтъ. Тамъ е получилъ за храбрость
златенъ орденъ отъ първа степень.
Участвувалъ е въ битката при Тутраканъ.
На моста при Черна Вода на Дунава, е билъ раненъ въ корема.
Причислявали го къмъ ония, които били смЪтани за неизлечими. Но
Куртевъ останалъ живъ.
И той е билъ въ оная българска рота, която единствена влезна
въ превзетия Букурещъ. Билъ и на фронта при Серетъ.
Презъ първата световна война е произведенъ за подпоручикъ.
Съ много части отъ първата софийска дивизия, требвало е да
сложи оржжие и остане въ пленъ и неговата часть. Съ другари, обаче.
успЯлъ отъ южна Македония да избЪга и стигналъ въ Кюстендилъ.
Тамъ се срещналъ неочаквано съ единъ италиански офицеръ. когото
спасилъ отъ смърть при една атака. Италианецътъ се оказалъ отъ поз
натата фирма за конякъ и ликьори (.Мартини е Роси). Сетне Куртевъ
получавалъ на праздници по едно сандъче напитки отъ Торино, подаръкъ отъ сжщия италианецъ.
Следъ балканските войни за кратко е учитель въ Търновската
мжжка гимназия.
Другаде е казано, че и следъ първата световна война напусна
учителството си въ Кюстендилската гимназия и замина четникъ въ
Кочанско. Участвува и въ сражения.
По време на режима на Стамболийски бе изпратенъ въ Сливен
ския затворъ, заедно съ мнозина македонски легални деятели.
Бивалъ е пунктовъ началникъ въ Кюстендилъ, а сетне бе избранъ
членъ въ Централния Комитетъ на В.МРО, презъ 1932 година.
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ИЗЯВЛЕНИЯ И СРЕЩ И СЪ ЧУЖДЕНЦИ НА
ЧЛЕНОВЕ ОТ Ъ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТЪ
Бидейки равноправни и равноотговорни, членовете на Централния
Комитетъ можеха да даватъ публични изявления, стига да се държатъ
съ рамките на удобрените отъ ВМ РО становища.
Читательтъ може би ще се-запита: защо преди 1924 г. почти исключително само Т. Александровъ е говорилъ предъ чужди журна
листи, изнасялъ е изобщо открито позициите на организацията предъ
общественото мнение ? Въ сжщность до известна степень това сж вър
шили и колегите му, специално Протогеровъ; но въ много по-ограниченъ размеръ. По силата на редица обстоятелства името и авторитета
на Александровъ беха се наложили всредъ българщината, въ самата
Македония, а и предъ чуждия светъ. Такова явление виждаме и въ
време на турския режимъ. Винаги е имало Централенъ Комитетъ отъ
трима равноправни членове. Но най-често и тогава се е случвало единъ
отъ членовете да се явява като по-меродавенъ изразитель на идеите
и тактиката на ВМ РО. Беше време даже когато такъвъ беше главно
Христо Матовъ. а и д-ръ Хр. Татарчевъ, въ качеството имъ на зад
гранични представители, назначени отъ Централния Комитетъ. Хората
приемаха декларациите имъ като напълно съвпадащи съ волята и мисъльта на ВМ РО.
Подиръ загубата на Т. Александровъ редица обстоятелства до
принесоха, щото най-често мене да търсятъ — като членъ въ Цен
тралния Комитетъ — чужди журналисти, за да чуятъ каквото ги ин
тересуваше относно нашата борба. Но идваха и при по-първите хора
на нашите легални организации. Чужденци твърде често се информирваха и отъ редакцията на в-къ .. Ла Маседоанъ ” въ Женева, докато
той излизаше: а въ Америка — отъ Централния Комитетъ на органи
зираната тамъ македонска емиграция.
Първиятъ чуждестраненъ журналистъ, който се яви при мене,
следъ като презъ 1925 година бехъ избранъ въ Централния Комитетъ.
беше Болеславъ Тахауеръ, аташе за културни въпроси и по печата при
унгарската легация въ София. Той се бё срещалъ по-рано и съ Т.
Александровъ. Цели десетилетия г. Тахауеръ остана неизмененъ при
ятель на нашата кауза: готовъ да й услужи съ всичко, което бе по
силите му. Нашето движение е имало множество чужденци приятели:
но отъ категорията на Болеславъ Тахауеръ се броятъ на пръсти.
Следъ него наскоро поиска среща — чрезъ Задграничното ни пред
ставителство — Л. Немановъ, отдавнашенъ сътрудникъ на проф. Павелъ Милюковъ и сж щ о така отъ по-рано познать на Тодора. Немановъ публикува въ чужбина описание за срещата.
И другаде е казано, че благоприятно писа неколко пжти за маке
донската кауза германскиятъ журналистъ г. Валтеръ Брелъ, когото и
лично съмъ виждалъ.
Спомнямъ си, че единъ пжть беха пожелали да ме видятъ група
германски студенти, които сж посетили Балканите въ връзка съ не~
какъвъ международенъ студентски конгресъ. Тия ентусиазирани млади
хора беха чели известия за борбата на ВМ РО : всички говореха съ
ентусиазъмъ и възхищение, задето ние. македонските борци, първи и
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така решително сме се опълчили срещу Версаилската политическа сис
тема. НЪкои измежду гЬхъ изказваха мнение, че борба като нашата
требвало да се започне и въ Германия. Други пъкъ съвсемъ искрено
признаваха, че независимо отъ адмирациите спрямо нашите усилия,
официална Германия се стреми да подържа колкото е възможно
по-добри отношения съ Югославия, главно по икономически съ обра
жения. Така че. никакъ не е сигурно дали .Македония ще бжде под
крепена по н^какъвъ начинъ отъ германците за премахване на роб
ството й. Все пакъ, явни беха недоволствата и въ Германия за ло
шото третиране на националните малцинства.
По едно време поиска среща другь единъ германецъ, за когото
ми писаха приятели отъ България. Оказа се, че това е г. Вернеръ
Щ ормъ, установенъ въ София, и минавашъ като старейшина на нем
ците националъ-социалисти въ България. Приказвахме дълго съ тоя
приятенъ човекъ. З а втори пжть го видехъ въ чужбина близо четнрндесеть години по-късно; това бе година-две преди той да се помине.
Потърсенъ бехъ и отъ другъ младъ нЪмецъ, пжтуващъ къмъ Бал
каните, подъ име Хагеръ. А следъ него се обади още единъ младъ чо
векъ, който ми остави като подаръкъ прекрасенъ географски атласъ.
Имахъ впечатление, че той пжтуваше съ некаква специална мисия: въ
плана му влизаха срещи съ много лица и въ България.
Посещавали сж ме, но по-редко, и италианци. Запомнилъ съмъ
имената на двама души — г. Бонавентура Калоро и г. Феруччо Каоалцаръ. Мнозина италиански журналисти писаха въ полза на нашата кауза,
а почти всички италиански вестници поместваха известията за разви
ващата се въ Македония борба. Най-много, обаче, е популяризиралъ
нашето освободително движение въ Италия между двете световни
войни г. Ж орж ъ Нурижанъ, съ когото презъ 1933 година и лично се
срещнахъ. Той издаде и книги на италиански езикъ върху .македон
ския въпросъ.
Кореспондентъ на .. Нойе Цюрихерцайтунгъ ” помести на 9 ок
томврий 1927 г. известие за срещата му съ члена отъ Централния К о
митетъ Ал. Протогеровъ. Правилно бе казано въ това изявление, че на
шата борба не е дёло на една терористическа група, а на целия потиснатъ народъ. Изтъкналъ бе сжщ о. че нашата цель е независима
.Македония. Между скоба казано, огромното мнозинство между насъ не
сервахме въ искреностьта на тия му думи. — относно независима М а
кедония.
*
В-къ .. Свобода или Смърть ” отъ 22 априлъ 1928 г. предаде из
несеното въ ., Чикаго Дейли Нюсъ " описание за среща на балканския
му кореспондентъ съ члена отъ Ц. К. Иванъ .Михайловъ. И въ в-къ
.. Македонска Трибуна ” отъ 3 май с.г. намираме подробно описание за
тая среща. Кореспондентътъ беше израстналиятъ въ Америка Стоянъ
Христовъ отъ Костурско, проявилъ се като доста добъръ писатель,
чийто разкази биваха помествани и въ големите американски вестниин. З а да си обяснимъ защо журналистите сж търсили повече Иванъ
Михайловъ. т.е. какъ се е подсилвало любопитството имъ, достатъчни
е да прочетемъ и преценки като следната, която Стоянъ Христовъ е
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далъ въ обширното си известие относно Михайловъ: ........Той е вдъхналъ новъ животъ въ революционната организация и неговото име
е станало прочуто изъ цела югоизточна Европа. Той е станалъ една
легенда ”. . . Впрочемъ, официалното насочване на общественото вни
мание повече къмъ менъ, отколкото къмъ другите двама .мои колеги
отъ Централния Комитетъ, б е извършено отъ задграничните предста
вители Баждаровъ, Пърличевъ и Томалевски; rfc беха издали комюнике
до пресата, съ което известяваха, че обшиятъ конгресъ на ВМРО следъ
смъртьта на Т. Александровъ, свиканъ презъ февруарий 1925 г.. е
избралъ мене единодушно, а двамата ми колеги Протогеровъ и попъ
Христовъ съ мнозинството на делегатските гласове. Още тогава забелезахъ на нашите задгранични представители, че е извършена нетак
тичность и дори голема грешка, защото такова публично известие
ще засили още повече завистьта и подозрителностьта на Протогеровъ:
а това само ще усложни моята задача въ Централния Комитетъ и други
наши замисли за доброто развитие на ВМРО до следващия конгресъ.
Споменавамъ, че можеше да се избегне прибързаното съобщение на
Задграничното представителство съ подобенъ несполучливъ текстъ.
А отделенъ въпросъ е каква е била неафишираната. мълчалива пре
ценка всредъ редовете на нашите борци, всредъ нашата младежь,
и изобщо въ преобладающето мнозинство на македонската общественость поотделно за всекиго отъ тримата новоизбрани членове въ
Централния Комитетъ. Въ изявлението предъ Стоянъ Христовъ изрично
съмъ подчерталъ, че македонската организация не е оръдие на никоя
държава. Все по липса на .место не се впускамъ тукъ въ подробности.
*
Големата германска телеграфна агенция .. Телеграфенъ Унионъ ”
помести изложение на своя пратеникъ, който се е срещалъ съ Иванъ
Михайловъ и разговарялъ за характера и целите на В.МРО. Вестникъ
„ Свобода или Смърть ” отъ 5 ноемврий 1928 година препечати това
изложение.
Покрай другите засегнати въпроси, кореспондентътъ се е спрелъ
бегло и на разприте, които презъ същ ата година се беха появили
съ така наречените протогеровисти. Доста логично е писалъ въ ста
тията си, че .. Протогеровъ навсекъде беш е известенъ подъ титлата
.. генералъ Протогеровъ
това показва, че той дължеше отчасти своята
популярность не на принадлежностьта си къмъ ВМРО. но на своята
дейность като офицеръ въ българската армия. Той винаги се чувству
ваше на първо место като такъвъ. Отиваше въ това до тамъ, че покровителствуваше въ македонските окръзи на България клонове на бъл
гарските националистически организации, които се поставятъ въ резко
противоречие съ македонските автономисти . . . ”.
*
Унгарскиятъ в-къ ,, Пестеръ Лойдъ ” отъ 15 февруарий 1930 г.
публикува дълъгъ разговоръ на свой кореспондентъ съ Иванъ Л\ихайловъ.
*
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Сжщиятъ унгарски в. .. Пестеръ Лойдъ " отъ 17 януарий 1934 г.
въ уводна статия пише въ връзка съ преговорите, които се водиха
около сключването на Балканския четворенъ пактъ, между другото:
,, Между въпросите, които сега смущаватъ мирната атмос
фера на Балканите и чието разрешение не е спънка за Балканския
пактъ, единъ отъ най-важните е македонския въпросъ. Този
въпросъ добива актюелность поради това, че съ огледъ на предстоящето сключване на Балканския пактъ, казва думата си г.
Иванъ Михайловъ съ единъ манифестъ на ВМРО. Въпросътъ
е, дали изказаните въ манифеста на Михайловъ очаквания на
македонците ще се сбжднатъ. Съ това македонскиятъ въпросъ
не би се разрешилъ, но би могълъ да се насочи къмъ мирни и
нормални пжтища, което отъ само себе си би било големо
събитие ”.
*
Подъ заглавие „ Македонецъ предлага миръ ” в-къ „ Ню-Йоркъ
Т айм съ” отъ 5 септемврий 1930 г. писа:
„ Иванъ Михайловъ, многоизвестниятъ лидеръ на македон
ските революционери, публикува въ вестниците една декларация,
въ която се подчертава, че македонците желаятъ да продължатъ
борбата за свободата на Македония на парламентарни (легални)
начала.
Ако това не се позволи, казва Михайловъ, т е ще продължатъ
борбата съ всички революционни средства ”.
В-къ „Македонска Трибуна ” отъ 11 с.м. б е писалъ:
..Преди 15 дни една друга телеграма пакъ до в-къ „Н ю Йоркъ Таймсъ ” съобщава, че отъ велики сили е направено да
вление върху българското правителство, за да направи всичко
възможно за арестуването на Иванъ Михайловъ. Тая акция отъ
велики сили стана следъ избухването на адски машини въ Маке
дония и Шумадия. Усилената борба на македонските революцио
нери загрижва отговорните държавници за мира на Балкана и
безъ да издиратъ истинската опасность за тоя миръ и робството
въ Македония и него да премахнатъ. т е см етать, че ще предот
в р а т я т усложнения на Балкана, като премахнатъ ВМРО или
некой отъ нейните водители ”.

Много пжти органътъ на ВМРО Свобода или Смърть " е писалъ
статии, изразяващи становищата на организацията по важните въпроси
относно Македония. Поместени сж въ сжщия вестникъ и различни
съобщения за по-второстепенни въпроси, които сж имали връзка съ
македонските обществени работи.
*
„Големиятъ Бостонски вестникъ .. Крисчанъ Сайънсъ Мониторъ ”
отъ 24 октомврий 1930 г. печати изложение отъ своя софийски корес—
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пондентъ, въ което се дава отзивъ за статията на 1ванъ Михайловъ,
печатана въ софийски вестници, която ние дадохме въ в-къ .. Маке
донска Трибуна.” .
Като казва, че Иванъ Михайловъ е лидеръ на ВМРО и че ла
него се приписватъ всички терористически акции, вършени въ Маке
дония подъ властьта на сърбите, дописката продължава: .. Въ своята
статия господинъ Михайловъ казва, че българите въ Македония подъ
властьта на сърби и гърци сж. подложени на единъ ужасенъ процесъ
на насилствено асимилиране, на което македонците могатъ да се противопоставятъ само чрезъ оржжие, поради това, че всички начини за
легално съпротивление сж отнети на македонския народъ. Ако маке
донците не се противопоставятъ съ всички средства, които иматъ
на свое разположение, заявява г. Михайловъ, т е ще бждатъ унищо
жени като българи ”.
(..Македонска Т рибуна”, 30 октомврий 1930 г.).

*
В-къ „ Македонска Трибуна” отъ 14 юлий 1932 г. предаде описа
нието отъ проф. Джанъ Бейклесъ за срещата му. която е ималъ съ
Иванъ Михайловъ и въ която сж били засегнати редица въпроси около
робството въ Македония и нашата освободителна борба.
*
На 25 августъ 1932 г. .. Македонска Трибуна” даде пакъ дълго
съобщение за сказката на професоръ Джанъ Бейклесъ предъ конфе
ренцията на политическия институтъ въ Уйлямстаунъ. въ Масачузетсъ,
състояла се на 18 с.м. И въ този случай г. Бейклесъ съвсемъ правилно, но и съчувствено, е изложилъ какво е положението въ .Маке
дония, и какво преследва ВМРО. Македонското движение има голЯмо
основание да бжде признателно на проф. Бейклесъ. който докрай
остана защитникъ на погазената въ Македония правда.
*
В-къ „Македонска Трибуна” отъ 16 февруарий 1933 г. предаде
целия разговоръ, воденъ отъ кореспондентъ на Хърватски Листъ и
Даница Хърватска ”, (отъ 31 януарий с. г.) излизащъ въ Ню-Йоркъ,
съ Ив. Михайловъ. Въ разговора сж засегнати редица подробности
свързани съ идеята за независима Македония.
Ц.

В-къ .. Македонска Трибуна ’’ отъ 25 януарий 1934 г. съобщава:
„ Виенскиятъ кореспондентъ на ,. Чикаго Дейли Нюсъ ” съоб
щава. че ВМРО е издала една декларация, въ която се казва на
каква база може да се постигне траенъ миръ на Балканите. Въ
декларацията между другото се пише, че ВМРО е готова да
посрещне всеко братско сътрудничество между балканските на
роди за установяването на мира на Балканите, стига отъ страна
на Югославия и Гърция да се зачетатъ и гарантиратъ правата
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на малцинствата въ техните държави. Не стане ли това, про
дължава декларацията, революционнпт-k акции ще продължатъ.
Тази декларация е била издадена отъ страна на ВМРО въ
връзка съ станалите напоследъкъ дипломатически разговори и
срещи, които се водиха на Балканите ”.
*
Вестникъ ,, Ню-Йоркъ Таймсъ ” отъ 21 януарий 1934 г. пише въ
връзка съ конференцията на Малкото съглашение, открита презъ сж 
щия месецъ въ Загребъ:
„ Проблемътъ за сключване на единъ балкански пактъ доми
нира въ югославянската и ромънската политика и д-ръ Бенешъ
(чехословашкиятъ министъръ на външните работи) се опитва да
склони и България да се присъедини: обаче, София до днесъ
отказва да стори това.
Последниятъ миролюбивъ манифестъ, отправенъ отъ лидера
на Вжтрешната Македонска Революционна Организация, Иванъ
Михайловъ, който приема сключването на единъ балкански пактъ,
ако той гарантира политическите и културни права на македон
ските малцинства въ Югославия и Гърция, дава надежденъ изгледъ
на преговорите ”.
*
Вестникъ „Македонска Трибуна”, излизащъ въ Индианаполисъ,
дава известие за книгата ,, Герои и атентатори ”, публикувана на англий
ски отъ Стоянъ Христовъ. Въ глава първа тази книга се занимавала
съ Иванъ Михайловъ. Христовъ на едно место пишелъ: ,, Вие не можете
да промените възгледите на Михайловъ. Може да му приказвате и
той ще слуша. Обаче, той е мислилъ само едно нещо въ продължение
на десеть, на двадесеть години — автономията на Македония. То се
е отпечатило въ ума му, оформило е физиономията му въ една брон
зова непреклонность”.
,, Македонска Трибуна ” съобщава, че в-къ ,, Ню-Йоркъ Сънъ ”
отъ 19 априлъ 1935 година е поместилъ обширенъ отзивъ за тая
книга, отъ г. Джеймсъ Грей. На 5 май ,, Ню-Йоркъ Т ай м съ ” публикувалъ сжщо отзивъ за книгата, написанъ отъ г. Уалтеръ Литълфилдъ,
единъ отъ политическите редактори на вестника. Г-нъ Литълфилдъ на
рича Югославия съ име ,, Велика Сърбия ”, означава я като разгле
зено дето на Парижката мирна конференция; и казва, че спремо сръб
ското управление турците се явяватъ много по-добри — той ги на
рича, при сравнението си, ,, ангелъ-хранитель ”. Г-нъ Литълфилдъ н е 
колко пжти открито е защитилъ македонската кауза. Въ отзива си
той отбелезва, че Т. Александровъ е убитъ отъ хората на Ал. Прото
геровъ и на Москва, и че начело на революционната борба застава Ив.
Михайловъ.
И в-къ ,, Ню-Йоркъ Хералдъ Трибю нъ” е далъ рецензия за сж 
щата книга на 5 май, отъ писателя Луисъ Адамикъ. Относно описанието,
което Стоянъ Христовъ е далъ на Иванъ Михайловъ, г. Адамикъ казва,
че е единъ съвършенъ портретъ.
-
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Не вервамъ, че съ казаното до тукъ съмъ нзчерпилъ всички мои
разговори, които сж били публикувани въ чуждата преса. И не мога
си ги спомня всички.
*
Но правени сж срещи, както е ясно отъ казаното по-горе. и съ
лица отъ разни чужди страни, безъ да е писано върху това въ вест
ници.
Измежду чужденците, които проявяваха особенъ интересъ къмъ
македонската кауза, едвали не на първо место требва да поставя ун
гарците. Известно е каква великолепна пропаганда срещу Версайлеките
договори вършеше самата унгарска държава. Така че. политиците и
журналистите на Маджарско сметяха, че македонските борци сж въ
jSviuHOCTb първите ревизионисти следъ 1919 г. Зятовя. когято имаха и
най-малката възможность, унгарски общественици и отговорни лич
ности пожелаха и лично да разговарятъ съ хора отъ македонското
движение.
Освенъ споменатия г. Болеславъ Тахауеръ, при мене сж идвали
за запознаване и разговоръ и следните унгарци: Шандоръ де Кишъ,
гълномощенъ министъръ въ София; Лайошъ де Рудняй. пълномощенъ
»шнистъръ въ София: Констянтинъ Бакай, воененъ аташе въ София:
Ернестъ де Кьолей, воененъ аташе въ София: Евгений де Рускай. вое
ненъ аташе въ София (него съмъ виждалъ и въ чужбина). Сжщо въ
чужбина имахъ случай да се запозная съ г-нъ Де Хори, унгарски
пълномощенъ министъръ въ Римъ; той минаваше като единъ отъ найдобрите маджарски дипломати.
*
Презъ 1933 г. идва да се срещнемъ г. Анри Герню, за когото дру
гаде е казано вече, че е бивалъ министъръ на просветата въ Франция
и председатель на общото сдружение за правата на човека и граж
данина. Придружаванъ беш е отъ запасния полковникъ Коста Николовъ
и проф. Венелинъ Ганевъ, който въ началото на комунистическото
управление б е въ България единъ отъ регентите. За тази среща нищо
не б е писано публично. Г-нъ Ж оржъ Десбонъ по-късно ме уверяваше,
че мисията на г. Герню при мене — за която билъ помоленъ отъ френ
ското външно министерство — е имала една определена задача — да
провери дали ВМРО е наклонна да се откаже отъ своята борба срещу
Югославия; и дали възприема идеята за интегрална Югославия, въ
която би влезнала и България.
Г. Герню не постави открито предъ мене въпросите. Но схванахъ
въ разговора, че искаше да чуе какъ преценявамъ споменатата идея.
Отговорихъ му, че .Македония желае да бж де свободна и независима.
И че ВМРО ще остане верна на този идеалъ при всички условия.
X
Средъ нашия потиснатъ народъ и сега е на лице убеждението,
че най-справедливо е онова решение на македонския въпросъ. което
ВМРО е предлагала още при своето зараждане и не е било мжчно да
се реализира. На това гледище останаха непоколебимо и големо число
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хора между интелигенцията, между мислящитЪ срЪди, специално и
всредъ ония, които заемаха по-малки или по-го.тЬми отговорни мЪста
въ освободителното движение.
Ако се постави въпросъ за мене лично, отговарямъ, че отъ пър
вия часъ на моето участие въ нашето дЪло и до този моментъ стоя
на с ж щата позиция.
Убеждението ми съмъ ималъ случай да изнасямъ и въ статии.
Такива съмъ писалъ най-често анонимно, особено откакто се намирамъ
въ емиграция, но пон-Ькога съмъ излизалъ и съ подписани статии.
За пръвъ пжть съмъ защитилъ нашето становище за самостоя
телно дЪло и за независима Македония въ една обширна статия, насо
чена срещу онЪзи, които прислонени при чужда политика, започнаха
съ опити за подравяне на македонскитЬ организации следъ първата
св-Ьтовна война. Статията б-fe публикувана презъ 1923 г. или въ първит^
месеци на 1924 г. (не си спомня.мъ точно). Още 6Ъ живъ Т. Алек
сандровъ. Научихъ още тогава, че събралитЬ се въ Виена няколко
души българи, въ услуга на третия комунистически интернационалъ.
остро сж се произнасяли противъ .мене, отдавайки статията на менъ,
макаръ да 6Ъ подписана съ псевдонимъ.
Преди това, б^хъ написалъ единъ прегледъ на развилитЬ се презъ
Илинденското възстание сражения; помЪстенъ 6% въ първия брой на
студенсткото ни списание .. Илиндень ”.
Следъ като б^Ьхъ вече въ Централния Комитетъ на ВМРО. ня
колко пжти съмъ излизалъ съ подписани статии, все въ връзка съ по
литиката и тактиката на ВМРО. Въ момента добре си спомнямъ за две
отъ тЬхъ. Едната 61» изпратена.до в-къ ...Македонска Трибуна” въ
Индианаполисъ, който б"Ь започналъ наскоро да излиза: озаглавена 6%
„ Две думи за нашитЬ позиции ”. Появи се въ казания вестникъ на 9
юний 1927 г. Цитати отъ нея бЪха дадени и въ .. Свобода или Смърть ”
отъ 15 юлий с.г. Атакувахъ сръбската теза, че на Шумадия била не
обходима Вардарската долина по стопански причини. Поставяхъ тоя
въпросъ: по стопански причини ли Сърбия денационализирва съ огънь
и мечъ българското население въ Македония ? Изтъквахъ. че и Гърция
се заблуждава като см-Ьта, че нЪма да има македонски въпросъ ако
отъ южнитЬ околии на нашата родина бждатъ прогонени българитъ;
и заключавахъ. че македонскиятъ въпросъ нЪма да загуби отъ своята
острота даже и като се опитватъ да се споразумЪватъ помежду си
Сърбия и Гърция съ България. Що се отнася до ср-Ьдствата на нашата
отбранителна борба, тЬ ни се налагать отъ самитЬ поробители.
Въ връзка съ тази статия се появиха коментари въ сръбски и
гръцки вестници.
Другата статия, която си спомнямъ, 6Ъ публикувана въ бр. 119 о т ъ
м. септемврий 1930 г. на в. „Свобода или Смърть ”. Тя бЪ написана по
случай шесть години отъ смъртьта на Т. Александровъ и 6Ъ озаглавена
,, Революционниятъ методъ въ .македонското освободително движение ”.
.Между другото, казано 6Ъ тамъ и следното: ..Ако турцитЬ продължа
ваха да влад'Ьятъ Македония и следъ 1912 година, тЬ щЪха да назоваватъ македонскитЬ българи съ сжщото име, съ което ги наричаха въ
продължение на 500 години ”.
На друго мЪсто въ статията пишехъ: .. Нека си спомнимъ нещаст
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ната 1918 година. Тогава вЯрващитЯ въ бждещето на българщината,
които биха могли да одобрять какъвто и да е рискъ и жертва за
едно родолюбиво дело, требваше да се търсятъ съ фенеръ въ Бъл
гария ”. Казано б е и това: „ . . .Поради македонското революционно
движение българската държава не могла да изпълни дълга си спрЯмо
страдащия въ Македония българинъ. Никой отъ ония, които искрено и
ссриозно следятъ развитието на македонския въпросъ, нЯма да по
вярва въ това. Българските правителства всЯкога сж длъжни и сво
бодни да се застжпватъ за правата на македонските българи, стига
да иматъ съзнанието и куража за това. Отъ факта, че последните, би
дейки тъй зле поставени, предпочитатъ да теглятъ рисковете на една
революционна борба, отколкото да загинатъ, произхожда едно още поголЯмо право и основание за българските правителства да правятъ съ 
ответни постжпки. Но ако т е, вместо да изпълняватъ дълга си, осж ж датъ македонците за борбата имъ, следва ли да се приеме, че послед
ните, за да угодятъ на българските правителства, би требвало да търпятъ робството като стадо, за да поверва всеки, че т е сж се вече
денационализирали, или че и никога не сж били българи ? . . ”
Въ статията е казано още:
„ . .. Най-неоправдано и най-безсмислено си остава за насъ не
одобрението, което иде отъ слепата партизанщина въ България. Тая
партизанщина има непростимъ грехъ и предъ свободния българинъ за
това, че въ продължение на 50 години се лута въ омагьосанъ кржгъ,
неспособна да създаде, даже следъ страшната катастрофа отъ 1918 г.,
единство поне по съдбоносните за нацията въпроси на външната по
литика. А нейниятъ най-тежъкъ грехъ къмъ Македония е това, че отъ
1893 година насамъ тя не е чужда на всички пречки, които подкопаватъ
единството и силата на македонското дело ”.
Писалъ съмъ върху идеите на македонското движение и въ след
ните брошури и книги, които публикувахъ:
а) „ Превратътъ отъ 19 май 1934 г. въ България и македонското
движение ” подъ псевдонимъ Балканикусъ.
б) „ Сталинъ и македонския въпросъ ”. Книгата е печатана на бъл
гарски и на английски езикъ въ Америка, подъ псевдонимъ Македоникусъ.
в) „ Македония — Швейцария на Балканите ”. Печатана е подъ ис
тинското ми име въ Америка на български и на английски езикъ.
г ) „ По трънливия пжть на македонското освободително д е л о ”.
Книгата е печатана на български съ псевдонимъ Брегалнишки.
д) Брошурата (отъ начало статия) „Нашата 1903 година”. Печа
тана е съ истинското ми име въ сборника на нашата американска
емиграция по случай 50-годишнината на Илинденското възстание и
60-годишнината отъ създаването на ВМРО.
е) „ ВМРО ”. Малка книжка, въ която се прави бегълъ прегледъ на
македонското освободително движение. Печатана б е презъ време на
втората световна война на български езикъ, анонимно. За пръвъ пжть
б е публикувана на части, въ едно хърватско списание въ Загребъ.
ж) „ Спомени-I — Младини ”. Печатана съ моето име въ Италия
презъ 1958 г., на български езикъ.
з) „Спомени-Н — Освободителна борба (1919-1924 г.) ”, печата
на на български презъ 1965 г. въ Брюкселъ.
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СмЪтамъ, че — споредъ силитЯ ми — и чрезъ тЯзи писания,
както и чрезъ други, които сж излизали изподъ перата на мнозина на
ши общественици, фактически е водена борба въ името на идеитЪ,
които ВМРО написа на своето знаме още въ първит-fe дни на появя
ването й. Всички отклонения отъ мисъльта за независимость докарваха
несполуки за нашия народъ, комплицирваха .македонския въпросъ и
разпокжсваха Македония.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Ns 48

КРАТЪКЪ СПИСЪКЪ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БЛАГОПРИЯТНИ
ОТЗИВИ ЗА ПРЕСЛЕДВАНАТА ОТЪ ВМРО ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛЬ
— НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ
Л\ного отъ следващите по-надолу мнения на чужденци заслужава
да бждатъ цитирани по-обстойно. Това може евентуално да бжде сто
рено въ една друга моя книга.
.Могло би да се посочатъ и редица други изказвания въ полза на
независима Македония отстрана на видни чужденци и меродавни евро
пейски и американски вестници. Но азъ разполагахъ само съ малко
материали на ржка; а отъ друга страна се стрем-Ьхъ въ тая книга да
дамъ свидетелства предимно отъ периода, който б е еднакво отдалеченъ
— приблизително — отъ края на първата световна война и началото
на втората голяма война.
А Н ГЛ И И С К Н о т з и в и

а) Лондонскиятъ в-къ „ .Манчестеръ Гардианъ ” помества дописка
отъ Парижъ изтъквайки, че горещите стремежи къмъ македонска не
зависимость давать необикновенна сила на ВМРО. Извадка е дадена
въ в-къ „.Македонска Трибуна” отъ 3 ноемврий 1927 г.
б) Въ споменитЬ си за първата голема война познатиятъ английс
ки публицистъ г. Уйкамъ Стийдъ говори и за автономията на Маке
дония. Той пише, че автономията би отговаряла на гледището на са
мите македонски българи. Има извадка въ вестникъ
Свобода или
Смърть ” отъ 5 мартъ 1928 г.
в) В-къ „ .Манчестеръ Гардианъ” въ уводна статия отъ 15 февруарий 1929 г. говори за Македония на .македонците ”.
г ) Думите на Уйлямъ Гладстонъ „ Македония за македонците
сж всепознати. Чрезъ т ех ъ той фактически беш е посочилъ една фор
мула, която съ нищо не пакостеше, а само отъ полза можеше да бж 
де за българите, както и за другите живущи въ .Македония народ
ности. Съ други думи, изречената отъ него формула по решението на
македонския въпросъ идваше като втора услуга за българщината; пър
вата е изразена въ гръмовитата му защита следъ Баташкото клане, —
защита, която много благоприятно настрои це.ю то европейско обще
ствено мнение, дори и по-далечното американско, за да може Русия да
обяви по-спокойно освободителната война презъ 1877 г.
Софийскиятъ в. „ .Македония ” отъ 2 априлъ 1934 година помести
писмото-документъ, което Уйлямъ Гладстонъ е отправилъ до г-нъ
К.С. Хаукинъ, виденъ английски общественикъ и членъ на либералната
партия. Това историческо писмо има следното съдържание:
„ Хауанданъ, 19 януарий 1897 г.
До K. С. Хаукинъ
Лондонъ — В
Драги Господине,
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Безнадежностьта на турското правителство би ме направила
да бжда съ удоволствие свидетель на неговото измитане отъ стра
ните, които измжчва; но, безъ да се знаятъ средствата, нуждни,
за да се подържа едно възставане, азъ не смея да взема отговор
ностьта въ насърдчаването му, въ каквата и да е форма или
степень.
Следъ Отоманското правителство нищо не може да бжде по
за оплакване и по-заслужаваще укоръ, отколкото завистьта меж
ду гръкъ и славянинъ, както и плановете на сжществующитЪ вече
държави да завзиматъ други земи.
Защо да не бжде Македония за македонците, тъй както е
България за българите и Сърбия за сърбите ? И ако т е всички сж
малки и слаби, нека се съюзятъ заедно за защита, за да не бж 
датъ разпокжсани отъ други, били т е големи или малки, — което
вероятно ще бжде резултата на разприте помежду имъ.
Вамъ твърде преданъ, (подп.) В.Е. Гладстонъ”
Преписъ отъ това писмо б е доставилъ на редакцията на в. ,, Ма
кедония ” г. инжинеръ Хр. Станишевъ, некогашенъ членъ-касиеръ на
Върховния македонски комитетъ въ София.
Писмото окончателно опровергава онези, които разправятъ, че
Гладстонъ не е препоржчвалъ идеята „Македония за македонците”.
За всекиго е очевидно, че Гладстонъ е казалъ точно туй, което
ВМРО и целото македонско движение неуморно проповедватъ и до
днесъ. А именно — че Македония требва да получи своето единство и
независимость; че балканските държави не требва да ламтятъ за нейни
територии; и че — за общото имъ добруване и спасение — балканските
държави (и Македония въ това число) могатъ и требва да се сдружатъ.
Тукъ споменавамъ и за този документъ (писмото на Гладстонъ),
тъй като той за пръвъ пжть б е изнесенъ въ македонско печатно из
дание следъ като турската власть бе напуснала македонската територия.
А М Е РИ К А Н С К И О ТЗИ ВИ

а) Г-нъ Роджеръ Балдуинъ, председатель на международния ко
митетъ за политически затворници, между другото казва: ,, Азъ стоя
на принципа за една напълно независима Македония като членъ на
една Балканска федерация. Извадка има въ в. ,, Ла Маседоанъ ” отъ
8 май 1931 година.
б) Американскиятъ професоръ Рудолфъ Брода е държалъ на 3
ноемврий 1931 г. въ Женева сказка на тема ,, Обществото на Наро
дите и потиснатите народи ”. Застжпва идеята за независима Македония.
в) Проф. Фердинандъ Шерилъ отъ университета въ Чикаго пише
въ женевския вестникъ ,, Ла М аседоанъ” отъ 27 ноемврий 1931 г. за
независима Македония.
г) Проф. д-ръ Ф. К. Крюгеръ пише за независима Македония въ
списанието „ Маседония ” отъ 1 януарий 1932 година.
д ) В-къ „ Спрингфилдъ Сънъ ” отъ 17 септемврий 1932 година се
произнася за независима Македония.
е) Проф. Джанъ Бейклесъ говори за независима Македония предъ
конгреса на македонската емиграция въ Кливеландъ, Охайо. Съобщено
е въ в. „Македонска Трибуна” отъ 22 септемврий 1932 година.
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ж)
Д-ръ Едгардъ Дж. Фишеръ въ сказка, държана предъ кон
греса на македонската емиграция въ Америка, гр. Акронъ. О., на 1 сеп
темврий 1935 г. на тема Национализъмъ, малцинства и Македония ”,
настойчиво препоржчва независимостьта на нашето отечество.
ГЕРМ А Н С К И ОТЗИ ВИ

а) В-къ
Свобода или Смърть ” отъ 1 ноемврий 1927 г. цитира
какво пише за независима Македония вестникъ „ Килеръ Нойесте Нахрихтенъ ”.
б) Берлинскиятъ вестникъ .. Дойче Тагестцайтунгъ ” отъ 4 мартъ
1930 г. пише за независима Македония.
в) Органътъ на Националъ-социалистическата партия въ Германия
,, Фьолкишеръ Беобахтеръ ” отъ 11 септемврий 1933 г. пише за Тодоръ
Александровъ и Иванъ Михайловъ и застжпва идеята за независима
Македония.
И Т А Л И А Н С К И ОТЗИ ВИ

Въ следващите по-надолу вестници н^ма да повтарямъ, че се
застжпва сжщата идея. Това нека се подразбира само по себе. А ще
следватъ само имената на вестницит-fe или авторите.
а) В-къ „ Ресто делъ Карлино ” отъ Болоня на 11 октомврий 1927 г.
б) Г-нъ Франческо Нити, бившъ министъръ-председатель на Ита
лия, въ ,, Ню-Йоркъ Таймсъ ” отъ 22 януарий 1928 година.
в) Специаленъ пратеникъ на в-къ „ Кориере Падовано ”, излизащъ въ Ферара. Цитиранъ отъ в. „Македонска Трибуна” на 27 юний
1929 година.
г) Генералъ Винченцо Мурикьо помества на 19 юний 1931 г. ста
тия въ софийския вестникъ „ Македония ”. Той е единъ отъ офицеритЬ-реорганизатори на турската жандармерия въ Битолския окржгъ.
Застжпва идеята за независима Македония.
д ) Г-нъ Еджицио Парвисъ пише въ издадената отъ г. Ж оржъ
Нурижанъ книга .. Ла Мачедониа нелъ пенсиеро италиано ”. Римъ 1932
година.
е) Г-нъ Ариго Солми въ спомената по-горе книга на г-нъ Ж оржъ
Нурижанъ, Римъ 1932 година.
ж ) Г-нъ Е. Г. Парвисъ въ в-къ .. Ла волонта Д ’Италия ”.
з) Генералъ Винченцо Мурикьо въ в-къ .. Ла М аседоанъ” отъ 18
лприлъ 1934 година.
Ф РЕНСКИ О ТЗИ ВИ

а) В-къ „ Ла Волонте ” отъ 18 юний 1921 г.
б) Г-нъ Анри Герню, председатель на Лигата за правата на чо
века, бившъ министъръ на просветата въ Франция, предъ кореспондентъ на в-къ .. Ла Бюлгари ”. Цитиранъ въ „Македонска Трибуна”
отъ 5 мартъ 1927 година.
в) Г-нъ Жюстенъ Годаръ, бившъ френски сенаторъ и министъръ,
на македонска вечерь въ Парижъ. Съобщава в-къ .. А^акедонска Три
буна ” отъ 8 септемврий 1927 година.
г) В-къ .. Льо Пети Журналъ ” отъ 10 юний 1928 г.
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д) Г-нъ Раулъ Естоние въ в-къ ..Л а Ревю М ондиалъ ” о тъ 1 юний
1929 година.
е) Г-нъ Ж ю стенъ Годаръ в ъ списание ..Л а Ж ьонъ М асед о ан ъ 7'.
бр. 2 о т ъ февруарий 1931 година.
ж ) Проф. Паулъ Паси о тъ Сорбоната, — въ в-къ .. Л а М аседоанъ ”
о тъ 20 февруарий 1931 г.
з) Г-нъ Ж о р ж ъ Десбонъ въ в-къ ..Л а М аседоанъ " о тъ 17 априлъ
1931 г.
и) Г-нъ Ж ак ъ Кайзеръ, главенъ секретарь на меж дународната ф е
дерация на Л игата за правата на човека, в ъ списание ,. Л а Ж ьонъ Ма
седоанъ ” о тъ 5 май 1931 г.. — въ статия .. Свободна .Македония въ
една свободна Европа ” .
й) Г-нъ С. Фердинандъ-Ло. професоръ и писатель. Съобщено
въ в-къ ...Македонска Т ри бун а" отъ 3 септемврий 1931 година.
к) Г-нъ П оль Бастидъ. членъ в ъ комитета за външни работи въ
френския П арламентъ и бившъ министъръ. Съобщено и въ в-къ .. .Ма
кедонска Трибуна 7< о т ъ 31 .мартъ 1932 година.
л) Г-нъ М арнуеъ Мутё. френски депутатъ. социалистъ, въ в-къ
.. Ла М аседоанъ " о тъ 1 априлъ 1932 година.
А ВС ТРН П С К П О ТЗИ ВИ

а) В -къ .. Вийнеръ Алгемайне Ц айтунгъ ". Цитирано въ в-къ .. Сво
бода или С м ъ р т ь ” о т ъ 15 октомврий 1927 г.
б) А лфредъ Рапапортъ, бившъ австрийски консулъ въ Ш кодра.
П рнзр^нъ, Б а гд атъ : помощникъ-цивиленъ аген тъ по М юршцегскитЬ
реформи в ъ .Македония: бившъ генераленъ консулъ въ Скопие, а сетне
ш еф ъ на политическия отд-Ьлъ въ австрийското министерство на външнитЬ работи.
Пише за независима .Македония въ списанието .. Ла Ж ь^нъ .Масе
доанъ ". П ариж ъ. бр. 10 о тъ декемврий 1931 година.
УНГАРСКИ ОТЗИВИ

а) В -къ " Ревю де О н г р и ". Цитирано въ в-къ .. Свобода или
С м ърть " о тъ 5 м ар тъ 1928 г.
б) Унгарскиятъ писатель И ванъ В. Н адж ъ ( Наги) в ъ брошура от
носно Македония, издадена о тъ института за международно право при
университета Елизабетъ въ гр. Печъ, Унгария.
РО М Ъ Н С К П о т з п в ъ

В -къ .. И ндрептареа " о тъ 7 февруарий 1933 г.
Т У РС К И о т з и в и

а) В -къ .. Х а б е р ъ ’’ о т ъ 14 февруарий 1932 г.
б) С ж щ иятъ вестникъ с ъ подписъ П. К остурски пом ества друга
статия в ъ полза на Македония.
в) Таксинъ Бей. бивш ъ каймакаминъ въ Разлож ко. пише. въ ка
чеството си на народенъ представитель въ Анкара, до директора на
гимназията в ъ Якоруда, че независимостьта на Македония се налага
о т ъ общия интересъ на дветЬ нации — ту р ската и бъ лгарската: и че
—
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тая хубава страна е паднала въ недостойни ржце. Цитирано и въ ” Ма
кедонска Т р и б у н а” о тъ 24 м артъ 1932 година.
И Р Л А Н Д С К И отзивъ

Г-нъ Й озефъ Ганели, председатель на Съюза на ирландските дру
ж ества въ Съединените Щ ати, и бившъ борецъ за освобождението на
Ирландия, е говорилъ на свикания отъ хървати и македонци на 13 де
кемврий 1931 г. въ Чикаго голем ъ митингъ.
А Л Б А Н С К И О Т ЗИ В Ъ

В -къ „ Ш киперия Е ре ” , излизащ ъ въ Кюстенджа, отъ 22 май
1928 г.
Б ЕЛ ГИ И С К И О ТЗИ ВИ

а) В -къ „ Н етъ Фолкъ ” . Цитирано въ в-къ ,, Свобода или См ърть ”,
органъ на ВМРО отъ 1 октомврий 1927 година.
б) В -къ ,, Ла Л ибъръ Белж икъ ”. Цитирано и въ в-къ ,, Ню-Йоркъ
Хералдъ Т р и б ю н ъ ” отъ 16 февруарий 1930 г., и въ в-къ „М акедонска
Т р и б у н а” отъ 27 февруарий с.г.
в) Списанието „ Етюдианъ Социалистъ ” , броя о тъ февруарий
1930 г. Цитирано въ в-къ „ Л а М аседоанъ. ”о тъ 21 м артъ 1930 година.
г) Г-нъ Леонъ Трокле, деп утатъ отъ градъ Л иеж ъ, членъ въ пар
лам ентарната комисия по външ ните работи, писалъ статия „ М акедо
ния и м и рътъ ” , въ в-къ „ Л а М асед о ан ъ ” , Ж енева, 30 януарий 1931 г.
Ш В Е Й Ц А Р С К И О ТЗИ ВИ

а) В -къ „ Е ф оръ ” . Цитирано въ в-къ ,, Свобода или С м ърть ” отъ
15 ноемврий 1927 година.
б) Г-нъ Вилиямъ М артенъ, твърде авторитенъ и голем ъ публицистъ, е писалъ въ в-къ „ Ж урналъ дьо Ж еневъ ” . Цитирано и въ
в-къ ..С вобода или С м ъ р т ь ” отъ 18 декемврий 1928 година.
в) Световно известния ученъ проф. А вгустъ Форелъ. О баж далъ се
е нЯколко пжти съ статии въ в-къ ,, Ла М а сед о ан ъ ” . Негова статия
отъ този вестникъ е цитирана и въ „М акедонска Т р и б у н а ” о тъ 26
м артъ 1931 г.
г) Въ в-къ ,, Л а Трибюнъ дьо Ж е н е в ъ ” о тъ 8 и 9 септемврий
1932 г. е пом естена обширна статия за македонската борба о тъ поз
натия публицистъ г. Ж ан ъ Луголъ. Въ стати ята си се е спрЯлъ и в ъ р 
ху дЯлото на Т. Александровъ и Ив. Михайловъ.
Г Р Ъ Ц К И ОТЗИ ВИ

а)
Атинскиятъ вестникъ „ Врадини ” о тъ априлъ 1929 г. признава,
че македонските борци искатъ независима Македония; и че английски
те вестници говорили за македонския въпросъ както въ времето на
Гладстонъ. Гръцкиятъ вестникъ, обаче, изразява известно съмнение
относно искреностьта на македонските борци по въпроса. Бои се, обаче,
съвсем ъ ясно да каже, че идеята на Гладстонъ — „М акедония на м а
кедонците ” е спасителна.
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б)
И злизащ иятъ въ Австралия гръцки вестникъ „ М акедоникосъ
Кириксъ ” въ броя си отъ 11 ноемврий 1963 година пом ества статия
отъ бившия гръцки министъръ г. Георгиосъ Модисъ, който се възмуща отъ сърбокомунистическата политика; и особено защ ото тя не
признава за македонци никоя друга народность (освенъ насила денационализирваните въ Вардарска Македония българи). Г-нъ Модисъ
пише: „ . . .даже и лидера на македонския комитетъ Ванчо Михайловъ.
въ книгата си ,, Македония — Ш вейцария на Балканите ” гледа съ
презрение на тая безогледна и егоистична т^хн а политика — игно
риране сж щ ествуването и незачитането правата на ж и веещ и те въ
Вардарска Македония народностни групировки ” .
Т^зи думи на бившия гръцки м инистъръ може да се каж атъ и за
ц ялата програма на ВМРО, която винаги се е борила за равноправие
на народностите и считала, че независима Македония означава найправилното разрешение на македонския въпросъ, полезна за всички
въ Балканитё и въ Европа.
ХЪРВАТСКИ о т з и в ъ

В -къ ,, Кориере дела Сера ” отъ Милано, съ дата 9 декемврий
1928 г. предава изявления на д -р ъ В. М ачекъ въ полза на македонската
автономия.
ХОЛАНДСКИ о т з и в ъ

В -къ ,, Алгеменъ Ханделсблатъ ” пише, че ВМРО иска автономна
Македония съ Солунъ като столица. Произнася се симпатично за ма
кедонските борци, прибавяйки на края очевидна симпатия за т е х ъ ,
изразена въ дум ите: ,, Ш еф ъ тъ на тази организация, наследникътъ на
прочутия Тодоръ Александровъ, е Иванъ Михайловъ, балканскиятъ
орелъ ” .
Такива характеристики, или определения за хората на ВМРО за
насъ н ем атъ друго значение, освенъ като доказателство, че въ свобод
ния с в е т ъ имаше множество мислящи хора, които не считаха теж ката
и основателна македонска борба като некакво бандитство.
С РЪ БС К И О ТЗИ ВИ

а)
Г-нъ Драголю бъ Йовановичъ, водачъ на левото крило въ сръ б 
ската селска партия, и проф есоръ въ Белградския университетъ, се из
казва за целостна, обединена Македония. Но той е привърж еникъ и
на интегрална Ю гославия до Черно-море, докато ВМРО пледира за не
зависима Македония, чрезъ която се улеснява евентуално и Балканска
федерация.
б)
С ръбскиятъ владика въ Америка Дионисий публично призна въ
издаваните о тъ сръ бската емиграция въ новия с в е т ъ вестници, че
И ванъ Михайловъ се борилъ за независима Македония, а не за присъеди
няване къ м ъ България. Това той писа следъ втората световна война и
дум ите му беха цитирани въ „ М акедонска Т р и б у н а ” .
Д В Е Х А Р А К Т Е Р Н И Б Ъ Л Г А Р С К И П Р И ЗН А Н И Я

Н аричамъ ги характерни, защ ото и зхож датъ о тъ двам а пронон—
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сирани въ миналото български върховисти, и двам ата културни хора
и родомъ отъ Македония.
Много бивши върховисти сж се влели въ редовете на ВМРО, в ъ з
приемайки мисъльта за независима Македония. Но азъ все пакъ посочвамъ следните две мнения:
а) Едното б е изказано о тъ полковникъ П етъ р ъ Д ървинговъ, ро
домъ о тъ Кукушъ, п озн ать воененъ писатель въ България. Като дойде
за срещ а съ мене в ъ дома на Таско Стоилковъ в ъ с. Кочериново, той
въ разговора направи следното търж ествено признание:
„ Страш на пакость беш е за народа ни, за борбата му, за еф екта въ
чужбина, наш ата върховистска акция. Не требваш е нито единъ чо
в е к ъ д а се отделя о тъ редовете на ВМРО. Ако не върш ехме подобни
греш ки, щ ехме може би да дойдемъ до автономия и преди балканската
война; и много вероятно е да не нам ереха у себе си кураж ъ полити
ческите фактори, които съвсем ъ изоставиха автономията въ 1912
година ”.
Т ези думи той произнесе предъ голем а група видни македонци —
генералъ Боядж иевъ, Хр. Силяновъ, д -р ъ К.Д. Станишевъ, Никола
Стояновъ и прочее, които б ех а дошли да чуятъ мнението на ВМРО, че
тя нем а никаква охота да преследва „ протогеровистите ” , стига т е да
се о тк аж атъ о тъ пакостните имъ дела.
б) Георги Белевъ о тъ О хридъ, бившъ директоръ на Солунската
^еална гимназия, бившъ секретарь на Върховния ком итетъ въ София,
бившъ нелегаленъ върховистски борецъ, ми писа саморжчно писмо
следъ 1928 г. Най-решително осж ж даш е и върховистската дейность и
се разкайваше, че е м огълъ толкова много да се заблуж дава, за да взи
ма живо участие въ нея. Считаше върховизма чисто и просто като
борба насочена срещу ш ансовете и благополучието на българската
нация, специално на .Македония.
*
И деята за автономия на Македония бе приета о тъ общ ественото
.мнение и отъ голем и те държ ави като неизбеж на. Тя б е у зр ел а преди
балканската война, но б е изоставена о тъ Балканския съю зъ.
Ето какво пише проф. Никола М илевъ в ъ „ Л а Ревю Контампоренъ ” въ статията си ,, Неспокойна Македония ” (П ариж ъ, броевете
о тъ 1 юний и 1 юлий 1923 година):
,, Автономията б е горещо желание на населението. Тя съ ставля
ваше политическата програма на оная тайна революционна организа
ция, която, създадена въ 1893 г. въ гр. Р есен ъ о тъ неколко български
учители, бързо разшири м реж ата си върху т р и т е вилаета — Солунски,
Битолски и Скопски — и, неуловима, стана тер о р ъ за ту р ски те бейове
и кош маръ за Султана. Следъ неколко м естни избухвания ,едно голе.мо
народно възстание избухна презъ августъ 1903 година. Потушено, то
постигна, обаче, резултати те, предвидени о тъ ш еф овете, — интервен
цията на голем и те сили. Лека-полека, зблъсквайки се ту съ инерцията,
ту съ класическата политика на ловко държ ание, въ която П ортата превъзходствуваш е, меж дународниятъ контролъ се разшири все повече. Въ
1908 г., когато м ладотурската революция сложи край на реф орм атор
ската дейность на Франция. Англия, Русия, Италия и Австро-Унгария,
голем и те черти на м акедонската автономия б е х а вече очертани ”.
—
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Т ^зи черти нещ астниятъ Балкански съю зъ се опита напълно да
заличи. Но вяр ата, жертвитЪ и настойчивостьта на македонското на
селение, въпреки всичко, ще тр еб ва да реализиратъ спасителния идеалъ
— ,, Македония за македонците ”, който — нека още еднаж ъ подчер
тая — носи добрини за цЪлия Балкански полуостровъ.
*
Въ моята книга ,, Спомени-Il ” е споменато и изказаното о тъ Карнегиевата анкетна комисия мнение, че най-спасителното решение на
македонския въпросъ е било създаването на независима македонска
дъ рж ава.
П одчертавамъ и това авторитетно мнение на чужденци, защ ото и
то се е явило публично следъ турския реж имъ, т.е. когато ВМРО за
почна борбата си срещу сръбско-гръцкото робство въ Македония.

—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 49

БЕЛЕЖКИ ЗА НИКОЛА МИЛЕВЪ
Роденъ е на 8 май 1881 г. въ село Мокрени, Костурско, а загина на
13 февруарий 1924 г. въ София. М ж ж кото неселение на това село е оти
вало на гурбетъ по Турция, България, Америка, Египетъ, за да изкарва
хлеба си; главно млЪкари и хлебари сж били.
Първоначалното си образование Милевъ е получилъ въ селото си.
следъ което заминава с ъ брата си Илия въ Кайро (Е ги п етъ ), за да
помага на своите въ хлебарството. О тъ там ъ бащ а му го изпраща въ
трикласното българско училище при Ц ариградската семинария. Т ам ъ
е п ръ въ по усггЬхъ.
По препоржка на учителския съ ветъ бива зачисленъ като ученикъ.
заради отличието му, в ъ Галата-Сарайския лицей въ Ц ариградъ. Още
въ този лицей е посветенъ въ революционната организация.
Следъ завърш ване на лицея става учитель въ цариградското бъл
гарско училище. А една година по-късно е студентъ в ъ софийския университетъ, въ историко-филологическия ф акултетъ.
В ъ София срещ а стария си приятель Симеонъ Р адевъ, тогава редакторъ на вестникъ ..В ечерна п о щ а ” : и навлиза въ ж урналисти
ческото поприще.
По препоржка на проф есорите о тъ университета е командированъ
въ Виена за специализация, при проф. Иречекъ и проф. Хансъ Ю берсбергеръ. „ Ние двам ата — И речекъ и азъ — виждахме у .Милева бж дещия историкъ на България ” — писа подиръ см ъ р тьта му проф.
Ю берсбергеръ. По-късно е изпратенъ в ъ Ватикана, Венеция. Неаполъ,
Флоренция и Берлинъ — за проучване на стар и те архиви в ъ връзка съ
българската история.
В ръщ а се в ъ България около балканската война, но вече спечелилъ
доста връзки съ научни среди въ чужбина. Следъ това става професоръ по българска история въ софийския университетъ. Бивалъ е и
директоръ на печата въ София, редакторъ и сътрудникъ на вестници.
.Между тр у до вете му заслуж ава д а се спомене особено „ Католишката пропаганда въ България презъ 17 в е к ъ ” . Т ам ъ отлично сж
изтъкнати личностите на П етъ р ъ Парчевичъ. Богдановъ и други видни
българи о тъ епохата. Ценна е и студията му ., Известия за състоянието
на Турция въ края на 18 в е к ъ ” .
Интересна е и книгата му .. Фактори на българското възраж дане ".
Д иректоръ б е на в. .. Слово ” въ София подиръ убийството на
Г рековъ.
З а известно време е бивалъ и народенъ представитель въ Б ъ л 
гария.
Той б е измежду най-убеденитЬ наши обществени ратници, които
подърж аха, че националното начало стои в ъ основата на македонския
въпросъ. И че всеко друго схващ ане подпомага само поробвачитЬ на
Македония. Но това не пречеше на Милева да съумява да отдели м а
кедонския въпросъ о тъ въпросите на българската дъ рж ава. Нито д ъ р 
ж авата България да върши нещ о противъ македонското освободител
но движение, нито последното да допринася за рушенето на д ъ р ж а в ата
— ето основната линия, по която Милевъ знаеше отлично да бж де
полезенъ на Македония и на българщ ината.
—
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Признавайки дарбиrfc му, А лександъръ Стамболийски взе и Ми
лева на конференцията въ Ж енева и Лондонъ подиръ първата св е то в 
на война.
На проф. Милевъ некой предлагаха да стане м инистъръ на външ ни
т е работи следъ преврата въ България на 9 юний 1923 година. Той о т
каза категорически, сметайки, че съ отказа си е по-полезенъ на бъл
гарщ ината и на Македония.

—

989

—

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

№ 50

Пояснение :
Г. Делиорманъ известяваш е въ писмата си, че въпросната малка
книга (всичко 48 страници) о т ъ Ахмедъ Хамди Бей е печатана тайно
отстрана на „ Османлж Х аласкяранъ Джемиети ”, и то по примитивенъ
начинъ, защ ото сж се опасявали да д а д атъ ржкописа въ н^коя пе
чатница. А вторътъ на книгата е бивалъ капитанъ въ двадесеть и п ър
вия артилерийски полкъ, първа батарея — .. Сахра топчу йирми биринджи бйолюю Куманданж Къдемли Юзбаши Ахмедъ Хамди ” .
Книгата носила заглавие „ Причинит^ за погрома на османската
армия и албанцит-fe ” . Книгата въ сжщ ность е принадлежала на частната
библиотека на богатия ж урналистъ и издатель Хаккж Т ар ъ къ . Той подарилъ тая си библиотека на турската Народна Библиотека.
На края на книгата билъ ударенъ печать съ червено мастило,
к ръ гъ л ъ , въ който стоело написано названието на тайната организация.

—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 51

ЧУЖДИЯТЪ СВЪТЪ И МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОСЪ
(Мнения на политици, общественици, професори, журналисти и пр.)
МНЕНИЯ Н А ФРАНЦУЗИ

Списанието ,, Ревю Ентернасионалъ дьо ла Кроа Р у ж ъ ” публи 
кува презъ м. ноемврий 1925 г. доклада на г. Люсиенъ Крамеръ, членъ
на Комитета на Червения К ръстъ, върху положението на б ёж ан ц и те
въ България.
Г. Крамеръ е обиколилъ страната отъ северъ до югъ, и отъ изтокъ
до западъ, и е посетилъ ,, селата на см ъртьта ”, кж дето измиратъ цели
населения, както той самия констатира въ доклада си. Следъ като е
видЪлъ страхотната мизерия на б еж ан ц и те г. Крамеръ, сжщо както г.
Вандервалде, се провиква: ,, Когато видехме .мизерията на б еж ан ц и те
въ България, ние помислихме, че сме въ Ада на Данте. Това е истин
ски европейски скандалъ, който не може повече да е толериранъ ” .
Въ Ямболъ, К ъзълъ-А гачъ, Кавакли на Черно Море, въ Пловдивъ, въ
Станимака, навсЬкжде, кж дето има бежанци, мизерията е страш на.
T-fe не сж могли да взем атъ съ себе си нито добитъка си, нито зем едел
ския си инвентаръ. 7-8 членни семейства тр еб ва да ж и в еятъ въ малки
колиби, кж дето нем а въздухъ и никакво удобство. 50000 души се борятъ
срещу маларията въ областьта Бургасъ. Въ с. Костантино една майка
плаче 5-те си сина. Въ с. Алакария 70 семейства ж и в ея тъ въ кош арите
заедно съ добитъка. Не е чудно тогава, че 65 на сто о тъ б еж ан ц и те
загинаха. Въ Анхияло има повече отъ 1500 души безъ покривъ. 40 хи
ляди семейства се н уж даятъ отъ жилища и инвентаръ.
Въ името на 44 национални друж ества на Червения К р ъ стъ и на
39 правителства, Комитета на Червения К р ъ стъ подканва да се направи
мсж дународенъ заемъ.
(Справка в. „ Нувелъ М аседониенъ ” , 15 ян. 1926 г.)
*
Полуседмичника ,, Льо Карийонъ ” (З в ъ н ъ ), издаванъ въ Остенде,
въ броя си отъ 28 януарий 1928 г. публикува статия за македонския
въпросъ, въ която меж ду другото се казва:
« Македонскиятъ въпросъ, напримЪръ, е една отъ балканскит-Ь про
блеми, която крие най-голяма опасность за Европа. Б езъ съмнение, него
вото значение се подценява, защото въ странство притежаватъ слаби све
дения за Македония ».
Следъ като напомня днешното положение въ Македония и борбата,
която води ВМРО и въ която борба падатъ най-достойнигЬ македонски
синове, статията залкючава:
« Има неправди за поправяне, м еж ду които неоспоримо личи македон
ската неправда ».

*
„ Клубъ Ентернасионалъ д ’етю дъ ” е организиралъ конференция,
на която е говорилъ проф. Р обертъ Пелетие. Проследилъ въ сказката
—
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си историята на балканските народи, като изрично е защ итилъ каузата
на българитЬ.
(С ъобщ ава .. Jla М аседоанъ ”, Ж енева, 10 май 1929 г.)

*
Ф ренскиятъ вестникъ „ Л а В о а ” о тъ 8 септемврий 1929 г. пише:
«Македонскиятъ въпросъ е едно трагично събитие съ почти непопра
вими последствия. Нека разгледаме по-кротко този македонски въпросъ, по
който се излЬ много мастило, много кръвь, и по който още толкова кръвь
може да се излее, ако не се разреши по начинъ, който да задоволява въж
деленията на македонците т>.

*
В ъ една статия проф. Ж о р ж ъ Ренардъ въ „ Депеш ъ дьо Т улузъ ”
о тъ 19 юний 1930 г. пише:
« Държавниятъ превратъ, който се извършва въ Ромъния, не прави за
улесняването на умиротвореннето въ това гн ездо на разпри. Но въ бал
канската область, която е една вулканическа область, опасниятъ пунктъ,
вервамъ, е другаде.
Касае се да се знае, дали правителството на Белградъ ще бжде до
стать чно мждро и достать чно способно, за да даде на хърватите, черногор
ците, на далматинците и особено на македонците, които сж най-из мжчени
и най-обезнадеждени, дозата на автономия, която единствено може да
позволи на тези населения, чието минало, езикъ, религия, интереси сж
различни, да живеятъ и да се развивать въ добро разбирателство з>.

«
Списанието „ Вю ” о тъ П ариж ъ въ броя си о тъ 18 февруарий
1931 г. публикува една интересна анкета за всички оспорвани граници
въ Европа, придружена съ географски карти. Ние намираме там ъ на
първо м есто к ар тата на Македония и, като първа область разделен а съ
оспорвани граници в ъ Балканския полуостровъ.
*
..Л а Репюбликъ ” о тъ 23 февруарий 1931 г. пом ества статия о тъ
г-ж а Нелиа Павлова, кж дето тя разглеж да българо-ю гославските от
ношения. Констатирайки, че тЬзи отношения сж ако не сърдечни, наймалко коректни, тя прибавя:
« Едно сърдечно приятелство не ще може никога да сжществува между
двете страни, докато македонския въпросъ не бж де решенъ. Този въпросъ
отъ първостепенна важность е изкопалъ една дълбока пропасть между
двата братски народа.
Никой не иска по-добро отъ идването на крайната цель, която е бал
канската федерация. Но за нещастие, всеки изминать день човекъ вижда
ясно да се очертава въ тази ф аза идеята за югославския империализъмъ
върху полуострова».

По покана на м акедонските студенти, следващи въ С трасбург
ския университетъ, Франция, на 16 априлъ 1931 г. г-н ъ Ж о р ж ъ Десбонъ,
—
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виденъ парижки адвокатъ и отличенъ защ итникъ на правата м аке
донска кауза въ Франция, д ъ р ж ал ъ сказка на тема: „М акедонскиятъ
въпросъ ”. Събранието било председателствувано отъ професора по
литература въ Страсбургския университетъ, г. Троншонъ. М ежду присж ствуващ ата отбрана публика били и генералъ Брекардъ, воененъ
управитель на града, декана на правния ф акултетъ, г. Дюкенсъ, се
кретаря на ректора на университета, представители на пресата и пр.
Г-нъ Десбонъ говорилъ около два часа. Той свърш илъ речьта си съ
следнитЪ думи:
« Има една Македония, която страда, която се бори за своитЯ права
като народъ. Ние сме длъжни да й се притечемъ на помощь, да я извадимъ
отъ тежкото положение, въ което сж. я поставили несправедливите мирни
договори, ако искаме д а избЪгнемъ събития подобни на тия отъ 1913-1914
г о д .».

¥
П ариж киятъ вестникъ „ Л а Волонте ” о тъ 1 м артъ 1932 г. пише
следното:
« Трагичното положение на Македония, раздЬлена на три части отъ
България, Гърция и Сърбия, не може д а остави никого индеферентенъ.
Въ тази страна, която искатъ д а денационализиратъ и кждето цари терорътъ, най-малкиятъ политически инцидентъ приема най-голЪми и тежки
размЪри ».

*
На 10 м артъ 1932 г. въ друж еството на ученитЪ, Географ ско-Т ърговското друж ество въ П ариж ъ е дало гол^м ъ банкетъ, на който
известниятъ приятель на Македония, Ж о р ж ъ Десбонъ, е произнесълъ
речь за положението на източна Европа. Като е говорилъ за стопанския
интересъ на французкия търговски свЪтъ къ м ъ тая часть на Европа,
той логично е свъ рзалъ тоя интересъ съ необходимостьта о тъ спо
койствие и миръ, единствените гаранции за една трайна търговия. Той
е посочилъ, че докато македонския въпросъ не получи едно разрешение
задоволително за волята на македонския народъ, дотогава м и р ъ тъ ще
бжде заплаш ванъ, а това ще създава винаги причини за единъ ненормаленъ търговски обменъ съ източна Европа.
*
Г-нъ Л еонъ Ламуш ъ, голЪмиятъ приятель на Македония, посети
Горна-Д жумая, кж дето на 1 ноемврий 1933 г. 6Ъ прогласенъ за почетенъ граж данинъ, въ присж тствието на много негови почитатели. По
случаятъ той е произнесълъ речь въ защ ита на борящитЪ се и по
робени македонски българи.
*
Г-нъ Е дуардъ Ерио, бившъ министъръ-председатель, може би наиавторитетниятъ политикъ на Франция меж ду д вет£ световни войни,
посети България презъ 1933 година. На 22 ноемврий с.г. той д ъ р ж а
сказка въ П ариж ъ, въ залата на Гаво, върху това свое пж туване.
И зтъкна, че само македонскиятъ въпросъ е, който е ключа на бъ лгар
ската политика, по време на войнит-fe и преди това. Той не упрекна Б ъ л 
гария за влизането й въ п ървата световна война; нито каза нЪщо про—
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тивъ македонската борба. Но заяви, че тр-Ьбва да се побърза съ разре
шаването на македонския въпросъ.
МНЕНИЯ НА ГЕРМ АНЦИ

Подъ заглавие ., М акедонскиятъ парламентъ ” в.
Мюнхенеръ
Нойе Н ахрихтенъ ” о тъ 19 февруарий 1931 г. публикува една кореспон
денция о тъ София, отъ г. Ев. Норманъ, по поводъ деветия конгресъ на
македонската емиграция, кж дето той казва:
« Този, който познава европейската парламентарна дейность, съ свонтЬ
партийни и своитЯ лични антагонизми, трЯбва д а е билъ зачуденъ отъ
дисциплината, която царува между стотицитЯ македонски делегати. Касаеше
се за едно единодушие, което не 6Я само плодъ на дисциплината, но което
почиваше върху убеждението, че единствения изходъ отъ положението,
създадено отъ договоритЯ на Букурещъ и Ньоий, се крие въ единодушната
дейность на македонцитЯ срещу потисницитЯ сърби и гърци.
В ъ Европа сж твърде наклонни д а третиратъ съ известна лекота маке
донския въпросъ. Това е, което стана на Конгреса въ Берлинъ и после презъ
нЯколкото войни на БалканитЯ. Македонскиятъ въпросъ е днесъ по-изостренъ отъ всЯкога >.

*

П рофесоръ
(1931 г .):

Хенри

Зее

пише

следното

до

., Ла

.Маседоанъ ”

* Господинъ Директоре,
А зъ разбирамъ цЯлата важность на македонския въпросъ и на въпроса
за БалканитЯ изобщо.
Лично, изглеж да ми, че на този въпросъ не може да има мирно р аз
решение вънъ отъ демократическитЯ принципи, чиито произходъ идва отъ
френската революция. СамитЯ народи сж, които трЯбва д а реш ать своята
собствена сждба. Правата на националнитЯ малцинства трЯбва д а бждатъ
гарантирани и поставени подъ наблюдението на Обществото на НародитЯ.
И зглеж да ми сжщо, че народитЯ на БалканитЯ иматъ всички помежду
си голЯми сродства, като се разглеждатъ цивилизацията или социалната
структура. ВсЯка борба м еж ду тЯхъ може д а има само единъ братоубийственъ характеръ. З а тЯхно добро, и з а каузата на мира, ние трЯбва,
впрочемъ, да желаемъ установяването на една балканска федерация, която
сама ще може по-късно да влЯзне въ рамкитЯ на единъ голЯмъ европейски
съю зъ 2>.

Д -р ъ Фердинандъ Кулъ, роденъ въ К лагенфуртъ (Каринтия) е
училъ въ Грацъ древни езици и германистика. Той е почетенъ граж данинъ на Грацъ, чийто университетъ .му е далъ два пжти докторска
титла за дългогодиш на научна дейность. В ъ женевския в. ,, Л а М а
седоанъ ” , въ 1931 г., той писа следното:
« Н а хората, които презъ 1919 г. се събраха, за д а създадатъ по дикта
торски начинъ разнитЯ договори за миръ (които заслуж аватъ това име
сжщо тъй малко, както и създаденото отъ тЯхъ О. Н. не заслуж ава своето
име), липсваха най-елементарнитЯ познания по биология, сир. по науката
на живота, както и всЯко чувство з а понятията справедливость и свобода
на народитЯ, макаръ че тЯзи думи имъ бЯха постоянно въ устата. В сл ед
ствие на това, чрезъ дЯлата си тЯ направиха за присмЯхъ предъ цЯлъ
свЯтъ принципитЯ з а самоопредЯлението на народитЯ, з ащищавани отъ
председателя Уйлсонъ. НародитЯ, които не се ползуваха съ благоволението
на силнитЯ държави, нЯмаха право дори да избератъ сами имената на
новообразуванитЯ държави. Австрия биваше да се казва само Иостеррайхъ,
—
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а не Дойчъ-Иостеррайхъ. Името Македония б е зачертано съвсемъ въ исто
рията. На Балкана сърбитЬ можеха да бждатъ сами господствуващиятъ на
родъ въ държавата и станатъ господари надъ хървати, словенци, македонци,
албанци, унгарци, немци и ромъни и можаха да си позволять опита да асимилиратъ чрезъ силата на администрацията и оржжието всички жители на
страната, които имъ б ех а дадени по картата, но които въ расово и културно
отношение се различаватъ напълно отъ техъ. Сжщо така и на чехите б ех а
придадени на асимилиране словаци, унгарци, карпатски руси и немци. Всичко
това ставаше естествено, ужъ отъ хуманность и справедливость. Пакъ подъ
предлогъ на сжщигЬ тЬзи принципи и въ името на « правото » псевдодържавниците и гарантите на « догов ори те» раздробиха Македония на кжсове.
А т е требваш е да разбератъ отъ едновремешната поделба на Полша между
три велики сили, че некой страни могатъ да бждатъ разкжсани за известно
време, но това не може да става съ народите. У македонците, както и у
хърватите, ж ивее първобитна сила на единъ способенъ и храбъръ селски
народъ, който има задъ себе си едно дълго историческо минало и културно
развитие. Това е една сила, която може да издържи и най-големия натискъ докато дойдатъ по-добри дни. т е з и хора не сж заразени ни наймалко отъ оня фалшивъ пацифизъмъ, въ който англичани и френци искатъ
да обвиятъ останала Европа и на първо место немците, следъ като самите
т е поставиха за сега въ сигурность своята плячка. Ако т е говорятъ днесъ
за толкова « необходимия » миръ, то е защото искатъ да създадатъ единъ
видъ гробищно спокойствие за старите противници подъ знамето на Паневропа, което иска да носи Франция. Но Божиите мелници мелятъ бавно;
т е работятъ наистина бавно, но сигурно. Н а всеки миръ, който е изграденъ
върху насилие, лъжи, лицемерие и несправедливости и е насоченъ срещу
всички закони на живота, липсватъ способность и сили за дълготрайность.
П ървите признаци на слабость на най-новия миръ, създаденъ презъ 1919 г.,
ще се прояватъ наверно на Балканския полу островъ.
Председательтъ Уйлсонъ извърши некой големи грешки въ Франция,
но неговиятъ зовъ къмъ културните народи въ света за свободно самоопре
деление на народите по отношение на техния държавенъ животъ беш е
едно дело, което ще продължава да указва въздействие, докато сждбините на Европа бждатъ поети отъ други държавници, които ще иматъ
по-дълбоко разбиране на истинския миръ, отколкото държавниците, които
съ здадоха насилнишките договори ».

*
И злизащ иятъ въ Прага немски вестникъ ,, Тагесботе ” , въ броя
сп отъ 8 ноемврий 1934 г., публикува уводна статия отъ специалния
си кореспондентъ въ Ю гославия д -р ъ X. K., въ която ав то р ъ тъ се
спира върху вжтреш ното положение на Ю гославия. Пише меж ду дру
гото:
« За да бж де пълна сжщинската югославянска проблема, требва да се
отправятъ очите къмъ една область, която лежи вънъ отъ нейната цен
трална територия; върху една часть, кждето м еж ду териториите на сърби,
българи, гърци и албанци, лежи земята, която отъ столетия носи кърва
вите следи на историята: Македония. Н едоверието е лозунга на тЬзи
хора, които сж имали десетки владетели; недоверяващ и се на всички и
винаги съ право, както историята учи.
Т ази часть, която биде присъединена къмъ Ю гославия, а при това
загуби своето име и стана « южна Сърбия », е ябълката на раздора между
Ю гославия и България . .. България иска да добие областьта, Ю гославия
я притежава; но тя се владее отъ ВМРО ».
АНГЛИИСКИЯ МНЕНИЯ

Споредъ едно съобщение о тъ П ариж ъ, печатано въ „ Ню-Йоркъ
Т а й м с ъ ” на 10 октомврий 1927 г., въ резултатъ на разговори между
френския и английски министри на външнитЪ работи — Бриянъ и Чем—
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берлейнъ — инструктирани сж пълномощните министри въ София да
поискать отъ българското правителство да вземе мерки да не се
повтарятъ четнишките нападения въ Македония.
Въ сжщото време белградските представители сж били инструк
тирани да препоржчатъ на сръбското правителство умереность.
И вестникътъ пише: Признато е между това, че независи
мите македонски организации въ Македония, които сж се заклели
да изтръгнатъ и освободятъ македонските земи отъ ржцете на
гърците и сърбите, едва ли сж подъ контрола на София ”.
¥

Дипломатическиятъ сътрудникъ на лондонския в. „ Дейли Телеграфъ ” — съобщава се въ една телеграма отъ Лондонъ до в. „ Поли
тика ” (Белградъ, 10 юлий 1928 г.) — настоява, въпреки опроверже
нията отъ София, че отговаря на истината неговото първо съобщение
за това, че българското правителство е искало отъ Белградъ да се
сключи българо-сръбски договоръ за приятелство и арбитражъ, като
въ замена на това се дадатъ автономни права за българското насе
ление въ сръбската часть на Македония. Този сътрудникъ на „ Дейли
Телеграфъ ” пишелъ, че формално не било направено въ Белградъ
подобно съобщение, но постигнать билъ контактъ за това съ Белградъ.
Прекжснали се били разговорите поради страхътъ на сръбското пра
вителство да не би и хърватите да искать за себе си права, каквито
би се дали на българското население въ .Македония. Френската дипло
мация работела за сключване на подобенъ българо-сръбски договоръ,
за да осуети сключването на турско-български договоръ, за което уси
лено работела италиянската дипломация.
Колко истина има въ съобщението на тоя кореспондентъ, е другъ
въпросъ. Важното е, че въ тоя случай по средата се явява Маке
дония.
*
Въ големото илюстровано английско списание, което излиза въ
Лондонъ .. Дж Ориентъ Обсървъръ ” е поместена въ книжка пета
една обширна студия по .македонския въпросъ отъ г. Прийстъ. Въ нея
авторътъ съ най-ласкави думи описва борбата на македонските бъл
гари за правда и свобода. Целата студия е пропита съ съчувствие
къмъ страданията и копнежите на македонските българи. Тя е илюстри
рана съ неколко снимки, между които и портрета на македонския
апостолъ революционеръ — Дамянъ Груевъ.
А М Е РИ К А Н С К И М Н Е Н И Я

.. Ню-Йоркъ Таймсъ” съобщава, на 20 априлъ 1927 г., че Г. П.
Гучъ, професоръ по история въ Оксфордския университетъ въ Англия
и единъ отъ редакторите на официалните документи на английското
външно .министерство е говорилъ предъ учителите и свършващите
студенти по политическото положение въ Европа. Той особено се
спрелъ на бесарабския и македонски въпросъ. Между другото казалъ:
.. Македонския въпросъ ще се уреди само когато България и Сърбия
—
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дойдатъ по този въпросъ до съгласие за образуване на една федерация,
която ще премахне възм ож ностите за близки усложнения и горчивите
спомени отъ 1913 година и отъ световната в о й н а ” .

ffВъ отговоръ на едно г^.исмо съ което Националния ком итетъ на
м акедонската емиграция въ България е благодарилъ на американския
общ ественикъ Карлайлъ Веръ, за проявения отъ него интересъ към ъ
македонската участь, последния е казалъ между другото:
« Твърде често се разпространява отъ известни среди, ангажирани въ
малтретиране на Македония, баснята, че « н ем а вече македонски въпросъ ».
Лица и учреждения въ странство сж. въвеждани въ заблуждение, какво
гарантираните чрезъ тържествени договори реформи сж осжществени вече.
Обаче, при съпоставяне на сегашното и предишно управление въ Маке
дония съ онова въ другите страни, гдето ж ивеятъ македонци, може да
се добие една верна представа за тиранията, подъ която ж ивеятъ днесъ
македонците въ Македония и да се види въ живи краски сжщностьта на
македонския въпросъ, който и днесъ е до толкова въпросъ отъ световенъ
интересъ, колкото той бе такъвъ и следъ подписването на Берлинския
договоръ ».
(Справка «М акедонска Трибуна» отъ 29 септ. 1927 г.).

*
Подъ заглавие „ Македония не е на картата, но се бори за сво
бода ”, г-нъ У. К. Келси пом ества въ в. „ Д итроитъ Нюсъ ” о тъ 15 ян у
арий 1928 г. д ъ лга и интересна статия.
А вторътъ като споменава, че въ всека важ на европейска д ъ р ж ав а
и въ С ъединените Щ ати има единъ македонски комитетъ, който работи
за македонската свобода, твърди че това е така защ ото съ щ ествува
една М акедония. Като дава границите й, и какъ е разделена, той
казва:
« Македония продължава д а иска автономия.
Т ази область, която се казва Македония, е една смесица отъ народи
и вери. Най-главниятъ елементъ е българскиятъ. Има още гърци, турци,
албанци, куцовласи и евреи. Съвсемъ малко сърби ( ?-б.р.) въ северозапад
ния край. Има и още малко ц и ган и . . .
Нйойскиятъ договоръ следъ последната война, не донесе никаква спо
лука з а македонците. В ерно е, че з а т ех ъ се определиха повече гаранции,
но тия гаранции очевидно сж останали безъ значение. И Гърция и Сърбия
сж забранили българските училища и се опитаха д а уншцожатъ националното движение . . .
Но и македонските водители не искатъ друго, а само едн а автономна
държава, подъ протекцията на некоя велика сила — една държава, която
евентуално би могла д а остане ядка на една Балканска федерация. И т е
сж решили д а не престанатъ д а се борятъ, докато не добиятъ тая авто
номия ».

*

Индианаполскиятъ в. „ С таръ ” въ броя си о тъ 12 априлъ 1928 г.
печати редакторска статия, въ която, като взима поводъ о тъ склю
чения договоръ за приятелство меж ду Атина и Букурещ ъ, казва:
« Е дно приятелско разрешение на македонския въпросъ би осигурило
най-скоро мира на Балканите чрезъ създаване на една македонска дъ р
жава, която би дала автономни права на населението на тази безпокойна
—
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область. Тр-Ьбва да се направить известни отстжпки въ интереса на потис
натите. малцинства, които сж лишени отъ училища и религиозна свобода
и дори отъ правото да си служатъ на своя собственъ езикъ т>.
У.

., Въ последните броеве на вестника ние дадохме една статия, на
писана отъ п роф есорътъ по политически науки въ Витембергъ Кали
д ж ъ , въ Спрингфилдъ, Охайо, и публикувана въ спрингфилдския в.
.. Дейли Нюсъ С ънъ ” върху .Македония, нейнитЪ страдания, борбата
й, и правата й за свобода; сжщ о предадохме въ една дописка отъ
спрингфилдската ни организация няколко пасаж а о тъ речьта. която
проф. Крю геръ произнесълъ въ насърдчение на борбата ни за извою
ване на свобода за Македония, на една вечеринка, устроена о тъ орга
низацията ни в ъ Спрингфилдъ.
Ние сме повече о тъ сигурни, че всЪки родолюбивъ македонецъ,
който е прочелъ въ .. Л\акедонска Т р и б у н а” ония. казани о тъ профе
сора за Македония правдиви думи, ще да е пожелалъ да си представи
образа на този благороденъ чов-Ькъ, който е открилъ сърдцето си за
страданията на отечеството ни; в и д е ть трагедията на македонската
участь и разбралъ основанията, защо македонцит-fe о тъ ц'Ьлъ свЪтъ се
борятъ съ Атина и БЪлградъ.
Ние ту к ъ даваме снимка о тъ образа на проф. Ф. К. Крюгеръ. Съ
приятность всЪки македонецъ ще спре погледъ на лицето на този прия
тель на Македония и ще го запечата въ сръдцето си съ благодар
ность.
П рофесоръ Ф. Крю геръ е прекаралъ детинството си въ Източна
Индия, юношеството си — въ Германия, а зр’ЬлитЬ си години — въ
С. А. Щ ати. Свърш илъ е гимназия въ Германия .. . Билъ е препода
ватель въ Калифорния С тейтъ Ю нивърсити, въ Мидландъ К алидж ъ
и въ университета въ Омаха, следъ което, на 1923 г.. става професоръ
въ Витембергъ К алидж ъ въ Спрингфилдъ, Охайо.
М иналата година той е билъ единъ о тъ американскитЬ професори,
които били изпратени въ Европа въ зам ена на тамошни, за временно
четене на лекции въ университети. Проф. Крю геръ билъ изпратенъ
въ Германия и там ъ — въ Гйотингенския университетъ челъ лекции
два семестра по американско управление и дипломация. Той сжщ о е
челъ, като гость-л екто р ъ, лекции и въ Берлинския университетъ за
политика, въ Ф ранкфуртския университетъ, въ Данцингъ, въ Софийския
дъ рж авен ъ университетъ и другаде.
Той е направилъ по това време пж туване съ цель за проучаване
условията по всички ср'Ьдно-европейски страни, включително Сърбия и
България ” .
(И зъ „М акедонска Т р и б у н а”, Индианаполисъ, 21 ноем. 1929 г.).
*
Вестникъ „Ч икаго
Р обертъ С ейдж ъ:

Т р и б ю н ъ ” печати следната дописка о тъ г.

<
София, България 29 ноемврий 1929 г. — Познати въ чужбина главно
като народъ отъ хладнокръвни убийци, македонцитЬ сж въ сжщность сим—
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патични идеалисти, които гледатъ на своя животъ и на живота на своите
противници като на нещ о отъ малко значение въ сравнение съ идеала имъ
за свобода. Единъ народъ безъ отечество, т е сж. може би най-фанатичнигЬ
националисти въ света ».

Видниятъ американски ж урналистъ Ф ранкъ Саймондсъ писа презъ
1934 г., че причина за война м огатъ да б ж д атъ областите Елзасъ и
Лотарингия, Т риестъ, Македония.
(С правка „М акедонска Т р и б у н а” о тъ 5 априлъ 1934 г.)
*
Американски вестници надълго писаха върху македонската борба
и ВМРО въ връзка съ станалия въ България воененъ превратъ на
19 май 1934 година.
« Споразумение съ Ю гославия е възможно само ако новото българско
правителство може да потисне страшната вжтреигна македонска организа
ция, водена отъ страшниятъ Иванъ Михайловъ, най-обичаниятъ, опасенъ
и мразенъ човекъ на Балканите. Михайловъ е име на тероръ за три прави
телства, въпреки че неговите македонци симпатизатори го казватъ Ванчо
(Джакъ) или «М алкия». ВМРО, както неговата организация се нарича
неофициално, е една тайна революционна организация, която въ продъл
жение на 50 години се е борила за свободата на Македония и е подържала
Балканите въ безпокойство . ..
Въпреки, че страните сж въ миръ, всеки единъ, който е забелезанъ
д а мине границата е стрелянъ. (А зъ знамъ това, защото насмалко щ ехъ
д а бж да застрелянъ самия, когато предложихъ американския паспортъ на
единъ югославянски часовой). Въпреки, че всичко, което могатъ, правятъ
югославяните, обаче, хората на Михайловъ се изплъзватъ.
Михайловъ е слабъ, жилавъ човекъ, съ голем а интелектуална сила
и лично обаяние. Дори въ своите груби планински дрехи, въ своя нелегаленъ лагеръ той е така вежливъ, както всеки булевардеръ; обаче, той е
решително суровъ, когато се касае да прави нещ о за д а освободи Маке
дония. Когато азъ го интервюирахъ преди неколко години, той ми каза,
че всички средства, добри или лоши, сж оправдани з а свободата на него
вата родина; че политическото убийство е едно патриотично и морално
задълж ение . . . ».

*
Проф. А ртуръ Андрюсъ, професоръ по славянска история и исто
рия на близкия изтокъ въ университета въ Вермонтъ (Щ а т и т е ), изпра
ща статия до „ Л а М а сед о ан ъ ” . М ежду другото пише:
« Има некой, които сж отчаяни отъ едно решение на македонския
въпросъ, заявявайки, че само едно чудо може д а сближи различните инте
реси. Ние не се включваме въ това число. Д аж е ако това е възможно,
сжщо така е възможно да се каже, че и чудото требва да стане, понеже
този въпросъ требва да бж де решенъ и « правилно р еш ен ъ ». Фактътъ е,
че времето е много благоприятно за решаването на този въпросъ з а много
десетилетия, ако не и столетия .. . ».
КАНАДИИСКИ МНЕНИЯ

В ъ броя си о тъ 9 октомврий 1929 г. на излизащия въ Торонто,
Канада, в. „ Ди М ейлъ ендъ И мпайъръ ” е напечатана една дълга,
специална за вестника дописка о тъ П ариж ъ въ която се казва:
—
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« Единъ новь тнпъ граница, съ 15 мили мъртва зона, ще бльде устано
вена между България и Ю гославия, ако сърбите сполучатъ дя. докаратъ
работата до това. Т ази зона ще бжде разоруж ена и ще бжде подъ надзора
на българската и сръбската полиция.
Това е въ сущ ность една ловка акция за обезоржжаване на македонците
и за туряне край на македонския бленъ за независимость. Това се прави
съ надежда да се свърши съ комитаджиите.
Но съ това не се постига напредъка з а умиротворение на Балканите,
като би могло да се очаква.
Всеки на ю гь отъ Д унава знае, че тази « мъртва зона > щ е бжде
гробътъ на македонската независимость. Ето защ о българското правител
ство не се съгласи. М акедонците въ Б ългария не му позволиха д а се
съ гл аси . . .
Както Балканите сж разделени, една. независима М акедония сжщо
би създала едно положение, което предварително се виж да на кжде би
избило. М акедонците винаги сж били по-близо до българите, отколкото
до който и д а е другъ тЬхенъ съседъ. т е не искатъ д а бж датъ подъ
българите, но ако сж свободни да избирать т е биха се съю зили съ бълга
рите. Те биха хвърлили една политическа преграда презъ ю жните Балкани
тъкмо гдето лежи планинската преграда. То би разделило Ю гославия
отъ Г ъ р ц и я и би съединило България съ Адриатическо море. При ита
лианския контроль надъ Албания стратегическото значение на такава една
преграда е достатъчно ясно навее кжде, но на Балканите всеки човекъ
го знае.
СърбитЬ ж елаятъ « мъртвата зона >, з а д а р азд ел ять своите маке
донци отъ ония въ България.

*

Торонтскиятъ вестникъ
Глобъ ” отъ 16 ноемврий 1932 г. въ
една уводна статия се спира върху французкиятъ планъ за обезоржжението, представенъ миналата седмица въ Ж енева. . . Между дру
гото въ статията се казва:
« Нито единъ планъ за обезоржжаване на народите не може д а бжде
справедливо разгледанъ, докато не се види какъ той би се приложилъ
къмъ некой отъ днешните опасности. Ако въ следващ ите неколко г о д и н и
въ Европа се обяви нова война, тя най-сигурно ще започне или до така наречениятъ полски коридоръ, или пъкъ въ М акедония, отъ която България,
С ъ р б и я и Гърция притежаватъ по едно парче земя, населено съ едно
мжжествено, свободолюбиво население, решено д а извою ва своята незави
симость.
Една война започната въ кое д а е отъ тези две м еста би въвлекла
Франция, Германия и И талия както и други държ ави. Може би не повече
отъ 1000 канадийци иматъ една ясна представа за македонскиятъ въпросъ,
който ще подпали барутниятъ складъ на Балканам.

*

Излизащиятъ въ Торонто вестникъ Дейли С таръ” въ броя си
отъ 15 мартъ 1933 г. помества една кореспонденция отъ Парижъ отъ
видния журналистъ и публицистъ англичанинъ Пиеръ ванъ Паасенъ,
въ която между другото се пише и следното:
. . . . . Хърватите искатъ федерация, сжщо словенците, сжщо
босненците и македонските българи. ТЬ претендиратъ за равен
ство съ сърбите, които до сега сж управлявали страната, като да
беха господари. Политическите убийства сж обикновено явление
—

1008

—

въ Ю гославия. Т ам ъ нем а осветляващ о обществено мнение. З а претена е и най-малката проява на демократична мисъль. Зем едел
ската криза е достигнала унищожителни разм ери. Има букваленъ
гладъ, дълж им ъ на неурожай. Недоволството расте. Армията, по
следната надеж да на Александъръ, става несигурна. Нисшите офи
цери сж на стран ата на народа. Вместо да обърне лице къ м ъ
дома си, управляващ ата военна клика ще предпочете една малка
успеш на война, за да отклони вниманието.
К ъм ъ коя посока Сърбия ще потърси тази възмож ность ?
Италия, Ромъния, България ? И когато тя се нахвърли въ подобна
война ще ли бжде тя так а успеш на, както беш е последниятъ
нейнъ заговоръ, който хвърли с в е т а въ пламъци и увеличи три
кратно нейната територия ? На тези въпроси историята ще от
говори и ще бж де нуждно да се отговори скоро ” .
ИТАЛИАНСКИ МНЕНИЯ

И злизащ иятъ въ Милано вестникъ „ Пополо д ’Италия ” отъ 26 ноем
врий 1927 г., пом ества, подъ заглавие „ Ю гославия затворъ на наро
д и т е ”, една дописка о тъ Б ел гр ад ъ о тъ своя кореспондентъ Пиеро Парини, въ която се казва:
„ Ю гославия се роди в ср ед ъ оставилия печална слава „ Ко
м итетъ за потиснатите народи ”, възникналъ презъ 1917 год. въ
П ариж ъ, който групираше съ рби те, неколко хървати и чехите и
къ м ъ който се присъедини глупаво либерална и официална Италия.
.. . С м еш ната игра въ историята на тая работа се състои въ
ф акта, че сж щ ата тая Ю гославия, възникнала подъ патронаж а
на ком итета за „ потиснати народи ”, е станала истински затворъ
за етническите малцинства, които я съ ставляватъ. Съглаш ението
е предало съ обвързани рж це и нозе на ж андармерийска и азиятска Сърбия повече о тъ 12 различни и компактни етнически групи.
С ъ Македония ще се занимая въ друга статия, защ ото време е да
се обърне внимание на цивилизования с в е т ъ върху това, което
става въ тая страна, кж дето нем а вече човещ ина и граж дански
ж ивотъ. Ежедневно т ам ъ став атъ работи, които п равятъ човека
да изтръпва о тъ у ж асъ ” .
*
Римскиятъ в. „ Имперо ” о тъ 17 май 1928 г. публикува дописка
о тъ Битоля о тъ своя специаленъ пратеникъ въ Македония. М ежду
другото въ дописката се казва:
« ЕкспериментитЬ и системите, прилагани отъ сръбската власть въ Ма
кедония з а никого не сж полезни; населението е станало съвсемъ мъл
чаливо; изглеж да като че се е затворило въ себе си, въ собственото си
нещастие. Въпреки това, всеки, който се спира върху дребните нещ а,
дребни, но толкова по-значителни: единъ погледъ разм ененъ съ некой
старецъ, или съ некоя девойка съ хубави и интелигентни очи, или единъ
най-кратъкъ полутласенъ разговоръ въ некоя пуста уличка, или най-сетне
внезапното нахлуване на четирма сръбски стражари въ некоя отъ тия
малки настръхнали кжщи, които изглеж да, че не ж ивеятъ другояче, освенъ
—
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въ болезнено очакване на нъкакво нещастие. — лесно може да разбере
състоянието на работи гЬ . . . Въ цЪла Македония не се говори за друго,
освенъ за убийства, не се жив-fee освенъ въ една тежка атмосфера, която
познава само засади. Никой не мисли сериозно за рабогга. тъй като никой
не е сигуренъ за собствения си животъ.
Въ самия градъ Битоля едничката улица, въ която има движение е
< Кралъ Петъръ . Бодяща отъ желъзопжтната станция до казармигЬ. Движе
нието на войски и жандарми е такова, че прави впечатление, че е провъзгла
сено обсадно положение. НавсЬкжде атмосфера на злоба и враждебность. При
всЬка среща, много очевидни сж отношенията, конто сжществуватъ между
граждани и завоеватели: първиrfe с-ж замислени, мрачни, съсредоточени еъ
една мисъль. а вторигЬ когато не се забавляватъ въ ::афе-шантанвтЬ. c-xino
иматъ загриженъ видъ и Енимателно следятъ всъко лице съ недоверие и
страхъ.
Икономическия животъ. следствие откъсването на Солунъ отъ тази об
ласть и отъ обширния хинтерландъ и следствие на режима, е въ краенъ
упадъкъ. Сжщото е и съ културния животъ. Преди да се настани сръбското
господство, тукъ е имало две български гимназии и множество основни
училища. Битоля броеше 60 хиляди жители, докато днесъ едва достига до
20 хиляди.
Властьта вината бди. Тя много се страхува, че се подпомага Революцион
ната организация и дос-татъчно е най-малкото подозрение, за да почне да
действува >.

*

Вестникъ .. Илъ Джорнале д'Италия ” завърш ва една уводна статия
п<‘ следния начинъ:
.. Но сж щ ествува с^лцо една македонска революционна ор
ганизация. Подобни организации, .макаръ и съ не тъ й насилствени
методи, сж щ ествуватъ въ Германия — достатъчно е да се спомене
нейния .. Ф ербандъ фю ръ Дойчтуг.ъ имъ Аусланде ". въ Австрия
— ,, Андреасъ Х оферъ ”. въ Ю гославия — .. Н ародна отбрана " и
разнитЬ .. бЪли ” и .. черни ' ржце. З а дейностьта на тая българска
организация може често да се съж алява. Но тя почти никога не
може да се контролира отъ София, о тъ отговорното българско
правителство, понеже нейната основа е въ българския елементъ.
останалъ въ новитЬ югославянски граници, който е толкова поблагоприятно разполож енъ к ъ м ъ революционните движения, кол
кото угнетителни став атъ там ъ югославянскитъ методи на п р а 
вление
(И зъ Свобода или С .м ърть” о т ъ 20 септ. 192S г. i

Чезаре Спеланцони. познавачъ на балканските габоти и авторъ на
книгата .. Победени и победители на Балканнтъ " и .. Бунтовна Македония ” . е напечаталъ в ъ голям ото италианско списание ..Л а Гранде
Илюстрационе д'И талия ” . ф евруарска книжка о т ъ 1928 г.. статия върху
отроить и страданията на народа въ Македония.
Следъ като очертава бЪгло произхода и развитието на македон
ския въпросъ. Спеланцони се спира върху положението на бЪжанцитЬ:
<
МакедонскитЬ бежанци, конто прекосиха българската граница беха. съ
хиляди, десетки хиляда: но колко отъ т Ь х ъ не загинаха средъ тревогата на
прибързаното изселване. срЬдъ лишенията на едно бързо и недостатъчно на
станяване. средъ несгодите, на единъ животъ. който се рисуваше пъленъ съ
несигурность, лишения и безкрайни жертви ?
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Въпреки изселването на толкова хиляди жители. Македония не е укро
тена н не изтлеела предразположена да се подчини, нито да се отрече отъ
завета за едно независимо бждеще. Въ сущ ность тръпка Македония из
глежда сега по-спокойна, макаръ. че и въ гази область не сж съвсемъ
угаснали пхизналитъ на неизчерпаемата канел:нека бо л я . Н о с-ор-сата е
безъ отдихъ. продължава упорита и безмилсотна зъ Македония. зладъна
отъ сърбитЬ. въ Македония на сърбо-хъреато-словенското кралство: тукъ
е наистина родината на стталанпегхо и уж аса и — нека се знае — на ca
st оотверж еноетъта.
н а роль. но и спомена за нето: заличи отъ офилиалната терминология името
Македония и го зам ени съ ю н н а Сърбия: би желало това правителство
македоилите ла престанатъ ла се признаватъ българи: ла пре-станатъ найсетне ла копнеятъ за елно свободно, елинно и н е з а н я с ^ о отечество. Но
докато името е офилиално otstbhcho и осждено. съзнанието на този пароль
не може да се ;-ннщожй. Непрекъснато военно положение владее зъ Маке
дония подъ Ю гославия, :-тослазяненнть чинознили уеъщатъ. че могатъ ла
владъятъ съ гиля, но че страната е непокорна и бунтозна; отзреме-навреме
избухва една бомба, елинъ сръбски генералъ пала, елннъ влакъ леранлира.
единъ предатель пада подъ ударите на една тайнствена, наказ вал:а р зк а :
всичко то за доказва, че патриотична Македония непр-естанно бли. знимава
и не превива г.таза.
Организациата се е борила лр-отивъ турлитъ. борила се е и се бори
още противъ сърби и гърли. Хората c s палнали или сж сменени. но пельта
е все сд ща та: елинстзс. свобода и —c3S3iiC им остъ.
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върху какага —
■ ^ т е дЕ7_£ :-5н залъ — ~а се покоряватъ на за
дигЪ на началнилить. ла се борятъ безъ стлихъ за srаке л онската голина.
Ж енить не сж по-малко пламенни и реплгтелни отъ млсжегъ. защото се
показватъ храбри, бойки. непримирими. презиращи опасностъта. способни ла
строга дисциплина. готови за всички най-отчаяни походи. за най-тежннтъ
и явни опасности: тЬ сж съживени отъ елинъ пламъкъ. който не угасва
нито съ течение на голини, нито съ п рогона на събития, нито съ струпване
на злочестияи: т з — непримирими врагове на Тур пия. тЬ — непримирими
врагове на Рърлия и Съроия. съ с&щото сърлле. сжщата рч
сжщата въра въ с в о б о д н о г о б^^ещ е на Македония: неизм
върховния с-5етъ на народното с ъ з н а н и е ... TJsr-e ad fin em >.

Л -ръ Бенедето Ферн е елннъ о т ъ наи-компстентнитъ ЗсУ.елЪлил
въ Италия. Повече отъ 20 голини той се занимава с ъ земелълне и к лоштзацдя в ъ Италия и ср^ляземноморскитъ държ ави. Лве "глмллнн
области пги Н еаполь и Сардиния топ разработилъ >: гази : во. В ъ елннъ
свсй разговоръ. който д -р ъ Ферн е п.чать съ _М. У н т е г 'е г г ъ . той е
к а за ть слелнотэ за Македония:
Цьли лза месела презъ If-lS г. 'р о л зх ъ изъ тази :т~ана. Пг-ебрчгдихъ
я надлънгъ и нащиръ. Познавамъ Македония като своята собствена зежя.
Съ опитноетъта. еоято имамъ като земельлелъ отъ 20 голини, мога свободно

земи въ Европа. Македония. така отъ Бога надарена земя. за ла разгърне
свои со. а . _тза. ттъсза пт*еди в.ич? 1 ? ла н е з г г Р и
си.
^ се

вгй чкм f

нето чувство не се уд;
вжжето на бесилката
не vsrapa.

Кръвь и сълзи, уж аси и неописуеми страдания, ето героичната вековна
история на македонския народъ, който се бори само за своята свобода.
Този народъ наброява жертвитЪ, които е готовъ да даде, по числото на
всички живи македонци. Какъ би могло победата да не бжде негова ? »
(Поместено и въ « Македонска Т ри бун а», Индианаполисъ,
отъ 16 февруарий 1933 г.).

н*
Г-нъ Е. Г. П арвисъ пише въ известниятъ италиански в. „ Ла Волонта
д ’Италия ” м еж ду другото:
„ Достойни за симпатията на всички културни народи, м аке
донските български малцинства сж подложени на единъ нечуванъ
югославянски реж имъ, който ги осж ж да на най-теж кото полити
ческо васалство.
Македония поради абсурдния Ньойски договоръ е най-измжчената земя на Европа.
Разпокж сването на Македония не може и не тр еб в а вече да
се увековечи до безконечность, тъй като то създава зародиши за
постоянни войни и безбройни бедствия.
Т огава какъ въ би м огълъ да бжде л ^ к ъ т ъ за предотвратя
ване на други стълкновения на Балканите ?
Т езата за присъединяването на македонското малцинство към ъ
България не би била днесъ за препоржчване, и то по лесно обя
сними съображения. България преживява днесъ много сериозни
моменти, за да може да мисли за една анексионистична политика.
Споредъ това сж щ ествува едно единствено разрешение. Независи
м остьта на Македония и освобождаването на македонските мал
цинства отъ югославянското господство.
К акъ би м огълъ македонскиятъ народъ да постигне собстве
ната си независимость ? Единственото средство би било плебис
цита, подобенъ на оня, който презъ 1935 г. ще се произведе въ
С аарската область, т.е. чрезъ п р еката и въорж ж ена нам еса на
четирите велики сили, които биха гарантирали пълната сигурность на лицата и най-широка свобода на гласуването. ”
(Справка „М акедонска Т р и б у н а” о тъ 21 май 1934 г.)
УНГАРСКИ МНЕНИЯ

М адж арскиятъ вестникъ „ П естеръ Лойдъ ” пом ества голем а ста
тия върху Македония, която заключава по следния начинъ:
« Нито Букурещкиятъ, нито Ньойскиятъ договоръ за миръ докараха на
Македония желаната свобода и неизвестниятъ войнъ на Илиндень продъл
ж ава да се вестява чрезъ внуцитЪ си ».
(Изнесено въ в. «С вобода или Смърть» отъ 22 юний 1928 г.).
БЕЛГИЙСКИ МНЕНИЯ

Белгийското списание „ Ле Нуво Ж у р ъ ” обнародва една дъ лга
статия върху „М акедонския проблемъ и м и рътъ въ източна Е в р о п а ” .
Въ тази статия, меж ду другото, се казва и следното:
—

1012

—

. Сжщо така теж ки проблеми тровятъ отношенията между
България и Ю гославия и надвесватъ призракъ на единъ къ р вавъ
конфликтъ. Поставени подъ единъ ж естокъ реж им ъ на денацио
нализация, македонските българи се бунтуватъ. Решили д а ги
асимилиратъ, преди на Балканите да се развиятъ нови събития,
сърбигЬ не избиратъ средства. Всеки день т е прибегватъ до
убийства на български патриоти, нагласяватъ десетки масови по
литически процеси и пълнятъ затвори те съ невинни хора, чийто
единственъ г р е х ъ е, че сж българи, а не сърби. Д оговорите за
покровителствуване на малцинствата сж съвърш ено забравени.
Всички български училища бидоха закрити и конфискувани. Учи
тел и те — изпждени. Всички тези изстжпления въ збу ж датъ духо
в ете в ъ България, кж дето 500,000 македонски беж анци протести
ратъ , възм ущ аватъ се и д ъ р ж а т ъ цели ятъ народъ в ъ напрегнато
състояние. В ъ сам ата Македония н ародътъ каленъ въ половинве
ковна революционна борба противъ турския реж имъ, сега обръщ а
орж ж ието си противъ новия потисникъ. С ръбските жупани и
генерали съ главите си плащ атъ за изстжпленията. По подобие
на тур ц и те некога, съ р б и те труп атъ дивизии покрай българската
граница, за да о твл ек атъ вниманието на с в е т а о тъ онова, което
става въ тЬхна собствена територия. Разбира се, нито на ум ъ не
имъ идва м исъльта да тур ятъ край на тази политика на изтребле
ние. При наличностьта на тия факти може ли да се говори за не~
какви условия в ъ полза на едно Балканско Локарно ? ”
(И зъ „С вобода или С м ъ р т ь ” о тъ 20 ноемврий 1928 г.)
*
Единъ о тъ най-добритЬ познавачи на м еж дународните въпроси въ
Белгия, Виконтъ Терлинденъ, който е проф есоръ въ университета въ
Лувенъ пише една статия върху положението на Балканите въ списа
ние 20-ти в е к ъ ” . П рофесоръ Терлинденъ пише м еж ду другото след
ното:
« За македонците, останали подъ завою ваните територии, Сърбия ор
ганизира една аеимилаторска политика. Енергични и войнствени, македон
ците отстояваха и отстояватъ още. Докато хърватскиятъ и македонскиятъ
въпроси не бждатъ разрешени, нем а да има миръ, ни сговоръ на Балканите».
(Справка «М акедонска Трибуна», Индианаполисъ, отъ 27 юний 1935 г.).
ЧЕШ КИ МНЕНИЯ

Чехскиятъ вестникъ
1928 г.) пише:

.. Чески Дневникъ ”

(Пилзенъ, януарий 25,

« Отношенията между България и Ю гославия не сж дошли още до
онова състояние, което да позволи спокойно разреш аване на най-тежкия
балкански въпросъ — македонския. А тоя въпросъ същ ествува: съ отри
чането му той н ем а д а се премахне, а още повече ще се изостря; действителностьта показа това много пжти до днесъ ».

Т ом асъ М асарикъ е направилъ предъ редактора на варш авскиятъ
„ Г а з е т а В а р ш ав с к а” изявления, въ които се казва:
—
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„ Рухването на абсолютизма, ето една отъ важните черти на
сегашните времена. Народите се стараятъ да извоюватъ своите
свободи. Така, абсолютистичната система губи сжшо своята стой
кость. Требва да се даде на малцинствата тЬхната свобода и разви
тие. Азъ считамъ свободата като основенъ принципъ. Съ абсо
лютизма е свързанъ принципа на централизацията.
Модерната демокрация имъ противопоставя принципа на ав
тономията въ най-широкия смисъль на думата. Ние имаме предъ
себе си належащата нужда да решимъ за демокрацията въпроса за
автономията ”.
(Поместено въ „Ла Маседоанъ ”, Женева, 15 януарий 1932 г.)
ХЪРВАТСКИ МНЕНИЯ

Загребскиятъ в. „ Обзоръ ” отъ 25 септемврий 1928 г. обнародва
едно писмо на Йованъ Косиничъ, сръбски сждия въ Суботица, за едно
„ геройство ” на сръбския жандармъ въ Македония.
Косиничъ е билъ въ Македония още като ученикъ въ едно отъ
сръбскитЬ пропагандаторски училища въ турско време и дори не
говиятъ чичо билъ убитъ отъ български комити — това той самъ казва
въ вестника, за да изтъкне че е безпристрастенъ въ това, което казва
за македонските страдания.
« Отъ село Ж упа Селце, Горнодебърска околия, разказва Косиничъ. на
Илинденския празникъ &Ьхъ на гости у попъ Иована Поповичъ. Всички се
радваха на моето посещение, а азъ отъ своя страна б ех ъ учтивъ и лю безенъ
къмъ всички. Напротивъ подофицерътъ отъ жандармерийския постъ Елебдж а, Лука Миловановичъ, силенъ и бЬсенъ, иска д а се покаже предъ селя
ните, че е « богъ на боговетЬ > и че може д а арестува дори и сждията.
Той приближава грубо и иска отъ мене легитимация. А зъ най-учтиво му
предадохъ своитЬ редовни документи. Ж андармътъ-подофицеръ почна да
вика и д а ми крещи. Учтивостьта и молбите не помогнаха, той иска на
всека цена да се покаже силенъ и могъщъ предъ народа и съ жандарми,
които държ еха оржжие въ ржцетЬ си, ме арестува и ме закара подъ
конвой. . . СелянитЬ ужасени ! Никой не смЪе думица да каже ' T i почти
никога не се оплакватъ въ сжда. противъ неправдата и тиранията. И кой
щ е се оплаче въ сжда, когато съ очитЬ си ви д е ха, че жандармътъ е поголяма власть и отъ сждията ! >

Сждията е пожелалъ да разкрие тази случка и редъ други не
правди въ Македония, като даде описание въ некой белградски вест
ници, но тамъ отказватъ да му печатать писмото. Тогава той го пра
ща до Прибичевичъ да се обнародва въ некой хърватски вестникъ.
Така то достигнало до „О бзо р ъ ”. „Презъ турско време беше подобре ” — заключава сръбския сждия.
РУСКИ МНЕНИЯ

Въ списанието на Македонскиятъ студентски съюзъ .. Млада Ма
кедония ” е поместена една интересна статия отъ рускиятъ писатель
г. Петъръ Рисъ, който е сжщевре.менно и добъръ познавачъ на балкан
ските проблеми.
.. . Д а
национално
д а вървипгь
правото на

вземепгь една страна, населена съ народъ. който има свое
единство и да го подЬлишъ м е ж д у други народи, това значи
въ разрЪзъ съ здравия разумъ и съ елементарните начала на
самоопределение на народите.
—
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. . . За нещастие, следвоенна Европа се е организирала възъ основа на
мимолетни симпатии и отношения. Само това обяснява подялбата на Маке
дония между Сърбия и Гърция. И въ тази страна, получена не дори чрезъ
победа, сърбитЯ и гърците действуватъ като завоеватели, заробвайки насе
лението и предприемайки неговата денационализация. Историята, (т.е. по
литиката на миналото), ни учи, че такива опити завършватъ винаги въ
неуспЪхъ. А истинската политика, (т.е. историята на настоящето), требва
да предотврати усложненията, неизбежни въ такъвъ случай.
. .. Отъ т ези кратки размишления явствува, че македонскиятъ въпросъ
се поставя не отъ хуманитарна сантименталность, а отъ наложителна
политическа необходимость.
Войната на изтокъ може да се избегне само съ мерки отъ превентивенъ
характеръ: съ освобождението на Македония отъ игото, което й б е нало
жено. Отъ това освобождение зависи, до голема степень, мирътъ въ Европа.
Създаденото положение е такова, че никой отговоренъ държавникъ не
требва да крие истината, като се скрива задъ формули на симпатия къмъ
този или онзи народъ. Веднажъ за винаги требва да се свърши съ идеята,
че народите могатъ да бждатъ подарявани за оказани услуги. Дано това
бжде разбрано въ най-кратъкъ срок ъ ».
(Взето отъ «М акедонска Трибуна», 7 ян. 1932 г.).
Ш ВЕИЦАРСКИ МНЕНИЯ

Ш вейцарскиятъ в. „ Пей Вудоа ” о т ъ 25 м артъ 1930 г., излизахцъ
въ Лозана, подъ заглавие „Б ал кан ска п оли ти ка” пише следното:
« Положението въ Македония загрижва отъ много време духовете. И з
глежда съвсемъ невъзможно да може да се остави да продължи една поли
тика противна на нашата цивилизация, въ формално противоречие сжщо
съ целиятъ вдъхновителенъ духъ на договорътъ на О.Н.
Човекъ може да таксува за по-лоши революционери въоржжените
групи, но требва предварително да може да си даде сметка за мотивите
на постоянната криза въ Македония. Въ всички случаи, единствено, ако
не и впечатлително е, да се виждатъ македонските патриоти д а предпочитатъ смъртьта предъ мира. Има въ това състояние на духовете толкозъ
смущаващи констатации, че е по-добре да не се взима страна срещу т ези
хора, преди да се има на ржка една безпристрасна документация. Добре
е сжщо така да не се изпуска изпредвидъ, че на страната на въоржжените
групи има ц ел а една македонска легална организация съ твърде ясни цели
и чийто вестникъ « Ла Маседоанъ », публикуванъ въ Ж енева, е органъ за
отбрана подъ надслова взетъ отъ Гладстонъ: «М акедония за м акедонците».
Би имало едно твърде просто средство да се просветли света и д а се
даде на македонския въпросъ едно справедливо разрешение. То би се съ
стояло въ изпращането на една анкетна комисия подъ егидата не О.Н. Това
е сжщото средство, което се е предлагало за некой страни подъ мандатъ,
но безъ успехъ. Нито принципите на Уйлсонъ, нито волята з а миръ, отъ
която сж обладани дипломатите на О.Н., не могатъ д а победятъ егоизма
на народите. Предпочита се д а се остави да царува анархията, з а д а се
спаси лицето и за да може да се твърди, че царува реда.
Би било добре при това да се напомни, че нищо не може да спре волята
на патриотите д а служатъ на една вер а въ бждещето. Д о едно противно
доказателство хората, ангажирани въ тази борба, легална или революцион
на, безъ значение, иматъ единъ идеалъ. Никой не би могълъ да ги упрекне,
че искатъ да извоюватъ свободата и една родина ».

—
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Ni 52

НЪКОИ ЧУЖДЕНЦИ — ПРИЯТЕЛИ НА МАКЕДОНИЯ
(Мнозина други сж споменати въ текста въ моитЪ спомени)
Въ втората, а и въ настоящата трета книга съ мои спомени читатсльтъ срещна имената на множество журналисти и общественици, изъ
средата на различни културни народи, които — между двете световни
войни — защитиха правата на македонското население, описаха тира
ничните режими на Сърбия и Гърция, изнесоха кои сж идеалите на
боряща се Македония. Но не всички имена на благородни чужденци,
които съ разбиране, благосклонность или дори съ горещо убеждение за
станаха на страната на Македония, можемъ да изброимъ. Стотици, ако
не и хиляди бележки и статии по македонския въпросъ, осжждащи по
тисничеството, се появиха въ световната преса: много отъ авторите на
тия писания останаха за насъ анонимни; а и не всички може да се
изброятъ.
Все пакъ, дължимъ да отбелЪжимъ поне още некой измежду тия
незаинтересовани, обективни свидетели, на които нашата родина дължи
благодарность.
Ето единъ кратъкъ списъкъ на такива лица, некой измежду които
може и да сж споменати въ текста на книгите, но съвсемъ малко е било
казано тамъ за кариерата имъ.
*
Dr Van der Ghinst, основатель и главенъ секретарь на белгий
ския комитетъ за Панъ-Европа, издатель на списанието .. Ветеранъ ”.
Заедно съ Емилъ Вандервелде посетилъ България, Гърция и Югославия
въ 1924 г.
Писалъ е за .Македония въ списанието на македонските студенти
въ чужбина .. Ла Жьонъ Маседоанъ ”. брой 5. май 1931 година.
*
Dr Kurt Trampier, авторъ на книга върху проблема за европей
ските национални малцинства: издатель на немското списание ,. Дойче
Фолксбилдунгъ ” : авторъ на .многобройни статии по политически въ
проси: единъ измежду редакторите на .. Мюнхенеръ Нойестенъ Нахрихтенъ ”.
Писа статия по македонския въпросъ въ вестникъ .. Ла Маседоанъ ”
Женева, 3 юлии 1931 година.
*
Dr S. P. FogdalL докторъ по философия и история. Авторъ на
книги. Професоръ въ американски университета.
Поместилъ статия върху македонския въпросъ въ вестникъ Ла
Маседоанъ ". Женева, 24 априлъ 1931 г.
*

Dr Herbert A. Gibbons, специализириралъ се въ университетите
въ Парижъ, Оксфордъ, Пенсилвания и др. Докторъ по философия.
Билъ е преподаватель и въ Робертъ Колежъ въ Цариградъ. Бивалъ е
кореспондентъ на ... Ню-Йоркъ Мониторъ ” и други важни вестници въ
—
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Америка. Преподаватель въ важни американски военни училища. А вторъ
на повече о тъ двадесеть книги върху международни въпроси. Публикувалъ е статия за Македония въ органа на македонската емиграция въ
Америка презъ май 1932 г.
*

Мисъ Едитъ Дърхамъ, отлична познавачка на балканското поло
жение. Посещ авала Балканите още при турския режимъ. Писала често
политически статии въ английските вестници.
На 1 май 1932 г. се появи нейната статия въ защ ита на Македония,
въ вестникъ „ Л а М аседоанъ ”, Ж енева.
*

Петъръ Рисъ, о тъ партията на проф. Милюковъ въ Русия; литераторъ и политически писатель. В ъ „ Ла Ж ьонъ М аседоанъ ” . Парижъ,
въ брой 8-9 за октомврий-ноемврий 1931 г. писалъ статия въ полза на
Македония.
*
Леди Надежда Мюйръ, членка въ кралския институтъ за външни
работа въ Лондонъ. Често пжти е бранила каузата на Македония. О тъ
нея се появи статия и въ списанието ,, Ла Ж ьонъ М аседоанъ ” въ броя
за октомврий-ноемврий 1931 г.
*

Жакъ Кайзеръ, главенъ секретарь на меж дународната Лига за
правата на човека. П рофесоръ въ висшето училище за интернационал
ни изучвания въ Франция. А вторъ на доста книги.
В ъ списанието „ Л а Ж ьонъ М аседоанъ ” помести статия „ Свободна
Македония въ обединена Е в р о п а” — въ броя о тъ 5 май 1931 г.
*

Dr R. A. Luliman, познатъ сътрудникъ на разни американски
списания, теологъ, гол^м ъ ораторъ. Говорилъ е на конгреса на м а
кедонската емиграция въ Бъфало, на 4 септемврий 1938 г.
*

Dr H. J. O’Neill, проф есоръ въ С ентъ-Луизъ, Америка. Говорилъ
е на македонския конгресъ въ сжщия градъ, на 7 септемврий 1942 г.
*

Д-ръ Йозефъ С. Раусекъ, специалистъ по политически науки и
социологъ въ Америка. С ътрудникъ на много списания по полити
ческите проблеми на централна Европа и Балканите. Написалъ е зна
чителни книги. Говорилъ е на конгреса на м акедонската емиграция въ
П итсбургъ, на 1 септемврий 1940 г.
*

Едгаръ Грахамъ Листеръ, английски дипломатъ още о тъ времето
на турския реж им ъ въ Македония. На 7 февруарий 1931 г. писа статия
по македонския въпросъ въ вестникъ ,, Ла М аседоанъ ” , Ж енева.
—
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*

D r E . J. F ish e r, докторъ по история и по политически науки о тъ
Колумбия Ю ниверситн в ъ Америка. Бивалъ е преподаватель в ъ Робертъ К олеж ъ въ Ц ариградъ. както и проф есоръ в ъ американския университетъ въ Бейрутъ. Сетне в ъ разни университети в ъ Америка.
Говорилъ е върху .. Националните .малцинства и Македония ” на
конгреса на македонската емиграция в ъ Америка, в ъ Акронъ, на 1 сеп
темврий 1935 година.

Професоръ Карлъ Щрупъ, единъ о тъ най-познатите юристи въ
Европа и въ св е та : почетенъ членъ въ редица международни юриди
чески институти. А вторъ на много съчинения по неговата спецналность,
свързани съ политиката. И звестна е и книгата му .. Ю ридическото по
ложение на м акедонците в ъ Ю гославия” : в ъ нея той дава редица до
води, че славянското население в ъ .Македония е българско
*
Prof. Dr Legram, проф есоръ в ъ колеж а за социални науки в ъ Пар н ж ъ: п ръ въ председатель на медицинско-психологическото общество
въ Франция. Писалъ е редица научни трудове. П ж тувалъ е презъ 1929 г.
въ Балканите и тогава се е фамилиализиралъ съ .македонския въпросъ.
На 7 септемврий 1931 г. писа статия за Македония в ъ списанието
.. Ла Ж ьонъ М аседоанъ ” въ П ариж ъ.
*
Леоеъ Домннианъ, училъ в ъ Р обертъ К олеж ъ в ъ Ц ариградъ: специалистъ по националните и расови въпроси за Европа; единъ измежду
най-добрите американски познавачи на близко-източните въпроси, а
особено на балканските. Написа познатата книга ..Граници и езици въ
Европа ” . издадена о тъ американското географско друж ество. Изнасялъ
е истината около българщ ината в ъ Македония.
*
Prof. Frederick Stanley Rodkey, проф есоръ по история в ъ Миами Юниверситн. въ Иллиноисъ Ю ннверсити и другаде нзъ Америка.
Авторъ на книги: публикувалъ много статии в ъ исторически списания.
П ж тувалъ е изъ Турция, България. Ю гославия и Гърция презъ 1928 г.
В ъ вестникъ .. Ла М аседоанъ ” . Ж енева, е публикувалъ статия по
македонския въпросъ.
X.

Victor Alexander Cazalet, участвувалъ в ъ важни мисии и разучавалъ положението в ъ средния, близкия и далеченъ и зтокъ; пж тувалъ
изъ Сибиръ; зачисленъ е билъ къ м ъ висшия воененъ с ъ в е т ъ въ Версайлъ следъ п ъ р вата световн а война.
Писалъ е в ъ вестникъ .. Л а .Маседоанъ ". на 20 февруарий 1931 г.,
статия по македонския въпросъ. И той. както мнозина о т ъ познавачите
на положението, е казалъ, че на Б алканите не.ма да има .миръ. докато
не се уреди правилно македонския въпросъ.
*
Професоръ Артуръ И. Андрюсъ е до б ъ р ъ познавачъ на централна
и югоизточна Европа. Бивалъ е проф есоръ по дипломация в ъ парижкия
—
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университетъ. Той говори на македонския емигрантски конгресъ на
3 септемврий 1933 г. на тем а: „ Македония, вулкана на Балканите ” . Пи
салъ е статии по политика въ различни американски списания.

R o b e rt J. Caldwell, американски делегатъ въ париж ката мирна кон
ференция подиръ п ъ рвата голема война. Проявилъ се е въ редица об
ществени и политически сдружения въ Америка и Европа. Особено добре
запознатъ съ проблема за националните малцинства. Вестникъ „ Jla
М аседоанъ ”, Ж енева, на 29 май 1931 г. публикува неговото писмо до
югославския м инистъръ О тонъ Франгешъ, въ което той се застж пва
за правата и на македонцит-fe.
.у.

Итало Дзингарели, италианецъ, единъ измежду най-известните
журналиста на Италия. Отлично запознатъ съ българските работа и съ
македонския въпросъ. Той писа подиръ п ъ рвата световна война, че
българската дъ рж авн а политика тр еб ва да внимава, за да не би м аке
донския въпросъ — о тъ мечъ въ р ж ката на България — да се обърне
въ нож ъ задъ гърба й.
Професоръ Аугустъ Форелъ, швейцарецъ, всеизвестенъ психиатъръ
и ентомологъ, меж ду другото авторъ на една знаменита книга върху
ж ивота на м равките. Ч овекъ съ безкрайно свободолюбивъ духъ, отзивчивъ къ м ъ редица проблеми, отнасящи се до неправди и потисничества
въ света. Той публикува свои схващания и по решението на македон
ския въпросъ, въ вестникъ „ Ла М аседоанъ ” , въ Ж енева. Даде прим е р ъ т ъ на Ш вейцария за всички, които ж елаятъ да има правда въ
д ъ р ж а в и те имъ.
*
Д-ръ Родолфо Фоа, италиански журналистъ. Често е третиралъ
македонския въпросъ въ вестниците на своето отечество.
*
Вирджинио Гайда, познатъ италиански ж урналистъ о тъ времето
на фашизма. Бивалъ е кореспондентъ на италиански вестници въ Москва
и на Б алкани те; сетне директоръ на „ Илъ М ессаджеро ” , на ,, Д ж орнале Д ’Италия ” и др. Публикувалъ е редица новини въ връзка съ Ма
кедония и нейното освободително движение.
*
Пиеро Парини, италианецъ, давалъ е множество известия за М а
кедония въ италианските вестници и пр.
*

Дука Колонна ди Чезаро, италианецъ, редакторъ на „ Еки е коменти ” . Голем ъ защ итникъ на македонската кауза.
*

Франческо Копола, ж урналистъ. Въ италиански вестници е застж пвалъ правата на Македония.
—
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П О КАЗАЛ ЕЦ Ъ Н А НЪКОП ИМ ЕНА

А
А бд\\ть Хамидъ. с\\тганъ — 57, 82.
131.
238. 317, 632
А бдурамановъ — 292
Абдурамановъ-Атанасовъ Н. — 291, 292
Авенолъ — 852
Аврамовъ АеЬнъ — 597. 894
Агамемнонъ — 582
Агата Ильо — 964
Агопянъ ханъ Бедросъ — 890. 897
Агостини — 438
Адамикъ Луисъ — 975
Аджаларски Василъ. войвода — 262
Адоръ. председатель — 127
Айдемирски А спарухъ — 560
Айзенхауеръ, ген. — 236
Айнщайнъ, проф. — 119
Акитовъ Сюлейманъ, четникъ — 926
А л бера, ген. — 164
Александровъ Тодоръ — 27-36. 38-40.
42-65, 67-70. 72-74.'76-82. 85-87. 92, 94.
122. 141, 149, 150, 156-158, 163, 164.
166. 170, 191. 193, 228. 230, 231, 240,
243, 245. 250. 258. 260, 271. 279, 281.
282. 298. 315. 329. 332. 333, 387. 397.
424, 425, 477. 515. 521. 552. 555.
557-559, 566. 572, 577-581, 587, 595.
607-609. 611. 616, 617,622, 623, 630,
656. 677, 679-682 684. 685. 687. 690693. 696-744. 747. 748. 750, 751. 753756, 760-763, 76S-771, 869, 872-874, 892.
902, 955. 960. 966. 967, 970, 972, 975,
977. 982. 984. 985. 1009.
Александъръ Карагеоргевичъ, краль —
135. 142. 241, 303, 321, 346, 383, 390.
391, 395. 421, 498. 540, 543. 625, 628.
653. 694. 852. 861. 958.
Александъръ Велики — 666. 844. 845.
847
Алексиевъ М етода — 681. 685, 692-694.
710, 722. 747-749
Али Бей. дену тать — 130
Алябака Иванъ, войвода — 962
Аменде Евалдъ, д-ръ — 120. 362
Анастасовъ Григоръ, а д в. — 376, 381.
569,
841. 948
Ангеловъ Георги — 34
Андерсонъ Муса — 463
Андрюсъ Артуръ И., проф. — 361. 645,
1007, 1018
Антоновъ Никола, дипломатъ — 197,
636
Антраникъ, арменски борецъ — 904
Апони, графъ — 669
Апостоловъ H.. м-ръ — 904
Априлско възстание — 548
Апостолъ Петковъ. войвода — 92, 271.
964
Армантиеръ Д.. журналистъ — 398. 399
Арсовъ Славейко, войвода — 754
Арсовъ Христо — 595
Артуковичъ Андрия. м-ръ — 633
А снята Л азо, четникъ — 963. 964
Аскитисъ — 330

Асланъ, арменски борецъ — 904
Атанасовъ Димитъръ, куриеръ — 725(2 1
Атанасовъ Георги, подполк. — 27-29.
31-35. 37-39, 43. 45-48. 50, 54. 72. 74.
258. 578. 677-682, 685-687. 692, 694,
701-703, 707-720, 722, 724, 726. 727.
730-734. 736-740, 742. 744-747. 749-753.
7оо. 762. <68, I 1 0
Атанасовъ НедЬлко, м-ръ — 226, 228,
229, 231, 694
Атанасовъ Никола — 682
Атанасовъ Филшгь, д-ръ — 157. 229231, 575, 694. 705, 740. 871
А хмедъ Хамди Бей -— 597, 598. 990
Ауфенбергъ. ген. — 215
Алевъ Мирчо — 965
Ацевъ Петъръ — 44, 485, 707. 718, 965
Ачковъ Димитъръ — 180
Б
Бабата Атанасъ, войвода — 92
Бабунски Иованъ — 150, 513
Бадевъ И ордань — 47. 230, 578, 735.
740, 741, 750, 751
Баждаровъ Георги -— 42, 75. 76. 79.
230. 702, 707, 741. 972
Бакай Константинъ — 976
Валвански Христо, четникъ — 28
Балдачи Антонио, проф. — 115, 956
Балдуинъ Роджеръ Н. — 400, 401, 981
Балкански Марковъ Динчо, куриеръ —
33, 720-724, 726, 727. 742. 748, 750
Банковски Минчо, ген. — 586
Бастидъ Поль, министъръ — 118, 983
Батембергъ Александъръ, князъ — 698
Баучеръ Джеймсъ ■— 103. 637
Бацария, журналистъ — 55. 131
Бегоновъ Григоръ — 734
Бейклесъ Джанъ, проф. — 543, 662-664.
951,
956, 957. 974. 981
Белевъ Георги — 986
Беличъ Ал., проф. -— 135
Бенепгь Е дуардъ — 165, 539. 643. 975
Бенковски Георги — 63, 254
Березинъ Иванъ, дипломатъ — 878
Беркесъ Теодоръ — 443
Берлински договоръ — 217 560, 588,
634,
754. 847, 1002, 1005
Бернхартъ Георгъ, журналистъ — 120
Бидиковъ Стефанъ — 182
Бурчанинъ — 390
Бисмаркъ -— 560
Битова Л. Доца — 890
. Бичевъ П ане — 230
Бишофъ, проф. — 878, 885
Бланки Ж еромъ А долфъ -— 438. 860
Блонделъ Ж оржъ. проф. — 397. 843
Боадичеа, британска кралица — 535
Богатиновъ Яне — 197. 228, 231
Богданъ, псевдонимъ на Т. Алексан
дровъ — 609
Бойлъ съръ Е дуардъ — 102. 104. 665.
839, 842
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Бокландтъ A., публицистъ — 862
Бонифачичъ Анте, писатель — 259, 896
Борисавлевичъ — 294, 295
Борисъ III, царь — 49, 254, 618, 621,
638, 653, 756, 770, 852
Ботевъ Ал., министъръ — 196
Ботйовъ Христо -— 63, 482, 758, 901
Бояджиевъ Иванъ — 310, 323-325
Бояджиевъ, ген. — 986
Брайлсфордъ X. Ноелъ — 101, 103
Брайсъ Джеймсъ — 111
Браслетъ Пиеръ, журналистъ — 852
Брекард, ген. — 1001
Брелъ Валтеръ — 312-314, 970
Британска Енциклопедия — 60, 111,
235
Бриянъ Аристидъ, министъръ — 407,
635,
955, 1003
Бркичъ, патриархъ — 851
Брода Рудолф ъ — 981
Бруцъ, лордъ — 103
Брезовъ, псевдонимъ на Ив. Михай
ловъ — 27, 36-38, 41, 741
Буденний, маршалъ — 769
Будимировичъ — 302
Буе Ами — 438
Буйновъ Александъръ — 231
Бумбаровъ Борисъ — 196, 229, 240, 241,
881
Бунева Н адя — 367, 370
Бунева Мара — 209, 245, 247, 363-367,
370-376, 579, 960
Буневъ Борисъ — 366, 367, 369
Буневъ Никола — 367
Буровъ Атанасъ, министъръ — 407, 448,
449, 653, 654
Бъкстонъ Ноелъ Чарлсъ — 102, 843
Бъкстонъ Чарлсъ Роденъ ■— 102, 463
Бъкстонъ Фоуелъ — 102
« Б ел а Ржка », сръбска организация —
539
В
В айгандъ Густавъ, проф. — 126, 438,
666, 856
Вайрингеръ, д-ръ — 877
Vander Ghinst, dr. — 1016
Вандервелдъ Емилъ — 54, 843, 999
Вапцаровъ Иванъ — 38, 734, 752, 968
Варвикъ, лордъ -— 225
« В а р д а р ъ », студентско д-во — 320
Варнава, митрополитъ — 364, 365, 370
Вартанянъ, арменски борецъ -— 904
Василевъ Алеко — 27-38, 43-48, 54,
72-74, 258, 578, 678-681, 684, 687, 689-695
699, 701-703, 707-714, 716, 717, 720-727,
729-740, 742, 744-747, 749-753, 762, 768,
769
Василевъ Григоръ, министъръ — 230,
766, 768
Вашингтонъ Ж оржъ — 543
Велева Рена — 265, 569
Велевъ Никола — 28, 34, 36, 201-203,
207, 208
Великъ Македонски Народенъ Съборъ
—
558, 568
Велчевъ Велчо, журналистъ — 455, 458

—

Велчевъ Дамянъ, полков. — 253, 577
Венделъ Херманъ, публицистъ — 351
Венизелосъ Елефтериосъ — 122, 649,
650
Vergniaud Pierre — 234
Верь Карлайлъ, общественикъ — 1005
Весовъ Любомиръ, войвода — 344, 480
Вестлейкъ, проф. — 103
Вилари Луиджи, д-ръ — 663
Вилдовичъ, жупанъ — 370, 371
Блаховъ Димитъръ — 158, 164, 193,
195-197, 229-231, 327, 574, 575, 693, 719,
740,
741, 748, 767, 869, 902
Влаховъ Щерьо — 32, 33, 63, 73, 681,
685, 687, 720-722, 725, 727-730, 732, 733,
735. 737, 740
ВМОРО — 254
ВМРО — 227, 36, 39, 45, 47-50, 58-60,
63, 65, 67, 68, 72, 73, 75-78, 80-86, 88,
90, 91, 93-95, 99, 101, 128, 131, 141,
145, 147, 155, 159, 169, 170, 186, 193,
214, 227, 228, 231, 236, 238-240, 245,
246, 248-250, 260-262, 270, 271, 274,
276, 279, 291-293, 296, 297, 300, 301,
308, 309, 312, 314, 315, 322, 325, 327330, 332, 333, 338, 352, 354-356, 358,
360, 387, 389, 393, 417, 418, 449, 458,
463-467, 469, 533, 534, 536, 538-541,
543, 545, 547-552, 554, 555, 557-572, 577583, 585, 587-589, 591, 593-595, 599,
605-609, 613, 616-618, 633, 634, 642,
647, 655-657, 663, 664, 671, 672, 677,
681, 682, 687, 690, 692-694, 697, 699,
704, 713, 714, 716, 743, 745, 749, 751,
754-756, 759, 761-763, 769, 770, 867-871,
873, 948, 951, 953-962, 964, 967, 969,
970, 972-981, 984-987, 999, 1003, 1007
Волонакисъ, полковн. — 523
Вретенаровъ Динчо — 32, 33, 63, 73,
685, 687, 721-725, 727-730, 732, 733,
737, 740, 742
Вълковъ, инж. -— 621
Вълковъ, ген. — 577
Въндо Стария, войвода — 524
Г
Гавриловичъ Миланъ — 673
Гавриловъ Мише — 347, 922
Гавриловъ Христо — 347, 922
Гайда Вирджинио, журналистъ — 1019
Ганевъ Венелинъ, проф. — 635, 976
Ганели И озефъ — 984
Ганчевъ Аспарухъ, войвода — 30, 35
Гарвановъ Иванъ — 226, 233, 238, 248
551, 599, 600, 890, 901-904, 962
Гарибалди Д ж узеп е — 166, 414, 641, 660
Геди Е. Дж., журналистъ — 958
Генадиевъ, д-ръ — 904
Геновъ Г.П., проф. — 121, 456
Георгиевъ Кимонъ, министъръ — 577,
585, 618, 757, 762, 765, 770
Георговъ Ив., проф. — 576, 741
Герджиковъ Михайль — 576
Герню Анри, министъръ — 976, 982
Гешовъ Ив. Ев., министъръ — 562, 848
Гладстонъ Уилиямъ — 540 ,588, 666, 841,
842, 852, 950, 980, 981, 984, 1015

1021

Говедаровъ Петъръ — 29, 30, 33, 515,
684, 686, 710, 721, 722, 724-726, 734,
747, 749, 752
Говенъ А., журналистъ — 165
х. Гогу То ли — 888
Годардъ Ж юстенъ — 118, 399, 936, 982,
983
Гочевъ Гьошо — 39, 66, 962, 966
Гранджевъ Димитъръ — 506
Рревсъ Филипъ, журналистъ — 637
Грей Джеймсъ — 975
Грей С.Х. — 947
Грей Чарлсъ -— 314
Гроганъ, леди — 103, 104
Груевъ Даме — 34, 63, 65, 66, 86, 92,
191, 270, 330, 331, 358, 580, 607, 754,
962, 1004
Гучъ Г.П., проф. — 1004
Гънгьръ Джонъ — 110, 955
Гьошевъ Иванъ — 182, 472
Гюрковъ Йорданъ — 37, 40, 41, 44, 79,
268-273, 585, 741, 742, 907, 909
Гюрковъ Христо — 270, 271

Дранговъ Борисъ — 472
Дранговъ Кирилъ — 39, 40, 44, 45, 735
Дръмондъ съръ Ерикъ — 400
Думевъ Велко, общественикъ — 65, 628
Душанъ, царь — 850, 860
Дъновъ — 187
Дървинговъ Петъръ, полков. — 73, 986
Дърхамъ Едитъ — 1017
ДЪлчевъ Гоце — 63, 65, 66, 86, 191, 270,
281, 316, 327, 329, 358, 404, 607, 691,
747, 754, 758
Е.
Евансъ съръ Артуръ — 103, 104
Е дуардъ VTI — 360, 950
Екатерина П — 851
Елмазъ Абдулъ, четникъ — 930
Енверъ Бей — 146, 239, 965
Епингеръ, проф. — 202
Ерио Е дуардъ — 117, 1001
Есадъ Паш а — 165
Естоние Раулъ, журналистъ — 949, 983
Есхилъ — 580
п. Ефремовъ Ване — 210
Ефтимовъ Симеонъ — 567, 568, 669

Д.
Давидовичъ Л., министъръ — 376, 391
Давидовъ Тома, войвода — 762
Д ’Азбекъ, баронеса — 852
Даевъ Михайлъ, войвода — 226, 559
Дами Алдо, проф. — 124
Д ’Аркъ Ж ана — 216, 224, 543, 881, 884
Дачевъ Ванко, четникъ — 293
Д е Азкарате и Флоресъ Пабло — 857
Д е Голъ, ген. — 93
Деж арденъ — 438
Дейвисъ P., депутатъ — 535
Дей Кливъ, д-ръ — 112
Делиорманъ М. Неджметтинъ, журна
листъ — 597, 598, 896, 897, 990
Д е Лукачъ, дипломатъ — 670
Д е Пресансе Франси — 950
Д е Роверъ — 222
Десбонъ Ж оржъ — 457, 635, 667, 851,
976, 983, 1000, 1001
Деръ Гарабедианъ Антрантикъ — 897
Д ж евадъ А базъ — 130
Джеферсонъ Томасъ — 542
Джидровъ Петъръ — 450
Джорджевичъ Цека — 621, 622
Дзингарели Итало, журналистъ — 1019
Дикинсонъ, лордъ — 103
Дилъ Робертъ, журналистъ — 657
Димитрачко — 228
Димитриевичъ Мита, депутатъ — 617
Димитровъ Александъръ, министъръ —
147,
185, 683
Димитровъ Георги — 694
п. Димитровъ Емануилъ, проф. — 472
Димовъ Вергшгь, министъръ — 591
х. Димовъ Димитъръ — 54, 685, 692-694,
700, 702, 703, 718, 720, 741, 746-751,
755
Диониси, сръбски владика — 985
Ди Ч езаре Колонна, дука — 1019
Доминиянъ Леонъ — 1018
Дош енъ Марко -— 633
Драгиевъ Димитъръ — 591
—

Ж
Ж антизонъ П., публицистъ — 949
Ж ековъ Никола, ген. — 180, 181
Жерменъ Алфонсъ, журналистъ — 848
Жечевъ, подполк. — 30
Живковичъ Пера, ген. — 132, 410, 446,
447, 454, 499
Ж инзифовъ Р. — 847
Ж оресъ Ж анъ — 950

3
Занковъ Георги — 44, 159, 163, 327,
688-696, 702, 703, 705, 712, 713, 732,
746, 749, 966-968
Зафировъ Панзо — 28, 31-33, 720-722,
725, 748
Зее Херни, проф. — 1002
Зилберщайнъ, проф. — 62
Зиновъ Христо, четникъ — 736
Златаревъ, ген. — 742
Златковъ дЪдо Алексо — 502
Зографовъ Крумъ — 608, 705
Зографовъ Христо — 485
Зогу А хмедъ — 240, 603, 869
И
Ивановъ Илия Которкинъ, четникъ —
520, 521
Ивановъ Лука, войвода — 762
Ивановъ Славе — 149, 230, 581, 699 ,740,
741,
871, 876
п. Ивановъ — 741
Измирлиева М агдалена — 178, 185-189,
192-198, 201, 219, 227, 229, 230, 231,
244, 719, 875, 878, 881, 902
Илиевъ Димитъръ, адв. — 376, 569, 948
« Илиндень », организация — 36, 44, 460,
687-694, 696, 713, 733, 740, 743, 749
Ингалсъ Сатърли Мейбълъ, журнал. —
854
Иречекъ, проф. — 104, 988
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и
Йовановичъ Драголюбъ — 985
Йовковъ Арсени — 38, 44, 577, 579, 580,
688-696, 702, 703, 705, 712, 713, 716,
719, 732, 749
Ионичъ Велиборъ, журналистъ — 673,
674
Иотовъ Георгиевъ Спасъ — 592
Кабалцаръ Феручио — 971
Казанджиевъ — 483
Кайзеръ Жакъ, проф. — 983, 1017
Калайджиевъ Христо — 902
Каламатиевъ Михайлъ — 148, 149, 153,
320,
390, 392, 395, 404, 406, 457
Caldwell I. Robert — 1019
Калоро Бонавентура — 971
Калфовъ — 137, 138
Кантарджиевъ Чудомиръ — 185, 700,
718, 737, 746-748
Капа Иноченцо, адв. — 160, 161, 165-168,
872-874
Капокачиа, адв. — 164
Каравеловъ Любенъ — 758
Караджова Олга — 212, 245
Караджовъ Георги — 750
Караджовъ Димитъръ — 149, 320
Караджовъ Иванъ — 43-45, 466, 552-554,
555, 577
Карайововъ Тома — 207, 208
Каранджуловъ Иванъ, д-ръ — 457, 548,
549, 688, 764, 889
Карасулията Иванчо, войвода — 92
Кардарасъ, журналистъ — 856
Карлъ Велики — 540
Карнегиева Анкетна Комисия — 70, 100
217, 222, 558, 605, 606, 611, 987
Касабовъ — 693
Cazalet Alexander V. — 1018
Келемановъ Спиро — 66
Келпековъ Иванъ, войвода — 35
Келси К.У. — 1005
Кемалъ Ататюркъ Паш а — 61, 130, 248
х. Кимовъ х. Григоръ, четникъ — 77,
148, 436
Кипертъ, ученъ, — 438
Кизови Райна и Кръсто — 246
Китинчевъ Спиро — 364
Клеръ-Бери С.С. — 318
Ковачевичъ Драгиша, генералъ — 341,
346,
349-352, 354, 390, 401, 404, 673
Ковачевъ Георги — 734, 745, 748, 751-753
Ковачевъ Славко — 694
Кожухаровъ Г.Д., журналистъ — 610
Кожухаровъ Т. — 64
Коларовъ Ангелъ — 687, 735, 736
Коларовъ В. — 240
Комитетъ за потиснатит-Ь народи — 1009
Кондилисъ Г., генералъ — 137
Кондовъ Георги — 628
Консуловъ — 584
Копола Франческо, журналистъ — 1019
Корде Ш арлота — 216, 217, 224, 233, 235,
237, 241, 373, 881, 884, 891
Кормиласъ, консулъ — 330
Корошецъ Антонъ, министъръ — 107,
149, 260, 353, 387, 391, 394, 402, 622
—

Корфъ — 222
х. Костадиновъ Тодоръ — 594
Костичъ, генералъ •— 371
Кошутичъ Августъ, министъръ — 131,
132,
626, 632
Кременъ Михаилъ — 901, 902
Кретиенъ, генералъ — 117
Кристофъ Герхардъ, журналистъ — 855
Кромвелъ Оливъръ — 414, 660
Кръстичъ Люба, полковникъ — 609,
610
Крюгеръ К., проф. — 111, 542, 981, 1006
Куба Лудвигъ, проф. — 133, 134
Кулишевъ Г. — 756
Кумануди К., министъръ — 910, 911
Кулъ Фердинандъ — 1002
Куракуки — 165
Куртевъ Владимиръ — 276, 555, 556, 577,
582, 583, 619, 690, 992, 963-969
Кусевъ Владимиръ — 53
Кушевъ Илия, войвода — 268, 274, 344
Кушевъ Тодоръ, четникъ — 274
Куюмджиевъ Др. Иванъ — 527
Куюнджичъ — 365
Кързонъ, Лордъ — 61
Кърневичъ Юрай, д-ръ — 543, 632
Кърничева Менча — 171, 214-216, 218220, 222-225, 227, 232-237, 241-245, 247,
248, 250-259, 369, 370, 374, 600, 719,
875-882, 884-898
Кърчовалията д е д о Илия — 966
Кьосеивановъ Георги, министъръ — 637
Кюпферъ Емилъ, проф. — 127, 953
Кязимъ Паша — 129, 130
Л
Лазаровъ Арсо, депутатъ — 149
Лазаровъ Велизаръ, генералъ — 651
Лазаровъ Тодоръ — 68, 69, 92, 595,
962
Лазичъ Алексие — 393, 396, 672, 673
Лазичъ Ж ика — 107, 187, 189, 223, 22в,
233, 235, 303, 304, 319, 320, 327, 339,
354, 381, 383, 385, 386-396, 430, 458,
539, 615, 621, 672, 673, 875, 879, 893
Лайбиъръ А.Х. — 112
Лакавички Траянъ Кръстевъ, войвода
— 417
Ламартинъ Алфонсъ — 234, 860
Ламбъ Съръ Хари — 109
Ламушъ Леонъ — 116, 848, 850, 1001
Лантоанъ Албертъ, писатель — 539, 666,
950
Ланцило, адвокатъ — 164-166
Латино Лилло Джорджио, журналистъ
— 155
Лауренсъ, полковникъ — 235, 661, 662
Левеки Василъ — 52, 63, 237, 281
Легренъ — 537, 1018
Лежанъ Е. — 104, 438, 538, 851
Л еже Луи, проф. — 843
Лели Енрико, журналистъ — 657
Ленгелъ Емилъ, писатель — 959
Ленинъ — 90, 238, 892
Лерински Марко, войвода — 292
Лилинковъ Илия — 341-345
Линколнъ Абрахамъ — 542
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Листеръ Е. Грахамъ, дипломатъ — 105,
1017
Литълфилдъ Уолтеръ, журналистъ —
975
Лоди Етторе, полковникъ — 164, 873
Лойдъ Давидъ Д ж ордж ъ — 61, 108
Лондонски Балкански Комитетъ — 102,
103, 317, 357
Лондъръ Албертъ, журналистъ — 656658
Луголъ Жанъ, публицистъ — 984
Лудендорфъ, генералъ — 643
Льондевъ Кр. — 291, 293
Луманъ А.Р., д-ръ — 1017
Ляповъ Димитъръ — 968, 969
Ляпчевъ А., министъръ — 406, 456, 628,
653, 958, 966
М
Маджаровъ Атанасъ — 30, 681
М аджаровъ Л азаръ, войвода — 245
М аджаровъ Рашко, министъръ — 767,
768
Мазонъ Андре, проф. — 843
Майеръ Хартъ, журналистъ — 463
Макарчикъ Янупгь, журналистъ — 953
Макасъ Леонъ, депутатъ — 645
Македонски Ж енски Съюзъ — 257, 313,
314, 566
Макензи и Ирби — 104, 438, 852
Македонски Наученъ Институтъ — 566.
570
Макиавели Никола — 634
Маккормикъ Анна, журналистка — 108
Максимовъ, депутатъ — 749
Малешевски дЬдо Илия — 262
Малешевски Никола -— 710
Малинковъ Сандо, четникъ -— 345
Малиновъ Александъръ, министъръ —
654, 657
Малро, министъръ — 660
Мандаловъ Стефанъ, четникъ — 434
Манера Козма, полковникъ — 164
Мановъ Андрей, четникъ — 293, 482,
484, 485
Манолевъ Гоце — 29, 33, 684-687, 719722, 724, 726, 734, 752
Манолевъ Миланъ — 231, 575
Манчичъ, полковникъ — 673, 674
Мара, френски революционеръ — 224,
233-235, 237
Марилъ Алфредъ, адвокатъ — 217, 238,
239, 241, 878
Маринковичъ Воя, министъръ — 137,
138, 385, 391, 418, 447, 464, 466, 467.
469, 558
Мариновъ, полковникъ — 655
Марковъ Благой, 894
Маркъмъ Рувинъ X., журналистъ — 111,
112, 305, 314, 508, 584, 662, 853
Марчевъ Владимиръ, четникъ — 761
Мартенъ Вилиямъ, журналистъ — 644,
984
Мартиновичъ Петъръ Байица — 673,
674
Масарикъ Томасъ, политикъ — 133, 1013
—

МаткоЕИчъ Добрица, жупанъ — 132, 222,
339, 392, 394, 673
Матовъ Христо — 34, 70, 76, 191, 754,
903,
971
Мауреръ Емилъ — 787
М ахмудъ Ефенди — 43
М ахмудъ Ш ефкетъ Паша — 598
Мацини Д ж узепе — 166, 237, 414, 869,
871, 873
Мачекъ Владко, д-ръ — 107, 124, 467,
534,
543, 558, 958, 985
Медникаровъ Христо — 683-687, 728,
735, 751
Мелась Спиросъ — 137
Мечкуевски Василъ — 750
Мештровичъ Иванъ, скулпторъ — 626
Милевъ Никола, проф. — 60, 61, 231,
572-575, 577, 741, 764, 986, 988, 989
Милетичъ Любомиръ, проф. — 52, 98,
570,
576, 667, 741, 764
Миличевичъ -— 385
Милошевичъ — 615
Милчиновъ Григоръ — 384
Милюковъ Павелъ, проф. — 57, 670,
970, 1017
Мирски С. д-ръ — 911
Митровичъ Чеда, проф. — 910, 911
Михайловичъ Михайло, жупанъ — 394,
404
Михайловъ Василъ, свещеникъ — 894
Михайловъ Димитъръ — 163
Михайловъ Иванъ — 27, 45, 65, 122,
188, 230, 248, 258, 301, 307, 309, 333,
347, 359, 385-388, 448, 460, 463, 466,
499, 541, 543, 545, 552, 555, 558, 559,
597, 602, 621, 622, 630, 631, 633, 652,
654,
655, 733, 743, 744, 853, 889, 891,
895, 897, 922, 947, 948, 956, 957. 959,
960, 961, 971-975, 982, 984, 985, 1007
Михайловъ Коде — 580
Михайловъ Панчо, войвода -— 28. 29,
31, 38, 40, 44, 78, 228, 344, 577-580,
716, 717, 733, 931
Михалакопулосъ — 124
Мишайковъ Димитъръ, проф. — 698, 766
Мишевъ Стоянъ — 142, 147-151, 153,
154, 188, 223, 235, 239, 390, 392, 581,
717, 739, 740, 875, 879
Миятовичъ, дипломатъ — 851
ММТРО — 301, 325
Модисъ Георгиосъ, министъръ — 985
Мойсаку — 514
Мойсиловичъ, полковникъ — 410
Моловъ Л. капитанъ, — 162, 163
Момчиловъ Иванъ — 383-394, 621, 672
Моневъ Михашгъ — 28, 29, 31, 32, 34,
585, 704, 731, 733
Мончевъ Георги — 330, 331
Моргентау — 664
Мореале Евгенио, публицистъ — 545
Морелло Винченцо, адвокатъ — 160, 164,
545, 867, 872, 874
Мотикаровъ Иванъ — 715
Моцарть В. А м адеусъ — 236
Мурикьо Винченцо, генералъ — 982
Мусолини Бенито — 236, 610, 874
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Османли Халаскяранъ
598, 990

Мутафчиевъ — 967
Мутё Мариусь, депутатъ — 983
Мушановъ Никола, министъръ — 129,
842, 923
Мърмевъ Петъръ — 484, 741
Мълчанковъ Стоянъ — 178
Мюрей Гилбертъ, проф. — 459
Мюръ Н адеж да — 841, 1017
Н
Навуходоносоръ, царь — 233
Н адж и Али, журналистъ — 658
Н адж ъ (Наги) В. Иванъ, писатель —
983
Найденъ Златковъ, свещеникъ — 76
Наполеонъ — 414, 659, 867
Народна Отбрана, организация, — 346,
406
Настевъ Георги — 555, 556, 619
Натанаилъ, владика — 135
Наумовичъ, полковникъ — 373, 375, 394
Начевъ Владимиръ — 770
Невинсонъ Хенри — 103
Недичъ Миланъ, генералъ — 673
НедЯлковъ — 593
Немановъ Л., журналистъ — 58, 399,
670, 970
Ненадовичъ, генералъ — 655
Неронъ, императоръ — 535
Нешичъ Люба, дипломатъ — 448, 449,
654
Нидерле Луборъ, проф. — 438
Николай II, царь — 360, 848, 950
Николай, сръбски владика — 108
Николовъ Коста, полковникъ -— 635
Николъ А.П., майоръ, — 852
Нинчичъ Момчило, дипломатъ — 138,
589
Нити Франческо — 982
Н одо Людовикъ — 116
Нойманъ Фуряковичъ Алфредъ — 198,
204, 205, 878
Норденъ Тофтъ Кнутъ — 128
Норманъ Ев. 1002
Нунковъ Константинъ, войвода -— 408
Нурижанъ Ж оржъ — 115, 545, 669, 859,
860, 971, 982
Н ъж дехъ Карекинъ, генералъ — 671
Нюбигинъ М. — 438
О
Обовъ — 229, 240, 241
Общество на НародитЬ — 39, 102, 106,
111, 123-125, 138, 222, 260, 290, 313,
315-317, 319, 346, 352, 357, 362, 400,
418, 459, 465, 467, 469, 470, 472, 509,
535, 536, 538, 540, 541, 542, 557-559,
562, 564, 567, 569, 573, 584, 585, 587,
589, 654, 659, 669, 841, 849, 858, 864,
952,
959, 981, 1002, 1015
Омарчевски Стоянъ, министъръ — 258,
289
О’Неилъ Ж . X., проф. — 1017
Орестъ — 580
Орловъ, адмиралъ — 851
« Отецъ П аи си й », съю зъ — 471
Османъ бей, капитанъ — 597
—

Джемиети

—

П
Паасенъ Ванъ Пиеръ, публицистъ —
543, 958, 1008
Павелъ, князъ — 621
Павеличъ Анте, д-ръ — 303, 306, 310,
321, 602
Пангалосъ, генералъ — 137, 316, 513,
514,
584, 585
Пандурски Илия — 226, 228
Паница Тодоръ — 34, 142, 149, 153,
165, 171, 178, 185-190, 192-197, 201,
204, 215, 217-219, 222-233, 235-242,
244,
248, 249, 251, 385, 392, 393, 574,
600, 621-623, 694, 719, 739, 753, 771,
875, 876, 878-884, 886-893, 895, 897,
901-903, 961
Параспуровъ Ване — 209
Парвисъ Е. Г., журналистъ — 114, 982,
1012
Парини Пиеро, журналистъ — 1009,
1019
Партений, митрополитъ — 904
Паси Паулъ, проф. — 983
Пастуховъ Кръстю, министъръ — 453,
654
Пауелъ Александъръ, полковникъ —
855
Папгачъ Н. 59, 147, 397, 402, 599, 612,
617, 739
Пелетие Робертъ, проф. — 399, 844, 999
Пенковъ Георги — 29, 30, 32-34, 72,
681, 682, 684, 685, 710, 712, 717, 722,
725, 727, 733, 734, 746, 750-753
Пенчевъ Митко — 158, 163
Пенчевъ Петко — 611, 612, 689
Перчецъ Густавъ, д-ръ — 627, 628, 630,
631
Петрова Жерменъ — 569
Петровъ Гйорче — 755
Петровъ И. 569
Петровъ Рачо, ген. — 149
Петровъ Тодоръ — 498
Петьофи — 234
Пилсудски — 549
Политисъ, дипломатъ — 137, 138, 655
Полски Гогата, войвода — 29, 226, 685,
721, 728
Полски Ефтимъ Ташовъ, войвода —
143, 226, 267, 276, 423, 425, 477, 480,
482, 484, 485, 488, 491, 582, 916
х. Поповичъ Спасое — 290-293, 298,
390, 673
Поци Анри, писатель — 538, 539
Поцковъ Георги — 226
Прайсъ К., журналистъ — 653
Преличъ Велимиръ — 302, 303, 363-365,
369, 370, 371, 373, 375, 390
Пресбургеръ Рихардъ, адв. — 200, 205,
214-216, 225, 232, 233, 235, 241, 877,
880-886
Прециози Джовани, журналистъ — 668
Прибичевичъ Светозаръ — 107, 134, 135,
397, 1014
Прийстъ — 1004
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Принципъ Гаврило — 475
Протогеровъ Алекс-андъръ — 27-30, 3235, 38. 39. 42, 45. 47. 48. 50, 72. 73.
75. 77-80. 142 157. 158. 163, 170. 193,
196, 211. 230. 240. 245, 258, 329, 331333, 499, 517. 552, 557. 578. 611, 618.
689. 690. 693. 696-704. 707-742. 744753. 755. 756. 761, 762. 764. 766-771.
8i 2. 8<3. Si 8. 9*0-972, 9i5
Прюдомо — 398
Пундевъ В. -— 163
Пърличевъ Кирилъ — 28. 29. 31. 32.
35, 42, 75. 76. 230. 702. 707. 731. 733.
741
Р
Радевъ Симеонъ — 93, 568. 576. 761.
988
Радичъ Владимиръ — 861
Радичъ Стйепанъ — 305, 317, 540
Радко, псевдонимъ на Ив. Михайловъ
—
210-213, 256
Радовичъ. ген. — 499
Радославовъ Василъ. министъръ -—
406, 643
Развигоровъ Ипократъ. борецъ — 341,
343-345
Развигоровъ Мише. войвода — 34. 66.
191,
270, 345, 552, 754
Развигоровъ Страхилъ — 466. 552. 556
Райли Бенъ, деггутатъ — S40
Райновъ Панайотъ -— 45
Райсъ Р. А., проф. — 54. 529, 604-615.
926
Ракичъ Миланъ, дипломатъ — 610
Раковски — 698
Ралапортъ А лфредъ — 665. 983
Раусекъ С. И озеф ъ — 1017
Рачичъ Пуниша — 305
Ренардъ Жоржъ, проф. — 1000
Ридолфи Родолфо, полковникъ —- 164
Риетичъ А., полковникъ -— 615
Рисъ Петъръ. пл'блшхистъ — 56. 1014,
1017
Робертъ Сиприенъ, — 104, 860
Родки Станлей Фредрикъ, проф. — 1018
Розенфелдъ Игнадъ Кургъ. адв. —
205,
207. 215, 877. 886
Р ош ал и Джовани, каттитанъ — 164
Росенъ Петко —- 599
Роулондъ П оль — 108
Р уж ди Тефикъ — 130
Русевъ, ген. — 709, 766, 770
С
Саймондсъ Франкъ — 1007
Самуилъ, царь — 845. 860
Сандански Яне — 34. 69. 72, 178,
226, 551. 597,600, 682. 901-903.
968
Санса Джорджио, журналистъ —
Сарай, ген. — 165
Сарафова Злата — 213, 600
Сарафовъ Борись, — 213. 226. 233,
248. 551, 599. 600, 890, 901-901.
964
Сарафовъ Кръсто — 213, 248, 600

185,
966660
238.
962,

—

Сарафовъ Ст., д-ръ — 171. 191
Саркоггачъ. ген. — 204, 625
Сартоли Марио, журналистъ — 858
Сезонъ Ж анъ — 115
Сейджъ Робертъ — 1000
Секулички Заре — 396. 410, 576
Секулички Марко -— 962, 967
Селигманъ Р А. Едуинъ — 956
Силяновски Кирилъ — 188
Силяновъ Христо — 238. 329, 330. 570.
599,
903, 986
Симидчиева Екатерина — 895
Симондсъ А. Г. — 102
Сирма, войвода — 895
Сиеъ Владимиръ, публипистъ — 57
Скорцени Отто — 236
Скрижевски Г.. войвода — 901
Сланковъ Владимиръ, войвода — 70.
274. 966
Словцовъ, журналистъ — 58
Смитъ Бернардъ. проф. — 663, 664
Солми Ариго — 982
Сониксенъ Албертъ — 662
Спространовъ Наумъ — 163
Спеланцони Ч езаре -— 1010
Срыпкичъ, дипломатъ — 107. 499
Стаичъ. ген. — 266
Сталинъ — 769
Стамболийски Александъръ — 48 59.
62, 120, 147. 185. 186, 191. 226, 231.
384, 400, 402, 470, 576. 585. 591. 607.
608, 611. 618, 683, 688, 694. 717, 763.
764. 765. 868. 893, 969, 989
Стаз: боловъ Ст. — 638
Станишевъ Ал., проф. — 656
Станишевъ Константинъ. д-ръ — 628.
667
Станишевъ Христо. — 981
Станчевъ Кр.. журналистъ — 66
Станчевъ Петъръ. войвода — 76. 189.
192,
206. 263, 273-275. 687. 741
Сганчовъ Димитъръ, дипломатъ — 841
Старчевичъ Анте, д-ръ — 625. 626. 632
Степановичъ Степа, ген. — 673
Стефановъ Димчо — 142, 159. 160, 164166,
168. 169. 867. 871. 874
Стефанъ. митрополитъ — 475
Стийдъ Уикамъ. публицистъ — 980
Стоенчевъ Яюбомиръ, полковникъ —
73. 767
Стоенчевъ Янко, министъръ — 607.
766-768
Стойчевъ Боби, войвода —- 262
Сгоядиновичъ Миланъ. министъръ —
248. 610, 621, 622
Стояновъ Захари — 98, 254
Стояновъ Кочо, капитанъ — 651
Страшимировъ Антонъ — 579. 600
Сугаревъ Георги, войвода — 361
Суеро Пабло — 546
Суиръ Ж . — 960
Супило, Д-ръ — 626
Т
Таксинъ Бей — 983
Талевъ Димитъръ. писатель — 272. 449.
454
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Талятъ Бей — 165
Тантиловъ, ген. — 180, 181
Татарчева Марта — 294, 300, 568
Татарчевъ АсЬнъ, д-ръ — 294-300, 318,
568, 569
Татарчевъ Христо, д-ръ — 300, 475, 970
Тачитъ H., писатель — 273
Тахауеръ Болеславъ — 128, 129, 374,
640, 970, 976
Таяръ Бей — 614
Терлинденъ Ш ., висконтъ — 539, 1013
Тодоровъ Коста — 147, 229, 240, 383,
390, 391, 456, 475, 612, 635, 659, 694
Тодоровъ Панчо — 328
Тодоровъ Тодоръ, министъръ — 183
Тозеръ — 104
Толстой Левъ — 59
Томалевски Наумъ — 39, 79, 191, 230,
618,
619, 698, 741, 972
Томичъ, ген. — 273, 337, 339, 354, 387,
851
п. Томовъ Вл. — 745, 750, 752
Томсонъ, лордъ — 107, 665
Топаловичъ Живко — 453
Тошевъ А ндрей, министъръ — 180, 204
Тошевъ Доне — 690
Тошевъ Панчо — 577, 690
Тошевъ Пере — 66, 754
Трайковъ Пецо — 294, 297-299, 300,
515,
516
Трайчевъ, поручикъ — 187
Трамплеръ Куртъ, д-ръ — 857, 1016
« Трекани», италианска енциклопедия
— 253
Трокле Леонъ, депутатъ — 984
Троншонъ, проф. — 1001
Трумбичъ Анте, д-ръ 626
Тръбичъ Василйе — 917
Тувей Ирина — 102
Търговишки Кръсто — 150, 335
У
Уатсонъ Р. У. Сетонъ — 105, 107, 134
Узуновъ Ангелъ — 76, 79, 577, 733, 734
Узуновъ Христо — 578
Уилкинсънъ X. Р. — 138
Уйлсонъ У удроу — 539, 542, 664, 954,
1002, 1015
Уйлсонъ Ф. — 463
Уолферсъ Арнолдъ — 664
Ф
Фанъ Ноли -— 869
Фердинандъ I, български царь — 116,
131, 754
Фердинандъ-Ло, С., проф. — 983
Фери Бенедето, д-ръ — 1011
Филиповъ Стоянъ — 27, 32, 34, 35, 178,
229, 682, 716
Фишеръ Едгаръ, д-ръ ■— 664, 982, 1018
Фоа Родолфо, журналистъ — 113, 1019
Фогдалъ П. C., д-ръ — 1016
Форбертъ Розита — 840
Форелъ Аугустъ, проф. — 984, 1019
Фрашери М ехди — 669
Фрицлеръ, K., д-ръ — 358, 856
Фротъ, депутатъ — 849
—

X
Хаанъ — 104, 438
Халъ И. K., журналистъ — 535
Хагертъ Вернеръ, д-ръ — 122
Хаджиевъ Стою — 722, 751, 752
Хаджовъ Иванъ — 628
Хайне Хенрихъ, поетъ — 219
Харлаковъ Н. — 694
Хасанъ бей Прищина — 601-603
Хаскелъ Е дуардъ Б. — 109
Хаукинъ K. С. — 980
Хейретъ, журналистъ — 397
Хелсей Е., журналистъ — 850
Хендерсонъ Невилъ — 636, 653
Хилми Паша — 330, 331
Хитлеръ Адолфъ — 639
Холоси Ал. В., публицистъ — 954
Холофернъ, полководецъ — 233, 234,
236
Хорти Никола — 236
п. Христовъ Георги — 79, 80, 552, 972
Христовъ Стоянъ — 971, 972, 975
Хербертъ Обрей, полковникъ — 103
Хьовелъ, д-ръ — 878, 882-885
Хюго Викторъ — 641

ц
Цаневъ Александъръ — 765, 770
Цанковъ Александъръ, министъръ —
54, 164, 229, 231, 237, 242, 577, 698,
744, 766, 767, 768, 868
Цановъ Стефанъ — 258, 591
Цариградска Конференция — 560
Цвиичъ, 100, 121, 397
ЦвЪтковъ Силко, войвода — 580, 695
Цилевъ Димитъръ — 568
Циклевъ Григоръ — 150, 239, 264, 410,
739
Цицонковъ Йорданъ — 164, 165
Цончевъ, ген. — 760
« Църна Р у к а », сръбска организация
—
547, 548
Църцорийски Кръсто — 150, 335
Цьохлингеръ, д-ръ — 877
Ч
Чаковъ Михайлъ, войвода — 707,
751, 962, 965, 967
Чаневъ Методи — 890
Чаулевъ Петъръ — 142, 156, 157,
160, 162-164, 169, 551, 580, 694,
702, 703, 719, 744, 750, 761, 770,
869, 871-84
Чемберлейнъ — 1003
Ченто, проф. — 872, 873
Черноземски Владо — 344
Черноп-Ьевъ Христо — 77, 551, 552
761, 968
Черски — 193, 196, 201, 229, 231
Чифлишки Ефтимъ — 915
Чкатровъ Йорданъ — 483, 741
Чупариновъ Дончо — 77, 189, 192,
687
Чучковъ Ефремъ — 69, 70, 271, 279,
607, 677
Чърчилъ Уйнстонъ — 107, 147, 148,
535, 612, 614
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747,
159,
695,
867-

598,

206,
423,
155,

ш
Ш алдевъ Христо — 552
Ш алевъ Д. — 465, 569, 841. 948
ТТТаронъ — 656
- Ш аръ », студентско дружество — 65
Ш атевъ Павелъ — 574-576
Ш афарикъ, проф. — 438
Ш афранъ Емерихъ, проф. — 123
Ш ерилъ Фердинандъ. проф. — 981
Ш еферъ Л. — 438
Ш ехъ Сали Ефенди -— 225
Ш лумберже, историкъ — 845
Ш митъ Джими — 853
Ш улце Йена, проф. — 121

Щ
Щ айнхардъ Артуръ — 858
Щорьгь Вернеръ — 971
Щ раснеръ, д-ръ — 877

—

Щ росмайеръ, владика — 135
Щ рупъ Карлъ, проф. — 121, 122. 457
536, 1018
Ю
Ю берсбергеръ Хансъ, проф. — 59, 988
Ю дитъ — 233, 236
Я
Яверъ Паш а — 867
Яворовъ П-Ью — 238. 329, 408, 437. 482.
755, 901, 902, 968
Ягичъ Ватрославъ — 135, 202
Ягичъ Сретенъ, журналистъ — 609, 610
Якоби Зигфридъ — 119
Яневъ Иванъ Бърльо — 577. 578, 581583
Янковъ, полковникъ — 760
Янкулъ, куриеръ — 480
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НЪКОИ ЗАБЕЛ ЪЗАН И ГРЪ Ш К И
Стр.

47

—

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

112
205
207
210
218
283
361

—
—
—
—
—
—
—

Стр. 506
Стр. 520
Стр. 582

—
—
—

Стр. 643
Стр. 648

—
—

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

—
—
—
—
—

654
735
876
916
999

Седемте реда подъ линия, които започватъ съ дум ите « по до
кументи . .. », следва да дойдатъ подиръ означената тамъ съ две
звездички дума.
Редъ 11 отдолу нагоре — да се чете « д-ръ A. X. Лайбиъръ »
Редъ 9 отдолу — да се чете « Р о зен ф ел д ъ »
Редъ 26 отгоре надолу — да се чете « Р озен ф ел д ъ »
Редъ 7 отгоре — да се чете « Ване п. Ефремовъ »
Подъ линия цифрата да се чете 668
Редъ 7 отдолу д а се чете Ефтимъ Клепковъ
Подъ линия, редъ 3 отдолу — точката и запетаята требва да
дойдатъ следъ думата « т у к ъ »
Редъ 9 горе — да се чете « с. П етачинци»
Редъ 9 горе — д а се чете « Которкинъ »
Редъ 8 доле — думата « н астина» требва д а се чете като « на
истина »
Редъ 8 горе -— да се чете « Лудендорфъ »
Редъ 11 доле — подиръ думата « задъ лж ен и ята», требва да
следва думата « които ».
Редъ 19 горе — следъ думата « случая » да се прибави « е »
Редъ 22 горе д а се чете « К оларовъ»
Редъ 1 доле д а се чете « Зом бартъ»
Редъ 17 горе — да се чете « Д ж ингарата»
Редъ 13 горе — да се чете « В андер вел дъ»

ОБ1ЦИ БЕЛЕЖ КИ
1)
2)

3)
4)

По неизбежность допустнати сж. въ настоящата книга некой маловажни
грешки като горепосочените.
Въ часть III на книгата не се намира изложението относно сжденето и
оправдаването на Иванъ Михайловъ отъ единъ софийски сждъ. То остава
за друга книга, независимо че е споменато въ английския прегледъ, поместенъ въ началото на настоящата книга.
Авторътъ съжалява, че въ чужбина не е успелъ да намери и помести въ
книгата снимките на некой много заслужили нелегални борци.
Срещатъ се на места, въ книгата, думи погреш но написани съ огледъ на
буквата « е ». Това се обяснява съ факта, че въ чужбина подобни грёшки
сж винаги по-възможни.
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Още стотици книги на дейци родени
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