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ПреДГО80РЪ 
Македония, въ разстояние на н-Бколко в-Бка духовно, по

литически заробена, економически експлоатирана, едва къмъ 
края на XIX. в. се пробуди отъ дългия летаргиченъ сънь, тъй 
като условията, въ които тя б-Б поставена, вследствие на една 
дълга еволюция, се изм-Бниха. 

Съ развитието на капитализма, феодалния строй, както въ 
ц-Бла Европа, тъй и на 6алканит-Б по една историческа необ
ходимость биде см-Бненъ, тъй като економическит-Б и полити
чески условия налагаха една по-редовна и интензивна тър

говска обм-Бна на стоки поради открилит-Б се нови пазари за 
пласиране на стоки и капитали. 

Отъ всичкит-Б балкански страни Македония, поради гео
графическото й положение и слабо економическо и културно 
развитие, б-Б останала наЙ-назадъ. Но благодарение на демо
кратическит-Б идеи, развити отъ френската революция и пръс
нати по ц-Бла западна и юго-източна Европа, и Македония, 
макаръ и късно, се пробуди и отпочна своята борба за духовно, 
политическо и економическо освобождение. 

Македония въ центъра на 6алканит-Б, обектъ за завладя
ване не само на балканскит-Б държави, а и поради географи
ческото и положение, страна презъ която минаватъ всички 

пжтища къмъ трит-Б материка-Европа, F\зия и F\фрика-и като 
часть отъ бившата Отоманска империя, н-Бкои отъ западноевро
пейскит-Б сили, въ своя империализъмъ, см-Бтаха като прицелна 
точка, презъ която искаха да насочатъ своит-Б съперничества, 
за да реализиратъ и обезпечатъ своит-Б груби политически и 
економически интереси. 

Македонскиятъ народъ почна борбата късно, но съ своето 
себеотрицание, пожертвувателность и героизъмъ въ борбата, 
см-Бло може да се м-Бри и сравнява съ най-борческит-Б народи 
въ Европа. Македонскиятъ народъ и днесъ е въ робство, но 
това съвсемъ не значи, че той се е примирилъ съ положението. 
Разрешението на Македонския въпросъ по редъ обстоятелства 
и събития закъсн-Б, а това може да се обясни само съ много 
специфични УСЛОВИЯ, при които почна и се разви борбата за 
свобода и независимость. Македония, като страна останала 
назадъ въ културно, политическо и економическо отношения, 

притисната отъ единъ азиятски абсолютизъмъ на бившит-Б турски 
султани и феодали, при това съ едно население отъ н-Бколко 
народности отъ различенъ произходъ и раси, чиито религиозенъ, 

расовъ и националенъ антагонизъмъ изкуствено и ловко се 

подклаждаше не само отъ турската власть, а и отъ заинтере

сованит-Б балкански правителства и държави, при сжществую
щит-Б съперничества и антагонизъмъ между малкит-Б и велики 



4 

държави, мжчно можеше правилно да се ориентира и да насочи 

борбата по истински, правиленъ революционенъ пжть. 
Македония, въ своята борба за свобода и независимость, 

даде много и различни жертви, но ТБ не бъха и не сж дадени 
безъ полза. Поради дългата борба, изпитанитъ, нечувани и не
описуеми беди и страдания, македонцитъ, безъ разлика на въра, 
народность и езикъ, можаха да съзратъ гръшкитъ, да извадятъ 
съответнитъ заключения и, въоржжени съ поукитъ отъ историята 
и революционния опитъ, да продължатъ борбата и, нъма съмне
ние, че ще постигнатъ своя идеалъ -свобода и независимость. 

Борбата на македонския народъ мина презъ нъколко 
етапи, а следователно и лозунгитЪ въ борбата по необходимость 
тръбваше своевременно да се смънятъ. Но събитията, кактО 
всъкога, особено тукъ на Балканитъ, се развиваха съ главо
ломна бързина и общо взето винаги сж изпреварвали нацио
налнитЪ дейци, борцитъ. Това е, може би, най-голъмото неща. 
стие на македонцитъ, въпръки тъхната енергия, пожертвувател
ность и героизъмъ презъ всичкитъ епохи на тъхната история. 

f\зъ написахъ настоящитъ "Спомени" съ единственото же
лание да опиша нъкои факти, събития, въ които съмъ участву
валъ и лично видълъ инаучилъ. f\зъ не претендирамъ, че съмъ 
написалъ нъкоя история. Не. f\зъ съмъ описалъ дейностьта на 
нъкои лица и факти съ подробности отъ локаленъ характеръ, 
може би незначителни, взети сами по себе си, но взети вкуПОМЪ 
ще спомогнатъ и на бждещия историкъ, да знае какъвъ е 
билъ живота и условията за работа на тогавашната епоха. 

Историята на революционнитъ борби въ Македония не е 
написана изцъло и поради ·превратностьта на живота, мнозина 
отъ прямитъ участници въ тъзи величави борби загинаха по 
балкани, поля и зандани, друга часть измръ, а малцина сж 
оставили написани материали, отъ които бждещиятъ безпри
страстенъ историкъ ще има нужда, когато ще проучва истори

ческо-економическото развитие на македонското националъ

революционно освободитзлно движение, да направи своитъ 
преценки, да извади съответнитъ заключения. Създаде се вече 
ново поколение, което съ още по-голъма въра и ентусиазъмъ 
въ дълото, се впусна въ борбата, безъ по-конкретно и точно 
да знае миналото на македонското освободително движение. 

Ето защо, като поднасямъ на читаещата публика настоя
щитъ "Спомени", като едно най-обикновено четиво, смъя да се 
надъвамъ, че този мой трудъ ще възбуди интересъ и въ ВСИЧКИ 
дейци и съвременници, за да напишатъ и тъ всичко, каквото сж 
преживъли, за да може да се улесни новото подрастваще по
коление-единствениятъ залогъ за окончателния успЪхъ. 

f\KO тоя интересъ се възбуди, макаръ въ една часть ОТЪ 
още живитЪ деятели въ миналитъ черковно-училищни, полити
чес!<и и революционни борби, азъ ще смътамъ, че цельта на 
този мой трудъ е постигната. 

Въ а 
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Кратово и ОRолностьта 

Отъ градовет-Б въ Македония, които иматъ значение~ за 
запазването на българския духъ и традиции отъ тъмнит-Б епохи 
на духовното и политическо робство една завидна роля се пада 
и на старинния градъ Кратово. 

По основаването, съзиждането на града не се знае нищо 
положително.... 

По предание, първит-Б поселенци били римляни-рудари. 
Т-Бхното селище се намирало малко ПО'горе отъ днешния градъ 
въ една м-Бстность, кждето въ ВСички времена сж намирани ос
нови на постройки, гробища, парчета отъ сждове, римски мо
нети, накити и др. 

Тая м-Бстность, види се, поради злата участь на селището 
-- или изоставено, или пострадало отъ н-Бкоя стихия ~ е из
вестно на старит-Б хора съ прозвището "Злокуки " . 

Презъ първото и второ български царства (809-1330) 
отъ кратовскит-Б рудници, или както въ днешно време ги на
ричатъ рупи, се добивало медъ, желtзо, с-Бра, . сребро и злато . 

Знае се, че въ миналото е имало материално благосъстоя
ние и духовна култура'). 

Презъ сръбското владичество въ Кратово (1330-1355) 
имало малко сръбски чиновници около олово-сребърнитt мини 
и отпосле дошла една малка колония отъ републиката Ду
бровникъ, заинтересовани въ производството на металитt. И 
еднитt и другитt изчезнаЛИ въ масата на българитt съ тече· 
ние на времето. 

Изъ каменнитt (калдъръмни) дворове на нtкои отъ кж· 
щит-Б се издигатъ седемь срtднов-Бковни кули - жилища и 
крепости на кратовскитt князе до края на XVI-TO стол-БтИе. 
Тия замъци придаватъ и архаичность и тайнственЬсть на града, 
като поразяватъ чувствата и будя тъ фантазията да възсъздава 
картината на миналото. 

1) Презъ първото българско царство сев. Македония била въ съ
става на българската държава 209 години, а презъ Н-то - 129 или всичко 
338 години, а въ непрекъснато духовно единение 521 год. (809-1330). 
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Гол-Бмо впечатлени~ произвеждатъ и уц-Бл-Блит-Б петь джа

мии, чиито високи минарета вс-Бкашъ искатъ да надминатъ 
ср-Бднов-БКОВНИТБ кули-замъци и да ПОС0чатъ турското могжще
ство въ миналото!). 

Отъ останалит-Б по разни библиотекии, музеи, паметници, 
вс-Бки може да се убеди, че въ Кратово се е, култивиралъ бъл
гарскиятъ духъ въ оная далечна епоха съ една ревность, при

сжща само на призвани за висока мисия духовници, народни 

труженици2). 
Разположението на града по склоновет-Б на рътлинит-Б и 

бр-Бговет-Б на трит-Б бучещи р-Бки съ високи притоци е такъво, 
че всички усилия на погледа да го обгърне изц-Бло сж суетни. 

Кратово е малъкъ градъ разположенъ при полит-Б на 
Осоговската планина въ една котловина отвс-Бкжде заградена 
съ в-Бнецъ отъ величави балкани: Лисецъ, 6уковецъ, Плавица 
и т-Бхнит-Б ' разклонения. Градътъ е построенъ на н-Бколко 
стръмни рътлини И обиколенъ съ викоки, остри ридове, които 
го правятъ почти непристжпенъ. 

Спретнатит-Б обикновено дву и триетажни кжщи, съ бал
кони или стари чардаци сж накацнали амфитеатрално по стръм
нит-Б склонове на РЪТЛИНИТБ. Рътлинит-Б въ града сж прор-Б
зани съ три р-Бки, надъ които на н-Бколко м-Бста има дълги и 
високи мостове, н-Бкои отъ които - каменнит-Б - сж построени 
още въ ср-Бднит-Б в-Бкове и още стоятъ неповредени. 6уковецъ 
- върхъ на Осоговската планина (1,000 м. надъ морското рав
нище) стърчи надъ града съ своята височина, обрасълъ съ ви
соки гжсти дървета, като единъ букетъ, украсяващъ града и 
ц-Блата котловина, която се открива къмъ западъ. Околностьта 
на града се състои изключително оть лозя и ливади, между, 

които , сж посадени много плодородни дръвчета. Презъ про
л-Бтьта и л-Бтото лозята и ливадит-Б сж единственит-Б м-Бста за 
разходка, сборове и веселия на гражданит-Б. Мжже, жени и деца 
се събиратъ на групи и отиватъ на м-Бста, оть дълги години 
опред-Блени за тази цель, кждето правять своит-Б веселби 
(теферичъ). 

Градътъ Кратово е населенъ съ турци и българи, които 
жив-Беха въ отд-Блни 'квартали . и ()свенъ на пазаря-чаршията, 
почти не се срещаха едни съ други. Разд-Блени по езикъ и 
в-Бра, обичаи и нрави, градътъ б-Б разд-Бленъ, тъй да се каже 
на две половини. Между турцит-Б имаше н-Бколко бейове (фео
дали), които притежаваха гол-Бми имения, б-Бха собственици на 
ц-Бли села, чиито жители б-Бха т-Бхни слуги, работници-ратаи. 
Т-Бзи бейове (феодали) по своя животъ, държане и обноски 
б-Бха като търне въ очит-Б на градското, особено на българ
ското население. Политическата власть на турското правител

1) Кратово окончателно е завладенъ отъ турцит-Б въ 1567 год. 
2) "Кратово въ миналото" отъ Георги Янакиевъ. 
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<:тво не ББ нищо [предъ деспотизъма, своеволията и нахал
ностьта на беЙоветБ-феодали. f\KO НБКОЙ българинъ въ ДБЛ
ниченъ день е по-добре оБЛБчень или изпъкне съ своята ре
шителность, пъ'ргавина въ най-дреБНИТБ текущи МБСТНИ работи, 
бейовеТБ-феодали, ББха които брутално, почти съ бой и плест
ници го "вразумяваха". Ilри сборове или вечеринки по КЖЩИТБ 
или "тефеРИЧИТБ " (общи сбирки вънъ отъ града въ НБКОЯ отъ 
ливадитt), когато ставаше дума за турската власть или изобщо 
за ТУРЦИТБ, бейовеТБ-феодали ББха най-вече предметъ на раз
,говори, критика и ПРИСМБХЪ. Малки и ГОЛБМИ имъ се присми

Изгпедъ отъ I{ратово. 

ваха, отъ т-Бхъ се страхуваха и ги ненавиждаха. Въ, сжщность, 
обаче, бейовет-Б-феодали ББха представителитt на публичната 
власть и мохамедаНСI<дта религия. ВБРСКИЯТЪ антагонизъмъ, 
поддържанъ отъ СТОЛБТИЯ, още повече засилваше омразата 
между турци и християни. БейовеТБ-феодали съ СВОИТБ произ
воли даваха поводи за общи порицания и обща ненависть къмъ 
всичко турско. 

2. Юношески волности 

Децата, по навикъ и подражание на по-възрастнит-Б, още 
отъ юношеска възрасть привикватъ да се катерятъ' по -високит-Б 
скалисти остри ридове и да минаватъ почти разрушени и ви

'соки мостове въ града. И за мене най-забавителнит-Б игри б-Бха, 
Iкакъ да се изкача на н-Бкоя висока, почти непристжпна скала, 

--~r-~ 
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какъ да стигна върха на нъкой отъ стърчащитъ ридове или 
какъ по-ловко и бързо да мина нъкой отъ мостоветъ, построени 
почти отъ едно или две обли .qървета (буки). Всички тъзи детски 
игри и забавления особено 06еЗПОl<ояваха и тревожеха родите
литъ ми, излагайки живота си въ опасность и на два'ТРИ пжти 
преживъхъ такива премеждия, че само по една случайность 
можахъ да запазя живота си. 

З. Въ Скопие, въ пансиона 

При такова прекалено детинско желание за приключения, 
още преди да привърша първоначалното си образование, моитъ 
родители, въпръки желанието имъ, искаха на всъка цена да ме 
поставятъ въ условия, за да избъгна и други възможни пре
междия, които можеха да ми костуватъ живота. Единственото, 
което по това време тъ можеха да направятъ, бъ да ме наста
нятъ въ нъкой пансионъ, а такъвъ като най-близъкъ бъ пан
сионътъ при (копската прогимназия, въ която единъ отъ моитъ 
братовчеди, Иванъ Иг. 3латковъ, бъ назначенъ учитель и над
зиратель. И тъй презъ 1892/93 уч. година постжпихъ въ 1класъ 
при (копшата прогимназия и почти всички домашни и роднини, 
при заминаването ми се присмиваха, като съ ирония ми заявя

ваха, че ме пращатъ по-скоро "сюргюнъ" - на заточение. 

Въ скопския пансионъ и училище азъ се намърихъ . въ 
съвсемъ друга срЪда. Друга обстановка, нови другари и поз
нати прибрани почти ОТЪ' всички градове и нъкои отъ селата 
въ (копския виляетъ. Въ пансиона, въпръки че бъхме раздъ
лени по възрасть и класове, общуването ни бъ пакъ на групи 
по градове. [рупа паланчани, група кратовци, велешани, те
товци, кумановци, щипяни и пр. При опредъленъ режимъ и· 
постояненъ надзоръ се учехме и занимавахме, както въ пан

сиона, така и въ училището. Животътъ ни въ пансиона бъ по
интенсивенъ и по-приятенъ. Обща трапеза, общи гимнастически 
и др. игри, общи сбирки и отдълни групови събрания и срещи . 
Както каза хъ, въ пансиона имаше ученици отъ градоветъ и 
отъ селата . Не зная какъ и защо, види се само поради начина 
на живота, обноскитъ и говора, всръдъ насъ пансионеритъ 
имаше две течения. Въ едното пансионеритъ-ученици селянчета, 
а въ другото пансионеритъ-ученици отъ градоветъ. При игри, 
сбирки, срещи, по разни поводи и случаи всъ]<Ога и въ всичко 

изпъкваше единъ "антагонизъмъ" между селянчетата и граж

данчетата. Често пжти се случваха пререкания между учени
цитъ селянчета и ученицитъ отъ градоветъ Презъ всичкото 
време на учебната година тази детска "съсловна" борба про
дължаваше. Разбира се, като деца, не липсваха кавги и кра
моли и между ученицитъ-пансионери отъ разнитъ градове. При
брани отъ разни крайща, още различаващи се по диалекта въ, 
говора, свикнали съ разни оБНОСI{И и даже начинъ на живЪеНе. 
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общувахме, живъехме и играехме тъй да се каже като отдълни 
родове и въпръки, че бъхме въ едно и сжщо учебно заведение, 
обаче общувахме, ЖИВЪяхме и играехме не по възрасть и кла
сове, а групирани въ отдълни групи: велешани, щипяни, радови
шани, тетовци, гостиварци, кумановци, кратовци, паланчани и пр. 

Въпръки строгостьта даже на Пере Тошевъ, като учитель 
и възпитатель, въпръки училищния правилникъ и общия над
зоръ, както въ училището, тъй и въ пансиона вървеше все 
тъй - въ взаимни групови срещи, надбъгвания (плувания въ 
р. Вардаръ) и пр. и пр., съ които мжчно се справяше училищ
ната власть, а при два случая при опитъ за бунтъ въ пансиона 

се замЪСИ и административната власть - лично губернатора 
(валията) Хафузъ-паша, първиятъ реформаторъ вр Косовския 
вилаетъ, единственния висшъ ЧИНОВНИI{Ъ, който своевоеменно 

сериозно се бtше заелъ да дисциплинира албанското население 
и спре произволитъ на албанскитъ планинци, които дотогава 
въ обноскитъ СИ къмъ мъстното население по градове и села 
се отнасяха брутално и навсъкжде единично или групово, ви
наги въоржжени, всъваха ужасъ като си служеха съ закани, 
формени грабежи, наранявания и убийства. 

4. Първит-Б бунтовници - комити 

Следната учебна година , както и въ града, така и въ пан
сиона и училището почнаха да се носятъ слухове за възстаници, 

комити, сражения съ ВОЙСI{ата и жандармерията. Всички новини 
учехме или вънъ въ града, или когато нЪкой близъкъ или срод
никъ на нъкои отъ ученицитъ пристигнеше отъ Кочани, Пех
чево, Царево Село, Кратово и пр .. Въ ,{ъсо време всички слу
хове станаха реалность. Въ Скопйе на нъколко групи пристиг
наха вече заловени възстаници-комити и ние, за да ги видиме, 

било когато минаваха по главната улица отъ гарата до прави
телствения домъ или по улицитъ по I{рай р. Вардаръ, или пъкъ 
предъ самия централенъ затворъ "Куршумли ханъ", съ позво
ление подъ разни предлози, или просто избъгвахмеотъ пан
сиона. На групи по 6-1 О души, облечени въ разни носии по 
вечето селски, едни съ калпаци, други гологлави, ' всички въ 
царвули и пристегнати, обиколени отъ войници и стражари, 
гордо вървъха по улицитъ на пжть, било за централния затворъ, 
било къмъ правителствения домъ или комендантството въ 
СкопЙе. Възстаницитъ-комити вървъха въ редици, стжпвайки 
свободно, гордо и спокойно, гледайки наоколо публиката, която ' 
ги наблюдаваше и изглеждаше отъ главата до петитъ. 1) 

1) Презъ тъзи ' година отъ България се организираха възстанически 
отряди всичко отъ ОКОЛО 800 ДУШИ възстаници . Още презъ прол 'tтьта 
заминали като авангарди и за разузнаване нtlЮЛКО малки чети подъ во
дителството на н 'tкои по-стари и опитни войводи . 

Първиятъ отрядъ нареченъ "Струмишка дружина " отъ около 160 
ДУШИ, командуванъ отъ flОрУЧИКЪ Начевъ и I"lОрданъ 8енедиковъ. 8то
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Въ края на учебната година, всички ученици пакъ групово 
·СИ заминавахме по роднит-Б м-Бста. Въ Кратово малки и гол-Бми, 
селяни и граждани, мжже, жени и деца всички приказваха все 

за заловенит-Б и избити комити, чиито глави наденати на пръ
тове · за страхъ и назидание на м-Бстното население, властьта, 
въ продължение на часове, излагаше на публични м-Бста. Тур
цит-Б порицаваха и осмиваха заловенит-Б или избити комити, а 
българското население съ особена симпатия приказваше за 
т-Бхъ: кои били, отъ кжде дошли, кжде и какъ се били и ПОЧТИ 
всички жени и деца, почти масово, се стичаха, когато властьта 

предаваше главит1=; или труповет-Б на убитит-Б четници, за да 
бждатъ погребани отъ българската черковна община. 

Възстаницит-Б въ Кратовско почти на вс-Бкжде (с. Барба
рево, Секулица, Повишени) б-Бха избити, заловени или разго
нени, обаче, населението съ разни, една отъ друга по-трога
телни, приказки въ продължлние на месеци се занимаваше съ 

т-Бхъ и т-Бхната трагическа участь. Възстаницит-Б-комити навс-Б
кжде срещнали спънки и неудачата б-Б обща, обаче, комитит-Б 
съ своята борба, д-Бла и трагична смърть направиха една не
бивала по своя размtръ пропаганда и агитация вср-Бдъ българ
ското и турско население.!) Т-Бхнит-Б приключения по разни 
села и планински м-Бстности населението точно проследи и 
изучи, а разказит1=; за т-Бхъ и т-Бхната борба фантастично поч
наха да се разнасятъ отъ уста въ уста и даже да се възп-Бватъ 
като народни п-Бсни ... 

Горо ле, горо зелена, 
И ти водице студена, 
Вижда ли горо да мине 
Кара-Танаса войвода? .. 

Селското население се ободри, а градското все повече и 
повече се окуражи и раздвижи, въпр-Бки бдителностьта на ад
министративно-полицейскит-Б органи. По общи сборове или ве
селия по града и селата, почти открито се приказваше за "об
щата" работа, за бждещата, предстояща вече борба. Срещит-Б 
и интимностьта между селяни и граждани зачестиха и вс-Бки, 
при всички случаи кждето имаше възможность, искаше да ма

нифестира било своята ЛОВКОСТЬ, духовитость или борчество. 
Революционната организация имаше вече своята мрежа, 

както въ града, тъй и въ н-Бкои отъ селата. Тайно почнаха да 

риятъ отрядъ отъ КОЛО 150 души нареченъ "Пиринъ-планина" команду
ванъ отъ офицерит-Б I{апитанъ Матровъ, поручикъ f\нтонъ Бозуковъ и 
войводата Кочо Лютата. Третиятъ най-многоброенъ отъ около 200 души, 
командуванъ отъ Тома Давидовъ, капитанъ Димитриевъ, д-Бдо Стою вой
вода и др. 

!) Кратово и о.<слията имаше 23,030 души население, отъ ,<сето 
3850 турци, 55 власи, 210 цигани, а останалит-Б българи. Оl<слията има 
72 села, отъ I<СИТО само 2 б-Бха турски (Стрисовци и Рудари), а остана
лит-Б сж български. 
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циркулиратъ вестници, да се пренася и укрива оржжие-пушки,. 

патрони и револвери. Както въ града, тъй и въ селата, кол
кото и да искаха това да мине тайно и незаQелязано, все пакъ . 
повечето работи ББха почти достояние на широкъ . кржгъ отъ 
българското население. 

5, Въ ~олунсната гимназия 

Презъ 1896/97 учебна година азъ постжпихъ въ Солун
ската гимназия, за да продължа образованието си. Настаниха . 
ме пакъ въ пансиона, кждето се наМБРИХЪ при съвсемъ друга 
обстановка, други другари, други навици, другъ животъ. Докато 
въ Скопското четвъртокласно училище съревнуванието между 
учеНИЦИТБ ББ по-скоро въ ИГрИТБ и приключенията въ пансиона 
или вънъ отъ' него, тукъ въ Солунъ съревнуванието между 
всички ученици ББше само въ училището. Пансиона 6Б обик
новено училище. Дружбитt на ученицитt не ББха вече групови . 
по градове, а по класове или по възрасть. Общитt теми и ра
зисквания не ББха: кой, какъ и съ кого се билъ, или пъкъ кой 
кого надвилъ, кждето се групово кжпалиили гонили, а кой съ 

какво се е проявилъ въ училището или на седмичнитt или ме
сечни ученически литературно-музикални вечеринки и пр. Уче
ничеСКИТБ' вечеринки, макаръ предварително устройвани по 
опредtлена програма, вземаха видъ на общи събрания, кждето 
бt МБСТОТО и се удаваше сгоденъ случай да се види кой уче
никъ съ какво може да се отличи: декламации, пtсни, при
казки, ПЪКЪ даже и "импровизирани речи". Ученицитt отъ гор
нитБ класове ББха предметъ на общо внимание, а тt пъкъ отъ 
своя страна къмъ ученицитt отъ по-долнитt класове се дър
жаха и отнасяха снизходително, сякашъ че ББха назначени или ' 
опредtлени за възпитатели. Грубоститt, буйствата, пререканията· 
по разни поводи въ училищ'ето или пансиона, каквито имаше 
въ Скопското училище, тукъ вече не се проявяваха. Освенъ 
това обноскитt на учитеЛИТБ къмъ ученицитt въ пансиона и . 
гимназията бtха по-други. 

б, Ученичесни бунтъ 

Въ началото на ПРОЛБтыа, почти незабелезанъ отъ насъ 
по-маЛКИТБ, въ гимназията стана единъ бунтъ. На 7. 11. 1897 Г., . 
сутриныа, внезапно въ общия салонъ въ гимназиалното ПОМБ
щение се чу ГОЛБМЪ ШУМ1:::, обща глъчка и тропотъ на крака. 
Никой не влtзе въ клаСНИТБ стаи. Всички се събрахме въ об
щия салонъ. Въ тоя моментъ, освенъ дежурния надзиратель въ 
училището, помежду насъ взеха да се движатъ нtколко отъ 
учитеЛИТБ, а така сжщо и директора tta гимназията F\T. Нау
мовъ. Още съ появяването на последния, чуха се единъ-два 
гласа: "долу", "долу" и почти всички като папагали почнахме : 
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да викаме "долу". Защо? Срещу кого? оо. Това малцина знаяха. 
Ние всички отъ 1 до 7 класове б-Бхме въ общия салонъ и б-Бхме 
вече тълпа, която несъзнателно се влачи, безъ да знае защо и 
срещу кого. Всички увещания на по-примирителнит-Б и ползу
ващи се съ авторитетъ учители-възпитатели б-Бха излишни. 
Реши се, че гимназията е затворена и ние вкупомъ, въ редици, 
както. обикновенно, пакъ придружаваJ;IИ отъ съответния учитель
надзиратель се прибрахме въ пансиона. Презъ този день не се 
явихме на редовнитБ класни занятия, нито пъкъ на вечернит-Б 
занимания. На другия день, обаче, почнаха съвещанията. Безъ 
разрешение на надзирателит-Б ни, ученицит-Б устроиха срещи и 
събрания въ занимателнит-Б салони за общи разисквания и общи 
решения. УчителитБ-надзиратели въ пансиона б-Бха презъ това 
време само "глухи" и "н-Бми" свидетели на започнатата "борба". 
Общи съвещания и събрания ставаха почти вс-Бка вечерь, а по 
н-Бкога и следъ об-Бдъ. Разискваха се разни въпроси, обаче, глав
ниятъ въпросъ, върху който най-много се разискваше, б-Бше: какъ 
и Юi'\де ще тр-Ббва да се явимъ предъ екзархийския пратеникъ, 
за да изложимъ исканията си, какви да бждатъ т-Б, I{акъ да се 
изобщо формулиратъ и представятъ. Всичко това б-Б предметъ, 
разбира се, на нашит-Б общи събрания, съвещания, разисквания 
и решения. Следъ н-Бколко дни въ едно отъ събранията се 
съобщи, че екзарсийския пратеникъ вече пристигналъ и че билъ 
на квартира въ хотелъ "Коломбо". Оставаше да се започнатъ 
"преговоритБ" . Вср-Бдъ нашата бунтовнишка ср-Бда се оформиха 
две течения. Едни изказаха мнение, че той самия представитель 
тр-Ббва да дойде въ пансиона и въ общата зала (занимателния 
салонъ) да се разисква и решава. Обаче, н-Б}юи отъ по-възраст
нит-Б и по-разсждливи .ученици, се противопоставиха на иска
нето на първата група, заявявайки че това е абсолютно невъз
можно, тъй като той, екзархийския пратеникъ, като училищенъ 
инспекторъ, е началство и власть, а ние сме ученици и сме 

нему подчинени, следователно, ние ще тр-Ббва да отидемъ при 
него, а не той да дохожда при насъ. Това становище се въз
прие отъ всички. Оставаше единствено да решимъ колко души 
отъ наша страна да се яватъ при него и кои именно ученици. 

Реши се по двама отъ вс-Бки класъ (lV - VII), всичко 8 ученици. 
Оставаше да се реши дали изобщо ще тр-Ббва да се разисква 
и третира устно или писменно. Възприе се последното, като се 
опред-Бли една комисия, която да редактира нашит-Б искания 
и изложи хода на работит-Б и порядкит-Б въ гимназията и 
пансиона. Бунта стан:!. Гимназията времеменно се затвори. 
Ученицит-Б и екзархийския пратеникъ "преговарятъ" , а учите
лит-Б и надзирателит-Б, като "подсждими" стоятъ на страна. 

Въ деня на бунта, пъкъ и презъ всичкото време докато 
б-Бше затворена гимназията, както учителит-Б, така и надзирате
литБ въ пансиона б-Бха съвсемъ коректни, д'tржаха се много 
примирително, всичко отбел-Бзваха, бащински се подсмиваха, 
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обаче, старателно се въздържаха отъ вс-Бкакви вмешателства 
въ "общия" споръ, самЬ и само да не се даде ПОВОДЪ на дър
жаВ,ната власть да се намеси, тъй като едно евентуално намес
ване щ-Бше да се изрази съвсемъ другояче и можеше да костува 
СЮiШО и на н-Бкои отъ възпитаницит-Б-ученици и на н-Бкои отъ 
гражданит-Б, а най-вече на н-Бкои отъ учителит-Б. 

, Презъ ц-Блото време сжществуваше една чисто ученическа 
дисциплина. Кой, кжде и кога може да изл-Бзе вънъ отъ пан
сиона, кой съ кого може да се среща се държеше см-Бтка. 
Тр-Ббваше да се наблюдава най-щателно върху н-Бкои ученици~ 
които, било по съветит-Б на домашнит-Б имъ, било по съвета и 
увещанията на външни лица, можаха да покажатъ малодушие 

и борбата да се провали, защото ние см-Бтахме че тази борба 
тр-Ббва на вс-Бка цена да се спечели отъ насъ-ученицит-Б, а не 
отъ нашит-Б учители и надзиратели. Тази наша контрола б-Бше 
на своето м-Бсто. Наистина, по давление на н-Бкои отъ гражда
нит-Б, яви се едно малко разколебание въ нашата ср-Бда, обаче~ 
непримиримит-Б надвиха и всички опити да се разединятъ и раз
ц-Бпятъ на две груГ!и ученицит-Б-бунтовници, напълно се осуе
тиха отъ самоконтролата на ученицитЪ. 

Съобщи ни се, че отъ н-Бколко дни екзархийския прате
никъ вече чака и иска ср-Бща. Нав-Брно той въ първит-Б дни 
следъ пристигането си всец-Бло се б-Б отдалъ да изучи по отно
шение на ученическата стачка какво поведение държи българ
ското гражданство, основно да изучи спорътъ, възъ основа на 

който се б-Бше вдигналъ бунта на ученицит-Б. Въ сжщность, 
обаче, н-Бмаше между учителит-Б и ученицит-Б каквито и да било 
спрове или неправди_ Напротивъ, гол-Бмъ антагонизъмъ и вза
имни борби се водеха между самит-Б възпитатели-учители, отъ 
една страна, а отъ друга - Jlаралелно съ това и между граж-

данит-Б, тъй като въ Солунъ българит-Б б-Бха разд-Блени на две 
партии, борещи се една срещу друга. СпороветЪ между двег!; 
партии се водеха изобщо съ К,акви методи да С,е работи въ бж
деще въ борбата за освобождението на Македония. Едната 
група б-Бше Зи тиха, просв-Бтна, черковно-училищна борба, като
се върви по еволюционенъ пжть, за да могатъ Ма!<едонскит-Б 
българи постепенно да се издигнатъ въ културно-просвt.тно и 
економическо отношение и заематъ гол-Бми и малки служби 
въ турската държава и по такъвъ начинъ да образуватъ дър
жава, като се помжчатъ да изтикатъ на по-заденъ планъ гърцитЪ. 
Тая еволюционна група б-Бше ржководена отъ еl<Зархистит-Б~ 
които б-Бха неприязнено настроени срещу вс-Бкаква преждевре
менна революционна дейносТь, срещу вс-Бкаква конспиративна 
борба, см-Бтайки че съ такива преждевременни борби ще се 
влоши положението на македонския българинъ. 

Другата часть отъ учителитЪ заедно съ една часть отъ 
гражданството б-Бха носители на революционния методъ на 
действие и не можеха да се примирятъ съ исканията на първата 
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група. В. М. Р. О. бъше вече основана и постепенно разширя
ваше своята мрежа отъ тайни конспиративни комитети изъ 
Македония. 

Еволюциониститъ издигаха лозунга-легална борба, про
свъта, черкви 11 училища, пъейки пъсеньта: "Трудъ и ревность 
-съ намъ сполука " , а революционеритъ, едновременно съ този 

вуваше една чисто ученическа 
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лозунгъ препоржчваха и прилагаха революционния методъ на 

действие, пъейки: "Свободата не ще Екзархъ, - иска Караджата". 
"Говорихъ вече въ другъ споменъ за разд'{;лен.uето както 

на гражданството, тъй и на учителството въ Солунъ н.а два 
вра:ждебн.u ла zера. Справедливостьта обаче изисква да кажемъ, 
че за напредъка на българското дъло въ Солунъ еднакъвъ 
дълъ иматъ и еднитъ и другитъ. 

"Но при все това тъзи две течения си оставаха неприми
рими, дебнеха се, търсеха случай за да си дадатъ сражение. 

"Единъ uзкуствен:ь кон.фЛUЮn'Ь, създаденъ отъ едната 
страна (екзархиститъ), докара неочаl<вани резултати. Цълата 
гимназия спръ функционирането си и стана смъна на директора 
и. OKa~a се, че другата страна (сепаратиститъ) бъше по силната. 

"Даденото разяснение по тази случка, която срещаме въ 
Гарвановитъ спомени, е многО далечъ отъ истината. 

"Нека повторимъ, защото го казахме вече при другъ спо
менъ, че при директоръ, като Сарафовъ, подобни работи не 
биха могли да станатъ въ Солунъ. Той, Сарафовъ, никога не 
би застаналъ начело на едната учителска група, за да гони 
другата, пакъ подчинена нему група, както това направи на

следника му. И отъ едната и Отъ другата група учителитъ бъха 
добри българи ; добре си гледаха гимназиалната работа и бъха 
добри общественици. Защо, прочее, б'{; тозu ан.таzон.иЗ'Ь.А-t'Ь 
между ШЬХ'Ь? 

" Касаеше се за бждещето на Македония. Споредъ еднитъ 
(сепаратиститъ) спасението на цълокупна Македония, при на
личностьта на толкова претенденти (българи, сърби, гърци и 
албанци), бъ въ автономния принципъ. За тъхъ единственото 
правилно решение на македонския въпросъ бъ a8mOI-lOJ~tflа Ма
I<едон.uя 8'Ь zран.uцuт·{; 'Ш mypcl<ama UАmерuя. Споредъ другитъ, 
България била достатъчно силна, за да завладъе цълата Ма
кедония, та нъма защо да се говори за нъкаква автономия. На 
сжщото мнение тръбва да е била и Екзархията, защото тЯ явно 
взе страната на вторитъ. Но противъ автономна Македония 
бъха не само екзархиститъ, но още и гърцитъ и сърбитЪ. ПО
следнитъ казваха, че една автономна Македония ще отиде 
-:-амъ, дето отиде и автономната Источна Румелия. Така поне се 
зрази предъ менъ единъ сръбски училищенъ инспекторъ, а 

: ::;:;,що и нъколко видни солунски гърци. Принципътъ за авто
'i:>:"IHa Македония легна въ основитъ на В. М. Р. О. , която не 

- л ко участие взе въ солунскитъ борби . 

П а в~лъ Шате в, . - Въ Маl«~ДО Н ИЯ подъ ро б :: т во. 
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,Сега, следъ толкова преживени събития, за ВСИЧКИ е ясно. 
че ако въ 1912 год., вмъсто дележъ на Македония, бъше се 
усвоилъ отъ съюзницитъ автономния принципъ, то нъмаше да 

,бждемъ днесъ свидетели на нейната разпокжсаность, на ней
'НОТО обезличаване и на безкрайнитъ страдания на македонскитъ 
,българи . 

Споменахъ по-горе, че Екзархията бъше взела страна въ 
'солунскитЪ борби, ИЛИ по добре казано, въ борбИТЕ между 
учителството въ Солунъ, па и въ провинцията. Това бъ една 
нейна грЪшка. Тя наказа учителитъ, които считаше като опасни 
за българската идея, макаръ тъ и да бъха най-голъми ратници 
на тази идея, като не обърна внимание ни на работата имъ въ 
.гимназията, КОЯТО бъ образцова, ни на извнучилищната имъ 
дейность, която бъ тоже образцова. Съ това самата Екзархия 
нанесе ударъ на гимназията и я тласна къмъ упадъкъ.1 )" 

Ние, ученицитЪ по това време станахме простъ инструментъ, 
чрезъ който борбата се изразяваше въ революционенъ духъ. 
Деятелитъ и отъ едната и отъ другата групи, изхождащи отъ 

.	учителитъ и гражданитъ, по редъ съображения и смътки, бъха 
въ материална зависимость отъ Екзархията и съответнитъ ми
,.рополии и екзархийски намъстничества, а още поради страха 
имъ отъ властьта, нъмаха куража открито да си дадатъ едно 
генерално "сражение". Така ученицитъ станаха инструментъ на 
едната група. При това борбата отъ идейна, стана лична, во
дейки се ' кой учитель да остане и кой да бжде отстраненъ. Но 
търсъха се факти и доказателства, тъй като мотивитъ и при
чинитъ за тази стачка се знаяха, както отъ гражданството, така 
и отъ Екзархията . Ние, ученицитъ-пансионери въ случая бъхме 
само кукли, които разиграваха хорото, а учителитъ и гражда
нитъ бъха зрители. Но веднажъ поставени предъ свършенъ 
фактъ, ние продължавахме борбата . .. .. . 

Екзархийскиятъ пратеникъ искаше факти и доказателства 
за причинитъ, които сж ни подбудили къмъ тоя "бунтъ", но въ 
сжщность ние такива нЪмахме. Оставаше, слеДQвателно. да се 
намЪрятъ. Ние затворихме вратитъ на гимназията по отношение 
на директора и на нъкои Отъ учителитъ, като имъ казахме 
"долу". Всичко това тръбваше да се мотивира и докаже. Про 
тивъ директора F\T. Наумовъ казахме или по-скоро бъхме нау
чени да кажемъ, че той билъ "интригантъ". F\слж тъй ние за
почнахме въ първия день на бунта съ фразата "долу интри- · 
ганта Наумовъ". Следъ него се явиха и нъкои отъ учителитъ. 
Д-ръ Н. Колушевъ, като новъ учитель, едва завършилъ 
университетския курсъ по Нстория на западъ, още съ младен
чески жаръ и голъма обичь къмъ своитъ ученици-възпитаници 
(той сжщевремено бъше и надзиратель въ пансиона и се 
отнасяше съ насъ като съ свои колеги) въ деня на бунта, безъ 

1) "Солунски спо;vrени" отъ Благой Димитроаъ. 
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.да знаемъ за какво, следъ първия единъ-единственъ гласъ 

"долу", отправенъ срещу него, ние като папагали повтаряхме 
"долу " , "долу". Огорчението на Д-ръ Колушева предъ тази 
сурова непризнателность, която показвахме къмъ него - следъ 

ТОЛl{ова нежность, внимание и снизходителность къмъ всинца 

ни - бъше за него голъмъ ударъ. Сжщото стана и срещу учи
теля по рисуване F\нгеловъ и др .. 

Съ тъзи разни "факти", мотиви и обвинения се написа едно 
изложение и се предаде на екзархийския пратеникъ. Послед
ниятъ, може би, всичко бъ предрешилъ и бъ направилъ своитъ 
заключения, когато ние все още излагахме нашитЪ МОТИВИ, осно

вание и пр. и искахме. . . възмездие. ' 
Следъ нъколко ДНИ, нъкои отъ учителитъ бъха размъстени, 

едни постжпиха на друга служба,' а трети заедно съ директора 
си заминаха за България. . 

ПО такъвъ начинъ еволюциониститъ изгубиха играта, ние 
пъкъ спечелихме "победата" и всичко тръгна както си бъ и по
рано. Следъ единъ месецъ, гимназията на 7. мартъ се отвори 
и занятията продължиха, безъ нито единъ ученикъ да бжде 
наказанъ съ намаление на поведение или пъкъ съ иЗключване. 

Ние спечелихме победата и бъхме "задоволени". 

7. Ученическа ревность и любознателность 

Следъ "бунтътъ" бъхме прибрани и разпредълени по 
класове, занаятията въ гимназията продължиха. Съревнованието 
между ученицитъ бъше голЪмо. Всъкакви игри, надбъгвания и пр. 
бъха изоставени на второ мЪсто. Усърдието и стремежътъ между 
ученицитъ бъ извънредно голЪмъ. Разбира се, първото и главно 
занатие на всички бъха уроцитъ преди всичко, но едновременно 
съ това любознателностьта ни се бъ простръла и върху други 
ПО "широки" познания. При гимназията имаше специална за 
учителитъ и ученицитъ библиотека. Тая не бъше много голъма, 
но не липсваха съчиненията на всички бележити руски и бъл
гарски писатели и поети: Л. Каравеловъ, Ив . ВаЗ0ВЬ, Хр. Ботйовъ, 
Ст. Михаиловски и пр. и пр. . Въ библиотеката се получаваха 
и по-първитъ списания, излизащи въ България, като: "Учителски 
прегледъ", "Български прегледъ" , "Мисъль", "Българска сбирка" 
и пр: По тъхъ следъхме политическия и културенъ животъ на 
България. 

Четенето на книги и студии БЕ обхваН:JЛО всинца ни, но 
тъй като нъмаше по-ефикасенъ контролъ, четенето на книги и 
списания бъше безъ опредъленъ планъ, безразборно. Едновре
менно съ ЧИСТО ' научнитъ книги и брошури, започнахме да че
темъ книги, въ които се разглеждаха политически и социални 

въпроси. Четенето на книги все повече и повече ни увличаше 
и както въ яденето и въ игритъ апетита ни за четене все по
вече и повече се увеличаваше. Едва запознати съ най-елемен
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тарнитъ правила на стилистиката и синтаксиса, ние се пуснахме 
въ разглеждане на теми съ много по-високо съдържание, безъ 
да се подс-Вщаме даже, че четенето на подобни книги, списа
ния и брошури предполага една по-добра общообразователна 
подготовка, една сравнително по-гол-Вма образованость. Наредъ 
съ "Дъдо Славчовата внука" четъхме Пушкина, Шекспира, 
Хайне и пр.. Разбира се, съчиненията на Л. 'Каравеловъ, Хр. 
60ТЙОВЪ, Ив. Вазовъ бъха обикновенно настолнитъ книги на 
мнозина . 

Освенъ това, по разни пжтища набавяхме достатъчно 
книги и по социализма. Нъкои оть преведенитъ на български 
съчинения на Г. Плехановъ, R. Херценъ, RBr. 6ебель, Кауцки 
и пр. и пр. циркулираха помежду ни и съ жадность се четЪха 
и разискваха. Паралелно съ това, книги като "Богъ и Науката" 
отъ Л. Бюхнеръ, "Жената и социализъма" отъ RBr. Бебель, 
"Сибиръ и заточението въ Русия", "Подземна Русия", "Что дъ
лагь" отъ Чернишевски, "Камо Грядеши" оть Сенкевичъ, "Но
вопокръстенъ" отъ Степнякъ, "Речи и прокламации" отъ В. Юго 
и пр. бъха на нъкои отъ насъ настолнитъ книги, които чет-Вхме 
съ по-голъмо внимание отколко уроцитъ по Физика, Химия, 
Естествена история, Литература и пр .. Странното бъше, че всъ!{и, 
кой каквато книга прочетеше, ставаше единъ видъ нейнъ за
щитникъ, привърженикъ на автора. Така че помеджду насъ 
се вече създадоха "социалисти", "економисти", -"материалисти", 
"литератори". Обаче всичко това не излизаше вънъ отъ клас
ната и занимателната стая. Вънъ, въ града, или по роднитъ 
ни мъста, животътъ бъше толкова грубъ и прозаиченъ, че ние 
по-скоро скучаехме и даже ни обхващаше тжга, че нъма кой 
да ни слуша. Идеитъ и мислитъ, които ни занимаваха и които
съ жадность поглъщахме, намираха толкова гО'ЛЪМО' приложение 
или интересъ въ живота и между . близкитъ ни, че ... нъмаше 
кой да ни изслуша или, ако НЪКОЙ се намъреше да ни изслуша 
поне за кратко време, оставаше съ впечатлението, че това сж 

само теории и праздни приказки. 

8. Мисли, идеи и действителность 

Всъки отъ насъ, следъ дългО' четене по н-Вщо отъ всички 
гО'реизброени книги и тъмъ поДО'бни, оставаше само душевнО', 
морално задоволенъ. Въ училището, въ кжщи, въ града или 
селотО' , кждетО' живъехме, духътъ бъ другъ. Отъ насъ се 
искаше да знаемъ аритметическитъ действия, да знаемъ какъ 
се тьргува, спазарява, какъ се събира сено или прибиратъ ПЛО'
дове или какъ се отглеждатъ птици или домашни живО'тни; 

да третираме въпроси катО': има ли 60ГЪ или не; ЩО' е чО'вi:;ll.l}<а 
душа; що е съвесть; има ли задгробенъ животъ или не; каl<ВО 
е сила и материя; има ли човъкътъ абсолютна свободна воля 
или не, а въ сжщото време да се занимаваме съ покупко-про



и синтаксиса, ние се пуснахме 

по-високо съдържание, безъ 

eT~ на подобни книги, списа
:-:0-добра общообразователна 

· jQ.тБма образованость. Наредъ 
'етБхме Пушкина, Шекспира, 

ята на Л. I<аравеловъ, Хр. 
' !овенно настолнит-Б книги на 

о~-;-ища набавяхме достатъчно 
г'" преведенит-Б на български 
:сриенъ, Р.вг. Бебель, I<ауцки 
· ни и съ жадность се чет-Бха 
· книги като " Богъ и Науката" 
uиализъма" отъ Р.вг. Бебель. 
~ . оо Подземна Русия", "Что д-Б
-ряцеши" отъ Сенкевичъ, "Но
чи и прокламации " отъ В. Юго 
толнит-Б книги, които чет-Бхме 
уроцит-Б по Физика, Химия, 

""р .. Странното б-Бше, че вс-Бки. 
ваше единъ видъ нейнъ за

ора. Така че помеджду насъ 
· економисти " , ."материалисти", 

:: пе излизаше вънъ отъ клас
о: . въ града, или по роднит-Б 
ВiI "грубъ и прозаиченъ, че · ние 
-Х3ащаше тжга, че н-Бма кой 

i{ОИТО ни занимаваха и които 

' :: ,,J.l I<OBa гол-tмо приложение 
... б::МЗl<итt; ни, че . . . н-Бмаше 

=е '-re ~.; i;реше да ни изслуша 
: -:: =-'-; е'-' .:П .,ението, че това сж 

Ei. еЙст-вителность 

-<eTe~e по н-Бщо отъ всички 
~. ос:-азаше само душевно. 

. въ кжщи, въ града или 

, -:-ъ бъ другъ. Отъ насъ се 
1ъ :J,ействия, да знаемъ какъ 

;' . 

~'9<: сено или прибиратъ пло
.хи или домашни ЖИВОТliИ; 

50ГЬ или не; що е човtш/{а 
::x::Ю€н-" животъ или не; какво 

ь:-= ёбсолютна свободна воля 
:::: ZЗ'1иr·jаваме СЪ покупко-про

21 

дажба на колониални, землед-Блски произведения, обработка на 
фасулъ и картофи, прибиране на житни храни, шиене на дрехи 
или обуща - всичко това бвха работи толкова прозаични, че 
ни се виждаше като н-Бщо долно, злокачествено, излишно, но 
пъкъ необходимо въ живота. Теориит-Б , които ни занимаваха, 
б-Бха толкова далечъ отъ живота, отъ грубата деЙствителность. 

Всичко това, което занимаваше умовет-Б ни, всичко което 
тревожеше душит-Б ни, тр-Ббваше да се изпита, да се приложи. 
- I<акъ? I<жде? Съ кого? - Разбира' се, пакъ помежду насъ. 
Разисквания, критики, препирни - всичко това даде за резул
татъ да се опознаемъ по-добре, да се разберемъ и въ края на 
нрайщата да се разд-Блимъ на групи и кржжоци , кждето вс-Бки 
отд-Блно или групово искахме да жив-Бемъ, да се проявимъ. 
Обаче, като ученици, периметърътъ, въ който се движехме, б-Б 
гимназията, пансиона и най-вече 1-2 часова разходка въ града 
или ОКОJiностит-Б. Нищо повече отъ това. 

Въ гимназията "диспутит-Б (1 не можеха да бждатъ изчер
патални, защото междучасията б-Бха малки, пъкъ и страхътъ отъ 
н-Бкоя неочаквана "двойка " по н-Бкой отъ предметит-Б вис-Бше 
]<ато дамоклиевъ мечь върху нашит-Б млади глави . Пансионътъ 
б-Б по-удобенъ и за диспути и за критики и за спорове. Обаче, 
поради точно опред-Бленит-Б часове за занимание, спане , хра
нене и пр . мжчно намирахме .,аудитория '· и слушатели. 

9. Ученически "литературно-музикални" вечеринки 

Единствената възможность, за да се проявимъ, кой съ 
каквото можеше, б-Бха тъй нареченит-Б литературно-музикални 
вечеринки, които ставаха веднъжъ въ седмицата или два пжти 

презъ месеца, оби]<новенно въ сжбота вечерыа или въ надве
черието на н-БI<ОЙ гол-Бмъ праздникъ. Вечеринкит-Б, споредъ 
правилника, въ пансиона ББха разрешени само ако ставаха по 
опред-Блена програма, приготвена отъ ученицит-Б, но предвари
телно прегледана и пров-Брена, а следователно разрешена или 
не отъ надзирателит-Б. Последнит-Б, за да ни предпазятъ отъ 
евентуално увлечение въ теми, п-Бсни или приказки, които мо
жеха да дойдатъ до ушит-Б на властыа, често съкращаваха 
номерата въ представянит-Б отъ насъ програми. Туй ни се вид-Б 
малко тираническо, нетърпимо. Почнахме да отстояваме правата 
си . Открито нито можехме, нито см-Бехме да кажемъ въ сжщ
ность какво искаме да прокараме въ вечеринката, тъй като 
предварително знаехме, че щ-Бше да ни се отговори отрицателно, 

като надзирателя се позове било на училищния, било на панси
онския правилници или пъкъ на порядкит-Б въ държавата 
абсолютна монархия, безъ вс-Бкаква свобода на словото и 
печата . Не оставаше друго, освенъ да нам-Бримъ претексъ 
н-Бкакъ да изм-Бстимъ въпроса за ц-Блит-Б и задаЧl-jт-Б на вече
ринката, само и само да прокараме своето. Спр-Бхме се на на
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чалото, че ние, като ученици въ гимназиалнитЕ класове, не· 
можемъ и не тр-tбва да търпимъ и да се учимъ въ опекунство, 
тъй като утре, други день ще изл-tземъ вече въ живота, щес 
станемъ "свободни" граждани и следователно, ще тр-tбва още 
отъ сега по своя инциатива да редимъ и приготовляваме всичко . 

Ето защо, да ни се предостави правото ние и само ние да 
подбираме материалит-t за вечеринкитЕ, l{aTO предварително 
уведомимъ надзирателит-t само за реда на вечеринкит-t, сир. 
да отбележимъ само заглавията на темит-t, по които ще се 
ПРИI{азва; да отбележимъ имената на стихотворенията, които 
ще се декламиратъ; заглавията на разказит-t или хуморескит-t, 
които ще се четатъ или отбележатъ п-tснит-t, които ще се 
п-tятъ и т. н. И въ тази "борба", н-tщо съ молби, н-tщо съ 
сръдни или закани, като деца, усп-tхме. Предостави се правото 
на специална ученическа комисия да подбиvа и нарежда про
грамитЕ за вечеРИНlшт-t въ пансиона. Значи мЪсто за аудито
рия имахме, слушатели сжщо, оставаще само да се започне 

"деЙность". Тукъ именно б-tше празднотата, пустотата, която 
изпитвахме при т-tзи мисли и идеи, които 'ни занимаваха. Обра
зуванит-t групи, изпърво идейни и литературни, а по-сетне и 
д-tлови КРЖЖОЦИ, почнаха да се създаватъ. Представители на 
н-tкоя група или кржжокъ представяха своит-t материали и 
кандидатъ, представители на другъ кржжокъ представяха други 

материали и лица. Идеалистит-t се стремъха да прокаратъ 
своето, материалистит-t - тъхното . Надпреварванията б-tха го
л-tми. "Националистит-t-патриоти" (черковници) прокарваха свое
то, а пъкъ "интернационалистит-t-социалисти" отъ своя страна, ма
каръ скрито и страхливо вмъкваха, мжчейки се да прокаратъ своята 

тенденция. "Литераторит-t", ,. музикантитъ" и "хумориститt." се 
стремъха да прокаратъ всичко възможно ПО свои разбирания. 
Оставаше да се прокаратъ само въ комисията, а следъ това 
да се види ефекта - какво впечатление ще направятъ на слу
шателит-t. Последнит-t б-tха критицит-t, защото тъ тр-tбваше 
да се произнесатъ съ своит-t удобрения или неудобрения. Бъ 
случая пакъ се дойде до принципа на "масата", тъй като отъ 
тъхъ, отъ тЕхния вкусъ зависеше какъ и съ какъвъ материалъ 
да се подреждатъ програмит-t. Последнит-t се подреждаха като 
съ особено старание се поставяха теми, които зас-tгаха разни 
въпроси отъ наученъ, литературенъ и музикаленъ характеръ. 

Разбира се, мимоходомъ често вънъ отъ рамкитЕ на опредъле
ната програма н-t,кои въ импровизирани "речи", хуморески или 
диалози зас-tгаха малко "политика". По това време въ страната 
като абсолютна, теократическа и феодална монархия, н-tмаше 
никакъвъ свободенъ политичеСI{И животъ. Следователно, за 
насъ нъмаше и теми, тезиси или конкретни· актюелни полити
чески въпроси за разискване. Общото международно или меж
дубалканско положение ни интересуваше дотолкОва, ДОКОЛКОТО 
въ срещит-t между държавни глави или мжже ставаше въпросъ 
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изобщо за "болния Q човtкъ" Турция и живота и положе
ние1'О на християнитt, живущи въ Европейска Турция. Праздну
ването рожденния день или възкачването на престола на сул

тана ни интересуваше, колкото може да интересува едно детско 

любопитство да видимъ гражданска, духовна или военна цере
мония, които обикновенно ставаха по това време и които почти 
всички малки и голtми - особенно подчиненитt, завладени и 
угнетени - народности немюсюлманскитt, подсмиваха като 
излишни и смtшни. Обаче живота си вървеше по своя пжть. 
Въпреки че нtмаше абсолютно никаква свобода на печатъ и 
слово, въпреки общия мракъ, въ който се намираше цtлото 
население, всички - раздtлени по националности, религия или 
вtроизповtдание, живtеха свой отдtленъ животъ. Както тур
цитt, арменцитt, албанцитt, гърцитt, тъй и българитt си 
имаха свои национални идеали, отдtленъ националенъ и кул
туренъ животъ. Черкви, училища, национални идеали, полити
ческо и економическо робство се чувствуваха и въпрtки всички 
идеалистически теории, макаръ и напълно да не разбирахме 
или не схващахме всичко онова, което угнетяваше и тормозеше 

народната душа, все пакъ виждахме, наблюдавахме, чувству

вахме това, което ставаше въ страната . Презъ време на ве
черинкитt се виждаше какво именно интересува, тревожи и 
занимава народнитt маси. Първото, което съ интересъ се слу 
шаше и удобряваше, бt когато при разни случаи: въ речи, че
тива или стихотворения се описваше и порицаваше робството, 

а възпtваше, възхваляваше свободата . Ето защо винаги l<oraTo 
се критикуваше или усмиваше изобщо държавната власть или ' 
представителитt на сжщата отъ най-висшитt чиновници до 
най-последния падаръ или су-башия, интереса и ентусиазъма въ 
слушателит~ бtше голtмъ. Второто, което живо интересуваше 
масата, бtше усмиването или порицаването на духовното робство, 
въ лицето на представителитt на патриаршията, а паралелно 
съ това неджзитt и ретроградството на българското духовенство: 
митрополити, архиерейски намtстници, свещеници, монаси и пр . 
На трето MtCTO бtше интереса къмъ гърчеещитt и сърбеещитt 
се българи, т. е. гъркоманитt и сърбоманитt. Всички други 
въпроси и приказки бtха отъ малко значение и се слушаха 
ДОТОЛl<ова, доколкото бtха предметъ за смtхъ, приятни четива 
или разни пtсни и мелодии. 

ВЪПр'БКИ всичкия контролъ И ограничения , въпреки "лите
ратурно-музикалния" характеръ на вечеринкитt, почти BctKora, 
било по програмата или вънъ отъ нея, съ импровизирани речи 
или хуморески, се приказваше по политически въпроси , или 

исторически събития изъ живота на българския народъ. Така 
напр. изнасяха се теми: "Дохождането на турцитt въ Балкан
ския полуостровъ", "Превземането на Цариградъ " , "Превзе
мането на Търново", " Биткитt при Косово поле, Чирменъ и 
др. " , "Очерки и епизоди отъ борбитt по учредяването на 
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Екзархията", изъ живота и приключенията на С. Раковски, В. 
Левски, Бенковски, превземането на парахода " "Радецки" и 
преминаването дунава отъ четата на Хр. Ботйовъ, които по 
онова време бъха най-популярнитъ и интересни и бъха изслу
швани съ живъ интересъ. Изобшо всъка вечеринка, до като 
дойдешеше реда на следващата, бъ предметъ на разговори и 
коментарии . 

Училищнитъ занятия продължаваха, но тъ бъха черната , 
прозаичната работа, а коментариитЪ, изучаването на събития, 
факти, стихотворения, исторически събития отъ българската 
политическа и най-нова история бъха най-важнитъ теми, които 
правъха живота ни по·интензивенъ. 

10. 	Коментарии на факти и събития, станали въ 
Макдония 

Политически новини 	 нъмаше отъ кжде да учимъ, защото 
ръдко виждахме вестници. При това пъкъ нъмахме абсолютна 
представа за оратори или политически деятели, които по това 

време развиваха трескава деятелность въ свободна България. 
Ние пълнехме своитъ глави само съ книгит"f" които ни се уда
ваше да прочетемъ, отъ една страна, и отъ друга - отъ 

разказит"f, за станалит"f, събития въ ро~нит"f, ни мъста, т. е. 
аферитt, които ставаха почти навсеl<жде изъ Македония по 
откриване оржжие или н"f,коя чета. 

Презъ 1897/98 учеб. 	година се откри Винишката афера. 
Тя, като голъмо събитие, съ последвалит"f, я жестокости отъ 
страна на властьта, б"f, предметъ на чести разговори и дълги 
разисквания. Следъ аферата въ с. Виница се заредиха срещи 
и сражения на възстаници съ войска или башибозукъ въ Пиринъ, 
Малешевско, Перистеръ или Бабуна. Това б"f,ха за насъ събития 
отъ политически характеръ, които живо ни интересуваха и ние, 

както въ гимназията и пансиона, така и по роднит"f, си M"f,CTa, 
съ особенъ интересъ и внимание след"f,хме, коментирахме и 
проучвахме всички произшествия. Обаче, като малол"f,тни и като 
далечъ отъ м"f,стопроизшествията, всичко узнавахме поср"f,дст, 
вомъ близки ИЛИ роднини, които ни пос"f,щаваха и както ни 
се предаваха събитията, Отъ т"f,ХЪ правехме нашит"f, заключения 
и изваждахме поукит"f, за въ бждеще, като вс"f,ки отъ насъ от
д"f,лно, споредъ своит"f, лични разбирания и схващания, заемаще 
съответно становище въ своя разговоръ или критика. Изобщо 
разговорит"f,: кога, какъ и защо станала ВИНИШI"<ата афера; 
какъ и защо станало Разложкото възстание; какво било четниш
кото движение презъ 1895 година и пр. б"f,ха тъй да се каже 
актюелнит"f, политичеCl<И събития и факти, за I<СИТО приказвахме, 
спорехме, разисквахме и критикувахме. Но все пакъ вс"f,ки отъ 
насъ приказваше по работи, факти и събития, станали въ околия, 
ю\'\дето б"f, роденъ. Ученицит"f, отъ СКОПСКИЯ вилаетъ обясня
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ваха и критикуваха събитията, било отъ черковно-училищенъ, 
било отъ революционенъ характеръ, станали напр. въ Виница, 
Кочани, Щипъ, Велесъ, Кратово и пр.; сърчини обясняваха 
събитията и фактигБ въ Пирина, Струмишко и пр., костурчани 
- за Костуреко, битолчани за Битолско и пр. Слунската гим
назия бъше общь центъръ, Кiiщето ученици отъ всички крайща 
на Македония се събираха, опознаваха и учеха. Гимназията, 
освенъ че бъше огнище за просвъта, но тя бъше сжщевременно 
и центъръ за политическата дресировка на бждещитъ водачи 
на националъ-революционното македонско освободително дви

жение. 

11. Солунъ - центъръ на Манедония . 

Обстоятелството, че Солунъ бtше голъмъ грар,ъ, центъръ 
на цълата търговия въ страната, съ бюра на чужди (австрийска, 
,итаЛИЯНСI<а, французка) пощи и разни представителства на тър
говеки агентства и консулства на разни държави, допринасяше 

:щото - макаръ че е въ периферията на Македония - въ 
сжщность СЪ своитъ съобщителни сръдства по суша и море да 
представлява центъръ, отъ кждето най-лесно и най-добре се 
наблюдаваше и учеше всичко, което ставаше въ вжтрешностьта 
на страната и въ останалитъ балкансt<и държави: България, 
Сърбия и Гърция. Солунъ, по своето народонаселение пред
ставляваше мозайка отъ различни народности, съ различенъ 
расовъ и религиозень произходъ. Турци, евреи, гърци, българи, 
власи - всички имаха своитъ черковни общини, училища и 
други народностни институти. Мохамеданитъ, евреитъ, христия
нитъ (православни, католици и протестанти) - всички бъха 
групирани по махали изъ града, който въ етническо и религи
озно отношение представляваше сжщински музей отъ раси, на
родности и религии . Въ града - въ сравнение СЪ останалитъ 
мъста въ Македония - имаше една релативна свобода. Стра
хътъ на турцитъ отъ представителитъ на европейскитъ консули 

. не малко допринасяше за тази "свобода". 

12. Вжтрешната Манедонсна Революционна Организация 

В. М. Р. О. бъше вече напълнО обхванала почти цtлата 
страна съ своитъ тайни конспиративни мрежи . Въ всъки градъ 
или село, кждето имаше по-компактно българско население, 
сжществуваха вече тайни конспиративни комитети или групи, а 
по планинитъ кръстосваха и доста революционни чети, но по

скоро съ агитаторска и пропагандаторска цЪли. Изъ цълата 
страна кръстосваха легални апостоли, които туряха основитъ 
за изграждането на В. М. Р. О. , уреждайки едновременно съ 
това канали за преминаването на чети и приема на специални 

,агитатори отъ други райони. 
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Предметъ за роптание, критика и негодувание б-Б турската 
власть, монархзима, безправието и произволит-Б на представи 
телит-Б на държавната власть - валии, каймаками, мюдюри, 
полицаи, джандармерийски началници, феодалиr-Б - бейове съ 
т-Бхнит-Б т-Блохранители и субашиит-Б по селата. Но всички тъ 
б-Бха далечъ отъ насъ, защото ние още никжде и съ никого 
не б-Бхме вл-Бзли въ непосредственъ контаl<ТЪ. Негодуванието 
и възмушението си ние изразявахме помежду си срещу учите

лит-Б, които все още по отношение на насъ се държаха резер
вирано, за да спазятъ училищния правилникъ, да запазятъ 

своя авторитетъ и да не ни дадатъ какъвто и да било ПОВОДЪ 
на подозрение, за да не ги проследи и открие властыа. Сул
танътъ б-Бше далече, валията и ВСИЧки останали представители 
на държавната власть недостжпни и непознати, но за туй пъкъ 
непосредствения или пр-Бкъ контактъ съ представителитЕ на 
българската духовна власть ни даваше възможность да се до
беремъ до н-Бкои факти отъ живота на митрополитит-Б, архи
мандритит-Б, или архиерейскит-Б нам-Бстници въ отд-Блнит-Б 
градове. 

13. Критини и ~порицания на представитеЛИТЕ на бъл
гарсната духовна власть 

Ето защо ние насочвахме всичкит-Б си критики срешу ду
ховенството, което н-Бкои отъ насъ наричаха "черната джан
дармерия" , състояще се отъ: червоугодници, ленивци, бюро
крати, реакционери. Всички т-Бзи епитети ние давахме на пред
ставителитЪ на духовната власть, по всичко що се касаеше до 
работи и факти, които узнавахме по вървежа на черковно-учи
лищнит-Б работи въ страната. Н-Бмаше владика, архимандритъ 
или архиерейски нам-Бстникъ, когото да не критикувахме. 
Велешкиятъ, скопскиятъ, битолскиятъ , струмишкиятъ И невро
копскиятъ митрополити СЪ т-Бхнит-Б подчинени архиерейски на
м-Бстници б-Бха предметъ на остри критики и порицания . Наи
стина, н-Бкои може би справедливо заслужаваха т-Бзи критики 
и порицания, поради т-Бхното поведение по св-Бтскит-Б и чер
ковно-училищни порядки ВЪ отд-Блнит-Б райони, обаче, повечето 
отъ критикит-Б б-Бха сухи, неоснователни и безпредметни, но 
трtбваше да се нам-Бри обектъ на критика за да изл-Бемъ 
своето негодувание и изл-Бемъ н-Бкакъ си своя ядъ и младен
чеСI{И жаръ. 

14. Преценна на учитеЛИТЕ-преподаватели и странно 
нритинуване учителя по турсни езинъ 

Следъ духовенството, разбира се, идваха по редъ учите
ЛИГ5 и възпитателит-Б ни. Т-Б не б-Бха малко . Всички не б-Бха 
съ еднакъвъ темпераментъ, убеждения и тактъ: кой по-нерво
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зенъ, коЙ по-флегматиченъ, кой по-строгъ, кой ПО-ОТСТЖПЧИВЪ 
Между тъхъ имаше и мнозина педанти въ ВСИЧI<О, но имаше и 

- s:: .- ;rn, кайr--lаками, мкщюри, 

~.!И, феодалитъ - бейове съ 
-:- 3 по селата . Но всички ТЪ 
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-' !Оа насъ се държаха резер

правилникъ, да запазятъ 
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: :-:е .'J.И и открие властьта. Сул
~~ЧКИ останали представители 
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' ~70KTЪ съ представителитъ на 
.lа ~ аше възможность да се до

'ЗОта на ;,]итрополититъ, архи
Б. на нъстници въ отдълнитъ 

п редставителит-В на бъл
СВliа власть 

, ~ -:i1Т'5 си критики срещу ду

1'::--.. Ciаричаха "черната джан

.= ?в;'.:>угодници, ленивци, бюро
е~итети ние давахме на пред

. по аси"IJ{О що се касаеше до 

~ ,..,:) вървежа на черковно-учи· 

=-:·:аше владика, архимандритъ 

-'''':-'.)Т':) ца не критикувахме . 

-Ь, струмишкиятъ и невро

;Jоцчинени архиереЙСI<И на
КРИJики и порицания. Наи

зо ззслужаваха тъзи критики 
озезение по свътскитъ и чер

; .• нитъ райони, обаче, повечето 
(;{о sателни и безпредметни, но 

на критика за да излъемъ 
. 5какъ си своя ядъ и младен

преподаватели и странно 

по турски езикъ 

k?<1 се, идваха по редъ учите

5ьха ;'<lалко. Всички не бъха 
::ения- 11 тактъ: кой по-нерво

учители и възпитатели, кОИТО служеха като образецъ за подра
жани,=. Критикитъ обаче не преставаха: учительтъ по Естестввена 
история билъ "неспособенъ", ПО История - едностранчивъ, по 
6ългаРСI{И езикъ - педантъ, по останалитъ изучавани езици 
- ленивъ ·И пр. и пр. Отъ всички учители - преподаватели 
най-трагично бъше положението на учителя по турски езикъ, 
Едхемъ ефенди - синъ на учитель, сжщо така нъколко ГОДИНI:1 
пр:=подавателъ по турски езикъ въ горнитъ класове на гимна
зията - интелигентенъ и добродушенъ човъкъ. Всичката ни 
умраза противъ турската тирания при разни случаи се изливаше 

върху него, като че ли той бъше съучастникъ въ всички не
правди, произволи, които ставаха въ страната и за които ние 

по-скоро само слушахме, отколкото да виждаме или да бъхме 
преживЪли. Едхемъ ефенди съ една особена старателностъ 
правеше всичко възможно, да ни улесни въ изучването на 

туршия езикъ, който за насъ, въ сравнение съ останалитъ 
езици, бъ мжченъ и труденъ предметъ за изучване. Дълги и 
подробни обяснения съ граматически и синтаксически правила, 
къси, ясни и отбрани четива, синоптически таблици и упжтвания 
за склонението или спрежението на турскитъ, персийски и 
арабски думи и глаголи готово написани и литографирани ни 
се даваха отъ него, та не ни оставаше друго освенъ да си да

демъ малко трудъ и внимание, за да изучимъ по добре турския 
езикъ, който бъше и официаленъ. Ние, обаче, вмъсто да вни
маваме въ преподаването, вмъсто да използуваме случая, вмъсто 
най-сетне да изпълнимъ и най-последнята ученическа обязаность 
- да бждемъ послушни и търпеливи - съ всевъзможни юно
шес:<и фокуси, бъбрения и подигравки всъчески саботирахме и 
обременявахме Едхимъ ефенди, единствено за това, че препо
даваше турски езикъ, смътайки го за излишенъ и непотребенъ, 
вследствие на хоето се отнасяхме съ ГvЛЪМО презрение. Ние 
нито внимавахме при прзподаването, нито държахме бележки, 
нито го изучавахме. Ей тъй, тръбваше да се намъри начинъ 
нъкакъ механически да го изучаваме и съкашъ искахме отъ 
Едхемъ ефенди да намъри нъкой способъ - съ хуния да ни се 
влъе въ главата знания по турски езикъ, а това нито бъше 
възможно, нито пыъъ И даже тръбваше да се мисли. Напримъръ, 
при четене или разчленение на ДУМИТ!:., Едхемъ ефенди се 
спира при НЪКОИ случаи въ турската граматика, за да ни обясни 
нъкои важни правила, обаче, ние се приструвахме че ужъ не. 
разбирахме ... защото не ни е ясно обяснено . Той се мжчи на 

·турски, на български или най-сетне съ помощьта на фреНCI<ата 
граматика да ни обясни, а ние все се приструвахме, че не сме 
разбрали и му давахме да разбере, че не ще можемъ да раз
беремъ. Той се ядосваше, ние се смъехме; той ни гълчеше 
- . ние нехаехме и често пжти Едхемъ ефенди съвършенно из-о 

I 
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моренъ, нервиранъ и ядосанъ, виждайки явното наше нехайство 
хвърляше тебешира на пода, вземаше каталога си и излизаше 
отъ класната стая, безъ да донесе нито на класния ни учитель, 
нито на директора за този нашъ саботажъ. Едхемъ ефенди 
правеше това отъ добродушие, защо'FО, и като човtкъ, и като 
възпитатель и преподаватель, не искаше заради него да по

страда нtкой отъ ученицитt . Едхемъ ефенди често преглеж
даше тетрадкитt ни по домашни и класни упражнания, въ 
които намираше много грешки и на всtки ученикъ по отдtлно 
съобщаваше, че има ТОЛlюва грtшки, "колкото косми има на 
главата", а ние BMtCTO да се свенимъ и червимъ - се cMtexMe. 
Той се много ядосваше, а ние го успокоявахе, че това не е 
голtмо зло и че лесно ще се поправимъ и ч~ HtMa значение 
дали - тетрадкитt ни сж въ изправность или не, защото, казвахме 
ние, важното е какво е напи:::ано и какъ е написано, а не е 

важно дали имаме опредtлени тетрадки и дали последнитt сж 
чисти, нагледни и изобщо въ изправность. Той, съ бащинска 
обичь, ни казваше, че не взема актъ отъ думитt НИ, нитО ще 
прави въпросъ отъ това, завършвайки: "Тжжно ми е, жалъ ми 
е , че това ще Ви остане навикъ и ще се отрази въ бждещия 
Ви животъ" . Ние изказвахме съмнение ; а той а вторитетно каз
ваше: "F\зъ, когато виждамъ тетрадкитt ви, азъ виждамъ васъ 
и вашата работа като бждещи граждани, защото Bct,l{a учени
ческа тетрадка е огледало, въ което се вижда ученика какъвъ 

ще бжде въ живота, както за себе си, тъй и за ближнитt, си. 
F\зъ зная това по опитъ, защото въ миналото много ученици 
съмъ наблюдавалъ въ класъ и сетне следъ като привършиха 
гимназията, видt,хъ ги, слушахъ за тtхъ какви граждани ста
наха! Най-сетне разберете турския езикъ, колкото и да го не
навиждате, ще ви е необходимъ и полезенъ повече отъ ВСИЧI{И 
други езици, защото той е официаленъ езикъ въ държавата". 
Обаче, нито неговитt съвети, нито изтъкнатитt, отъ него аргу
менти не ни трогваха. Ние съ една упоритость, сtкашъ по 
инерция , старателно го саботирахме и той просто изпадаше въ 
отчаяние отъ своя неуспt,хъ, безъ ни най-малко той, като учи
тель, да бt виновенъ. Всичката му вина се състоше въ това, че 
той бtше турчинъ и само за това, споредъ нашитt, разбирания, 
трt,бваше да го саботираме и ядосваме. До l{aTO по всички 
останали предмети почти всички учители бtха взискателни, 
придирчиви и строги, учителыъ по турски, Едхемъ ефенди, 
бtше къмъ насъ . внимателенъ, снизходителенъ, отстжпчивъ, 
вследствие на което и ние cMtTaxMe, че преподавания отъ него 
предметъ бtше отъ второстепеннит-Б предмети. 

Често пжти по ревизия , заедно съ Едхемъ ефенди, дохожо 
даха или класния наставникъ или директора . Но при все това 
резултата бt,ше единъ и сжщъ, тъй като и Tt не можеха да 
опредtлятъ нашето нехайнство, защото и rt почти всички не 
знаеха турския езикъ, а си обясняваха съ трудностыа на самия 
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езикъ, а може би и тъ по атавизъмъ имаха сжщитъ разбирания 
по изучаването на турския езикъ. 

16. Една турска преоценка за солунската българска 
гимназия 

Турската властъ гледаше на Солунската бълга рска гим- , 
назия като на едно образцово учиттище. Единъ турски държав
никъ, въ своитъ мемоари, пише следното: "БългаритЪ въ Солунъ 
имаха една гимназия съ пансионъ, въ която се възпитаваха : 

младежи 01Ъ всичкитъ крайща на Македония, тъй като въ града 
българитЪ бъха съвсемъ маЛl<О... Обаче, болшинството отъ , 
христИянското население въ Македония бъ българско. Патриар- , 
шията, наистина държеше подъ свое влияние много български 

села и' почти цълото население смъташе за гърци, ' обаче, то 
бъ българско, говоръше български и почти нищо не разбираше 
отъ гърцкитъ молитви. Патриаршията въ сжщность се крепъше , 
на невежествената и фанатизирана маса. Българската гимНазия 
въ Солунъ бъше отлично уредена и както турцитъ, тъй и гър
цит-Б завиждахме... За учители се изпращаха отъ България 
способни и даровити преподаватели, коитО всички имаха единъ 
общ~ националенъ идеалъ. Тази гимназия приготовляваше 
младежи, коиТО се пръскаха въ вжтрешностьта и въ ц-Блото 
селско население вдъхваха пакъ единъ и сжщъ общъ нацио
наленъ идеалъ. Способни учители турци, като поета Сади 
ефенди, Гюмрукчи зааде Фазълъ бей, преводчика при учи- , 
лищната инспекция Едхемъ ефенди преподаваха турски езикъ, 
който, въ сравнение съ останалитъ гръцки, еврейски и др. 
училища основно се изучаваше ... ' когато пъкъ турскит-Б все 
още частни училища "Хамидие", .. ФеЙзие", "Османи" едва тогава 
се уреждаха, организирваха и то 01Ъ учители повикани 01Ъ Фран
ция и Цариградъ" ...*) 

17. 	Посещения на монастиритt. "Св. Йоакимъ Осоговеки" . 
"Св. Гаврилъ Лесновеки" и "Св. Пантелей" 

Учебната 1897/98 г. привърши. Презъ вакаНЦИОННИТЕ ме
сеци, както всъка година, всички си разотидохме по роднит-Б ни 
м'Бста. Нъкои по-щастливци съ роднински връзки или съ по
добро материално положение, заминаха за България: София, 
Пловдивъ, Варна. F\зъ заминахъ за Кратово. Тамъ презъ ц-Блата 
ваканция б-Бхъ съ другарит-Б ми съотечественици, които след
ваха въ ' Скопското училище. Освенъ т-Бхъ отъ България (КЮС
тендилъ) б-Бха дошли н-Бколко учители' РОДОМЪ отъ Кратово, 
за да прекаrатъ ваканцията при домашнит-Б си. - Всички общу
вахме, прав-Бхме изл-Бти 'въ околноститЪ на града, а сжщо тъй 

*) Сп. "Тюр}{ Хаяти" (Турс}{и животъ), "Защо изгубихме Румелия", 
бр. 50ТЪ 1. У. 341 (1925 г.) Цариградъ . 
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редовно, ВКУПОМЪ посъщавахме монастиритъ CB.~ "Якимъ Осо
говски" (Паланечко), Св. "Гаврилъ Лесновски" (Кратовско)gи Св. 
"Пантелеймонъ" (Кочанско), кждето се сръщахме съ ученици, 
роднини и познати отъ околнитъ села и градове. Тия наши по
същения на гореказанитъ монастири бъха кратковременни, обаче, 
внимателно и съ интересъ гледахме и изучавахме било историята 
на монастиря, било постройката съ всички забележителности, 
както въ самия храмъ, тъй и въ пристройкитъ, сводоветъ, а ' 
най-вече сжществующитъ надписи по иконостаситъ и изображе

СеЛО,,-Лесново (кратовско) съ монастиря св. " Гаврилъ Лесновски". 

ния-rа. За насъ тъзи монастири бъха свъти мъста, кждето хо
дъхме на поклонение. Тамъ въ тъхъ виждахме какъ и съ какво 
себеотрицание въ миналото, наши българи, въпръки черното 
духовно и политическо робство, сж се мжчили да дадатъ при
мъръ на останалитъ простосмъртни. Отшелници, труженици въ 
писменостыа и просвътата, въ продължение на години се отръкли 
веднажъ за винаги отъ земнитъ блага и изкушения, като сж 
прибрали около себе си въ монастиритъ хора отъ околнитъ 
села, като сж ги учили на бащинъ езикъ, просвъщавали сж ги 
и имъ обещавали не земенъ, а честитъ небесенъживотъ. И 
наистина, само като се спре човъкъ на високитъ мъста, кждето 
сж построени и тритъ · горепоменати монастири, отъ които се 
вижда цълата ОКОЛНОСТЬ и човъкъ неволно се пренася въ другъ 
миръ, вдъхновява се съ други мисли, чувствувайки се гордъ 
като нъкоя птица - кацнала на върха на Htl<oe високо дърво 
или на нtкоя висока канара. 
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Въ Н8двечерието на 'патронния праздникъ на всъки мона
стиръ почватъ, като пчели край своя кошеръ, да се събиратъ 
-,"jграждани и селяни: мжже, жени и деца, всички въ празд
нична премъна, за да могатъ да се черкуватъ. Всички посъти
тели на монастиритъ сж оставяли своята лепта, било въ пари, 
било въ дрехи или хранителни припаси: жито, царевица, овощия 
и пр., съ което веднажъ поне презъ годината отдаватъ своята 

почить и изказватъ, макаръ мълчаливо, своята признателность 

къмъ черковнитБ, духовнитъ труженици - вече светци - Св. 

Село~)Злетово (кратовско). 

Иоаl{ИМЪ Осоговски, Св. Гаврилъ Лесновски и Св. Пантелеймонъ 
- всички ученици, агитатари и сподвижници, съмишленици на 

много още такива светци , чиито мъста за проповедь, просвъта 
или отшелничество сж отбелъзани на толкова населени мъста 
въ Македония. Надъ всички монастири, като ореолъ блести, 
както по височината така и по обстановката, архитектура, беле
житости и пр . , монастирътъ "Св. Ив. Рилски", чийто ученици, 
сподвижници и съидеЙНИЦI1 сж били Св. Якимъ, Св, Прохоръ 
Пчински, Св. Гаврилъ Лесновски, Св. Пантелей, Св. Георги ({ра
товски и др . Въ тъзи монастири се обучавали на българско 
четмо, писмо и църковно пъние, отъ тамъ сж излизали и све
щеници за околнитъ градове и села. 

Знае се, че българскитъ монастири, пръснати по разнитъ 
български земи, сж играли извънредно голъма народно-про
свътна роля още отъ какъ християнството проникиа въ Бъл
гария. Тъ сж били не само "мъста за молитва, за отдихъ и 
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миръ", но и народни училища, народни библиотеки, прибежища 
на писатели и учени хора, огнища на българската образо
ваность, пазилища I-!a българската народность. 

Между българскит-Б монастири, ония въ Македония се 
отличиха съ своята родолюбива дейность още отъ времето 
на св. св. Климента и Наума. Монастирит-Б св. Наумъ (Охридъ), 
св. Иоанъ Предтеча -Бигоръ,. Хилендарския и Зографски мо
настири (въ св. Г9ра), св. Атанасъ Лешовски, св. Прохоръ 
Пчински, СВ. Якимъ Осоговски, св. Гаврилъ Лесновски и др. сж 
люлки не само на българската просв-Бта въ Македония, но ' и 
такива на борбата на македонскит-Б българи за свобода. 1) 

Горепоменатит-Б монастири се пос-Бщаваха отъ мнозина: 
едни да се поклонятъ и да се пречестятъ; н-Бкои да се изпо
ведатъ и потърсятъ л-Бчение, а други само да се ломолятъ или 
просто за разходки или срещи. Тукъ вече, селяни и граждани, 
богати и сиромаси, стари и млади - всички се изравняватъ, 
ус-Бщатъ се като свои родни братя, чувствуватъ и прежив-Бватъ 
общо като чада на единъ потиснатъ народъ; ПостаElЯТЪ се общи 
трапези съ ЯСТИЯ, плодове и питиета. Всички се веселятъ, запо
знаватъ и общо беседватъ по минали, настоящи и бждеши 
работи. 

Презъ 1898 година л-Бтото - макаръ че Винишката афери 
б-Бше минала - но всички за нея приказваха, прав-Бха се 
разни коментарии, разказваха кжде било нам-Брено скрито 
оржжие: пушки, патрони и пр. разказвайки разни епизоди отъ 
тревогит-Б, страданията, арестит-Б, побоищата на селяни и граж
дани отъ Виница, Кочаии, Щипъ, Кратово, Паланка, Куманово 
и пр. Аферата б-Бше вече минала и б-Бше взела вече своит-Б 
жертви - светци, които въ душата на народа уподобяваха на 
светцит-Б, въ чиято память сж построени и монастирит-Б. Глав
нит-Б виновници, посочени отъ предатели и доносчици, б-Бха 

1) Презъ времето на царь Симеона (892 - 927 [о.) се почва трескава 
книжовна и културна дейность по цълата държава - съ главни центрове: 
Преславъ въ с. и. България и Охридъ въ ю. з. Македония. За това време 
имаме писменни исторически свидетелства за сжществуване10 на Леснов
ския монастиръ съ 20 ХРЮ10ве, параклиси и скитове около себе си, въ 
които се подвизавали 192 монаси, безъ 1ЪЗИ отъ монастира - нъщо като 
"ОСОГОВСI{И Атонъ". 

Въ сжщото време е имало бългаРСI{а епископия въ Злетово, кра
товска околия, I<ОЯТО е сжществувала до 1341 год., lюгато сж я унищо
жили сърбитЪ. 

Презъ времето на царь Петра се явяватъ и първитъ български 
светии - най-напредъ св. Иванъ Рилски отъ с. Скрино при планината, 
Руенъ. Следъ него следватъ съвременицитъ му - св. Якимъ ОСОГОВСIШ, 
св. Гаврилъ Лесновски отъ Осичеполе, въроятно 01Ъ с. Градецъ, пала
нечко. Св. Гаврилъ билъ синъ на царски съветникъ, а самъ билъ религи
озно образованъ, художникъ - живописецъ и съ мистично настроение. Той 
построилъ черква въ съседното на Градецъ с . Търново, после отишелъ 
при игумена на Лесновския монастиръ, молилъ го да го приеме и под
стриже въ монашески чинъ и да му разреши въ единъ отъ скитоветъ на 
монастиря да се посели и отдаде на постъ и молитва. 
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вече въ заТВОРИТБ и изпратени на заточение въ Подрумъ (~. 

Азия). Такава б-t сждбата на учителя Йосифъ Даскаловъ, ржко
водитель на МБСТНИЯ революционенъ комитетъ въ Кратово, съ 
7  8 души селяни отъ селата Лесново, Шлегово начело съ 
игумена при ЛесновClШЯ монастиръ отецъ Козма, отъ Паланка 
- д. ~иразчиевъ, учитель, отъ Щипъ - ~ише Развигоровъ, 
отъ Кочане иВиница  Тодоръ Ивановъ и баща му и др. 
~нозина разказваха за мжченията, побоищата, терзанията при 
маСОВИТБ арести на граждани и селяни отъ гореспоменатиТБ 
околии. Почти всички подчертава ха, че изобщо сеЛЯНИТБ при 
всички разкрития, побоища, изтезания и пр., за да посочатъ 
лица, пушки, книжа, сж се държали по-кораво, били по-упо
рИТИ и сж претжрпели всички мжчения и изтезавания, безъ да 

Монастиря св. " Гаврилъ Лесновски " . 

отпаднатъ духомъ и безъ да признаятъ НБЩО или да изкажатъ 
близкит-t си. Както при BC-tI{О събитие, така и презъ време на 
Винишката афера добиха гол-tмо име и известность НБКОИ 
лица, учители или дребни 'ТЪрговци и занаятчии и повечето за 
ТБХЪ се приказваше, т-tхъ злослов-tха или похваляваха, а н-tкои 
ВЪЗПБваха .. " Обаче, отъ разказит-t, отъ личнит-tсвид-tтелства 
на мнозина, ясно изпъкваше, че СЖЩУ1нскит-t мжченици, труже
ници, организатори, дейци въ конспиративната работа сж били 
пакъ н-tкои граждани и повечето селяни, които съ СВОЯ умъ, 
СЪ своя тактъ, съ своята упоритость, твърдость, характерность 

се посочваха като ПрИМБръ за подражание и назидание на насъ 
l>1Ладит"t; . Имената на т-tзи герои - мжченици малцина знаеха: 

Павелъ Ш2теfJЪ - Въ Ма кедони я ПОДЪ робство 3 



34 

Доне и Стаменъ отъ с . Шлегово, Тр. I<арбински отъ с . I<ap~ 
бинци, Илия отъ с. Лесново и т. н . Имената и тЕхната дейность 
ще се опише ПО-КЪСНО отъ труженицитъ въ националната ни 
история. Безименнитъ, неизвестнитъ, незнайнитъ, но незабра"вени 
македонски герои - мжченици сж !1ероглифитъ, отъ откритието 
и прочитането на които ще се напише и бждещата истинска 
история на македонското освободително движение. Тъ, въ 
своето болшинство сжпочинали, убити иако сж останали нъкои 
живи, ТЪ сж се спотаили по далечни и непристжпни селища 
или паланки, но тъхнитъ, роднини, близки, съграждани, а най
важно тъхнитъ питомци ги знаятъ и дългъ се налага на всички 
безъ разлика на възрасть да ги опишатъ, да ги припомнятъ, за 
да може историка да ги отбележи, защото нъма и не може да 
има нищо сткрито въ историята, която, както се знае, на ни

кого не прощава, но и никого не забравя..... 
За насъ младитъ, любознателнитъ, не бъше мжчно да 

изучимъ: какъ и кога се е създала организацията, кои сж били 
първит-Б основатели, агитатори, куриери и ржководители, какъ, 
съ кого и кжде сж работили и т. н. Всичко това, което слу
шахме, не приличаше на онова, което бъхме чели въ разказитъ, 
повеститЕ на разни белетристи . .. . ~ивотътъ на македнското 
население ни се рисуваше въ черни краски съ всичкитъ му 
грубости и жестокости. И тъй като лицата и мъстата ни бъха 
добре известни, ние съ увлечение всичко слушахме съ удивление. 

18.S!Винишката афера и арестуването на Йосифъ 
1 - trI ' _",".:JJ' ~ Даскаловъ . 

Винишката афера се··~~разкри по ПОВОДЪ убийството " на 
единъ мъстенъ дерибей I<язимъ . Убийцитъ (3 - 4 души) още 
на втората нощь бъха минали границата, но мнозина отъ мъст
ното население, около 628 души, бъка арестувани, бити, изте
завани. Разкритията почнаха отъ с. Виница и се простръха въ 
въ всичкитъ съседни околии. Откриха се лица, намъри се 
оржжие, книжа, писма и документи и станаха масови арести на 

селяни и граждани. Разкритията ставаха постепенно, но никой 
отъ ржководителитъ натоварени съ отговорность не поиска да 
избъга задъ граница. Всъки стоеше на поста си и чакаше своя 
редъ. Поради разкритията въ I<очанско, специаленъ куриеръ 
пристига, за да предупреди комитетскитЕ хора въ Кратово, на 

първо мъсто ржководителыъ v10СИфЪ Даскаловъ. Той, обаче, 
макаръ и предупреденъ, съ голъмо хладнокръвие стои въ 
града и чака това, което сждбата му е предопредtлила. Ко
гато го запитали, защо не се крие или бъга, той СПОI{ОЙНО 
казалъ, че това за което е работилъ той самия лично ще от
говаря и е ГОТОвъ " всичко да понесе. Въ надвечерието, ~ преди 
да бжде арестуванъ, което той е знаялъ предварително, Иосифъ 
Даскаловъ седналъ въ едно малко махаленско кафене иотъ 
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Z'--iZЯ .1Ъ предварително, Носифъ 

j~.:::' ;{O '''1ахаленско кафене и отъ 
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1'жга е пъялъ една старонародна пъсень: "Хайде синко, паша 
ми те вика .... ". Всички негови близки и роднини сж се очуд
вали на неговото равнодушие. На другия день вече арестуванъ, 
той е въ подземие, битъ, изтезаванъ, за да каже каквото знае. 
Обаче, той всичко взема върху себе си и никого съ нищо не 
посочва. Дълги нощни разпити, изследвания, побоища не пома

гатъ - Йосифъ даскаловъ поема върху себе си всичка'та ви~ 
и никого не посочва и не намира за виновенъ. Побоищата 
продължаватъ дълго време, докато 

една зимна нощь, неможейки да из· 

търпи инквизицията на турцитъ, Йо
сифъ Даскаловъ - за да тури край 
на живота си - решава да си . по

служи СЪ хитрость. Той дава видъ, 
че желае да покаже мъстото, кждето 
c€ намиратъ книжата (списъцитъ) и 
иска да го заведатъ до училищната 

градина. Придруженъ отъ полицаи и 
стражари, той, отъ правителствения 
домъ тръгва къмъ училището, минава 

покрай самия неговъ домъ; всички 
спятъ; тъмна и студена нощь. Той за 
последенъ пжть е вече предъ вратата, 

подъ прозорцитъ на неговото семей
ство и родители. Нека да вземе, 
да каже своето "последно прости " . 
Но какъ? Тъмна и студена ношь, 
всичко е изпокрито и изплашено; никой не се вестява; но при 
все това неговиятъ инстинктъ му подсказва съ положителность, 

че неговитъ съпруга и дечица, неговитъ родители, облени въ 
сълзи и тжга, сж въ кжщи И мълкомъ, тикомъ - незабелъзани 
въ тъмнината - всичко наблюдавiпъ презъ прозорцитъ. VI той 
запъва: "Прости, прости, народъ нещастенъ . ..". Стражата, 
всички полудиви албанци реватъ, а той продължава своята по
следня пЪсень. Чувството на баща, на синь, на мжжъ наддъ
лява надъ грубоститъ и бруталностыа на стражаритъ. Влазя 
въ училищния дворъ, обкржженъ отъ стражаритъ, наближава 
градината и стражаритъ знаяйки, че арестанта нъма кжде да 

бъга се поотдалечаватъ отъ него . Йосифъ Даскаловъ, виждайки 
се вече по-свободенъ, ядовито се разхожда и търси.. . своя гробъ. 
Изведнъжъ се хвърля отъ височината и за мигъ пада полу
мъртавъ въ ръката - суходолица. Учителыъ - комита "избъ
галъ" закрещява стражата. I-<аймакаминътъ заедно съ стражата 
слизатъ по ОКОЛНИЯ единственъ пжть въ ръката и намиратъ 

Йосифъ даскаловъ въ безсъзнание. Веднага на носилка го от
насятъ въ затвора, обаче, той продължава да бжде въ безсъз
нание. Следъ НЪколко дни, само по една r.лучаЙность останалъ 

Йосифъ Даскаловъ. 
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ЖИВЪ, той е пакъ на подсждимата скамейка и лакъ твърдъ и 
упоритъ: освенъ себе си никого не посочва. Той поема цълата 
отговорность върху себе си! Всички се удивляватъ на неговата 
воля, на неговата твърдость, на неговото постоянство. Той е: 
учитель, ржководителъ, организаторъ, апостолъ и като такъвъ 

първи дава примъръ на останалитъ стотици арестувани селяни 
и граждани какъ тръбва да се държатъ и мратъ за народнитъ 

идеали. Йосифъ Даскаловъ съ своята твърда воля и чиличенъ 
духъ влъ въ нови струи ведра кръвь всредъ организационнитъ 
дейци и имъ даде достоенъ примъръ за подражание, а на вра
гътъ - влъ ярость. Кратово и кратовскитъ села бъха въ въз
торгъ отъ саможъртвата на своя любимъ учитель, отъ своя 

апостолъ и ржководителъ. Тъ отъ Йосифъ Даскалоеъ видъха 
какъ се поставя семе за свобода, какъ се започва работа за 
велико дъло, какъ се умира за своя народъ и ка къ се пазятъ 
свъто близкитъ сподвижници! Вчерашниятъ обикновенъ граж
данинъ - учитель е вече герой на деня, предметъ на ПрИl<азки, 
на подражание; по неговъ адресъ се съеха пламенни възторзи 
отъ подрастващото поколение, той стана предметъ на уважение, 

даде примъръ за назидание. 
Епохата ОТКЪРМИ своя герой, а масата въздигна своя герой 

учитель, като ржководитель и водачъ, за да 11 покаже какъ сладко 
се мре за родъ и родина !... 

19. Първитt. разочарования и нови кадри въ револю
ционната организация 

Ние се мжчехме, като младежи, да удовлетворимъ нашето 
детско любопитство при общуването ни съ селяни и граждани 
и да научимъ нъщо, за да имаме представа за характера на 
организацията и методитъ и на действия и хората, които я рж
ководЪха. При всичкитъ добри страни на революционната борба 
имаше и много нетактичности, несъобразителность и ГQЛЪМИ 
неджзи, както въ организационната работа, така и въ самата 

идеология на борбата. Мнозина схващаха, че неджзитъ сж много 
и голЪми. Много оживени спорове се водъха между хората на 
организацията по меТОДИТЕ, по избора на хора и по средствата, 
обаче, целитъ се знаяха - тъ бъха сжщитЪ. Още тогава, нъкои 
по-песимисти едвали не бъха отчаяни и смътаха, че работата 
веднажъ за винаги е провалена и пропаднала; други, по-умърени, 

живъеха само се надежда и все още работъха, а трети 
старателно се мжчеха да внушатъ и убедятъ всички, че борбата 
е на правиленъ пжть, че тя ще успЪе. Едни бъха песимисти 
(обикновенно старитt), I<ОИТО живъеха съ традиции отъ една 
минала вече епоха и все още не можаха да се отърсятъ отъ 

много предразсждъци, останали въ наследство отъ дългогодиш

ното духовно и политическо ргб"ство; други бъха равнодушни 
и по-скоро гледаха своя поминъкъ, своята частна работа и 
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малко се интересуваха оп общитi> работи, било въ черковно
просвi>тно или революционно отношение. Трети бi>ха оптимис
титt., които, въпрi>ки всички факти, всички неджзи, всички не
щастия, които съ очитi> си видi>ха и претърпi>ха, ' все пакъ стре
мително се мжчеха да внушвтъ Bi>pa, да дадатъ надежда на 
населението, Тi> бi> ха сжщинскитt. кадри на оБНОВ Jlяющата се 
революционна организация, която самия животъ и пра!пиката 

налагаха да измi>ня своята тактика, своитi> методи на действие, 
за да се създаде една чисто тайна, консперативна революционна 
организация, ,<ато се почне пакъ отъ ново - отъ начало, тъй 
като следъ разкритията презъ време на Винишката афера, 
всички организационни тайни, всички лица, ВСИЧI<И складове на 
оржжие, почти цi>лата архива, всичко бi> издадено и 6i> достоя
ние на властьта. F\ферата бi> минала, жертвитi> въ умрi>ли, 
убити и избi>гали (около 300 дущи) и арестувани 628 души 
дадоха добри поуки, Останалитi> НОВИ:,:организатори и ржково

Лобното MtCTO на Йосифъ Даскаловъ. 

дители - селски и градски, трi>бваше наново да се заематъ, 
за да формиратъ бждещитi> кадри на В. М. Р. О., за да се под
готви населението за борба, бунтъ и възстание. 

НО IШ КЪ, кои? Мнозина бi>ха провинени, други почти не
кадърни, а способнип бi>ха или въ невъзможность да живi>ятъ 
и да се "репитаватъ, защото бi>ха подъ надзоръ като неблаго
надеждни, недисциплинирани и главно непокорни и неотзивчиви 

на желанията и riрищевкитi> 6ило на митрополията, било на 
архиерейскитi> намi>стниче ~тва . 
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Освенъ това системата б-Б и си остана строго централи
стична. Ц. К. разпорежда, а седалището му е далече и почти 
въ невъзможность редовно и бързо да се сношава, да проучва 
работит-Б и навреме да взема съответнит-Б предохранителни 
м-Брки. Ц. К., по своя съставъ, по своето м-Бстонахождение, по 
своята иерархия и бюрократизъмъ, малко се различаваше отъ 
Екзархията като духовенъ центъръ. 

Окржжнит-Б комитети сжщо тъй б-Бха фактически подъ 
влиянието на митрополитит-Б или н-Бкои други фактори. Око
лийскит-Б комитети, по традиция и една странна практика, за · 
ржководители повечето отъ т-Бхъ имаха съответния главенъ 
учитель. l1. пъкъ, както Екзархията, · тъй и митрополиит-Б И 
архиерейскит-Б нам-Бстничества изключително се интересуваха и 
занимаваха съ черковно-училищнит-Б, духовно-просв-Бтни работи . 

Учебнит-Б занятия продължаваха. Ние вече б-Бхме добре 
запознати едни съ други. Едни, които б-Бха отивали въ Бъл
гария, разправяха това, което б-Бха чули и вид-Бли въ свободна 
България, други въ Цариградъ, а останалит-Б - въ ц-Бла Ма
кедония. Съ много наши съграждани, връстници, които следваха 
въ Скопйе, ОДР\1НЪ, С-Бресъ, Цариградъ, Битоля б-Бхме създали 
връзки. Мнозина оть насъ даже б-Бхме въ редовна писменна 
кореспонденция. Н-Бкои отъ насъ б-Бхме създали лични връзки 
и съ лица живущи въ Бългнрия: Кюстендилъ, Пловдивъ, Га
брово, Варна, София. Въ гимназията имаше вече два кржжока. 
Сжшествуваше и едно ученическо дружество съ просв-Бтна 
цель. Ставаха редовни събрания, събираха се членски вноски, 
изписвахме книги за четене, а едновременно съ това отпочнаха 

се помежду ни и взаимни борби, които все искахме да обосно
вемъ съ "идейнит-Б" различия, които почнаха да се явяватъ 
помежду насъ. Н-Бкои отъ насъ вече знаеха и б-Бха посветени, 
че н-Бкои отъ учителит-Б и гражданит-Б взематъ участие въ 
м-Бстния революционенъ комитетъ. Схващахме, че и центъра на 
революционното движение б-Б тукъ въ Солунъ. Присжтствието 
на Даме Груевъ, Пере Тошевъ, Христо Матовъ, Д-ръ Хр. Та
тарчевъ, Иванъ х. Николовъ, Иванъ Гарвановъ, Свещ. Стаматъ 
Танчевъ и др. засивлаше това наше убеждение. 

Гимназията презъ 1898/899 год. б-Б още съ два отд-Бла: 
класически и реаленъ. Горнит-Б класове (IY - YII) имаха по 
две паралелки - класическа и реална. Обаче, общуването ни, 
както въ гимназията, тъй и въ пансиона, б-Б общо. 

Презъ 1899/1900 уч. година гимназията, по нареждане на 
Екзархията, 6-Б разд-Блена. Ученицит-Б "класици" заминаха за 
Битоля, а Солунската гимназия остана самО реална, като при 
нея се ОТl{ри и търговски курсъ. По-сетне тоя търговски курсъ 
се отд-Бли въ отд-Блна търговска гимназия, която по своята 
програма, изучавани предмети, дисциплини и преподаватели б-Б 
едно образцово училище - специално за ученици, които искаха 
да се посветятъ на търговия . 
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'" И:·1 аше вече два кржжока. 
f\зъ бъхъ вече въ V/I. класъ и заедно съ другаритъ сиружество съ просвътна 

тръбваше да се готвимъ за зрелостния изпитъ - за матура.с-",6ираха се членски вноски, 
Въпръки това, ние не изоставяхме спороветъ и тайнитъ събрания- , , з?еменно съ това отпочнаха 

и съвещания. Въ гимназията вече сжществуваше единъ конспи. • 3У.':'О все искахме да обосно
ративенъ кржжокъ, въ който се посвещаваха ученици, които

~O~O почнаха да се явяватъ 
даваха надежда, че желаятъ и че могатъ да се ангажиратъ въа.....=..;е знаеха и бъха посветени, 
революционната борба. Този кржжокъ ловко се дирижираше"':::~ взематъ участие въ 
отъ нъкои учители отъ гимназията. Но съ нищо, абсолютно съ-	 ::: хзадахме, че и центъра на 
нищо, не се даваше ' поводъ за интимность между нъкои отъ::-:0 · СОnУНЪ. Присжтствието 
учителитъ и ученицитъ.сто Матовъ, Д-ръ Хр. Та

Презъ пролътьта на 1900 година азъ бъхъ посвътенъ 
= i{'":; :-а?вановъ, Свещ. Стаматъ 

като членъ на този кржжокъ. Двама ученици, мои съкласници ,е убеждение. 
ме 	заведоха въ една частна кжща. Още съ влизането въ стаята9 - ().J,. бъ още съ два отдъла: 
видъхъ 1О - 15 души, всички ученици отъ горнитъ класове,.1асове (IV - VII) имаха по 
които станаха на крака и ме посрещнаха съ непринудена ра~~.aHa. Обаче, общуването ни, 
дость, тъй както се посреща единъ новопокръстенъ. Споредъ-зr.сиона , бъ общо. 
обичая, положихъ клетвата и цълунахъ революционнитъ ем: fi'lназията , по нареждане на 
блеми - револверъ и кама, които бъха сложени на малка"класици " заминаха за 
маса. Още преди полагането на клетвата, азъ възнегодувахъ,С<3l-1 0 реална, като при 
казвайки, че подобна клетва може да се иска отъ простиТОЯ търговски курсъ 
хора" неграмотни, но не и отъ единъ VII-класенъ ученикъ, още

:назия, която по своята 
повече, че лично азъ по принципъ съмъ противъ полагането наИ преподаватели 6Б 
ецна формална клетва, понеже моята честна дума, моето же::'ОIНО за ученици, които искаха 
лание и съгласие стоятъ по-високо отъ клетвата. Но, по насто
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Съ vтдiщянето на гимназията ijнашитъ другари:- ученици 
"класици" всички заминаха за Битоля. Нъкои ОТЪ тъхъ бъха: 
Търпенъ Марковъ, Георги Баджаровъ, Христо Силяновъ, Пандо 
к'ляшевъ, Манолъ Розовъ, Георги Христовъ, f\ндрей f{азе
повъ, В. Цвътковъ и др. Презъ цълата година ние бъхме въ 
постоянна кореспонденция. Тъ всички изказваха голъмо задо
волство отъ Битоля и отъ писмата имъ личеше, че тъ тамъ, 
макаръ все още ученици - пансионери, живъятъ по-интензивно . 
Ние това си обяснявахме съ обстоятелството, че Битоля, като 
по-малъкъ градъ, населенъ съ по-компактно българско насе
лоние, живота тамъ ще да е по-приятенъ и по-интересенъ, 

откОлкото въ Солунъ, КОЙТО, макаръ и да бt,ше сжщински 
центъръ, все пакъ ние, както и всичкитъ живуши въ града 
българи, се чувствувахме като въ единъ островъ, изолиранъ 
отъ българския елементъ, тъй като болшинството въ града се 
състоеше ОтЪ: евреи, турци и гърци. Оп писмата на нашитъ 
другари личеше, че ТБ, още преди да напуснатъ училищната 
скамейка , бъха вече "комити", "революцион~ри" . И наистина, 
още първитъ 2 - 3 години следъ привършване на гимназията, 
повечето оп тъхъ : Манолъ Розовъ, В. Цвътковъ, Пандо к'ля
шевъ, f\ндрей к'азеповъ, Г. Христовъ измръха като борци! 

20. Първия ученичесни нонспиративенъ нржжонъ 
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яването на в-::ички, азъ положиХъ клетвата и съ . смЪхъ цtлу
нахъ камата и револвера. Следъ това началника на кржжока · 
ми даде нtкои съвети и упжтвания. 

По-късно, следъ нtколко срещи и разговори съ отдtлни 
членове на кржжока, вмъсто да се засили желанието да остана 
въ кржжока, настжпи тъкмо обратното: почнахъ да критикувамъ 
всичко. Вследствие на това мое държаие, между мене и начал
ника на кржжока се появи една скрита, по-скоро лична, откол

кото по "дtлото", умраза. И къмъ края на годината азъ вече 
даже не посtщавахъ заседанията на кржжока, като фактически 
го бtхъ напусналъ. 

Поводъ за окончателното напускане на кржжока ми даде 
следния случай: една нощь се появи пожарь въ една съседна 
кжща до пансиона . Вдигна се тревога и повечето отъ пансионе
ритt скочиха отъ леглата си и отидоха къмъ прозорцитt на 
балкона, за да наблюдаватъ пожара. Прзъ това време, по нареж
дане на началника на I<ржжока, нtколко отъ членоветt задиг
нали часовницитt на нtкои отъ другарит-Б ни пансионери. Сут
риньта узнахме, че часовницитЪ на десетина души липсватъ. 
Обади се на дежурния надзиритель, който почна да изследва 
случката, безъ да може да нам-Бри нито часовницитt, нито 
крадцитt. Впоследствие се съобщи въ кржжока, че кражбата 
на часовницитt била станала по заповедь, съ единствената 
цель отъ тая "акция " да се прибератъ средства и да се по:<аже, 
че сме годни и за "дtла". Въ сжщность това б-Бше единъ произ
волъ, кокто самия началникъ си бt позволилъ, за да покаже 
предъ по·голtмото началство (мtстния комитетъ), че ни бива и 
за "акции". 

Този актъ азъ порицахъ, тъй като подобни деяния сж 
несъвмtстими нито съ цельта на учебното заведение, нито съ 
целитЪ на кржжока; заявявайки, че това е една деморализация, 
която осжждамъ, а още повече, защото тя е направена отъ уче

ници -- възпитаници на самото учебно заведение. Този споръ 
даде поводъ да влtземъ въ по·обширни разисквания и да про
стремъ критиката ни и върху самия кржжокъ и лица, а така 

сжщо и ржководителитt, стоящи вънъ отъ него. F\ това безъ 
друго бtше I<ритика противъ мtстния комитетъ. 

До като едни напълно удобряваха " акта" като револю
ционна де ';1 ность, ние, нtколко души, направихме порицание из
ты<вайки, че не е този пжтьтъ , по който ще може да се уве
личава касата на I<омите,.а , че това е една деморализация и пр. 

и пр .. Въ своята безпощадна критика, не се спрtхме само до 
нашия I<РЖЖОКЪ, а порицахме и ' мtстния Iюмитетъ, който 
действуваше спрямо насъ иезуитски, I<арайки ни да бждемъ само 
сл-Бпи орждия, да действуваме безъ да разсжждаваме, което 
споредъ насъ бtше рутина , донкихотство и пр . . Вследствие на 
тtJИ спорове по тази " акция", насъ ни заплашваха съ наказаня. 
Работата дойде до тамъ, че въ разстояние на н-Бколко сеДi"IИЦИ 
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-тръбваше за самозащита винаги да носимъ кама или револверъ.... 
Малкитъ ръкички пълнятъ СЪ водитъ си голъмитъ. 
Недъзитъ, сжществуващи въ нашня КРЖЖОI<Ъ, сжществу

ваха и въ мъстния реВОЛЮЦионенъ комитетъ, а та l< а сжщо и въ 
цълата революционна организация, въ която не ли псваха: фаво
ризации, клюкарства, подполни интриги, любоугодничества, а 

едновременно съ това и липса на опредълена идейна рЖI<оводна 
линия. Революционната организация бъ нарастнала, че мъстнитъ 
ржководители и самия Ц. к.. не бъше вече въ състояние пла
номърно и целесъобразно да юползува случаитъ и да направ
лява работитъ. Ето защо, въ нъкои отъ градовет-ь имаше вече 
опозиция, която, макаръ глухо, все повече и повече се увели

чаваше. Нъкои мъстни РЖl<оводители, терористи или агититори, 
които имаха възможно-::ть да отидатъ въ България. да се сре· 
щатъ съ членове на В. М. Р. О. отъ разнит-Б райони на Маке
дония, при по-голъма свобода да размънятъ мисли по бждещата 
революционна дейность въ Македония, се връщаха още по
опозиционно настроени, като почти всички подчертаваха демо

рализотарската обстановка въ свободна България, твърдейки, 
че който ИСка да остане чистъ въ дълото, революционната ор
ганизация, не тръбва кракътъ му да стжпва въ България, или 
пы�ъъ ако му се наложи да отиде - да не стои тамъ повече 

отъ една седмица. 

21. Кржжоци и конспирации 

Презъ 1900 год. влъзохъ въ единъ ОТД']:;л енъ терористи
чеСI{И кржжокъ, който вече сжществу ваше въ Солунъ . ТО$! 
кржжокъ ББ образуванъ по образеца не н-Бкои други такива, 
сжществуващи другаде: Пловдивъ, Кюстендилъ, Женева . Въ 

тоя КРЖЖОКЪ влизаха: Орце п. Йордановъ, f\онстантинъ Кир
ковъ, Дим. f\ощановъ и др., KOIHO бъха въ ВРЪЗI<а съ ны�оии 
лица отъ Пловдивския КРЖЖОI<Ъ . Презъ 1898 год. въ Пловдивъ 
е билъ основанъ единъ кржжокъ, въ който еж влизали: Мих. 
ГеРДЖИI<ОВЪ, Петъръ Манджуковъ, Георги 60ЖКОВЪ, родомъ 
отъ Велесъ, който още презъ 1895 год. е билъ въ четата на 
F\нтонъ Бозуковъ. Петъръ Манджуковъ, родомъ отъ с. Мир
ковци, скопско, е билъ сжщо въ четата на Коча Лютата . По
сетне Мих. Герджиковъ и П. Манцжуковъ за минали за Швей
цария, I{ждето сжщо е имало I(РЖЖОКЪ на лица съ най-либе
рални, крайно ЛБвичаРСI<И идеи. Тая група имала надписъ: "Ни 
Богъ, ни господаръ" . Най·напредъ почнали съ едно възвание 
- апелъ къмъ македонския народъ, отпечатано въ Парижъ въ 
тайната печатница на Сидурадски, народоволецъ, въ която и 
Херценъ е печаталъ своитъ брошури. Въ ТОЯ кржжокъ сж 
влизали и жени, между които Златева отъ Кюстендилъ и Кина 
Ганева, студентка по социология, близка приятелка на П. Ю. 
Тодоровъ. Тамъ е била и ИваНl{а Ботева, дъщеря на Хр. Ботевъ. 
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Нi:lй-гол-Бмата пречка на кржжока била липсата на ср-Бдства 
и съучастницит-Б всячески сж се мжчили да се сдобиятъ съ 
ср-Бдства. По решение на кржжока, Гр. п. Дочевъ, РОДомъ отъ 
Казанлъкъ е билъ натоваренъ да нам-Бри ср-Бдства. За тази 
ц-Бль той се връща въ България и се опитва на вс-Бка цена 
да нам-Бри пари, но понеже не усп-Блъ да стори това, на 23. 111. 
1899 год. се самоубилъ въ Борисовата градина. Следъ тая неу
дача, кржжокътъ, за да се снабди съ парични ср-Бдства, решава 
да се направ'и една "малка експроприяция". Стефанъ Стефановъ 
Миховъ е билъ телеграфистъ. Като такъвъ той нагласява н-Б
колко телеграми до своит-Б другари, предварително заминали 
за Б-Блградъ, Виена, Женева. Така приготвени телеграмитi3, 
Миховъ ги вмъква между останалит-Б готови за експедиция и 
по тоя начинъ другарит-Б му, предварително заминали за опре
д-Бленит-Б м-Бста съ точни адреси, изтеглюватъ сумит-Б, Ст. Сте
фановъ Миховъ впоследствие е билъ откритъ, осжденъ, но 
усп-Блъ да изб-Бга и заминалъ за Парижъ, кждето е престоялъ 
изв-Бстно време. Отъ тамъ заминалъ за Белгия , кждето въ про
дължение на н-Бколко години свършва по право, философия и 
химия и презъ Балканската война се връща въ България, но 
умира отъ простуда, оставяйки жена и три малол-Бтни деца въ 
пълна мизерия. 

Въ Женева кржжока почналъ да издава в. "Отмъщение", 
въ който между другото, най-много нападали тогавашния князъ 
Фердинандъ 1. По-сетне, Слави Мерджановъ е билъ сжщо въ 
Женева и тамъ съ Петъръ Манджуковъ и другарит-Б имъ, следъ 
като сж вл-Бзли въ ){онтактъ съ н-Бкон руски революционери, 
се спрели върху идеята да започнатъ чисто терористически 

акции, като предимно бждатъ докоснати европейскит-Б капитали 
вложени въ Турция. За тази ц-Бль Слави Мерджанозъ и П. 
Манджуковъ се вмъкватъ въ Македония съ чужди имена. 

22. Укриването на Константинъ Кирковъ и ТОДОРЪ 
Богдановъ 

П. Манджуковъ заминава за Скопйе, а Сл . Мерджановъ. 

въ Солунъ като съ Орце п. УlOрдановъ нагласяватъда напра
вятъ "акция", като прикриятъ другарит-Б си Константинъ Кир
ковъ и Тьдоръ Богдановъ, та да могатъ да взематъ отъ т-Бх
нит-Б заможни родители известенъ откупь. Кирковъ и Богдановъ 
- ученици въ гимназията - "изчезватъ", като се настаняватъ 
да жив-Бятъ въ една конспиративна квартира. Т-Бхното "заграб
ване" се разгласи по надлежния редъ и родителит-Б имъ б-Бха 
подканени да броятъ сумит-Б за освобождението имъ, като за 
Богдановъ опред-Блятъ 200 турски лири, а за Кирковъ 400 
турски лири. Родителит-Б на заграбенит-Б, обаче, упорствуватъ 
и по никой начинъ не искатъ да внесатъ исканит-Б имъ суми,. 
като укриватъ отъ властьта заграбването. а между това т-Б. 
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старателно се мжчатъ да узнаятъ кжде сж синовет-Б имъ. Пър
ВИТЕ сондажи сж били направени въ Солунъ, безъ да могатъ 
да узнаятъ кжде сж били завлечени "заграбенит-Б". По-сетне, 
чрезъ трети лица и писма, тЕ у.;знаватъ, че синовет-Б имъ не 
сж въ Солунъ, а че сж въ "гората" и че съ ТЕХЪ ще може да 
се вл-Бзе въ преписка или въ връзка само следъ като се отиде 
въ София. Бащата на Константинъ, Ив . Кирковъ заминава за 
София. Тамъ престоява ЦЕЛЪ месецъ и чрезъ свои познати на
мира лица, съ които да влезе въ преговори за искания откупъ, 

Иванъ Кирковъ узнава, че и двамата "пленници" сж живи и 
здрави и че живота имъ е ВЪнъ отъ ВСЕкаква опасность. Въ 
една ср-Бща съ Гоце Д-Блчевъ се уговаря и внася една значи
телна сума за "откупъ", Следъ като Кирковъ броилъ паРИТЕ, 
"задигнаТИТЕ" ученици се пущатъ. Вследствае ДЪЛГИТЕ прего
вори и направенит-Б разноски, повечето отъ половината сума 
се изразходва и следъ направената равносм-Бтка, въ касата на 
конспираторит-Б остава една съвсемъ малка сума отъ 20 - 30 
турски лири. 

КонспираТОРИТЕ, събрани въ София, започватъ отново да 
обмислятъ какъ да се снабдятъ съ повече пари, за да запо
чнатъ замисленит-Б акции. Обаче, попаднали въ чужда СРЕда 
безъ вс-Бкакви СРЕдства за прехрана, т-Б виждатъ, че не ТЪЙ 
лесно се прави конспирация и се прибиратъ на прехрана ' при 
СВОИТЕ родители. 

23. Засилване на легалната и нелегална дейность въ 
България и Македония 

Презъ 1899 год. се състоя УI конгресъ на македонскит-Б 
братства въ България. За председатель биде избранъ Борисъ 
Сарафовъ. Той заедно съ СВОИТЕ другари, съмишленици и при
ятели: Славчо Ковачевъ, Тома Давидовъ и др., групираха по
енергичнит-Б и преданни къмъ македонс!<ата кауза емигранти и 
започнаха една по-усилена дейность, преди всичко всредъ еми
грацията въ България съ цель да се сгъстятъ редовеТЕ на 
макеД0НСКИтБ легални организации . въ България, а едновре
менно съ това да засилятъ и революционната организация въ 

Македония, като я улеснятъ да се снабди преди всичко съ 
оржжие, и поставятъ въ ОТДЕЛНИТЕ райони хора по-енергични 
и знающи да манипулиратъ съ оржжие. Това БЕ една необхо
димость, поради обстоятелството, че по-гол-Бмата частъ отъ ма
кеДОНСКИТЕ българи, даже ржководнит-Б личности по ОТДЕЛНИТi3 
градски и селски комитети незнаяха и не можеха да си слу

жатъ съ оржжие. Въ късо време около Борисъ Сарафовъ, 
Славчо Ковачевъ и Тома Давидовъ се групираха много енту
сиазисти и се започна усилена дейность всредъ емиграцията, а 
така сжщо и всредъ свободния български народъ. 

Поезъ това време ентусиазираната младежь въ България 
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безъ разлика на идеи и убеждения, съ гол-Бмо себеотрицание, 
доброволно се хвърли въ борбата и се предприеха редъ рево
люционни акции, безъ да се държи СМБтка до кжде можеше 
да се отиде, както въ легалната, тъй и въ нелегалната дейность 
на комитета_ Въ това време въ редовеТБ на организацията се 
числеха вече много смtли и способни революционери: Христо 
Чернопtевъ, Яне Сандански, Никола Дечевъ, Петъръ Юруковъ, 
Дtлчо Коцевъ, Душо Желевъ, Тимо F\нгеловъ, Велко Миковъ, 
Петъръ Самарджиевъ, Добри Даскаловъ, Кръстю Българията, 
Мих. Герджиковъ, Петъръ Манджуковъ, Константинъ Ив. Нун

ковъ, Орце п. Йордановъ, Слави Мерджановъ, П. Соколовъ, 
Кръстю Ясеновъ, Иванъ Наумовъ, Никола Дечевъ и др. 

Въ полза на македонската кауза се почна усилена печатна 
и устна попаганда и въ движението се ангажираха хора отъ 

всички крайща на България. Властыа (правителството на Д-ръ 
В. Радославова) явно ПОI<ровителствуваше тогавашнитt македон
ски дейци. Комитетътъ реши да направи единъ вжтрешенъ 
паТРИОТИСlеския заемъ, съ издаване и пласиране на облигации 

отъ по 20, 50, 1 ОО и 200 лв. златни. Специални лица се нато
варятъ съ пласирането на тtзи облигации и. се пръскатъ въ 
ВСИЧ I(И крайща на държавата, съ цель да пласиратъ, даже и 
насила, всички издадени облигации. F\кцията напълно УСПБ и 
Комитетътъ се снабдява съ достатъчно ср-Бдства за предприе
мане редъ инициативи, l<aKTo въ България, така и въ Македония. 

Слави Мерджановъ, отъ J<арнобатъ, Петъръ Соколовъ отъ 
Кюстендилъ и Петъръ Манджуковъ, съ предварително израбо
тенъ планъ се явяватъ предъ Борисъ Сарафова, за да искатъ 
средства, за да започнатъ една терористическа дейность отъ 
по-крупенъ характеръ, изскЮчително въ' по -гол-Бмитt градове: 

Цариградъ, Солунъ, Одринъ, Битоля и то предимно съ 
атентати срещу заведения и предприятията, въ I<ОИТО сж вло

жени европейски капитали (вж. брошурата "Терористическа 
борба", N2 2) съ целъ да се обърне внимание на европейскит-Б 
държави, че макео,онскиятъ народъ не може повече да стои 

поробенъ и че негов ата интелигенция не стои вече съ скръстени 
ржце и че съ терорътъ си ще бжде постояненъ стражъ между 

поробения народъ и ще води борба на животъ и смърть, за 
свободата на народа. 

24. Опитъ за убийството наСултанъ flбдулъ Хамидъ 

Борисъ Сарафовъ, при голtмъ секретъ, обещава на гру
пата те рористи необходимит"13 парични средства и наскоро следъ 
това ТРИjvl а отъ тъхъ заМYiна ватъ за Цариградъ: Слави Мерджа
новъ, като инжинеръ подъ името Василъ Стояновъ, Петъръ 
Манджуковъ - подъ името Илия Дуровъ, а П. Соколовъ съ 
свой паспортъ. И тримата се настаняватъ въ Цариградъ, анга
жиратъ постоянни квартири и започватъ да обсжждатъ какъ 
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да извършатъ н-Бкоя по-крупна терористичесК'а акция, н-Бкоя 
по-смъла акция. Следъ дълги Обмисляния, т-Б решаватъ да убиятъ 
Султанъ F\бдулъ Хамида. Въ разстояние на н-Бколко месеци 
тъ проучаватъ условията на града и установяватъ, че Султанъ 
F\бдулъ Хамидъ не може да бжде убитъ друго-яче, освенъ съ 
бомба или адска машина и то, или когато отива отъ Илдъза 
(императорския дворецъ) на молитва въ дворцовата джамия 
"Хамидие джамиси", или пъкъ когато на 15-я день отъ Рамазана; 
по случай праздника на Мохамеда (Зиаретъ-хърка и шерифъ) 
султана отива въ Стамбулъ въ джамията при Топъ-капу. Презъ 
цълото останало време, Султанъ Хамидъ не излизаше по ули
цитъ. Той, като сжщински бухалъ, презъ цълото време на го
дината' живъеше въ своя дворецъ илдъзъ-к.ьошкъ и СЪ своя 
многоброенъ таенъ и явенъ полицейски апаратъ "слушаше 
всеки шумъ", който ставаше въ империята. По това време 
илдъзъ-к.ьошкъ . бъ единъ отдъленъ градецъ, обиколенъ съ 
високи стъни, които ограждаха всички помъщения: · здания за 
харема, за жилища, за канцеларии, градинитъ за разходка, спе
циални езерца за спорть и др. Първиятъ планъ е БИJlЪ султанъ 
Хамидъ да бжде убитъ съ бомба, когато отъ Илдъза отива въ 
джамията Топъ-капу на поклонение предъ мантията на Мохамеда . 
Обаче, охраната е била тъй силна, че абсолютно невъзможно 
е било да се убие сулната, не само за това, че той съ своята 
свита е билъ обиколенъ съ хиляди войници - пехота и кава
лерия, а и защото цълото продължение· на улицитъ, които 
водятъ отъ илдъзъ-к.ьошкъ за джамията въ Стамбулъ, сж били 
постлани съ дребенъ морски пъсъкъ, за да се движатъ по
приятно дворцовитъ колесници, отъ една страна, а отъ друга 
- предварително не се е знаяло презъ КОЙ пжть ще мине 
да отиде въ джамията: дали по сухо - презъ Пера, Галата, 
моста на Златния рогъ и джамията при топъ-к.апу, или по море 
съ специална яхта до бръга на градината "Гюлхане", кждето 
сж к.онстантиновит-Б палати и археологическитъ музеи. Обикно
вено султанъ Хамидъ е отивалъ по единия пжть и се е връ
щалъ по другия, или обратното. Следъ като се убедили, че 
при излизането отъ Илдъза на пжть I{ЪМЪ джамията въ Стам
булъ, срещу султанъ Хамидъ не ще може да се хвърлятъ 
бомби, тъй като нито по прозорцитъ на кжщитъ, нито на ули
цата абсолютно не се е допускало да минаватъ, стоятъ или се 
движатъ непознати лица на тайната и явна полиция отблизо, 
атентаторитъ се заели да проучатъ изобщо какъ би могълъ да 
бжде убитъ султанъ Хамидъ, когатО въ петъченъ день отива 
на молитва въ джаwията "Хамидие", находяща се на самия 
5ръгъ на Босфора. 

Слави Мерджановъ се опиталъ на ны�олкоo пжти да се 
.-!абди съ нъкоя специална карта (билетъ) отъ нъкое посол
~o. обаче не успЪлъ. Нъколко седмици подъ редъ той е оти
3а.1Ъ l<aTo зритель да гледа церемонията презъ време на се-· 
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лямлъка, обаче, винаги публиката!; е била [на 300-500 метра 
далече отъ Mt.CTOTO, кждето е минавала царската колесница и 
то винаги обкржжена съ кавалеристи, които сж обкржжавали 
монарха. Въ джамията, въ специална галерия сж могли да при
сжтствуватъ само членовеГ5 на дипломатическото тt.ло съ тt.x
нитt. близки (съпруги, дъщери или секретаритt.). 

Слави Мерджановъ и П. Соколовъ сж искали да се снаб
дятъ съ нt.коя специална карта отъ нt.коя легация и тамЪ въ 
самата джамия или при излизане съ ржчна бомба да убиятъ 
султана въ момента, когато ТОЙ се сбогува съ нt.кои отъ ди
пломатическото гЕло*). 

25. 	Плана за ~инирането и разрушаването на Банкъ Ото
Г'lанъ въ Цариградъ 

F\тентаторитt, следъ като се убедили, че нито презъ време 
на Рамазана, нито при Селямлъка, султана не ще може да 
бжде убитъ, изоставятъ намt.рението за убийството на султанъ 
Хамида и замислятъ новъ, другъ планъ. Намислятъ да хвърлятъ 
въ въздуха помtщението на ,,6анкъ-Отоманъ", находяща се на 
главната улица, която отива отъ Галата къмъ Пера. Това 
огромно здание нt.кои отъ ерменскитt. революционери презъ 
1895 година се опитаха да бомбардиратъ, обаче, измамени съ 
разни обещания отъ нtl{ОИ дипломатически представители, ер
менскитt. революционери не се решиха да хвърлятъ бомбитt.. 
Както се знае подиръ това последва известното клане на ер
менци въ Цариградъ, което още повече ожесточи арменския 
народъ и потърси ОТЪ дънъ душа цt.лото обществено мнение 
въ Европа и F\мерика. 

Планътъ за бомбадирането на ,,6анкъ Отоманъ" е билъ 
измисленъ отъ Слави Мерджановъ.· Решили да вдигнатъ въ 
въздуха самото здание, като постааятъ подъ основитt голt.мо 
количество динамитъ, необходимо за събарянето на цtлото зда
ние, въ което се помt.щава ,,6анкъ Отоманъ" и Режията на 
тютюнитt.. Ка/ПО ,,6анкъ Отоманъ", така и Тютюневата режия сж 
чужди европейски кредитни учреждения, чийто капитали бtха 
ИЗключитепно английски и френски. По това време ,,6анкъ 
Отоманъ " поради привилегиитt, които имаше въ държавата, 
изпълняваше и ковЧеЖlilическа роль въ Турция. Тази, макаръ 

") По-кжсно, презъ 1907 год. арменски и македонски революцио
нери-терористи организираха едно покушение на султанъ Ха"'1ида, като на 
сжщото м-Всто възпламениха една инферtiална машина, обаче, и тоя опитъ 
за убийството на султана изл-Взе несполучливъ само поради далечното 
разстояние, на ,<Оето е била колесницата (файтона), въ който е била по
cTalleHa адската машина, Главнит-В съучастници въ тоя атентатъ известни 
подъ имената Сам. Фаинъ, девицата Рубина Фаинъ сполучиха да изб-Вгатъ. 
Подробности по тоя атентатъ виж. в. "Икдамъ" (1907 г.) подъ заглавието 
"Хадесе-и-джинаеи Фаалеринънъ мохакемеси" (Процеса на съучастнициТ-В 
въ грозното злодеяние). 
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частна, банка б-В монополизирала финансит-В въ държавата и 
по своит-В функции по-скоро се см-Вташе държавна, отколкото 
частна банка. Освенъ това зданието, въ което се пом-Вщаваше 
"Банкъ Отоманъ", се намираше почти въ самия центъръ на 
европейската часть на града, а около нея почти въ всички зда
ния се пом-Вщаваха разни други кредитни учреждения, като 
Клона на "Банкъ де Салоникъ", осигурително дружество "Ню
уюркъ" и др., чиито капитали б-Вх'! изключително на чужди 
поданици отъ разнит-Б западноевропейски капиталистичеС!{И дър
жави: Англия, Франция, Италия, Белгия и пр. Най-напредъ 
тр-Вбваше да се ангажира едно пом-Вщение, отъ кждето чрезъ 
единъ подземенъ каналъ, щ-Вше да се стигне до основит-Е на 
зданието, въ което се пом-Вщава "Банкъ Отоманъ". Покрай са
мото здание минава гол-Вмата улица, по която върви трамвай
ната линия Галата-Пера. Отъ л-Вво и д-Всно на зданието има 
две малки и т-Всни улици, пр-Вки _на главната улица. Тъй като 
на главната улица било невъзможно да се наеме подходяще 
самостоятелно пом-Вщение, отъ кждето да се почне копането 
на канала, спиратъ се на едно двуетажно здание, срещу единъ 

отъ жглит-В на зданието на Банкъ -Отоманъ. То било приспо
собено за складъ, а не за жив-Вяне и само като такъвъ могло 
да се ангажира. За най-целесъобразно се нам-Врило да бжде 
складъ на българската печатница, юУ\дето се печаташе екзар
хийския органъ в. "Новини". Печатницата б-В притежание на 
Калчо Стояновъ, българинъ, родомъ отъ гр . Р-Всенъ, но отъ 
н-Вколко години преселенъ въ Цариградъ. Той б-В старъ чо
в-Вкъ и по никой начинъ не б-В възможно да му се открие ра
ботата. Ето защо въ тайната биде посветенъ само неговия синъ 
Нанчо К. Стояновъ, на възрасть 30-35 години, жененъ и въ 
близки връзки съ Сл. Мерджановъ. Съ съгласието на Нанчо 
Стояновъ, ангажира се свободното самостоятелно здание и се 
приспособи да служи като "складъ" на печатницата. За цельта, 
въ долния етажъ се занесоха и подредиха празни дъсчени сан

дъци (каси) и 2-3 коша съ специални валчести шишета, които 
ужъ съдържатъ мастило. Въ шишетата, поставени всредъ с-В
ното въ самия кошъ имаше вода, но поради цв-Вта на специал
нит-В . шишета и поради това, че самит-В шишета винаги стояха 
въ кошове, - за да не се чупятъ и по-лесно пренасятъ и въ 

които винаги се поставя с-Вно или мека морска суха трева, от
вънъ ПО никой начинъ не можеше да се забележи, че въ ши
шетата н-Вма маCiИЛО, а се намира обикновена сладка приго
дена за пиене вода. Празднит-В дъсчени сандъци щ-Вха да слу
жатъ за м-Всто, кждето тр-Вбваше да се оставя пръстьта отъ 
канала. Тъй като празнит-В каси, б-Вха обикновени, заl{упени 
отъ пазаРЯ,за да с& маскиратъ добре, въ вс-Вка каса се поста
вяха жълти или червени листове амбалажна хартия, а отгоре 
въ касит-В се поставяха н-Вкои печатни книги, каквито въ пе
чатницата имаше достатъчно количество, като, излишни или не
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продадени брошури. Една отъ брошуритъ бъ съ молитви за 
причещение, водосвътъ и пр. Нъколко хиляди еюемпляри отъ 
нея брошура сжщо се занесоха въ склада и отъ тъхъ само 
проформа (5-6 см .) се поставяха книги, следъ което касата се 
затваряше пакъ съ дъсчена покривка (капа къ), а върху нея се 
поставяше нова празна каса, която по сжщия начинъ се попъл

ваше съ пръсть , следъ което по гореспоменатия начинъ се ма

скираше съ амбалажна хартия и се допълваше пакъ съ брошу
рата·молитвеникъ, !Соято намъри 1I0дходящето си употръбление 
въ живота. 

Магазинътъ бъше единъ четирижгълникъ, дълъгъ 1О метра, 
широкъ 4 метра, а високъ 5- 6 метра. Подътъ бъ посланъ съ 
ДЪСI<И. Той б·6ше съ два прозорци, затварящи се съ желъзни 
крила, съ каквито се заключваше и входната врата. Срещу 
входната врата, при жгъла на банковото здание имаше винаги 
часовой, който жгълъ, както всички останали жгли на зданието 
и входната врата, се пазеха отъ стража, войска и стражари. 
Това, "строго" пазене на банковото помъщение се наложи следъ 
като ерменскитъ революционери презъ 1895 година, дегизирани 
като търговци и банкери, съ ржчни чанти , пълни съ бомби, на
влъзли въ Банката съ цель да я запалятъ отъ вжтре, като си 
послужатъ съ бомбитъ, които вмъкнали съ ржчнитъ чанти , въ 
които се смътало, че имало пари, звонкови монети: лири, ме
джидиета, грошове - каквито по това време изключително 

имаше въ обръщение на пияцата. 
По това време кни·жни пари (банкноти) въ цъла Турция 

нъмаше въ циркулация . 

Най-напредъ въ дъното на първия етажъ въ противопо
ложната страна на входната врата се започва копането на единъ 

трапъ 3.50 м. дълбокъ и 90 см. широкъ. Копането по необхо
димость, нарочно се почна отъ тоя жгълъ на зданието, защото 

тъкмо тамъ бъ и самата летвица за горния етажъ и защото 
копането още при първия моментъ издаваше единъ шумъ, 

I{ОЙТО лесно можеше да се забележи, или пъкъ чуе отъ часо
воя при Банката, защото става шумъ въ зданието, което винаги 
презъ деня е затворено и въ което обикновено НЪма хора. 

Поради това канала се продължаваше съ повече отъ 1О 
метра, тъй като около 8-9 метра тръбваше да се копае подъ 
пода на самото помъщение "книженъ склацъ" на печатницата. 
Тихо, внимателно, бавно се започна копането на канала. 
Пръстьта на части, почти шепа по шепа, тихо и внимателно се 
поставяше въ опредъленитъ и специално за цельта наредени 
сандъци . Така тази къртовска работа продължава до м. юний 
1900 година, като по двамина отъ конспираторитъ по 6-8 дни 
непрекжснато работеха и дълбаеха преди" всичко трапа. Еди
ниятъ ОТЪ тъхъ, по смъни, е стоялъ въ града въ отдълна наета 
квартира, за да имъ обслужва и да поддържа кореспонден
цията и връзкитъ съ ерменския революционенъ комитетъ чийто 
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центъръ по това време бъше въ Цариградъ, като централно и 
най-подходящо мъсто. 

26. 	Паралелна акция и въ Солунъ пакъ срещу "Банакъ
Отоманъ" 

Още съ започването на самия каналъ, тъ сж смътали, че 
успъха на акцията е вече напълно гарантиранъ. Слави Мерд
жановъ влиза въ връзки съ ерменския комитеrь и съ Ц. к. 
на В. М . Р. О. въ Солунъ, а разбира се и въ пръка връзка съ 
Борисъ Сарафовъ, безъ на никого да съобщава, като какво 
именно крои и предприема на дъло. 

При това положение, тъ почнали да размишляватъ за по
следствията или по-скоро за ефекта на акцията, когато тя ще 
се извърши. Убеждаватъ се, че отъ обстоятелството, какво 
взрива ще стане въ Цариградъ - столицата на Турция, всички 
особено общественото мнение въ Западна Европа, ще смътне 
акцията, като чиста анархистическа. Поради това именно реша
ватъ, сжщо такива акции, макаръ въ по-малъкъ размъръ да се 
предприематъ и въ останалитъ по-голъми градове въ Европеи
с!{а Турия - Македония, Одринско. На първо време се спи
ратъ върху Солунъ и Одринъ. Славе Мерджановъ повиква въ 

Цариградъ Йорданъ п. Йордановъ (Орцето) и уговарятъ, щото 
последния съ своя кржжокъ, известенъ подъ името " Гемид
жиитъ .. , да започне подобна акция въ Солунъ и то пакъ съ 
подземенъ каналъ, презъ който каналъ да може да се постави 
известно количество динамитъ подъ самитъ основи на зданието, 

въ което се помъщава клона на Банкъ Отоманъ. Йорданъ п. 
Йордановъ (Орцето) се завръща въ Солунъ и извиква отъ Ве
лесъ своитЕ другари к.онстантинъ l<.ирковъ, Илия Тръчковъ, 
Вл. Пинговъ И Тодоръ Органджиевъ. Въ Солунъ окончателно 
се оформява кржжока на "Гемиджиитъ", които привличатъ и 
Димитъръ к.ощановъ отъ Г,-Джумая, до тогава на разположе' 
ние на Ц. к. на В. М. Р. О. въ Солунъ, като терористъ. Дими
търъ к.ощановъ напуска своитъ водители, като разочарованъ 
оiъ тъхната революционна Дейность въ Солунъ и бъ единъ 
отъ първитъ лица въ кржжока. Названието - прозвището 
"гемиджии" (сир. лодкари) си дадоха самитъ атентатори. Подъ 
това име обикновено въ разговори сж именув!ши онъзи, които 
сж се простили съ живота, отъ който нищо добро не очакватъ 
и, пустнати въ житейското море съ цель или да сполучатъ или 
въ .края на кращата да извадятъ гемията - кораба си на сухо, 
на пъсъка, сир. ' въ нищо да не усп-tятъ. 

Презъ м. мартъ 1900 год., Йорданъ п. Йордановъ (Орцето) 
и Димитъръ к.ощановъ въ подробности ми съобщиха всичко, 
което възнамъряваха и ме ПОсъветваха веднага да не ненапу
скамъ гимназията, а да чакамъ до края на годината, че тогава 
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веднага съ привършването да се причисля къмъ кржжока и да 

започнемъ работата въ духа на всичко онова, което бъхме при
казвали по тактиката на революционното движение въ Маке
дония. Презъ това време чрезъ мене се получаваше кореспон
денцията отъ София, Цариградъ, Велесъ, Перникъ. Единъ-два 
пжти отъ Цариградъ се получиха по 20 наполеона, които пре
дадохъ на другаритъ си. Тъзи пари бъха необходими за започ
ване на работата. 

Съ тази сума " гемиджиитъ" започнаха работата. За лич
ната издръжка нъмаше още нужда отъ пари. За всъки се хар
чеше по 1 левъ (единъ черекъ) на день . Съ тъзи пари се нае 
единъ сравнително малъкъ магазинъ на улицата, тъкмо срещу 

входната врата на хотелъ "Коломбо", до който непосръдствено 
.БЪ зданието, въ което се помъщаваше клона отъ 6анкъ Ото
манъ. Но, тъй като магазина бъ на една отъ първитъ улици 
на Солунъ, тръбваше да се мебелира по съответния начинъ, 
за което бъ необходимо и друга сума. Съ 10-12 наполеона 
можаха да се купятъ огледала, столове и др. принадлежности 

необходими за една бръснарница. За стопанинъ на бръснарни-' 
цата се опредъли Вл. Пинговъ, тъй като той още като уче
никъ знаеше да бръсне, макаръ по чисто чирашки начинъ. За 
една седмица всичко бъ наредено и Вл. Пинговъ стана бръс
наръ. Първитъ дни клиентелата бъ само отъ "гемиджиитъ", но 
постепенно чужди, прех(;щящи лица наминаваха за бръснене и 
Вл. Пинговъ съ една рЪД I<а ЛОВКОСТЬ и старание упражняваше ' 
вече своята "професия". Доволството на всички ни бъ голЪмо. 
Готова бръснарница, прилично наредена, преградена съ платъ. 
въ единъ отъ жглитъ имаше малка стълба съ дъсченъ капакъ, 
отъ кждето се слизаще въ самата изба, която бъ 1.50 метра 
по-низка отъ равнището на улицата. Орце ~п . Йордановъ, Д~ 
Кощановъ и азъ се занимавахме изключително съ избата, а Вл· 
Пинговъ и неговиятъ ПОМОЩНИКЪ Илия Тръчковъ бъха бръснари 
- майсторъ и чираКъ. Единъ день, единъ чужденецъ (белгиецъ 
или германецъ, не можахме да узнаемъ) съ малка брада, добре 
вчесани косми, дойде въ бръснарницата и пожела набързо да 
бжде обръснатъ. Вл. Пинговъ си предлага услугата, препасва 
бълата риза, обръсва го криво-лЪво. Обаче чужденецътъ иска 
о::венъ космитъ, да му се подправи малко и брадата. Вл. Пин
говъ се мжчи да го убеди, че брадата му е много хубава, че 
му подхожда добре и че нъма за какво да се подправя, (за
щото Пf:'lнговъ не можеше да направи това подстригване на 
брадата), обаче чужденецътъ настоява и Вл. Пиоговъ бива при
нуденъ най-старателно почти влакно по влакно да подправи 
брадата на нажелания клиентъ, за да не би да го обезобрази. 

Клиентътъ си обяснилъ, че понеже бръснаря не знаялъ 
никакъвъ чуждъ езикъ не можалъ да го разбере и затова не 
го подстригалъ, както той иска. Този случаенъ Iшиентъ-чужде
нецъ дава ПОВОДЪ да се обърне по сериозно внимание на външ
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! з-а как во да се подправя, (за
Е :: направи това подстригване на 

~оя ва и Вл. Пиоговъ бива при
з:~акно по влакно да подправи 

ьо за да не би да го обезобрази. 
,:: i10неже бръснаря не знаялъ 
:';L1 Ъ ца го разбере и затова не 
г. Този случаенъ }{лиентъ-чужде' 
r: ,О сериозно внимание на външ
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ната страна на бръснарницата и нейния персоналъ, защото , по
добни случай бъха твърде чести, особено поради обстоятел- · 
ството, че бръснарницата бъ въ французката махала на града. 

Освенъ това, често по 3-4 пжти на день по единь-двамина 
отъ гемиджиит-Б бъха постоянно въ бръснарницата, ей тъй на 
"р'азговоръ при Владо". Това можеше да обърне ' внимание и 
на полицията, тъй като освенъ т-Бхъ НЪкои познати велешани, 
охридчани и др. сегисъ-тогизъ посъщаваха бръснарницата, безъ 
разбира се, да подоз'ирать какво бъ нейното сжщинско пред
назначение. И въ тоя случай Орце изпъкна като крайно съоб
разителенъ и практиченъ конспираторъ. Той намъри за необхо
димо въ бръснарницата да се постави лице не само да не бжде 
подозрено отъ полицията, но най-важното да не го познаватъ 
нашитъ българи. За целыа, Орцето влъзе въ кореспонденция 
съ Сл. Мерджановъ и поиска да му се изпрати подходящъ мла
дежъ, който, безъ да знае български, да знае добре турски 
или гръцки. Слави Мерджановъ - чрезъ ерменския комитетъ 
в'С. Цариградъ - препрати младежа Кристи, ерменче, 20-22 го
дишенъ, младъ 1-1 красивъ момъкъ, отлично владеящъ турски и 

гръцки езици. Той дойде въ Солунъ като гръкъ, подъ името 
.к.. f\ристиди, като съдружникъ на Вл. Пинговъ. 

27. Започване прокопаването на канала поДЪ земята 

Въ единъ отъ жглитъ на избата, до самата стена' отъ къмъ 
улицата, подъ самия малъкъ дъсенъ прозорецъ на избата, за
почнахме да }юпаемъ единъ трапъ. Най-напредъ копането за· 
ПОчнахъ азъ и д. Кощеновъ (м. юлий 1900 год .) . Следъ изко
паването на трапа съ дълбочина 3-4 матра почна да се копае 
и самия каналъ - хоризонтално. Първитъ дни копането вър
въше много леко, защото почвата бъше ровка и на день ко
паехме почти половинъ метъръ. За да не се смъкне пръстьта, 
трапътъ се окова съ подходящи дъски, главно за да . не 

пада изкопаната пръсть въ канала. Продължихме копането на 
канала и бъхме вече подъ съответния тротоаръ на улицата . 
Първата мжчнотия бъше въ това, че мжчно се работеше безъ 
свЪщь. Опитахме се да намъримъ нъколко електрически бате
рейки, за да можемъ по-лесно да си обслужваме съ електри
чески лампи, обаче по това време абсолютно се забраняваше 
употръбяването на електрически инсталации, освенъ за елек
трически звънци. Купихме нъколко батерии съ 2--3 лампичк~, 
обаче, тъ не освътляваха добре канала. Още първитъ 3-4 дни 
се убедихме, че не ще можемъ да си обслужваме съ електри
ческитъ лампички и се спръхме на спармацетовитъ свЪщи. Съ 
тъхъ продължихме канала. Бъхме изкопали вече 1-2 ме
тра. Орце п. Йордановъ дойде и той да продължи работата, 
тъй като имаше опасность да се срути " }{анала, поради това, че 

бъхме доста дълбоко подъ зеаята, а пръста ставаше все по
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мека и по-мека. За щастие поне вода не изл-Взе. Орцето още 
при' първия моментъ забелеза, че сме изгубили направлението 
и сме отишли много вл-Вво и ако тъй продължавахме, щ-Вли 
сме да стигнемъ не подъ стенит-В на Банкъ Отоманъ, а много 
далечъ и настрана отъ т-Вхъ. Орцето при това · б-Вше и силенъ 
математикъ. Той не можа да изучи висша математика, обаче, 
съ своит-В познания по математика, той винаги можеше да си 
послужи и я приложи на практика въ Жl:1вота: както въ мага

зина на баща си, така и тукъ въ подземието. Още въ самото 
начало, преди още да извадимъ първата пърсть отъ повръх

ностьта на избата, Орцето · съ ' своя практически умъ можа да 
си послужи съ геометрията. Знаехме разстоянието отъ жгъла 
на избата до отсрещната страна (широчината на улицата) до 
вратата на хотель "Коломбо"; знаехме точно разстоянието отъ 
вратата на "Коломбо" до самия жгълъ на банковото здание. И 
тъй: на единъ трижгълникъ, като се знаеха двеn страни и 
правия жгълъ, лесно вече може да се нам-Ври колко градуса 
ще бжде единия отъ останалит-В два жгла. Това ни б-Вше по
соката на канала и предварително точно знаехме колко ще 

бжде дълга хипотенузата, сиречъ дължината на самия каналъ 
до самия жгълъ на банковото здание. Така, че въ канала още 
въ самото начано се наложи една корекция: вм-Всто на л-Вво, 
тр-Вбваше да се отклонимъ малко по въ д-Всно. Обаче, това 
изкривяване поразшири канала и стана вече опасно да се копае 

по-нататъкъ, защото вс-Вки моментъ часть отъ 'пръстьта можеше 
да се смъкне и да затрупа оня, който копаеше съ длетото и 
нопат]{ата. За предотвратяването на тази опасность се заеха 

Орце п. Йордановъ и Дим. Кощановъ. Купихме н-Вколко торби 
циментъ, внимателно внесохме малко повече вода и полеl<а-ле]{а 

можа да се циментира една часть отъ канала и по тоя начинъ 

да се изб-Вгне до н-Вкжде опасностьта отъ срутване, а главно 
да се изм-Вни и направлението на канала, като съ единъ ма
лъкъ джебенъ компасъ се внимаваше да се върви точно подъ 
опред-Вления жгълъ. Подъ земята, макъръ постоянно осв-Втля
вано съ св-Вщи или електричес]{и лампи, чов-Вкъ се губи, тъй 
както пжтника губи пжтя си когато върви въ гжста мъгна или 
сн-Вжни виелици, тъй както въ време на мъгла вс-Вки корабъ 
лесно губи своето направление. 

Тъкмо по това време, другариn отъ Цариградъ съобща
ваха, че работата въ Цариградския каналъ върви много бавно 
поради това, че още въ самото начало въ канала се появила 

една твърда скала и че l<опането щ-Вло да продължи съ ме
сеци, тъй като едва 12-15 см. на день могло да се дълбае. 
Препоржчаха ни да не бързаме много, а сжщевременно искаха 
единъ отъ солунския кржжокъ да замине при т-Вхъ, за да мо
гатъ на см-Вни по двама да копаятъ . Азъ б-Вхъ опредtленъ да 
замина за Цариградъ и да се причисля къмъ цариградския 
]{ржжокъ, като се явя въ помощъ на тримата тамъ , а едновре
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менно съ това да поддържамъ по-редовна кореспонденция съ 

Солунъ по редъ въпроси, а най-главно по-редовно да препра
щамъ сумит-Б, КОИТО се вземаха периодически отъ Сл. Мерджа
новъза нуждит-Б на солунския кржжокъ - гемиджиЙтi:;. Кристи 
оставаше въ Солунъ, а азъ трi:;бваше немедлено да замина за 
Цариградъ. Следъ като Орцето ме опжти подробно кжде и 
какъ ще намi:;ря СJ!ави Мерджановъ и другаритi:; му, азъ въ 
края на м . юлий заминалъ за Цариградъ. 6агажътъ ми, който 
имахъ като ученикъ-пансионеръ, оставихъ на разположението 

на другаритi:; си въ Солунъ И съ единъ малъкъ пакетъ и само 
съ една бi:;ла меджидия (около 5 лв. златни) въ джоба, тръг
нахъ за Цариградъ, като предварително си извадихъ пжтенъ 
билетъ, по трена отъ Солунъ за Цариградъ. 

28. На пжть за Цариградъ 

Една сутринь отидохъ на гарата, влi:;зохъ въ едно трето 
класно купе на единъ отъ вагонитi:;, който направо отиваше 
за Цариградъ, безъ да има нужда да смi:;нявамъ трена въ Деде
агачъ. F\зъ за пръвъ пжть пжтувахъ по желi:;зопжтната ЛИНИЯ 
Солунъ-Дедеагачъ-Цариградъ . Следъ l{aTO влi:;зохъ въ купето , 
почнаха " да идватъ пжтници и единъ по единъ да ангажиратъ 

Mi:;cTa въ вагона и нашето купе се вече изпъли. Въ единъ мо
ментъ непознатъ господинъ, гъркъ, ме запита кжде отивамъ. 

Искаше да научи дали ще ходя направо въ Цариградъ или 
пъкъ до нi:;коя по-близка гара и съ огледъ на това да настани 
въ купето едно семейство. Въпросътъ на гърка ме озлоби, 
за дето той има куражъ да ме пита кжде отивамъ, отъ една 
страна, и отъ друга - задето бi:;ше гръкъ, синонимъ на пре
дателъ и шпионинъ (споредъ тогавашнитi:; ми схващания и 
националистическо настроение). F\зъ едва ли не заканително 
и съ сърдитъ ТОнъ му казахъ: Тове не е ваша работа да се 
интересувате хората за кжде пжтуватъ. Той, малко смутенъ, 
замълча. Въ това време дойде другъ чов-Sкъ, нi:;какъвъ неговъ 
роднина или приятелъ, и го запита: "И тоя младежъ ли отива 
направо за " Цариградъ или не". ГЪРI<ЪТЪ полуядовито, полу
иронично му каза: "Остави го, той гони голi:;ма политика и 
просто не желае да го запитватъ сс. Това бi:; достатъчно за мене. 
Новъ I{онспираторъ , безъ Bci:;KaKBa практическа подготовка 
въ живота, още въ първия моментъ, съ първия чуждъ човi:;къ, 
отъ прекалена предпазливость, за да не каже и отъ краенъ 

националистически антагонизъмъ, дадохъ поводъ на тоя гръкъ 

да ме подиграе, а освенъ това допринесохъ щото той да се 
усъмни въ мене. 

Тренътъ потегли, излизайки постепенно отъ града и навли
зайки въ Солунското поле, той засили своя ходъ. Минахме Ку
кушъ, наближихме до Дойренъ и тренътъ, пакъ съ сжщата 
бързина, вървi:;ше вече ПОl<рай бис-трото и лазурно Дойренско 
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езеро  по форма кржгло като окржжность. Периферията на 
езерото бъ залесена отъ малки храсталаци, тръстика, трева 
или дървета, които му придаваха чуденъ видъ, а малкитЪ ри
барски лодки, пръснати по всичкитъ му крайща, изглеждаха 
като сжщински птици, кацнали по повръхностьта на водата. 

Следъ малко минахме гарата Порой, р. Струма, Демиръ-Хисаръ, 
Сересъ, Драма. По гаритъ и бюфетитъ постепенно българския 
говоръ се губеше. Чуваше се само турски и гръцки, а следъ 
като минахме Ксанти и Гюмюрджина българска речь вече 
не се слушаше. Отъ Дедеагачъ, късно вечерьта тръгнахме за 
Цариградъ. Пжтувахме целата нощь и на другия день призори 
стигнахме на Сиркеджи въ Цариградъ. 

Заедно съ всичкитъ пжтници И азъ съ малкия пакетъ 
се упжтихъ къмъ изхода на гарата. Излъзохъ на една много
людна улица, като си дадохъ видъ на голъмъ конспираторъ 
и не се решавахъ даже да запитамъ нъкого 01Ъ минаващитъ 
граждани на кжде ще тръбва да тръгна, за да отида въ Пера. 
Орцето ми бъ казалъ, като излъза отъ самата ограда на гарата, 
да взема трамвайната линия и да вървя по нея до като стигна 
до единъ мость на морето (Златния Рогъ). Така и вървъхъ. По 
трамвайната линия стигнахъ моста, платихъ таксата отъ единъ 
металикъ и минахъ на . осрещния край на моста, кждето сжщо 
тъй имаше трамвайна линия, обаче, при единъ малъкъ площадъ 
при моста трамвайната линия се разклоняваше. Единия клонъ 
отиваше въ източно направление, а f\руГИЯ тъкмо ВЪ противо

положната страна. Въ Солунъ ми бъ казано, като стигна до 
тоЯ пунюъ да взема по·широката трамвайна линия и по нея да 
вървя 1-2 километра и отъ дъсно на линията да гледамъ кжде 
има надписъ хотелъ ." Македония" на френски езикъ. f\зъ точно 
и тъй ПОСТЖПИХЪ. Отъ сутриньта до 2-3 часа следъ объдъ, 
ходихъ бавно пеша по линията и старателно гледахъ кжде има 
надписъ хотелъ "Македония" . Най-сетне намърихъ това що 
търсехъ. Той бъ близо до Галата-СераЙ. Най-долния етажъ бъ 
млъкарница. Вл-Взохъ въ нея, потърсихъ йогуртъ и чухъ че се 
приказва на български. Успокоихъ се. Следъ малко запитахъ 
надзирателя, Георги (роДомъ отъ Костурско) "дохожда ли тукъ 
г. Василъ Стояновъ". Съдържательтъ Георги любезно ми отго
вори; "Той редовно не дохожда, обаче, неговия приятель идва 
вс-Вка вечерь, тъй като и тукъ въ хотела живЪе". Следъ н-В
колко часа азъ можахъ да се срещна съ Петъръ Манджуковъ 
и той ме настани въ една отъ стаит-В на хотела. До кжсно 
презъ нощьта съ П. Манджуковъ се разправяхме въ дълги 
ПРИI<азки, съ когото за пръвъ пжть се виждахме. 

. 29. Изповiщъ на двама другари 
Въ стаята, сами ние можахме тихо но свободно да си при

казваме. Първата тема на разговора ни 6-Вше какъ по-съдържа
телно и съ по-гол-Вмо красноречие да порицаемъ монархизма, 
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7ё . платихъ таксата отъ единъ 

':<?a~ на моста, кждето сжщо 

,::;е, прv ецинъ малъкъ площадъ 

е ;:;ёЗКЛО!-iяваше. Единия клонъ 
е . а ~ругия тъкмо въ противо

-,' _-\ бi; казано, като стигна до 

."6 Т?амвайна линия и по нея да 

.:) на линията да гледамъ кжде 
- -на френски езикъ. F\зъ точно 

~7a ца 2-3 часа следъ об-Бдъ, 
оо! Сiарателно гледахъ кжде има 

r.aX-сетне нам-Брихъ това що 
-г-СераЙ . Най-долния етажъ б-Б 

:-,,?сихъ йогуртъ и чухъ че се 
•.tъ се . Следъ малко запитахъ 

-'"' Костурско) "дохожда ли тукъ 
елыъ Георги любезно ми OTrO

а. обаче, неговия приятель идва 

Е-" хотела жив-Бе". Следъ нъ
:~Ha съ Петъръ Манджуковъ 
стаИТЕ на хотела. До кжсно 

саъ се разпр~вяхме въ дълги 

-: .~Тb се виждахме. 

i .:i.BaMa другари 

е 7ИХО но свободно да си при
3D;JёI ни бъше какъ по-съдържа
e'iYe ца порицаемъ монархизма, 

I 

55 

абсолютизма и тиранията на много омразния намъ Султанъ 
Хамидъ. 

Следъ това започнахме да говоримъ за борбата по въз
раждането и революционното минало на България. Хр. Ботевъ, 
В. Левски, Бенковски, Раковски бъха нашитъ идоли за подра
жание. Сравнявахме грубата действителность, когато тъ сж ра
ботили, съ сегашнС!та, спирайки се по-надълго на обстановката. 
при която т-Б сж работили тогава - преди 30--35 години -
и сегашната, нашата. По-сетне почнахме "по дълбока политика " 
за грубит-Б интереси на великитЪ капиталистически сили: за 
F\нглия, Русия, Германия, Италия и пр. Швейцария тогава за 
насъ бtше страната на ' " истинска демокрация". П. Манджуковъ 
бtше ходилъ въ Швейцария и въ подробности описваше поли
тическия. социаленъ и битовъ животъ на тихитt, демократични 
швейuарци и швейцарки. Като приказвахме за Швейцария, не 
отминахме безъ да приказваме и за рускитъ емигранти, социа
листи, социалъ. революционери, анархисти, народоволци - чието 

главно прибежище по това време бt Швейцария. Разговорътъ 
ни отъ отдълни лица, представители и изразители на горепо
менатитъ идейни течения, мина къмъ самитъ учения. Главно за 
социализмътъ и анархизмътъ. П. Манджуковъ и останалит-Б му 
двама другари бъха съ анархистически убеждения. Т-Б позна
ваха по-добре анархизма, тъй като известно време б-Бха пре
стояли въ Западна Европа, и, въ Женева имали случай да се 
срещнатъ съ н-Бкои руски революционери, които познаваха лично. 
Азъ още гимназистъ току що привършилъ гимназията, за социа 
лизъмъ знаехъ съвсемъ малко. Въ гимназията~ми се удаде 
случай, подъ ржководството на моя съученикъ Иосифъ Фен
кйови, по народность унгарецъ, да прочете н-Бкои Книги по 
социализма: "Жената и социализма" отъ F\вгустъ Бебелъ, "Богъ 
и науката" отъ Л. Бюхнеръ, "Що е детерминизъмъ" отъ F\л . 
Херценъ, " Исторически учения на К. Маркса" ~TЪ Г. Плехановъ 
и още н-Бколко книги по рационализма. Това б-Б всичкото. 
Макаръ съ много слаби познания, отъ Иос. Фенкйови азъ 
можахъ по-подробно да чуя н-Бщо повече по социализма 
изобщо. F\зъ искахъ да мина даже за социалистъ. Въ раз
говора ни съ П. Манджуковъ, последния можа да види всич
китъ ми познания по политическит-Б, обществени и социални 
въпроси. Той говори. азъ говоря, той твърди, азъ отричамъ и 
т. н . И късно следъ полунощь тръбваше да се раздълимъ за 
спане . П . Манджуковъ ми забеляза, че съмъ билъ простъ, И 
че не съмъ разбиралъ, нито отъ анархизма, нито отъ социа
лизъма . Той още добави, че по . много въпроси сме се разли
чавали, и че той смъталъ за другарски дългъ да ме запита по 
много въпроси, за да си направи своитъ заключения - дали 
изобщо въ бждаще бихме могли да другаруваме, да се разби
раме или не. F\зъ, отъ своя страна, уморенъ отъ дългия пжть 
И разговора-изпитъ, доста "сконфузенъ", съ тжга си легнахъ. 
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Рано сутриньта П. Манджуковъ пакъ дойде въ стаята ми. 
Следъ малко изл-Бзохме заедно, за да се разходимъ и да оти
демъ при Сл. Мерджановъ и П. Соколовъ, които искали да ме 
видятъ. Срещнахме се въ квартирата на 11. Соколовъ. Приказ
вахме доста, като ме запитваха за Солунъ и работата тамъ, а 
следъ това почнаха да ми даватъ наставления: какво да кажа 

въ случай, че ме запитатъ - за какво cъ~ъ дошелъ въ Ца
риградъ, юкде жив-Бя и пр. и пр. Опред-Блихме и м-Бста, кж
дето да се срещаме. Предупредиха ме да се пазя и отб-Бгвамъ 
наши лица, които знаяха за подозрителни, шпиони или близки 
до т-Бхъ, както и за известни м-Бста, кждето имаше повече и 
по-опасни дедективи. Препоржчаха NИ да хвърля феса и да 
поС'тавя шапка, както т-Бхъ, тъй като така било по-неподозри
телно и особено въ тази часть на града - Пера - кждето 
повечето отъ жителит-Б носятъ шапки, а не фесове. Още fЖ
щия день купихме една сламена шапка и хвърлихъ феса 

Съ шапка. връзка, бастунъ, б-Бхъ вече младъ дегизиранъ 
комита . Н-Бколко дни подъ редъ постоянно съ П. МаНДЖУI<ОВЪ 
се разхождахме заедно и той ме запознаваше С,? забележител
ностит-Б въ града и околоостит-Б . Посетихме музеит-Б, Златния 
Рогъ, джамията "Св. София", Скутари, Терапия, Буюкъ-дере, 
Орта-Кьой (кждето б-Б Екзархията), Шишли и др. и само като 
отъ огънь се страхувахме да минемъ покрай Илдъза, за да не 
би н-Бкое "кандило" (така условно наричахме дедективит-Б), 
които, както спомена хъ по това време б-Бха въ изобилие, осо
бено въ европейската часть на града - Пера и Галата. Нъ
колко пжти минахме и покрай зданието, въ ,<оето се пом-Бща
ваше "Банкъ Отоманъ", като предварително опред-Блихме какъ, 
съ какъвъ знакъ при сваляне на шапката и съ кои думи щ-Бше 

да ми посочи зданието отъ кждето се копаеше канала. 

f\зъ, макаръ "свободомислящъ " , почти безбожникъ, все 
пакъ копнеяхъ да видя черквата "Св. Стефанъ" въ Фенеръ, 
м-Бстата кждето въ миналото сж работили и страдали по-пър
вит-Б дейци отъ епохата на Възраждането. 8с-Бки пжть, когато 
мол-Бхъ П . Манджуковъ да ме заведе до Фенеръ, той ирони
чески ми отговаряше: "Нав-Брно искашъ да видишъ "чудото " 
жел-Бзната черква "Св. Стефанъ " , зз чиято постройка и мон
тажъ при самия бр-Бгъ на морето, до стария метохъ въ Фенеръ, 
българското правителство изхарчило много "гр-Бшни" левове. 
Следъ дълго отлагане отъ днесъ за утре, най-после отидохме 
до Фенеръ и азъ вид-Бхъ черквата-светиня. Тя съ своята по
стройка и хубость не ми направи впечатление, колкото самия 
старъ метохъ съ неговит-Б почти тъмни коридорчета и стаи. За 
мигъ предъ моето въображение възкръснаха величественит-Б 
силуети на нашит-Б предци', които въ тоя метохъ сж водили ве
личава борба съ гръцката патриаршия по възраждането на 
българския народъ . 
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ЗО. На работа въ канала 

Захласнатъ отъ теоретическитъ приказки и шеги на П. 
Манджукова, забравихъ да се обадя навреме на другаритъ си 
въ Солунъ. Следъ нъколко дни се получи едно писмо отъ 
Орце, съ което той ни ругаеше всички, за дето не сме му оба
дили, че съмъ пристигналъ въ Цариградъ и че съмъ въ кон
-тактъ съ тЪхъ. Сжщиятъ день и Сл. Мерджановъ и П. Соко
ловъ излъзоха отъ "склада за хартия и мастило" на печатни
цата, сир. отъ I{анала. F\зъ и П . Манджуковъ по смъна тръб
ваше да ги замЪстимъ. На опредъления часъ заедно съ Нанчо 
К I{алчевъ съ по единъ-два пакети съдържащи хлъбъ, грозде, 
сирене и др. тръгнахме за къмъ склада и като стигнахме при 

вратата, влъзохме и тримата, като оставихме едното крило на 
вратата отворено и часовоя тъкмо срещу насъ стоеше на поста 

си, изпълнявайки своя дългъ, като гледаше всичко това. И три
мата се качихме на втория етажъ, съблъкохме дрехи тъ, чора
питъ, обущата, намъкнахме специалнитъ отъ обикновена му
шама дрехи и вече бъхме готови за работа. Само че Нанчо 
тръбваше да си отиде, да заключи при излизане вратата съ 
ключъ отвънъ, а ние отъ вжтре за допълнение, за по-голъма 
сигурность, да поставимъ и желъзата на дветъ крила на же
лъзната врата и да почнемь работата си, да копаемъ. Нанчо нъ
колко пжти поглеждаше часовника СИ и пакъ продължаваше 

да се разговаря съ насъ. Това продължи доста дълго време. 
Слъзе долу, отиде до вратата, погледна презъ ная, I{8ЧИ се 
пакъ при насъ и си взе с60ГОМЪ, като уговорихме, че следъ 4 
дни, въ сръда, точно въ 2 часа следъ объдъ, той тръбваше да 
дойде пакъ да ни види и да ни донесе допълнително прови
зии. Той си изл-Взе, а ние останахме въ магазина. F\зъ запитахъ 
П . Манджукова, защо Нанчо толкова закъсне съ излизането, а 
той ми отговори, че Нанчо не се забавилъ, а чакаше да се 
смъни часовоя, тъй Ka'lo часовитъ се смъняваха вс-Бки два часа 
и че не е разумно и предпазливо сжщия часовой да види, ко
гато се излиза отъ магазина, защото, ако е малко по-разуменъ 

човъкъ ще забележи, че преди единъ часъ вл-Бзоха трима, а 
сега излиза само единъ чов-Бкъ. Улицата бъ съвсемъ т-Бсна и 
тиха , а и най-тжпия войникъ часовой можеше да забележи 
това, тъй като презъ всичкото време освенъ пушката въ рж
ката си и вратата срещу поста , д,?уго аслж и не можеше да 

забележи. Следъ .като Нанчо иЗЛ15зе ние сл -Бзохме въ долния 
етажъ, поставихме желъзата на Вратата, а следъ това вдигнахме 
дъскит-Б и амбалажната хартия поставени върху отверстието на 
канала и единия отъ насъ слъзе въ дъното . Съ едно длето въ 
едната ржка, съ чукъ въ другата, легнали на корема и под

пряни съ лактит-В на ржцетъ, парче по парче, съ длетото и 
чука OTKъpTBax~e твърдата скала и сантиметъръ по сантиме

търъ въ длъжъ И височина канала все повече и повече ра

стеше и се увеличаваше. 

\ 




-
- ~---,.. 

58 


Единиятъ отъ насъ стоеше горе при самата стълба, като 
съ едната или дветъ рж.це движеше дръжката на духалото, 
чрезъ което по гумената търба се пускаше въздухъ, за да се под
държа преди всичко пламъка на свещьта и второ въздухъ, за 

дишане на копающия въ канала. Следъ като се откъртеше 
достатъчно пръстъ и дребни камани, парчета отъ скалата, съ 
две торби свързани една ' съ друго съ въже, пръстьта и камъ
нитt. се вадъха вънъ отъ канала на повърхностьта, кж.дето 
единия пакъ съ шепи, парче по парче, изваждаше отъ пълната 

вече торба и старателно грижливо, съвсемъ тихо, поставяше и 
камънитt. въ Щlредtленитt. и нарочно наредени единъ върху 
други празни сандъци (каси). До като единия изпразни едната 
торба, вториятъ напълваше другата и така съ вж.жето торбитt. 
се измъкваха и смъкваха въ канала. Когато ставаше нужда за 
сношаване, било когато отъ лошия и влаженъ въздухъ се влощи 
на копающия, се съобщаваше чрезъ трж.бата и по тоя начинъ 
най-добре и ясно се слушаше и горе и долу ВЪ дъното на ка
нала. Разбира се, когато единия долу въ канала изнуренъ отъ 
превиване и чукане се ядоса за нt.що, то оня, който бt.ше от
вънъ получаваше своето предупреждение съ нt.коЙ викъ "ду
хай", "духай, по-силно", "по-полека" и т. н. И обратното 
когато духащия се умори отъ постоянното движение, на духа

лото, копающиятъ оставенъ безъ въздухъ, веднага оставаше 
въ тъмно, тъй като свt.щьта почти моментално угасваше и от
долу се чуваше пакъ ВИI<Ъ: "Спишъ ли? Духай, свt.щьта угасна, 
въ тъмнината кибрита изгубихъ и не мога да го намъря, нъма 
какъ да запаля свt.щьта, прати по тръбата друга кутия кибритъ" 
И т. Н., дО като често пж.ти се дохаждаше и до остри прере

кания, даже псувни, другарски псувни. Тъй продължаваше всt.ки 
день, само че сутринь отъ 8 часа до 6 часа вечерьта, следъ 
което всичко се преустановяваше поради настж.пването на 

нощьта. Тишината въ магазина и ОI<ОЛНИТt. здания ставаше 
гробна, а сегисъ-тогисъ гласътъ, кашлянето или тананикането 
на часовоя се слушаше. ПО-l<ЪСНО, тишината ставаше по-голt.ма 
и само отъ време на време дрънкането на тоягитt. на нощнитt. 
пазачи ни припомнюваше, че сме въ чаршията и че всичко е 

тихо и спокойно. Ние и двамата, уморени презъ деня, заспи
вах ме доста рано. Но не вс-Бкога. Все пакъ отъ 7 - 9 часа 
имахме време да се нахранимъ, да си поприкажемъ или да 

прочетемъ каквото имахме на рж.ка: вестникъ или нt.коя бро
шура. ,Но, тамъ вече четенето бt.ше поне свободно, безъ да се 
огледваме дали нt.коЙ нъма да ни забележи и да види, че че
чемъ запретени отъ цензурата вестници или книги, обикновено 
бунтовнически или съ революционно съдържание. Ние, макаръ 
въорж.жени съ по единъ револверъ съ по нt.колко патрони, 
когато бt.хме въ магазина ,;а работа се чувствувахме като "дър
жава въ държава" . Вратата затворе:;а и отъ вънъ И отъ вж.тре, 
ние съ револвери въ рж.це при готовъ каналъ, не оставаше 
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освенъ при всъкакво случайно или не разкритие да се обър
немъ къмъ револверитъ и каквото можемъ да сторимъ съ 
тъхъ срещу всъки, който би се опиталъ да ни залови, аре
стува, а сетне съ последния куршумъ да насочимъ въ главитъ 
или устата ни. Това бъше единственото ни спасение, защото 
веднажъ заловени тъй, при наличностьта на всичко което щъше 
да се види и намъри въ склада, за насъ оставаше само бесил
ката, а . преди нея, по-бързо и по-лесно, всичко щъше да се 
свърши само съ по единъ куршумъ въ главата и устата. 

Условията, при които копаехме канала, бъха много мжчни 
и тежки. Но, ентусиазирани отъ предприетата акция, ние пона
сяхме съ радость и веселие всички мжчнотии и опасности. Ко
пането, изваждането на пръстьта, както и поставянето и въ 
сандъцитъ и редъ други трудности съпроводени съ тъхъ, ние 
не усЪщахме. Важното за насъ бъше, да се дойде до единъ 
резултатъ - да се реализира плана за разрушаването на бан
ковото здание. Въпръки многобройната шпионска мрежа, въ
пръки лошитъ условия, при които се движехме въ града или 
при влизането и излизането отъ магазина , ние не се опасявахме 

толкова отъ едно откриване отъ полицията - явна или тайна 
- отколкото се бояхме и почти трепереХМе отъ нъкоя слу
чайность, КОЯТО можеше да провали всичко. Ето защо ние тръб
ваше да внимаваме и за най-малката си постжпка и СЪ всичко 
около насъ тръ6ваше старателно да се съобразяваме. Напри
мъръ, най-напредъ тръбваше при влизането и излизането отъ 
магазина да бждемъ винаги внимателни и да ёе съобразяваме 
съ всичко, само и само да не дадемъ поводъ за подозрение на 

часовоя при банката, който съкашъ не бъ поставенъ въ тоя 
жгълъ да пази стенитъ на банковото здание, а специално за 
насъ. Ето защо презъ време На копането тръ6ваше да пазимъ 
голъма тишина, било при говоренето , било при изваждането на 
пръстьта и поставянето и въ празднитъ каси, защото съ най
малкия шумъ можеше да чуе часовоя отъ среща и да се 

усъмни, не че вжтре въ зданието или подъ земята има конспи

ратори, а да помисли, че по единъ или по другъ начинъ въ 

магазина сж се вмъкнали обикновени крадци. Както казахъ, 
мъстото кждето копаехме канала, 6ъ изключително скалисто и 
много трудно се копаеше, въпръки здравитъ и остри стоманени 
длета, съ които старателно - легнали на коремъ, опирайки се 
по-скоро на ЛёКТИТЪ на ржцетъ или коленетъ - търсъхме 
цепнатини и ръзкитъ на скалата, кждето поставяхме глетото и 
удряхме съ чука, за да откъртимъ съвсемъ . малки части отъ 

скалата. Ударитъ на чука често пжти се налагаше да бждатъ 
ilO-СИЛНИ, а при удара въ праздното пространство на самия 

'<аналъ се създаваше екъ, макаръ тжпъ, но все пакъ бъ шумъ, 
който по земята се предаваше още ПО-СИЛНО,а до насъ въ съ
СеДНИЯ магазинъ имаше една подвързачница на книги и . често 

жти ние долу въ канала слушахме шума, който се издаваше, 
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когато въ книговtзницата работtха. RKO ние долу можехме да 
слушаме шума на чуковетt на подвърз ачитt, защо ТБ да не 
можеха да слушатъ шума, който се произвеждаше съ ударитt 

-на чука върху длетото. Ние презъ цtлото време съ нищо не 
можехме да си обяснимъ какъ нашитt непознати съседи никакъ 
не забелtзаха шума, който ставаше долу въ канала. Презъ 

. деня работехме почти непрекъснато, като се смtнявахме всtки 
два часа. Единиятъ излизаше, а другиятъ влизаше и обратното . 
НО следъ 6 часа всичко преустановявахме, тъй като тишината 
въ улицата и околностьта 6Б такава, че и най-малкия шумъ 
при говоренето, премtстването на торбитtсъ пръстьта, ка
шляне, кихане и пр., всичко това можеше да обърне вниманието 
на часовоя . Ние обикновено вечеряхме преди залtза на слън
цето. Но оставяхме по нtколко часа ей тъй да починемъ, :Ца 
поприкажемъ да се пошегуваме. Обаче, презъ нощьта въ 
тъмно, мжчно се седtше, а освенъ това било съ премtстването 
на нtкой предметъ, напр . паница, чаша за пиене на вода, въ 
тъмнината се изпускаха и пакъ се създаваше шумъ. Свtщь не 
можехме да запалимъ, тъй като свtтлината щtше да освtтли 
преди всичко стъклата на двата прозорци и часовоя щtше да забе
лежи, че въ горния етажъ на магазина гори свtщь, а пъкъ ма
гa~Ha е винаги затворенъ. Ето защо, единъ отъ по-голtмитt 
празни сандъци качихме на втория етажъ и поставихме него

вото отвърстие на четвъртъ метъръ срещу една отъ стtнитt 
на магазина (ДБсната) и ние двамата се вмъквахме въ самия 
сандъкъ (единия въ ДБСНО, а другия въ лtво), като до' насъ за
палвахме свtщьта, която при горенето освtтяваше вжтреш
ностьта на полупения сандъкъ на една малка опредtлена 
чаСТь отъ СТБната, безъ лжчитt на свtщьта да могатъ да пад
натъ или се отразятъ върху стъклата на прозорцитt. И двамата 
почти превити вжтре въ сандъка можехме "свободно" да се
димъ, тихо да приказваме, до като ни се приспи. Тъй прекар
вахме почти ВСБка вечерь. 

31 Единъ диспутъ и едно нежелано сбиване 

Една вечерь, доста уморени отъ дневния непосиленъ трудъ, 
следъ като отпочинахме добре, нахранихме се съ хубаво грозде 
и бtло сирене, пошегувахме се и за да мине по-лесно вре
мето, почнахме да четемъ. П . МаНДЖУКО8Ъ четеше биографията 
на руската революционерка София Перовска, а азъ - "Исто
рическитt учения. на Огюстъ Контъ" отъ Ilисаревъ. Не зная 
какъ, презъ време на четенето пакъ заприказвахме за социа

листи и анархисти. f\зъ все още поддържахъ тактиката и мето
дитt на борба на социалиститt, социалъ-демократитt, аП . Ман
джуковъ всячески искаше да ме убеди, че тактиката и методитt 
на анархиститt били по-добри отъ тtзи на социалъ-демокра
тип. Защо? - питахъ го . Той, като по-начетенъ, навеждаше 
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редъ доказателства и аргументи, които азъ единъ по единъ 

искахъ да оборя като несъстоятелни. Най-сетне той отсече: 
"Обстоятелството - каза той - че анаРХИСТИТБ сж подгонени 
днесъ отъ всички буржоазни правителства, че ТБ се преслед
ватъ, арестуватъ и тормозятъ, показва, какво ТБ сж по-опасниТБ 
и по-прави въ своята тактика, отколкото социалъ-демокраТИТБ, 
които буржоазията просто търпи, а даже открито толерира и 
насърдчава". I'\зъ, срещу тия негови аргументи, не можехъ съ 
нищо да му възразя и почти капитулирахъ въ спора, като се 

~адоволихъ да забеЛБжа съ ДУМИТБ: .l'\нархиститБ следватъ 
една главоломна политика". Терминътъ "главоломна политика" 
ББХЪ научилъ отъ единъ български социалистически вестникъ. 
П. Манджуковъ ядосанъ ми възрази: "Хакъ, главоломна по
литика ли?" 

- Да, главоломна политика .- отговорихъ азъ. 
Въ тоя моментъ той ме блъсна съ ржката си, а азъ го . 

цапнахъ по главата; той ми отвърна съ другъ ударъ върху 
гърдит-Б. И така: тихо, тихо, съ наЙ-ГОЛБМО предпазване ние се 
набихме единъ другъ и наругахме хубаво. Не оставаше нищо 
друго освенъ да се раздБлимъ. Угасихме свБщьта. Измъкнахм.е 
се отъ сандъка и отидохме да си легнемъ. До тогава СПБхме 
единъ до другъ, покрити съ по едно одеало. Нея вечерь се 
раздБлихме. Той остана въ единия край на стаята, а азъ оти- · 
дохъ НЪ тъкмо противоположния. Опасностьта, че НБКОЙ отъ 
насъ презъ нощьта на съньм ожеше да вика, да приказва и 

. пр. пренебрегнахме. Каквото ще да става - си казвахме. До 
сутриньта спахме добре, обаче, нито той, нито азъ не станахме 
на оriреДБленото време и се излежавахме и даже замисляхме . 
да ИЗЛБземъ отъ магазина. Това, обаче, ББше абсолютно невъз
можно, тъй !{ато наемателя Нанчо дохождаше само два пжти 
презъ седмицата и при това на точно опреДБлено време. Точно 
около единъ часъ преди неговото дохождане, ние, макаръ при 

видно, поза!{ривахме отвърстието на канала, тихо изваждахме 

отъ вжтре жеЛБзата на вратата и Нанчо, когато пристигаше, 
съвсемъ свободно си отваряше съ ключа вратата, влизаше въ · 
магазина винаги съ НБЩО въ ржка - по 1 - 2 пакета. Следъ 
СМБната . на часовоя, той си отиваше обратно. Презъ тоя день 
Нанчо НБмаше да дойде. Ние лежахме до 11 - 12 часа, ста
нахме и закусихме. Сръднята вече ББше ни минала и ~BaMaTa 
се упжтихме къмъ долния етажъ, като единиятъ взема дръжката 

на духалото, а другия - торБИТБ и хайде пакъ долу въ канала 
на работа. 

32. Пакъ на работа въ канала 

Сръднята се забрави и ние почнахме да работимъ въ ка
напа, като презъ 1О - 12 дни се СМБнявахме. Ние излизахме 
въ града , а ВМБСТО насъ дохождаха да работятъ въ канала 
Сл. Мерджановъ и П. Соколовъ. Двама по двама подъ редъ,.. 
шоредъ нужцитt на кржжока. 
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Ние се xpaHtxMe изключително съ суха храна: хлtбъ, си
рене, салами, плодове, сухари. Вода за пиене вземахме въ съв
семъ ограничено количество въ специални стъкла съ малки 

устия, които ужъ съдържаха "мастило" и се пазеха въ склада 
съ "хартията". . 

Отъ нея вода малко хабехме за други цели. Даже при 
cMtHaTa ние едва намокряхме една морска гжба (сюнгеръ) въ 
вода, съ която си избърсвахме лицето, врата, ушитt и ржцетt 
отъ пръстьта и праха, следъ което сваляхме горнитt и долни 
дрtхи, обличахме нашитt, които обикновено носехме и пъргаво 
се отзовавахме на улицата, минавайки свободно покрай Бан
I<aTa и излизахме на широката улица. Щомъ си отидехме въ 
квартирата, или трtбваше да си измиемъ цt.лото тtло, ИЛИ пъкъ 
да отидеf"lЪ на баня. Следъ това 5 - 1О дни почивахме. Презъ 
това време поддържахме кореспонденция съ Солунъ, Одринъ, 
Пловдивъ ИЛИ пъкъ правtхме съвсемъ рtдки срещи: съ пред
ставителя на ерменския комитетъ въ Цариградъ, съ нtкои наши 
познати, било съученици или нtкои българи въ Цариградъ, съ 
които се познавахме като българи-македонци. 

Тайната бt запазена. Освенъ насъ и Нанчо абсолютно 
никой въ града не знаеше какво "работимъ" ние въ Цариградъ. 
Съ гражданството н-Бмахме никакви в.р-:ьзки, пыъъ и познан
ствата, които имахме, ние ги отбtгвахме най-старателно. Презъ 
деня ние обикновено ' стояхме въ кжщи, щомъ като не бtхме 
на работа въ канала. Привечерь излизахме на разходка и се 
отбивахме въ нtкой паркъ, като "Таксимъ", "Пети-шанъ" и пр. 
Останалото време прекарвахме сами, било по улицитt, кафе
нетата, градинит-Б и пр. , като винаги се движехме изключително 
по двама. 

зз. Преследване и укриване 

Въ. разстояние на 'нtколко дни, види се по H1;I<oe нареждане 
пакъ отъ Илдъза, цtлата явна и тайна полиция бt на кракъ. 
По I<афенетата, театритt, градинитt арестуваха и прибираха 
на групи отъ ПО 2, 3 и 5 души и всички отвеждаха въ уча
<:тъцитt . Разбира се, следъ като почти всички се "прецеждаха" , 
по-голtмата часть освобождаваха, а една съвсемъ .малка часть, 
по-съмнителни лица бидоха интернирани или екстернирани. 

Вследствие на тоя стремежъ на явната и тайна полиция 
да залови по-свободолюбивата младежь, ние се опасявахме 
да не бждемъ заловени. F\зъ минавахъ ужъ като младежь, 
който очаква да постжпва въ Галата-Сарайския лицей, П. 
Манджуковъ минаваше за служащъ, П. Соколовъ - за худож· 
никъ, а Сл. Марджановъ  инженеръ, обаче, при една по
щателна провtРКд, всички тtзи наши твърдения и професии 
явно щtха да пропаднатъ и ако не заловt,ха нtщо компроме
тирующе, безъ друго щtха да ни интерниратъ или пъкъ екстер
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ниратъ въ България, което почти за насъ б-t,ше арестъ, даже 
убийство. 

Вследствие на взетитt строги м-t,рки, Слави Мерджа
новъ замина за нtКОЛКQ дни въ единъ отъ островит-t" ужъ на 
курортъ, П. Соколовъ се приструваше на заболtлъ и не изли
заше на улицата, упражнявайки въ . кжщи своята професия . на 
художникъ. Той рисуваше доста добре и за прикритие БЕше 
нарисувалъ и нарочно оставилъ въ кжщи н-t,колко добре изра
ботени картини, които служеха като стока за продань... f\зъ 
и Манджуковъ не знаехме кжде да ходимъ. Решихме да оти
демъ при н-t,кой познатъ и подъ нъкакъвъ претекстъ да оста
немъ ужъ на гости 5-6 дни. Тъй и направихме . И. Фенкйови, 
мой съученикъ отъ Солунската гимназия, б-t,ше чиНОвникъ въ 
банката "Креди Лионе". Посетихме го и му обtщахме, че ще 
му отидемъ на гости. Той заедно съ свойта майка и сестра 
жив-t,еше въ Стамбулъ, близо къмъ Санъ-Стефано. Той взе от
пуска и ние като негови познати-съученици и другари, му б-t,хме 
на гости ц-t,ла седмица, безъ той да се досtщаше, че ние на
рочно не искахме да се движимъ по Пера, Галата, Орта-Кьой 
.или Стамбулъ. Нtколко дни тамъ прекарахме много добре и " 
почти безгрижно. За нtколко дни тревогата мина и замина . 
Следъ погребението на убития италиянски краль, всичко у.тихна . 
Раздвижването на полицията намаля и ние пакъ се прибрахме 
по квартирит-t, си, следъ което отново пакъ се явихме на ра
бота въ канала . 

34. Единъ споръ, по поводъ на едно писмо 

Н-t,колко дни следъ започване отново на рабатата въ ка
нала, Слави Мерджановъ получи едно писмо по пощата. От
ворилъ писмото И вижда, че е написано съ специаленъ шифъръ, 
който шифъръ за него б-t,ше непознатъ. Запита ме дали бихъ 
могълъ да го прочета . Заявихъ му, че не м.ога да го прочета, 
обаче, отъ всичко личи, че това пис;мо изхожда отъ В. М. Р. О., 
тъЙ като само тя си служи съ такъвъ сложенъ шифъръ, съ
стоящъ се отъ славянски, гръцки и латински букви. Отъ по
черка върху плика, забелtзахъ, че писмото е писано отъ Хр. 
Матовъ, понеже като мой учитель азъ познавахъ добре него
вия почеркъ. Сл. Мерджановъ прибра писмото и писа да му се 
изпрати l{люча, за да го прочете. Следъ н-t,колко дни получи 
!{люча, прочете писмото, което наистина се оказа, че произхожда 

отъ В. М. Р. О. Съ това писмо Централния номитетъ на В. М . 
Р. О. възлагаше на Сл. Мерджановъ да се заеме и наложи на 
училищния qтд-t,лъ при Екзархията, щото изпратения списъкъ 
на учителит-Б, които тр-t,бваше да се назначатъ почти въ всички 
-Dадове на Македония, да се приемебезъ изм-t,нение. Съ това 
-исмо Централния комитетъ на В. М. Р. О. искаше за пръвъ 
-жть отъ насъ услуга. До тогава ние нъмахме никакви отно
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шения съ ц. К. на В. М. Р. о. и даже не желаехме да имаме. 
Нашиятъ пжть бi3ше опредi3ленъ, ние представлявахме единъ 
конспиративенъ терористически кржжокъ, който подготовля
ваше опредi3лени терористически акции чрезъ динамитни атен
тати отъ свое име, безъ да се опираше на широкитi3 народни 
маси. По поводъ на това писмо между п. Манджуковъ и Сл . 
Мерджановъ се заведе единъ остъръ споръ, който стигна даже 
до взаимни обиди . докато Сл. Мерджановъ искаше да се яви 
въ услуга на ц. К. на В. М . Р. о., п . Манджуковъ, напротивъ, 
категорически бi3ше противъ, заявявайки: "Ние Hi3MaMe никакви 
допирни точки и съотношения съ ц. К. на В. М. Р. о. и не 
желаемъ да имаме, защото това може да има лоши послед

ствия, отъ които, може би, най-напредъ ние, като чисто кон· 
спиративна група, да пострадаме, т. е. ще осуетимъ готвящата 

се акция. Спорътъ отъ частенъ помежду двамата (Манджуковъ 
и Мерджановъ) взе по-общъ характеръ. Той вече не бi3 споръ 
по даденъ конкретенъ въпросъ, а стана принципаленъ. Трети
раше се вече въпроса -.:. трi3бваше ли изобщо да имаме отно
шения съ В. М. Р. о. или не. п. Манджуковъ и п. Соколовъ 
бi3ха категорически противъ. Сл . Мерджановъ поддържаше, че 
това е първата и единствена услуга, която ц. К. на В. М . Р. о. 
иска отъ нашата група, като, разбира се, визираше по-скоро 
себе си. Следъ цълги дебати, взема се решение да се наЛQЖИ 
списъка на Екзаркията, но като сжшевременно се подкани и 
самиятъ Екзархъ да внесе една сума поне отъ 200 турски лири 
въ касата на нашия кржжокъ. Списъкътъ се предаде. Той почти 
изцi3ло, съ изключение на 3-4 учители въ Битоля и Солунъ, 
се прие и оставаше да се получатъ и паритi3 . Екзархътъ нито 
отричаше да даде · пари, нито се съгласяваше. Ние се намi3рихме 
на кръстопжть. Веднажъ ангажирани, не можехме ей-тъй безъ 
Bci3KaKBo основание, да се откажемъ отъ нашитi3 предявани 

вече ИСI<ания. Екзархъ Йосифъ I чрезъ своя апаратъ бi3 узналъ 
всичко и намi3рилъ за YMi3CTHO да се броятъ паритi3, но не на 
Сл. Мерджановъ, а направо чрезъ трето лице да се внесатъ 
въ София въ касата · на комитета - Борисъ Сарафовъ. Отъ из
хода на тая работа, ние останахме полузаДОl:Jолени, тъй кат<;> 
все пакъ излi5зохме съ известенъ активъ, като накарахме Екзар
хията да се вслуша въ нашия гласъ. 

37. Опитъ за бързо набавяне динамитъ 

Работата въ· канала бi3ше доста напреднала - ние бi3хме 
вече излъзли къмъ улицата и наближавахме до самитi3 основи 
на Банката. Скалата не бi3ше вече тъй твърда, поради това че 
отъ llовърхностыа на улицата постепенно-постепенно дъждов

ната вода бi3 прониквала все повече и повече и по тоя начинъ 
скалата, макаръ пакъ все още сравнително твърда, по-лесно се 

откъртваше. Въ канала, когато бi3хме стигнали подъ улицата, 
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почти подъ нозетt. на часовоя, имаше вече и доста вода. Наи
стина, по-лесно се копаеше, обаче, отъ постоянната влага 
свt.щьта по-мжчно горt.ше. Ние при все това продължавахме. 
Магазинътъ се изпълни съ 15-20 голt.ми каси, всички добре 
подредени и пълни съ "стока" - камъни и ГfpЪCTb, НО отъ 
горе и покрай цепнатинитt. между дъскитt. бt.ха грижливо по
ставяни листове отъ амбалажна хартия, изобщо доста прилично 
(" търговски") опаковани каси . 

Едновременно съ това работата и въ Солунския каналъ 
добре вървt.ше. Скоро щt.хме да стигнемъ основитt. на Бан
ката, а пъкъ освенъ нt.колко бомби и 1О-на кила бертолетова 
соль ние други взривни вещеС'тва (динамитъ и пр.) Ht.MaxMe. А 
безъ достатъчно количество динамитъ нищо не можеше да 
стане. Сл. Мерджановъ се опита да достави отъ България, тъй 
като нt.кжде къмъ Ямболъ имало Ht.KaKBo предприятие или 
кариера, отъ чиито предприемачи или собственици могло или да 
се открадне, или пъкъ да се купи достатъчно количество ди

намитъ - Нобеловъ динамитъ. Чакахме една-две седмици и се 
оказа, че е абсолютно невъзможно да се вземе и донесе дина
митъ отъ България, защото такъво количество 100-120 кило
грама не можеше да се намt.ри. Не оставаше нищо ДРУГО, ' ос
венъ да се иска съ пари или за услуга отъ ерменскиятъ коми

тетъ. Сл. Мерджановъ въ продължение на цt.лъ месецъ не 
постжпи на работа въ канала, а изключително се бt.ше заелъ 
чрезъ ерменцитt. да се набави динамитъ. Той бt.ше въ връзка 
съ единъ ерменски революционеръ . живущъ въ 

Цариградъ подъ псевдонима Козаковъ. Последниятъ, както съ 
Сл . Мерджановъ, тъй и съ насъ поддържаше добри отношения 
и винаги бt.ше готовъ да ни бжде въ услугитt., като се анга
жира лично той, чрезъ своитt. другари и приятели, да ни снаб
ди съ динамитъ. Ние искахме най-малко 1ОО килограма. Той ни 

' обеща даже повече, но каза, че динамитъ могло да се намt.ри 
само въ Батумъ. Ние се съгласихме и му казахме да ни даде 
връзки съ ерменския комитетъ въ Батумъ на едно наше лице, 
т. е. единъ отъ нашата група , който да отиде въ Батумъ и да 
получи динамита. За пренасянето ний поемахме грижата . 

Козаковъ, винаги любезенъ и винаги готовъ да ни бжде 
въ услуга, ни съобщи, че той всичко ще нареди и че BMt.CTO 
единъ или двама отъ насъ да отиватъ въ Батумъ и се изла
гатъ на рискъ въ чужда страна, въ непознатъ град ъ, самиятъ 

той ще направи ВСичко възможно и ще достави динамита, кой
то ние въ изправно състояние , готовъ само за запалване, щt.х
ме да получимъ въ Цариградъ. Тази готовность на Козакова 
още повече ни ободри и ние ликувахме отъ радость, ТЪЙ като 
нt.маше вече да се чакатъ месеци, а само нt.колко седмици. 
Ние съ още по-голt.ми усилия и ревность продължихме работата. 

Презъ последнитt. нt.колко седмици въ канала работt.хме 

Павслu Шате !3 ъ - 8 1) Македон ия 1-IOj.lЪ рОбстВО . 5 
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почти само азъ и П. Манджуковъ, а Сл. Мерджановъ и П. СО 
коловъ подготовляваха изпълнението на плана. 

Така, работата въ канала продължаваше . Ние вече стиг
нахме до самит-Б ст-Бни на Банката. Скалата почти изчезна. Яви 
се почти ровка почва. Дъждовнат ~ вода, която презъ тржбит-Б 
се е спускала отъ покрива на зданието, б-Б толкова подронила 
скалата, че при основит-Б на Банката почвата б-Б извънредно мека. 

36. Привършване работата въ канала 

Решихме, следъ като стигнемъ до основит-Б или подъ са
мит-Б основи на зданието подъ правъ жгълъ, да изкопаемъ още 
по 1-1.50 метра въ л-Бво и д-Бсно, а следъ това да спремъ. 
Динамитътъ , като се поставеше долу, едната часть тр-Ббваше 
да се постави въ продължението на канала къмъ л-Бво, а дру
гата - къмъ д-Бсно И то по тоя начинъ взрива щ-Бше да бжде 
по-силенъ и разрушаването на зданието по-силно и сигурно . 

Това решение се взе, следъ като Сл. Мерджановъ се б-Бше 
съвещавалъ съ специалистъ-пионеръ и по пресм-Бтванията Сл. 
Мерджановъ б-Б "изчислилъ", че е необходимо да се постави 
подъ основит-Б на банковото здание най-малко 1ОО килограма 
пр-Бсенъ динамитъ. Съгласно взетото решение, ние двамата съ 
П. Манджуковъ се спретнахме да изработимъ окончателно ка
нала съ двет-Б разклонения. Въ канала по-лесно се копаеше, 
но въ последнит-Б дни започна да излиза все повече и повече 
влажна пръсть, която при изхвърлянето и прем-Бстването и въ 
сандъцит-Б захващаше много повече м-Бсто, отколкото дребнит-Б 
парчета отъ скалата. Тр-Ббваше да се доставятъ и остаВ9ТЪ на 
наше разположение въ склада още н-Бколко празни сандъци. 

37. Едно улично куче 

Единъ день Нанчо съ една кола донесе н-Бколко каси . 
Той отворилъ вратата, съ помощьта на коларя внесълъ праз
нитЪ сандъци въ склада, платилъ възнаграждението на коларя 
и се качи при насъ на втория етажъ. Посед-Бхме, разговорихме 
се, уговорихме кога точно пакъ ще дойде и нагласихме часов
ницит-Б си и Нанчо си отиде. Следъ като изл-Бзе и заключи съ 
ключа външната врата, а ние следъ 5-1 О минути сл-Бзо~ме въ 
долния етажъ, за да почнемъ пакъ работата си. Въ момента 
когато вдигнахме дъскит-Б, поставени за прикритие върху усти
ето на канала, забелезахме едно улично куче,че спи на самитЪ 
дъски. к'акъ и отъ кжде б-Бше дошло това куче, лесно си об
яснихме това . Вратата е била полуотворена, кучето като е ми
наеало по улицата, е вл-Бзло въ полуотворената врата на ма
газина и като нам-Брило прохлада, легнало да спи. Нанчо не е 
можалъ това да забележи, защото б-Бше горе при наС'ъ. При 
излизането си тоже Нанчо не е можалъ да забележи кучето, 
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защото не е подозиралъ нъщо подобно, пъкъ и какъ би мо
гълъ да забележи какво има тамъ подъ стълбата, кждето, 
както при влизане или излизане, той даже не хвърляше по
гледъ къмъ това скжпо за насъ мъста . Кучето спъше, а ' ние 
се смъяхме и чудЪхме. Почакахме доста, а то все още продъл
ж'аваше да спи. Явно бъше, че то щъше да продължава своя 
сънь цълия день, а презъ нощыа, както всички улични кучета 
изъ Цариградъ, ще стане отъ мекото си книжно легло и ще 
поиска да излъзе вънъ на улицата. Въ първиятъ моментъ отъ 
голъмата изненада, ние не знаяхме какво да правимъ съ това 
куче. Деныъ и безъ това бъше изгубенъ. Почнахме да се без
ПОкоимъ. То сега спи - си казвахме ние - но презъ нощьта, 
когато стане ще почне или да вие, или най-малкото да дърпа 
съ нозетъ си нъкое отъ крилата на желъзната врата, която 
бъше тъкмо срещу часовоя. П. Манджуковъ се ядоса и почна 
да к рещи, хващайки се за коситъ на главата, говорейки: 
"Какво стана .... какво направихме? Сега, следъ толкова трудъ 
и изразходвани средства, за едно улично куче, може би, ще се 
откриемъ и всичко ще пропадне. а ние пъкъ ще тръбва да за
гинемъ заради това пусто куче . За какво? За едно краставо 
цариградско куче. Който ще чуе и разбере, всъки ще се смъе, 
всъки ще ни осжди, всъки ще се подиграва. Каква печална 
участь, каква орисия " . Манджуковъ продължаваше да хули 
всичко, което му премина презъ ума, а кучето продължа

ваше своя дълбокъ сънь. По едно време кучето се събуди и 
взе да се прозява. Ние съ малко хлъбъ и салами го подлъ
гахме и то дойде при насъ. То почна лакомо да яде. Въ това 
Bp~Me ние взехме окончателно решение да го убиемъ съ дле
тото, безъ да му дадемъ възможность даже да изквичи. f\зъ 
заговорихъ на Манджукова най-сериозно. 

"Ти, Петре, си билъ комита, носилъ си пушка и ножъ . 
Ето ти случай да си покажешъ майсторлука ...". ' 

Тъй и стана. Кучето бъше при насъ. f\зъ ужъ го галя, 
изведнажъ го хванахъ за гърба и го притиснахъ, а Манджуковъ 
съ нъколко удари по главата и по корема го уби. То бъше 
вече мъртво. Предъ насъ се изпречи въпроса - какво да го 
правимъ? Не оставаше освенъ да го заровимъ въ единъ отъ 
пълнещитъ се сандъци и пакъ съ пръсть да го покриемъ, тъй 
както правъхме почти ежедневно и съ изпражненията НИ ••• 
Вдигнахме убитото куче, поставихме го тъкмо въ сръдата на 
сандъка, натрупахме го отгоре съ пръсть и го заровихме. 
Деньтъ мина, обаче , ние вече работа не хванахме. Слънцето 
почна да залъзва, ние се качихме пакъ горе на втория етажъ 
и до късно презъ нощьта, предъ слабата свътлина на трептящата 
спармацетова свъщь коментирахме случката съ кучето. 

Приказвайки на тая тема, ние пакъ дойдохме до заключе
нието, че за конспиратора нъма по-лошо нъщо отъ случаЙностыа. 
Както често пжти една оби!{новенна случайность дава на де
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тектива възможносьта да подуши и открие нетърсено и неди

рено нъщо отъ него и безъ да ще той се натъква на хубава 
плячка, получава възнаграждение за своя "нюхъ", така сжщо 
и една дребна случайность съ такова куче можеше да разкрие 
нашия каналъ и нашата къртовска работа щъше да отиде на 
вЪтъра. 

38. Въ очакване на динамита 

Каналътъ бъше вече на привършване и ние следъ като 
последния пжть излъзохме отъ магазина, въ разстояние на 1О 
дни, никой отъ насъ четиримата не отиде на работа, тъй като 
всичко вече зависеше отъ снабдяването ни съ по-голъмо или 
по-малко количество динамитъ. Всичко бъше съсръдоточено въ 
Козаковъ. Той, наистина, се зае здраво да ни снабди съ ди
намитъ, като ни даваше пълни увърения, че въ най-късо време 
динамитътъ ще бжде на наше разположение, обаче, ние все пакъ 
не му вървахме и чакахме съ нетърпение да видимъ динамита 
и го прибер.емъ на сигурно мъсто, за да можемъ да си послу
жимъ съ него. 

На 18 септемврий 1900 година, къмъ 4-5 часа следъ 
объдъ, азъ и п. Манджуковъ бъхме въ кафе "Есперансъ", на
ходяще се близо до Галата-Сарайския лицей. Въ единъ мо
ментъ, една часть отъ посtтителитъ, които бъха отъ къмъ вра
тата и прозорцитЪ, станаха отъ мъстата си и прави наблюда
ваха нъщо вънъ на улицата "Пера", предъ полицейския уча
стъкъ, I<Jкдето се помtщаваше и окржжното управление. И ние 
двамата отъ любопитство станахме и забелязахме, че една тълпа 
отъ хора: мжже, жени и деца се бъха спрtли по всичкитъ тро
тоари на кръстопжтя и нъщо наблюдаваха . И · ние се присъе
динихме къмъ тълпата, като се приближихме къмъ центъра на 
зрелището и видъхме каl{Ъ нъколко полицаи и стражари бъха 
обиколили нашия познатъ Козаковъ и искаха на сила да го 
въведатъ въ участъка. Козаковъ, съ бастунъ идържащъ въ 
едната си ржка свалената ОТЪ главата му шаr.lка, съ ржкома

хания и живи жестове се противъше на полицаитъ Публиката 
(изключително любопитствуваща) Бсе повече и повече се уве
личаваше. Това спъваше полицейскитъ да бждатъ брутални 
къмъ арестувания Козаковъ, а той все повече и повече вземаше 
I<уражъ и опонираше на полицейския комисаръ. Въ тоя моментъ 
на мt::топроизшествието дойде едно цивилно лице, следъ което 
вървtше гавазина за руската легация, който своевременно, кой 
знае какъ, е билъ уведоменъ, че Козаковъ (руски поданникъ) 
е арестуванъ. Се/<ретарыъ се спръ, поразпита Козаl<ова нtщо 
и още сжщия моментъ се обърна къмъ полицейсхия комисаръ 
и му каза: "Козаковъ, като руски поданникъ, ще бжде заведенъ 
въ Консулството, (ждето ще се проследи и ще се види пре
стжплението, за което се иска задържането му отъ властыа". 
Полицаитъ, обаче, се мжчеха на всъка цена да бжде Козаковъ 
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закаранъ въ участъка, обаче, секретарьтъ на руската легация, 
почти разгневенъ, взе да вика съ високъ гласъ, че арестува

НОТО лице ' не е турски поданникъ, а руски и, следователно, 

вм-Бсто въ участъка, ще бжде заведенъ въ консулството . Се
кретарьтъ хвана Козакова за ржка и заедно се гавазина оти
доха по главната улица "Пера" по направление къмъ тунела, 
близо до който б-Бше и пом-Бщението на руската легация. По 
тоя начинъ, вм-Бсто въ участъка, Казаковъ биде задържанъ въ 
руското консулство. Нощьта мина. Ние нищо повече не знаяхме 
и съ нищо неможахме да си обяснимъ , зашо Козаковъ б-Б аре 
стуванъ. На другия день Сл. Мерджановъ, чрезъ н-Бкои свои 
познати разбра всичко. Козаковъ билъ арестуванъ къмъ Галата 
и полицаит-Б безъ да знаятъ даже поданството му, следъ аре
стуването му го повеждатъ къмъ участъка, за да го предста

вятъ лично на мютесарифина, който тр-Ббвало да го види, а 
следъ това да го задържи въ затвора при участъка, кждето 

всички политически затворници отъ тази часть на града най
напредъ се разпитваха и разследваха, а следъ това се отпра

вяха къмъ надлежния затворъ, Козаковъ е използувалъ пока
ната на полицеЙСI{ит-Б, само и само да мине по н-Бкоя по-мно
голюдна улица, кждето е предполагалъ, че ще срещне н-Бкой 
свой познатъ и чрезъ . мимика или даже безъ вс-Бкакъвъ знакъ, 
случайния зритель, неговъ познатъ, ще съобщи въ консулството. 
Тъкмо тъй и стана. Козаковъ още преди да прекрачи прага 
на полицейския участъкъ, легационния секретарь интервенира 

и вм-Бсто въ участъка, Козаковъ се нам-Бри пакъ въ арестъ, но 
вече въ КОНСУЛСТВОТО, при Руската легация, чиито входни врати 
постояннО по това време се пазеха отъ по двама въоржжени 

руски войници-моряци. Така че Козаковъ ловко се нам-Бри не 
на турска, а на руска територия. 

Следъ 1-2 дни ние научихме въ подробности точно кжде, 
въ коя кжща, какъ и защо е билъ арестуванъ Козаковъ. Въ 
деня на арестуването му въ пристанището пристигналъ единъ 

руски търговски параходъ отъ 6атумъ . Тоя параходъ въ два 
по-обемисти куфари е донесълъ и поржчания динамитъ. Коза
ковъ е знаялъ това н-Бколко дни по-рано. Предварително анга
жиралъ двама познати ерменци-хамали, които тр-Ббвало да взе
матъ куфарит-Б отъ парахода и да ги занесатъ до една кжща 
пакъ близо до бр-Бга на морето, кждето Коза ковъ лично тр-Бб
вало да приеме "стоката". Въ опред-Бления часъ Козаковъ е 
тр-Ббвало да отиде въ конспиративната квартира, да плати уго

вореното възнаграждение 1О наполеона и да прибере куфарит-Б 
съ стоката. 

Ерменцит-Б хамали не сж знаяли точно какво има въ 
куфарит-Б. Т-Б сж предполагали, че .е н-Бкаква стока, която по 
контрабанденъ начинъ тр-Ббвало да се вземе отъ парахода, за 
да се занесе въ посочената кжща, безъ да мине презъ митни
цата. Хамалит-Б-ерменци взели куфарит-Б и тайно съ т-Бмъ поз
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нати лодкари изваждатъ стоката на бръга, отъ кждето двамата 
ерменци-хамали взели по единъ куфаръ и пеша тръгватъ къмъ 
предварително опредълената кжща, за да предадатъ на заин
тересования контрабандираната стока. По пжтя, като носили 
куфаритъ, хамалитъ не се съобразили съ тяжес:тьта на стоката 
и сж носили куфаритъ, като доста много си превивали тълото 
си поради голъмата тяжесть на куфаритъ СЪ динамита. Като 
вървъли по една улица, случайно единъ дедективъ забелъзалъ 
това гърчене на хамалитъ-ерменци и като помислилъ, че може 
би да се пренасятъ патрони, проследилъ двамата ерменци. Ко
гато последнитъ влъзли въ опредълената кжща, дедективътъ 
повиква на помощь двама явни полицаи и всички влизатъ въ 

кжщата. Тамъ намиратъ ерменцитъ и ги питатъ какво има въ 
куфаритъ. Ерменцитъ-хамали заявили, че не знаятъ. 

- f\ми защо ги носите тукъ? - запитали полицаитъ. 
- Да ги предадемъ на притежателя на стоката? - отго

ворили хамалитъ. 
- Кой е той? 
- И ние не му знаемъ името, обаче, уговорили сме днесъ 

тукъ да се намЪримъ. Той следъ малко ще дойде и вие ще 
го видите. 

\ Полицаитъ излизатъ и въ стаята остава само дедектива. 
На опредъления часъ Козаковъ дохожда, влиза ВЪ кжщата, на
мира ерменцитъ, обаче, забелезва и трето лице въ цивилни 
дрехи. Козаковъ ги запитва кой е тоя човЪкъ. Тъ му казали, 
че не го познаватъ. Въ сжщия моментъ дедектива показва своя 
знакъ, че е полицейски агентъ и казва на КозаJ{ОВЪ, че е арес
туванъ. Въ сжщия моментъ пристигатъ полицейскитъ, аресту
ватъ Козаковъ и следъ малко всички се упжтватъ къмъ учас
тъка въ Пера, кждето по това време бъше центъра на специал
ната политическа полиция. 

Динамитътъ биде конфискуванъ Ерменцитъ-хамали арес
тувани, а Козаковъ заловенъ и арестуванъ въ една отдълна 
стая въ руското консулство. Въ продължение на 2-3 седмици 
Казаковъ като арестантъ престоя въ руското КОНСУЛСТВО. Ние 
на нъколко пжти, по единъ или двама, нарочно минавахме по
край входнитъ врати на КОНСУЛСТВОТО и по нъкога, обикновенно 
следъ объдъ, презъ вратата забелезвахме Козаковъ какъ се 
разхожда въ двора на консулството. Заведена бъше преписка 
между Консулството и турскитъ власти и въ края на крайщата 
виновностьта на Козакова се доказала и той единъ день биде 
натоваренъ на единъ руски параходъ и препратенъ ВЪ Русия 
на съответнит-Б сждебни власти. Късно, доста късно се научихме, 
че Козаковъ билъ осжденъ и интерниранъ на заточение въ 
вжтръшностьта на Русия, но кжде точно не можахме да научимъ. 

Тъй печално изгубихме динамита и рухнаха всички наши 
надежди, че ще можемъ да се докопаме до новъ динамитъ. 

Банкъ Отоманъ, която за прикритие ВЪ разговоритъ ни, 
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кореспонденцията и пр. алегорически наричахме "нев-Бстата" 
взе първата своя жертва -- Козакова. 

Сл. Мерджановъ, въ разстояние на н-Бколко дни, б-Б като 
лудъ. М-Бсто не го хващаше. Ние и тримата едва се движехме. 
Налегна ни една меланхолия и р-Бдко излизахме даже отъ квар
тирит-Б си. Почнахме да четемъ каквото ни попаднеше на ржка, 
а останалото време прекарвахме въ игра на табла. Кварти
рата на П. Соколовъ б-Бше по'удобна и по-приятна и често тамъ 
се събирахме. Презъ последнит-Б дни често ход-Бхме при П. Со
коловъ, обаче, все тъй меланхолични, едва ли не съвсемъ от
чаяни. Хазайкит-Б на П . Соколовъ, двет-Б сестри Климентина и 
Минерва и майка имъ съ нищо не можаха да си обяснатъ, защо 
сега б-Бхме ТЪЙ тихи, ТЪЙ унили, до като преди н-Бколко дни 
б-Бхме весели, см-Бяхме се съ т-Бхъ, шегувахме се, излизахме Нд 
разходка по градинит-Б, отбивайки се сегизъ-тогисъ и въ н-Бкоя 
сладкарница. Ние съ нищо не давахме ПОВОДЪ т-Б да разбератъ 
нашата тжга и нашето особенно положение. Хазайкит-Б предпо
лагаха, че нашата веселость и жизнерадость е изчезнала, поради 

н-Бкакво вземане-даване или пъкъ по н-Бкакъвъ другъ случай . 
Т-Б често ни запитваха, мжчеха се да ни предразположатъ да 
се изкажемъ, обаче, отъ никого нищо не можаха да разбератъ. 
Ние б-Бхме почти зан-Бм-Бли и нищо не б-Бше въ положение да 
ни накара да бждемъ жизнерадостни. Особенно словоохотливия 
шегаджия П. Манджуковъ б-Бше така унилъ, че съвършенно 
забрави по-предишния си хуморъ. 

З~. Нрестуването на Сл. Мерджановъ, а следь това ина 
останалитt нонспиратори 

Следъ н-Бколко дни отъ персонала на българското кон
сулство се научихме, че В. Стояновъ (Слави Мерджановъ) билъ 
арестуванъ . При неговото арестуване, когато полицаит-Б сж го 
подканяли да върви къмъ находящия се наблизу тамъ участъкъ, 
той се противилъ и даже се опиталъ да измъкне шиша отъ 
бастуня си и съ него искалъ да нарани едини~тъ отъ полицаит-Б, 
обаче, останалит-Б полицаи го заобиколили, хванали го за рж
цет-Б и брутално го завели въ участъка при Галата-Сарай. 

'На другия день биде арестуванъ и П. Соколовъ. 
f\зъ и П . Манджуковъ се прибрахме въ квартирата си и 

въ продължение на два дни даже не изл-Бзохме на улицата.1 ) 
Като предполагахме, че арестит-Б сж спр-Бли, на третия день 
азъ изл-Бзохъ и ОТИДОХЪ къмъ улицата, покрай участъка, дано 
забележа н-Бщо. Минахъ покрай самия участъкъ, отбихъ се въ 
една сладкарница, поржчахъ н-Бщо за ядене, постояхъ около 

1) По това време, както въ Цариградъ, така и въ ЦБла Турция 
адресни билети не се търсеха и не ВСБкога административно-полицей
ската власть знаеше ВСБКИ моментъ, КОЙ кжде легално ЖИВБе . 
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15-20 минути на почивка. Въ сладкарницата влъзе единъ ви
сокъ, сухъ, съ мургаво лице цивиленъ господинъ, съ фесъ. ТОЙ 
се обърна къмъ гарсоНа и му поржча нЪщо. Следъ малко гар
сона му поднесе една малка паница млъко съ оризъ. Лицето 
бързо изяде млъкото съ ориза, плати и си излЪзе. f1.зъ нищо 
не можахъ да забележа, нито пъкъ даже подозирахъ, че той е 
таенъ полицейски агентъ. Следъ 5 минути въ сладкарницата се 
повърна сжщия цивиленъ заедно съ единъ полицейски · агентъ 

въ униформа, спре се предъ мене и съ пръстъ ме посочи на 
полицая . Последниятъ любезно ме повика, излъзохме на ули
цата, упжтихме се по тъсния тротоаръ, а полицаятъ стоеше 
все отъ къмъ лъвата ми страна. Стигнахме до участъка и ме 
покани да влЪза. Следъ малко ме въведоха въ стаята на сж 
щото цивилно лице, което бъ наредило За моето арестуване 
въ сладкарницата . Отъ неговото държане, отъ самия разпитъ, 
отъ обноскитъ на околнитъ лица - писари и полицаи, схва
нахъ, че той е нъкой по,голъмъ чиновникъ - нъкой отъ ше
фоветъ на полицията. Още въ началото ми зададоха въпроса 
- какъ се казвамъ, отъ кжде съмъ родомъ и защо СЪмъ до

шелъ въ Цариградъ. 
Отговорихъ, че съмъ още ученикъ, че се казвалъ Павелъ 

П. Шатевъ и че съмъ дошелъ въ Цариградъ съ намърение да 
постжпя въ Галата-Сарайския Императорски Лицей . 

- f1.ми защо не следвашъ въ бългаРСI{ата гимназия въ 
Солунъ, юкдето си билъ досега - ме запита полицая. 

- Въ българската гимназия се учатъ много предмети, но 
френски и турски не могатъ добре да се изучаватъ, ТЪЙ като 
преподаването става по български, а пъкъ азъ искамъ добре 
да изуча френски и турски, които въ бждеще ще ми бждатъ 
отъ голъма полза, като гражданинъ и като човъкъ, защото 
безъ турски и френски мжчно може човъкъ да работи търго
вия въ Турция, - му отговорихъ. 

- Добре, добре ... много добре - каза чиновника-голъ
нецъ, завършвайки съ думитъ : "Ще видимъ ... " 

f1.зъ не отговорихъ нищо. 
- f1.ми кжде живъешъ? 
- Ей тамъ близо до старитъ гробища, при които има 

много кипарисови дървета . 

Какъ се к~зва улицата? 
Струва ми се, че тя нъма име и ако има не го зная? 
Кой номеръ? 
N2 16, отговорихъ азъ, като дnбавихъ, че вратата на 

кжщата е желъзна, срещу кжщата има едно праздно мъсто, а 
около него нъколко срутени, изгоръли отъ пожаръ кжщи. 

Шефътъ позвъни . Дойде единъ полицай. Каза му нъщо 
на арабски езикъ и полицая си излЪзе. Следъ това мене ме 
оставиха въ една малка стая при двама писари. Тамъ престояхъ 
нЪКОлко часа. Къмъ 6-7 часа вечерьта пакъ ме извикаха и 
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'1 акъ ме питаха кжде живЪя. f\зъ се престорихъ, че не зная и 
-!е не разбирамъ добре турски, та поради това, може би, не 
съмъ можалъ по-точно да имъ посоча кжщата, кждето живЪехъ. 
ПОВИ!<аха едно друго цивилно лице и то почна да приказва на 
хубавъ, чистъ български езикъ - източно наречие. F\зъ вече 
съ по-голъма ТОЧНОСТЬ опредълихъ коя бъ улицата и коя и 
каква бъ кжщата, въ която живЪя. f\зъ до тогава нарочно, въз
ползуванъ отъ незнанието на литературния турски езикъ, не 

N.ОСОЧИХЪ съ по-голъма ТОЧНОСТЬ улицата и кжщата кждето 
живъехме съ П. Манджуковъ, за да може той, като види, че 
азъ отъ сутриныа до късно следъ объдъ не се прибра хъ, да 
разбере и се досети. че и азъ съмъ арестуванъ. Обаче, следъ 
1-2 часа доведоха и П. Манджуковъ. Питаха го по турски какъ 
се казва. Той не разбираше и не отговаряше. Питаха го отъ 
кжде е. 

"Булгарияданъ" - отговори Манджуковъ. 
Бъше вече късно. Лампитъ съ свътиленъ газъ бъха вече 

запалени. Стаята бъше силно освЪтлена. Чиновникътъ-шефъ ни 
изглеждаше отъ главата до пЕ:титъ и ту СЪ ирония, ту съ за
кани искаше да ни сплаши. Стана много късно. Персоналътъ 
отъ учреждението отдавна бъше преустановилъ работата си. 
По едно време казаха на П. Манджуковъ да излъзе отъ стаята 
и той излЪзе. 

При излизането му вънъ отъ стаята шефътъ !{аза: "Очитъ 
му блещатъ като на сжщинска котка". 

Всички присжтствуващи се изсмЪха. И азъ се позасмъхъ. 
И наистина, по това време лицето на П. Манджуковъ, 

което- винаги бъше бъло, бъше станало съвършенно бледо, а 
ПЪкъ синитъ му свътли очи блъщеха !{ато малки стъклени 
сфери, а косата му, сы�ашъъ не вчесана презъ деня, рой косми 
стърчеха и му придаваха особенъ видъ, поради което и ше

фътъ се изрази, че прилича на сжщинска котка - косата · му 
бъше настръхнала, наежена. 

40. Въ затвора 

Следъ маЛl<ООТЪ стаята изведоха и мене. Съ единъ по
лицай слъзохме въ най-долния етажъ и вмъсто КЪмъ изходната 
врата къмъ улицата, той ме отведе къмъ вжтрешностьта на 
двора " на едно друго прилепено къмъ участъка помi3щение 
къмъ затвора. Стигайки до затвора, спръхме се предъ една 
i>iaЛКЭ врата. Полицаятъ извика високо: " Шабанъ! .. , Шабанъ!" 
Отвжтре се показа единъ едъръ човъкъ, обвитъ ВЪ кожухъ, 
съ силенъ гръмливъ гласъ. 

- Какъвъ е тоя? - запита Шабанъ. 
- Предавамъ ти единъ българинъ - отговори полицая. 
f\зъ бъхъ вече въ двора на самия затворъ. За моментъ 

'1Олицая, който ме предаде на надзирателя на затвора, повика 
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на страна надзирателя Шабанъ ага, каза му нъщо тихо, безъ 
да мога да го зачуя, следъ което си излъзе на ВЪнъ отъ за
твора . 

Следъ това Шабанъ ага тръгна напредъ, а азъ следъ 
него. Качихме се по една стълба. Шабанъ ага отвори една врата 
на една голъма дъсчена решетка и извика силно: "Нури баба, 
Нури баба". 

Отъ една отъ стаитъ излъзе единъ старъ турчинъ, на ко
гото Шабанъ ага каза да ме заведе въ неговия каушъ (стая), 
а отпосле го извика на страна, поговори съ него· насаме тихо 

и си излъзе; 
Бъше много късно. Въ стаята всички сп1>ха. f\зъ влъзохъ 

и Нури баба ми посочи мъстото, кждето азъ тръбваше да седна 
и да лежа. То бъше почти задъ вратата на голи дъски. До мене 
бъше легналъ единъ младежъ Панайотъ, който говореше на 
разваленъ български езикъ. Поседъхъ малко, а следъ това лег
нахъ на дъскитъ. Панайотъ, отъ любезность и състрадание, ма
каръ че се не познавахме, ми даде една малка възглавничка. 

f\зъ легнахъ и съмъ бързо заспалъ. 
Сутриныа, когато се събудихъ, азъ пръвъ станахъ на 

крака. Нури баба бъше вече буденъ, но лежеше въ леглото си. 
Какъ си българине, попита Нури баба . 
Добре съмъ - му отговорихъ. 
Добре... добре - приповтори ТОЙ - знаешъ ли 

турски? 
Да. 
Много добре. Сега ще знаешъ, че презъ деня ще мо

жешъ да излизашъ въ коридора, ще се разхождашъ, както ос

таналитъ арестанти, обаче, съ никого отъ хората въ съседнитъ 
три стаи нъма да приказвашъ . f\KO се оr\иташъ да приказвашъ 
съ нъкого, за тебе ще бжде по-лошо - завърши Нури баба. 

- Добре - отговорихъ азъ. 
Следъ това намърихъ време да запитамъ моя съседъ 

по легло, Панайотъ, какво представлява отъ себе си тоя Нури 
баба. 

- И той е арестантъ, но е шефъ на всички ни, които се 
намираме въ тази стая - ми заяви Панайотъ, като завърши съ 
думитъ: "Добъръ човъкъ е и всички го слушатъ" . 

f\зъ за пръвъ ПiYi.ТЬ въ живота си виждамъ затворъ. Не 
разбирахъ какво е това "Каушъ-ассия", а още по-малко 
знаяхъ за порядкитъ въ затвора. Отъ началото все мълчахъ. 
f\KO нъкой ме запиташе за нъщо, азъ отговаряхъ, ако ли не 
- мълчахъ. Слушахъ разговоритъ, пъснитъ и танани}{анията, 
глъчкитъ, виковетъ на гардиени и слуги и ми се струваше, че 
се намирамъ въ нtкой лабиринтъ. Едни охкатъ, други пъятъ, 
трети се разговарятъ, а повечето се веселятъ и шегуватъ. 
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41. Първиятъ разпитъ 

Настжпи втората нощь. Всички, следъ като приготвиха 
леглата си, запалиха цигаритъ и се разположиха на леглата си, 
почвайки групово да се разговарятъ. F\зъ, почти въ жгъла задъ 
вратата при Панайотъ, само наблюдавахъ и слушахъ. Въ мо
ментъ се зачу, че вратата на решетката въ коридора се отвори 

и ~динъ господинъ съ тежки стжпки върви по продълговатия 

коридоръ, следъ I<OeTo влъзе въ нашата стая. Той поздрави 
Нури баба и седящия до него Османъ ефенди (по професия 
адвокатъ, осжденъ на една година за злоупотръбление на до
върие, тихъ, интелигентенъ човЪкъ). Нури баба му отговори съ 
думитъ: "F\лейкюмъ селямъ" . 

Новодошлиятъ въ затвора главенъ надзиратель ме повика. 
f1зъ станахъ правъ и тръгнахъ следъ него. Той напредъ, азъ 
следъ него стигнахме до вънщната врата. Тамъ ни чакаше 
единъ полицай. Гардиенина (надзирателя) ме предаде на поли
цая и пакъ затвори вратата на затвора. Следъ като съ полицая 
излъзохме отъ вратата, вмЪСТО къмъ входната врата на уча
стъка, качихме се на втория етажъ и паН'ъ въ сжщата стая и 

при сжщия шефъ-полицаЙ. Посочиха ми единъ столъ и азъ 
седнахъ . Шефътъ-полицай ме запита: "Какъ е въ затвора? 

- Не е добре - му отговорихъ. 
- Не, я - отговори голЪмеца. 
Дойде единъ писарь, взе хартия и се приготви да пише. 

Въ тоя моментъ шефа-полицай започна да ме разпитва, като ми 
задаваше редъ въпроси, на които азъ безъ стъснение отгова
ряхъ. Той ме пита: какъ се казвамъ, кога и кжде съмъ ро
денъ, кжде съмъ се училъ, имамъ ли родители, кжде сж тъ и 
съ какво се занимава баща ми и пр. и пр.. Следъ това ме пита 
::J.али познавамъ лицето Илия Дуровъ. 

Да - отговорихъ . 
- Кжде и какъ се запозна съ него? 
- Тукъ въ Цариградъ~ Случайно, като българи се намъ

рихме въ гостилницата на хотелъ "Македония", кждето и азъ 
често се хранъхъ презъ ваканцията. 

Познавашъ ли други хора въ Цариградъ? 
- Да. Едни познавамъ отъ тукъ, като по-редовни посети

тели на гостилницата - учители, студенти; а други зная още 

отъ Солунъ. 

Между другото посочихъ Йосифъ Фенкйови и още единъ 
или двама отъ костурско, живущи въ Цариградъ,' ученици въ 
Галата-Сарайския лицей. 

Познавашъ ли лицето Василъ Стоя но въ? 
Не. 

F\ми П. Соколовъ?. 

Сжщо не. 
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Какъ, не, - очудено и заканително, станалъ на крака, 
ми каза чиновника. 

Да. Не ги познавамъ, но ако ги видя, може би по фи
зиономията ще ги позная. 

Следъ н-t,колко минути доведоха отъ друга стая Сл. Мер
джановъ и П. Соколовъ И ме запитаха познавамъ ли ги. 

-. Лично не ги познавамъ, обаче, виждалъ съмъ ги въ 
мл-t,карницата при хотелъ "Македония" на улица "Пера", отго
ворихъ азъ. 

- Кои сж и какви сж?  ме запита шефа. 
- 3а едикия дочухъ, че билъ чиновникъ при Българското 

консулство, а колкото за другия нито зная кой е, нито пъкъ 
какъ се казва и що работи. 

Следъ тази очна ставка Сл. Мерджановъ и П. СОRОЛОВЪ 
придружени отъ полицаи, напуснаха стаята. Почнаха отново да 
ме разпитватъ и за най-малкит-t, подробности презъ време на 
пребиваването ми въ Цариградъ. 

Почти на всички зададени ми въпроси отговаряхъ, искайки 
да се представя за съвсемъ невиненъ, и че съмъ толкова наи

венъ, че и азъ се чудя защо съмъ задържанъ. Изобщо ц-t,лия 
разпитъ се отнасяше до останалит-Б трима мои другари. Но при 
все това централниятъ пунктъ, около който се задаваха въ
просит-t" б-t,ше, че турската полиция имаше сведения, какво, че 
ние и четиримата често пжти ло 5-1 О дена сме се изгубвали 
и пакъ сме дохождали, като сме се движили въ Пера и дру
гаде. Искаха отъ мене да опред-t,ля точно кжде сме отивали, 
какво сме правили и за !<акво сме изчезвали по н-t,колко дни 
И пакъ сме се появявали въ Пера. . 

На този въпросъ азъ отговорихъ, че 2-3 пжти по 5-1 О 

дни съмъ билъ на гости при Йосифъ Фенкйови, като мой ли
ченъ приятель и отъ когото вземахъ уроци по френски езикъ, 
защото тукъ въ Цариградъ освенъ турския езикъ тр-t,бва да се 
знае и френски езикъ, особено пъкъ азъ тр-t,бваше да зная 
добре френския езикъ, защото се подготовлявахъ да постжпя 
въ Галата-Сарайския лицей. 

- Подалъ ли си заявление до Дирекцията за постжпване 
въ лицея? - ме запита шефа-полицай. 

Не. 
- Защо? 
- Казаха ми, че било още рано. Ако не бt;хъ аресту

ванъ, разбира се, до сега щ-t,хъ да подамъ заявлението. 

42. Разговоръ съ единъ българинъ шпионинъ 

Въ тоя моментъ шефа на полицията изл-t,зе отъ стаята. 
Азъ останахъ- съ преводчика, I<ОЙТО, както казахъ по-рано, от
лично говореше български. Азъ отъ любезгюсть и любопитство 
му казахъ, че той приказва много хубаво български, а превод
чика ми отговори: 
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Отъ Русчукъ - северна България, - отговори съ ви
димо задоволство преводчика. 

Искахъ да го запитамъ за името му, но не посмtяхъ, за
щото ми се виждаше много подозрително. Не се решихъ да го 
запитамъ и на /{аква служба е, тъй като за мене бtше повече 
отъ ясно, че той ББше шпионинъ, на разположението на шефа 
на полицията, който все още не ББше се завърналъ въ стаята. 

Между другото, малко по,спо/{ойно, но все тъй наивно, му 
зададохъ въпроса: 

- "Защо съмъ арестуванъ и защо ме държатъ?" 
- И ти си единъ отъ обвиняеМИТБ, но не се страхувай; 

ти минавашъ за второс rепененъ, даже третостепенна ЛИЧНОСТЬ. 

По-опасни сж останаЛИТБ, особенно тоя съ дебеЛИТБ мустаци, 
най-възрастния отъ васъ (визирайки Сл. Мерджановъ) - каза 
дедектива българинъ и се позаСМБ . 

Малко ПОУСПОI{оенъ, азъ продължително замълчахъ. 
Следъ малко се завърна шефа-полицай и разпитътъ от

ново започна и продължи до следъ ПОЛУНОЩЬ. 

Задаваха ми се въпроси и азъ отговаряхъ. Шефътъ-поли
цай диктуваше на единъ писарь, който презъ всичкото време 
старателно и отчетливо пишеше. 

Следъ това повторно ме препратиха пакъ въ затвора. F\зъ 
ББХЪ НБкакъ си по-бодъръ и по-спокоенъ. ПЪРВИТБ дНИ едва 
излизахь отъ кауша (стаята), но' следъ това започнахъ да из
лизамъ по-начесто и въ общия коридоръ, а следъ една сед
мица, презъ време на отдиха, почнахъ самъ да слизамъ и да 

се качвамъ по стълбата при коридора, която ВОДБше къмъ 
долнияетажъ. ЯСНО ББше, че бдителностьта около мене все 
повече и повече намаляваше. 

43. Сношения и кореспонденция въ затвора 

ОстанаЛИТБ трима мои другари бtха тоже въ сжщия за
творъ, но ВСБКИ ПО ОТДБЛНО, уединени, въ три ОТДБЛНИ малки 
стаи. Слави Мерджановъ ББше въ стаята на главния гардиенъ 
(нацзиратель), КОЯТО ББше прилепена до втория етажъ на за
твора, само че отвънъ решетката на коридора. ОстанаЛИТБ 
двама - П. Соколовъ И П. Манджуковъ  ББха въ две други 
стаи раЗДБлени единъ отъ другъ, но все пакъ въ първия етажъ. 

F\БСО)lЮПЮ ни. ББше забранено не само' да приказваме помежду 
си, но даже и да се виждаме макаръ отъ далече презъ време 

на отдиха (тенефюзъ), т. е. когато решетката се отваряше и 
арестантитt въ разстояние на единъ часъ можеха да се дви
жатъ по коридора, стълбата и двора, за да се измиятъ на чеш-
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мата, да ходятъ по нужда, да си купятъ нъщо orь бакални
цата и т . Н. Единъ день - 7-8 дни следъ арестуването ми 
слизайки по стълбата, възползувахъ се orь общата глъчка по 
коридора и двора и презъ отвърстието на вратата, кждето 

бъше денонощно Сл. Мерджановъ, го запитахъ: 
Василе, какъ си? 
Добре съмъ - ми отговори той. 
Какво има? - го запитахъ. 
Нищо, но работата ни е опасна - каза той . 
Защо? 
Това ще научишъ като прочетешъ писъмцето, което 

всъки день, когато отивашъ въ нуждника, ще намъришъ въ 
лъвия жгълъ подъ самата стреха на нуждника - ми заяви тихо 
Мерджановъ. 

- Добре . . . добре - му отговорихъ азъ. 
Веднага слъзохъ въ двора и потърсихъ редъ за въ нужд

ника, безъ да имамъ належаща нужда. . . Влъзохъ, поразгле
дахъ се около стънитъ и забелязахъ единъ малъкъ белегъ съ 
моливъ, а около него намърихъ и другия белегъ, близо до една 
кухина, около която все още имаше паяджина. Намърихъ едно 
писъмце на български. Прочетохъ го и пакъ го оставихъ, за
щото тъй пишеше най-отдолу въ писмото . 

Сл. Мерджановъ, П. Соколовъ и П . Манджуковъ, като 
по-опитни конспиратори, още първитъ 3- 4 дни наредили чрезъ 
тази кухина въ нуждника да кореспондиратъ помежду си, като 

си съобщаватъ взаимно кой какво е казалъ, за да нъма между 
тъхнитъ показания противоречия и лъжи. 

Разпититъ винаги ставаха нощно време и то обикновено 
следъ 9 часа вечерь1а. Презъ цълия день никой не ни викаше. 
Това обстоятелство много спомогна, щото показанията дадени 
отъ едного вечерьта, още сутриньта най-късно къмъ объдъ, 
всички останали знаяхме. Кой за кого, какво казалъ; какъвъ 
новъ въпросъ сж задали при разпита и пр . и пр. 

Писъмцата, които се поставяха въ нуждника и тамъ се 
четъха, бъха наистина кратки, но съдържаха всичко, което 
бъше предметъ на изследванията и разпита ни . 

Ние всъки день се питахме: биха ли те? Никой още не 
бъше казалъ, че е битъ, но всички бъхме доста заплашвани, 
ругани презъ време на разпититъ. 

Установи се положително, че полицията абсолютно нищо 
не знаеше за "невъстата", т. е. за канала подъ Банката. За това 
именно може би и Нанчо, наемателя на "склада за хартия", 
не бъше арестуванъ. . 

При обиска въ моята квартира, освенъ тескерето ми намъ
рили подъ сламеника на кревата единъ български паспортъ 
съ име Никола Милевъ, житель на гр. Бургазъ. По отношение 
на П . Манджуковъ и П. СОКОЛОВЪ абсолютно никакви компроме
тирующи документи не се намЪриха. Но, при обиска въ стаята 
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о, че полицията абсолютно нищо 
за канала подъ Банката. За това 
~ ~\ателя на "склада за хартия", 

rnpа, освенъ тескерето ми нам-Б
•на единъ български паспортъ 
!, на гр. Бургазъ. По отношение 
:, абсолютно никакви компроме
;;:mха . Но, при обиска въ стаята 
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на Сл. Мерджановъ, между книжата му, сж намърили 2-3 
шифровани писма. Обаче, нито полицията, нито пъкъ самия 
Сл . Мерджановъ не можаха да прочетатъ, т. е. дешифриратъ 
писмата. Полицията н-Бмаше ключа, а пъкъ Сл. Мерджановъ 
поставилъ ключа на шифъра, написанъ на единъ съвсемъ малъкъ 
късъ хартия между кожата отъ къмъ ржба на- добре под
вързания френско-български речникъ. Всички книги и книжа, 
нам-Брени _въ квартирата на Сл. Мерджановъ и лично у четири
мата ни, б-Бха при шефа на -полицията. Френско· българския 
речникъ -- сжщо . При разпита, настоявали щото Сл. Мерджа
новъ да каже ключа, а той всячески ги убеждавалъ, че писмата 
получилъ по пощата, обаче, I{люча не знае и за това ги оста
вилъ неунищожени, до като получи ключа. 

Кой ти изпраща подобни писма? - питали Мерджанова. 
Нав-Брно н-Бкой- мой познатъ отъ България! 
Кой е той и кжде е по настоящемъ? 
И азъ не зная, защото и азъ още не съмъ прочелъ 

писмата - отговарялъ Мерджановъ·. 
Кажи какво мислишъ, че ти пише ТВОЯ познатъ отъ 

България? 
-- Сигурно ме подканва да вл-Бза въ услуги на В. М . Р. О., 

обаче, азъ нито желая, нито пъкъ имамъ възможность! Пъкъ и 
съ какво ли мога да бжда полезенъ тукъ въ Цариградъ? 

Въ тази смисъль сж били отговорит-Б на Сл. Мерджановъ, 
обаче, полицията, разбира се, съ тия отговори на Мерджанова 
не се задоволи . Тя търс-Бше и настояваше да изкопчи щогоде 
самопризнания, които дотогава никой отъ насъ не направи. 
Въ полицията нав-Брно см-Бтаха, че въ растояние на н-Бколко 
седмици,- пъкъ ако е нуждно и 1-2 месеци, при едни изчерпа
телни разпити, може би все н-Бщо ще се докаже и долови отъ 
н-Бкого отъ насъ. f\KO ли пъкъ по тоя начинъ не се открие, 
то турската полиция искаше съ побой и изтезания да получи 
н-Бкакви самопризнания, отъ каквито аслж б-Бше възможно да 
се разкрие н-Бщо. Разбира се, че турскит-Б полицаи даже и 
не можаха да си помислятъ, че българскит-Б комити, които имъ 
б-Бха сега въ ржцет-Б, сж се занимавали съ прокопаването на 
единъ каналъ подъ "Банкъ Отоманъ", за да хвърлятъ ц-Блото 
здание въ въздуха. Най-многото, което полицията си допускаше, 
това б-Б, че ние четиримата представлявахмен-Бl{8ква си група 
отъ "Софийския " ({Qмитетъ и жив-Бемъ въ Цариградъ, за да 
можемъ да разпространяваме конспиративни вестници или бро
шури, да събираме помощи въ пари за Комитета и най-вече да 
организираме една часть отъ бъnгарит-Б-македонци, живущи въ 
Цариградъ. Но за подозрителния и мнителенъ султанъ Хамидъ 
и ' неговия антуражъ и това _не б-Бше малко п рестжпление . 

Ние, като арестанти б-Бхме изолирани и останали безъ 
вс-Бкакви връзки съ близки наши българи въ града, бtхме 
почти -изгубени. Знаехме само, че наши познати се научили, 
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че сме арестувани и отведени въ Галата - Сарайския участъкъ 
въ Пера . По отношение на нашата акция, за насъ това бъше 
повече отъ достатъчно, защото въ Солунъ и София имахме 
другари, I<ОИТО следъ като узнаяха, че ние сме въ затвора 
било оС/кдени или не, било хвърлени въ морето или препра
тени нъкжде на заточение въ Мала Азия или Африка, тъ щъха 
да продължатъ нашето дъло и да го доизкаратъ до край, като 
реализиратъ започнатата отъ насъ акция. Това наистина бъше 
и единствената наша утЪха. РазпититЪ бъха престанали около 
4 дни. Ние смътнахме, че всичко е вече привършено и чакахме 
или сждъ или ПЪКЪ НЪКОЯ вечерь да бждемъ закарани /{ъмъ 
Стамбулъ и съ единъ камъкъ прикрепенъ съ въже на врата 
ни, да ни захвърлятъ въ Босфора, кждето обикновено султанъ 
Хамидъ, чрезъ своитъ органи, разпореждалъ да се унищожа
ватъ по-опаснитъ и свободолюбиви турци. . . 

Но все па/{ъ ни оставаше една надежда, че може би ще 
ни извадятъ на сждъ и следъ като ни осждятъ, тогава вече 

или ще . ни погубятъ, или пъ/{ъ препратятъ на заточение въ нъ
/{оя /{репость, ка/{то обикновено ставаше съ всички политичес/{и 
затворници. Ние се намирахме предъ алтернатива и се чудъхме 
изобщо /{акъ ще постжпи съ насъ турската административно

полицейска власть. 

44. Живота въ затвора 

Днитъ ни се виждаха много дълги и минаваха монотонно. 
Единственото развлечение, ако можемъ така да го наречемъ, 
ставаше привечерь, когато всички затворници се прибирахме 
въ стаитъ и започваха приказкитъ, разговоритъ и шегитъ, а по 
нЪ/{ога и специални игри, измислени и пригодени ' за затворници.. 
Шефътъ на стаята ни, Нури баба, по душа бъше единъ добъръ 
стари/{ъ. ТОЙ предъ арестантитъ се ползуваше съ голъмъ авто
ритетъ, като представитель на затворническата власть, а сжще

временно пъ/{ъ и довърено лице на затворническия шпионажъ . 
ТОЙ, като назначенъ за шефъ на нашата стая, бъше първия 
компетентенъ и вещъ доносчи/{ъ на дире/{тора, а следователно 

и на самата полиция. к.огато за виновностьта на НЪ/{ОЙ отъ 
затворницитъ предъ полицията или сждебната власть все имаше 
още нъ/{ои неясности или- неточности, чрезъ затворничес/{ия 
шпионажъ, ловко и незабелязано, ВСИЧI{О се узнаваше. Това, 
разбира се, ставаше а/{о затворника е простъ човъкъ и наивенъ, 
за да разправя тжгата и неволитЪ си на ОI{ОЛНИТЪ затворници, 
станали му близки по участь събеседници или съжители. Адво
катътъ Османъ ефенди сжщо та/{а бъше единъ уменъ, тихъ 
човъкъ, маl{аръ да бъше осжденъ една година за злоупотръ
бление на довърие Тъ и двамата - Нури баба и Османъ 
ефенди - често пжти, въ присжтствието на всички затворници 
въ стаята, се шегуваха съ мене. 

. Нури баба, "ато почваше да разправя за своето минало. 
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като участникъ-войникъ въ PYCl<O-турската война, продължи
телно разправяше за Шипка, за Ст.-Загора, а следъ това общо 
за България и българитъ. 

- Вие българитъ - казваше Нури баба, като се обръща
ше къмъ мене - сте дебелоглави хора. Вие умъ и разумъ нъ
мате. Едно време съ дървени топове (той визираше Черешовото 
топче) станахте да разрушавате Отоманската империя. Е, кажете 
хора, това възможно ли бъше? 

Всички - кои отъ любоугодничество, кои отъ убежде
ние-отговаряха: "По никой начинъ! Това е било една лудость". 

- Ти, Павле, какво ще кажешъ - обръщайки се къмъ 
мене ме запитваше Нури баба. 

F\зъ мълчахъ и се усмихвахъ. 
- Кажи де, отговори - настояваше Нури баба . 
- Какво да кажа, какво да отговоря -- азъ нищо не зная. 

Когато всичко това е ставало, азъ не СЪмъ билъ роденъ. Отъ 
кжде ще зная? 

Тъй зеръ! .Сега вие съ книги, съ писма искате да събо
рите Турция. Това е детинщина. Това е невъзможно. Сами си 
причинявате неприятности и нещастия. Твърди глави сте вие 
българитъ - разправяше съ самодоволство Нури баба, очаквайки 
похвали отъ всички страни. 

F\зъ все мълчахъ и мълчаливо искахъ да потвърдя, че 
може би е-тъй, но азъ като младъ човъкъ не зная. Но все 
пакъ по нъщичко тръбваше да се Iшже, защото щъше да излъзе, 
че азъ макаръ да не отричамъ казаното отъ Нури баба, но 
ПЪкъ и открито не удобрявамъ казаното. Да почнехъ да раз
правямъ за значението и смисъла на "Черешовото топче", нито 
имахъ интересъ да се ловя на въдицата на Нури баба, нито 
пъкъ моето схващане, както отъ Нури баба, тъй и отъ остана
литъ затворнили (ВЪ болшинството турци) можеше да се схване 
и разбере. Да премълча, тоже не биваше. Не оставаше друго, 
освенъ да промъня разговора на друга тема. 

- Лошо, добро - почнахъ азъ - това било едно време. 
Но сега, сега какво да се прави? . " Ето училищната година 
започна вече, а пъкъ азъ, вмъсто въ училището, сега СЪмъ въ 
затвора. Какво ще каже баща ми, когато научи това? . . Ето 
вече времето се разхлади. . . F\зъ нъмамъ нито легло, нито за
вивки, нито палто, нито даже долни дрехи. 

Богъ е веЛI1КЪ и падишаха е всемилостивъ: моли се 
на Бога и нищо друго - отговаряше Нури баба. 

- На неговитъ думи азъ премълчавахъ, защото да про
дължавамъ разговора и да кажа какво мисля за Бога или за 
Падишаха, това значеше самъ да влоша още повече положе
нието си, тъй като почти всички затворници въ стаята, особено 
мухамеданитъ, бъха религиозни фанатици, върующи хора. Тъ 
по 2--3 пжти на день правеха молитви, кланяха се . Опасностьта 
не бtше ТОЛl{ова голъма, ако кажехъ нъщо несимпатично за 

Павелъ Шате "ъ - Въ Маl<едония ПОДЪ робс1'В О . G 



султана, ОТКОЛКОТО -- противъ Бога (Аллаха) . Религиозниятъ имъ 
фанатизъмъ б-В по-гол-Вмъ отъ политически~ имъ мирогледъ. 
ако изобщо можеше да се допусне, че т-Взи хора - съ изклю
чение може би на Османъ ефенди - имаха н-Вкакви политиче
<:ки убеждения. Повечето отъ арестантит-В въ стаята ни б-Вха 
въ болшинството си: занаятчии, jпразноскитающи, безд-Влници, 
крадци или убийци. 

45. Разговоръ съ арестанта Османъ ефенди 

F\зъ, макаръ и много младъ, между затворницит-В минавахъ 
все малко за ученъ. Османъ ефенди туй добре забел-Взваше, 
когато азъ, макаръ и съвсемъ р-Вдко и накратко, приказвахъ, 
Той винаги се отнасяше къмъ мене съ респектъ и уважение. 
Единъ день б-Вхме сами въ единъ жгълъ на стаята и приказ
вахме . Азъ седнахъ до него и той наставнически ~1И говореше. 
Въ първия моментъ, азъ мислехъ, че той по инструкции, било 
на директора на затвора, било на полицията, искаше нарочно 
да вл-Взе съ мене въ по-дълъгъ разговоръ и да схване, да 

разбере и научи н-Вщо повече. Отпосле, обаче, се ув-Врихъ, че 
се лъжехъ въ своит-В предположения. Османъ ефенди, просто 
отъ уважение и отъ състрадание, искаше да ме утеши, да ме 

ободри. Дълго време приказвахме и азъ абсолютно нищо не 
можахъ да разбера, като какво именно ц-Влеше и какво искаше 
да научи и схване съ този си разговоръ. Накрая, следъ като 
хвърли наоколо ни изпитателенъ погледъ, наставнически ми 

каза: "Слушай, твоята работа понастоящемъ прилича като на 
една лотария, отъ която или ще спечелишъ, или ще изгубишъ" . 

Тъй е! - Или б-Вло или черно - казахъ азъ усмихнато. 
Не! Не ме разбира'шъ - каза Османъ ефенди. 
Какъ не рязбирамъ? - го запитахъ. 
Да. Не ме разбирашъ. Ти си още младъ и не знаешъ, 

пъкъ и не можешъ ди си представишъ, калко сериозна е ва

шата работа. Ти и вашит-В останали трима другари сте обвинени 
като политически престжпници, като рушители на реда и мира 

въ държавата, което ще рече, че сте работили противъ дър
жавния глава, противъ Падишаха, противъ Султанъ Хамида..
Сега ц-Влата ваша преписка, безъ да се препрати на сждебната 
власть, е вече препратена направо въ Илдъза (султанския дво
рецъ). Или султана ще ви прости, ИЛИ пъкъ ще нам-Врите дъ
ното на морето. F\зъ, сегизъ-тогизъ, като ЛИЧНО познатъ съ 
директора на затвора, ходя при него и много пжти сме при

казвали по вашата работа. Отъ него можахъ да науча за ва
шето положение и ти съобщавамъ това, като ти мисля доброто 

. - завърши Османъ ефенди. 
Всичко това ме много натжжи, но пъкъ отъ друга страна 

ме задоволи, защото каквото и да изл-Взеше - добро или зло 
- поне ЕЪ едно късо време всичко щ-Вше да се реши, всичко 
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щ1;ше да се знае, защото 	отъ друга страна неизвестностьта ни 
измЖ,чваше. 

На другия день, \рано сутриньта, слизайки по стълбата, 
презъ отверстието на вратата, кЖ,дето б1;ше Сл. Мерджановъ, 
усп1;хъ да пусна едно писъмце, съ което му съобщавахъ нау
ченото отъ Османъ ефенди. 

Сл. Мерджановъ бързо ми отговори, че това му се виж
дало малко нев1;роятно, защото презъ време на разпита билъ 
битъ и руганъ, като настоявали да имъ даде ключа, за да мо
гатъ да прочетатъ залове»ит1; шифровани писма, обаче, при 
все това той продължава да ги ув1;рява, че ако разполагалъ 
съ ключа, той безъ друго щ1;лъ да имъ го предаде, ако б1;ше 
го получилъ преди арестуването му, но сега вече му е абсо
лютно невъзможно да получи или открие шифъра, нито пъкъ 
И самия той знае съдържанието на писаното въ тtxъ. 

46. 	Сл. Мерджановъ търси способъ и начинъ, за да се 
самоубие 

Сл. Мерджановъ поиска отъ мене на вс1;ка цена да на
реда, чрезъ н1;кого отъ арестантит1;, срещу пари, да му достави 
единъ револверъ. Съобщи ми, че той ималъ 3-4 наполеоа и 
щ1;лъ да ми ги даде, стига азъ лОВ!<О чрезъ н1;кой отъ затвор
ницит1;, на които често имъ дохаждаха близки и познати за 
свиждане, да нареда н1;що по-сериозно. Опитахъ се чрезъ моя 
познатъ Панайотъ. Той наистина се зае да нареди н1;що чрезъ 
сестра си, която презъ день дохождаше на свиждане и му 

носеше храна и долни дрехи и пр.. Обаче, сестра му не се 
решаваше да внася подобни работи, страхувайки се да не би 
да не БЖ,де заловена и да пострада, да попадне и тя въ затвора. 
Опитахъ се чрезъ едно еврейче, обаче, то поиска петь нало
леана. Казахъ му, че ще му дамъ парит1;, обаче, следъ като ми 
предаде револвера тукъ въ самия затворъ . Еврейчето, доста 
лакомо за пари, се помЖ,чи да внесе револвера, обаче, не можа 
да стори това. По всичко това азъ държ.ахъ въ течение Сл. 
Мерджановъ. Най-сетне му казахъ, че мЖ,чно може да се внесе 
револверъ въ затвора поради строгия обискъ и прегледъ на 
посетителит1;, а това може да се направи само отъ н1;кой отъ 
гвардианитt или пъкъ чрезъ стражата. 

. Сл. Мерджановъ искаше 	да се снабди съ револверъ, съ 
който да си послужи, въ случай че ни извадятъ на Сж'дъ, да 
убие председателя на сЖ,да; или ако решатъ да ни хвърлятъ 
въ морето - да си отмъсти на тия, които биха се опитали да 
сторятъ това . f\зъ разбирахъ добре това и го удобрявахъ, 
но при все това съ нищо 	не можахъ да услужа. Вс1;ки случай 
азъ б1;хъ поставенъ по-добре, защото, вм1;сто на БЖ,да поста
венъ уединенъ въ една 	 стая, б1;хъ поставенъ въ една стая 
заедно съ други обикновенни криминалисти, които не се дъp~ 



жаха тъй строго, та и азъ между тtхъ се ползувахъ съ по
смекченъ режимъ. 

Сл . Мерджановъ бtше ПОставенъ при много лоши условия. 
Той бtше обектъ на най-щателни изледвания и сериозни об
винения, вследствие на което той отъ день на день ставаше 
все по,неспокоенъ. Той като разбра, че азъ не ще мога да го 
снабдя съ револверъ, поржча ми да му намtря, поне едно ко
личество хашишъ (callabis illdica). който съвсемъ скрито и тайно 
отъ затворническата управа нtкои арестанти на много дребни 
късчета, поставени въ тютюна на цигаритt си пушеха, за да 
се опоятъ. Съ това Tt задоволяваха отчасти своитt наркоти
чески нужди, а сжщевременно въ разстояние на нtколко часа, 
опоени отъ хашиша, Tt изпадаха въ едно особенно разположе
ние на духа, като предъ фантазията имъ се откриваха сладо
страстни картини, за каквито тt сж мечтаяли. Изобщо чрезъ 
поглъщане на хашиша, макаръ въ съвсемъ малка доза, Tt виж
даха "реализирани" своитt мечти, желания и илюзии. Хаши
шътъ, като наркотическо CptACTBO, бtше забраненъ. Обаче, по 
контрабанденъ начинъ, нtкои отъ затворницитt си го доставяха, 
заплащайки го по цени почти равни на златото. F\зъ можахъ да 
мtря 20- 30 грама хашишъ . Съобщихъ на Сл. Мерджановъ и 
той ми съобщи да го купя. Обещахъ му, че на другия день 
ще му го предамъ презъ отвърстието на вратата. Опитахъ се 
да сторя това, обаче, въ тоя моментъ случайно идваше по стъл
бата нtкой следъ мене и азъ, BMtCTO съ 1-2 крачки да се 
отбия къмъ вратата на стаята, направо отидохъ '<ъмъ отворе
ната дъсчена решетка и влtзохъ въ общия коридоръ на зат
вора, за да не би идещия следъ мене да забележи, че азъ при
казвамъ или пъкъ предавамъ или приемамъ нtщо презъ вра
тата на стаята на гардиенина, кждето бtше Сл. Мерджановъ 
задържанъ. Така, че предаването на хашиша остана за другия 
день. 

Сл. Мерджановъ искаше непременно да се снабди съ ха
шишъ, за да не би да го подложатъ на по-голtми изтезания и 
BMtCTO да го измжчватъ, той да погълне хашиша и се отрови 
и по този начинъ да ,тури край на мжкитt. До като презъ 
всичкото време въ затвора Сл. Мерджановъ искаше да умре 
по нtкой по демонстративенъ начинъ, дей:твителностьта, гру
бата действителность въ затвора го принуди да прибtгне къмъ 
съвсемъ друго CptACTBO и да тури I<рай на живота си по единъ 
тихъ, спокоенъ начинъ. Такава смърть Сл . Мерджановъ не же· 
лаеше, нито пъкъ можеше да се примири съ мисъльта да умре 

по такъвъ тихъ, спокоенъ начинъ. Този буенъ характеръ, този 
гордъ и величавъ революционеръ, който презъ живота си и 
като четникъ, и като конспираторъ-борецъ, бt преминапъ тол
кова премеждия въ Пирина, въ Солунъ, въ Цариградъ, сега по 
неволя трtбваше да загине по единъ чисто смиренъ, християн
ски начинъ. 
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- Всичко нека е простено. Стига, че не можаха да нау
чатъ за "невЪстата". Това е единствената ни печалба, това е 
нашиятъ активъ, а съ насъ каквото ще да става - бъха по

следнитъ думи на Мерджанова. 
Той на всъка цена искаше хашиша - него и само него 

чакаше. Всичко друго остана само въ въображението му. Както 
смъртыа, " когато дохажда не пита човъка, тъй и човъка, ко
гато търси Сl'lъртыа, не винаги може да я намъри, тъй както 
я желае. Да умрешъ можешъ, когато пожелаешъ, но да ум
решъ по начинъ, какъвто ти се иска, не всъкога и навсъкжде 
се удава. F\ има случаи, когато и смъртыа е едно щастие, едно 
спасение. За Сл. Мерджановъ начина, по който той тръбваше 
да умре, не бъше желанъ, но по необходимость тръбваше да 
се предпочете. Другъ изходъ нъмаше и не можеше да има. Да 
изгние въ затвора, съ което той не можеше да се помири, да 
бжде хвърленъ презъ нъкоя нощь тайно въ морето, безъ да 
може да реагира, по какъвто и да било начинъ, или пъкъ да 

умре отъ хашишъ. Това бъха тритъ въроятности, тритъ евен
туалности. По необходимость, Сл. Мерджановъ избра третата 
- хашиша. И за нещастие, азъ неговиятъ най-младъ другарь, 
тръбваше да му поднеса хашиша.... 

Този день, както казахъ по-горе, не можахъ да му дамъ 
хашиша по една случайность, като това тръбваше да сторя на 
другия день. 

47. Освобождението 

Презъ нощыа заспахъ съ мисълыа, че на другия день 
азъ - по неволя ~ тръбваше да изпълня последното желание 
на моя любимъ учитель и другарь, Сл. Мерджановъ и съ соб
ственитЪ си ржце да му поднеса отровата. Дълго време се на
мирахъ въ особено положенИ,е и " не можахъ да заспя. Едва 
току що бъхъ заспалъ, къмъ пслунощь ме ' смушкаха съ ржце 
и ме събудиха . Поразгледахъ се още съненъ и видъхъ предъ 
себе си гардиенина (надзирателя), че стои предъ мене. 

- Стани - чухъ строгия гласъ на гардиенина. 
Изпълнихъ нареждането му и станахъ правъ. 
- Вземи си дрехитъ и шапката - продължи гардиенина. 

• F\зъ набързо облъкохъ палтото и обущата. Взехъ шап
ката 	въ ржцетъ си и застанахъ правъ предъ гардиенина. 

- Хайде, върви следъ мене - ми подвикна той. 
Гардиенинътъ излtзе отъ стаята и азъ следъ него, но 

първата ми мисъль бъше, че не ни изваждатъ вече за разпитъ, а 
за да ни заведатъ къмъ морето..... Стана ми така хладно, 
люта треска ме разтресе и всичкиТЪ стави на тълото ми се 
раздрусаха . На лъгане преди нъколко часа сънувахъ, че се 
намираме въ сръдата на Златния Рогъ и въ единъ мигъ, вмъсто 
да потъна въ водата , намърихъ се на сухо и riiжой ми подаде 
единъ гроздъ, хубаво, бъло грозде. И .въ това напрежение на 
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мислит-t" припомвайки си съня и сегашната действителность, 
питахъ се - кжде ли ще ме отведатъ? Докато да стигнемъ 
дъсчената решетка, азъ още се мжчехъ да отгадая съня си. 

Обстоятелството, че сънувахъ какво не можахъ да се удавя въ 
морето е едно придизвестие - казвахъ си на ума. Разсжжда
вайки така, гардиенина и азъ сл-t,зохме по стълбата въ долния 
етажъ, отъ тамъ изл-t,зохме въ малкия дворъ и предъ мене въ 
тъмнината забел-t,захъ Сл. Мерджановъ, П. Соколовъ и П. Ман
джуковъ. Тримата, стоящи прави на крака, си говорЪха. Гарди
енина и двама полицаи ги гледаха, безъ да имъ кажа'ГЬ н-t,що. 
И азъ се спръхъ при ТЪхъ и взехъ да приказвамъ н-t,що. До 
тогава даже не ни позволяваха да се погледнемъ единъ други, 
а въ тоя моментъ ние б-t,хме оставени свободно да си приказ
ваме предъ очит-t, на гардиенина и полицаит-t,. Следъ малко се 
отвориха входнит-t, врата и полицаит-t, предъ насъ, а ние следъ 
тъхъ, всички се качихме на втория етажъ на правителствения 

домъ. Въведоха ни не въ тази стая, кждето ставаха разпитит-t" 
а въ единъ общъ салонъ Спръха ни предъ вратата на ОI<рЖЖНИЯ 
управитель, кждето постояхме н-t,колко минути. О'ГЬ стаята на 
окржжния управитель изл-t,зе единъ полицейски комисаръ и ни 
подкани да вл-t,земъ . Ние единъ по единъ вл-t,зохме въ стаята. 
Окржжниятъ управитель стоеше на своето бюро, а до него на 
едно меко канапе сед-t,ше единъ прилично облеченъ въ ци
вилни др-t,хи гражданинъ, който б-t,ше поставилъ краката си единъ 
върху дру гъ. Ние се наредихме единъ до другъ прави - Сл. 
Мерджановъ, П. Соколовъ, П. Манджуковъ и азъ. 

Стоящиятъ гражданинъ се обърна къмъ насъ и на чистъ 
български езикъ ни запита единъ по единъ какъ се казваме и 
отъ кжде сме. Bc-t,I{И отговори лично за себе си . Тогава граж
данинътъ заяви, че той е българския търговски агеН1Ъ Иванъ 
Ст.· Гешовъ. Той съ единъ авторитетенъ и наставнически тонъ, 
тихо и съвсемъ спокойно заговори, подчертавайки своит-t, думи: 

- Благодарение милостьта и благит-t, чувства на Негово 
Императорско Величество Султана, Вие сте помилвани. За 
напредъ ще се стараете да не се впускате въ такива см-t,ли 
предприятия, които могатъ да развалятъ добрит-t, отношения 
между княжеството и империята. Вие тримата - оБЪРl1а се 
той къмъ Сл. Мерджановъ, П. Соколовъ и П . Мандхуковъ 
ще заминете за България, а ти - посочи ме съ шапката си 
ще бждешъ препратенъ въ родния ти градъ Кратово и тамъ 
ще жив-t,ешъ". 

Презъ всичкото време окржжн..иятъ управитель почти 
правъ съ внимание след-t,ше всички думи и искаше да чуе 
какво щ-t,хме да отговоримъ ние. Сл. Мерджановъ наведе гла· 
вата си, пораздвижи шапката си, която държеше въ ржцет!:; 
си; П. Соколовъ каза " слушамъ", "разбирамъ", а П. Манджу' 
ковъ каза "благодаря". Това държане на тримата ми се видя 
странно, съвсемъ не у'чтиво и азъ следъ като направихъ едно 
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гемане (поздравъ къмъ окржжния управитель) заявихъ на 
окржжния управитель, че и тримата не знаятъ турски езикъ и 

не могатъ да му благодарятъ и че азъ отъ тЪхно име изказ
вамъ моята и т-Бхната благодарность. 
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I<ждето ставаха раЗПИТИТЕ, 

3 ни предъ вратата на о[<ржжния 

5:<ОЛ КО минути. Отъ стаята на 
с··..,ъ полицейски комисаръ и НИ 
: ~O елинъ вл-Бзохме въ стаята. 
: i-P- своето бюро, а до него на 
ь i1pилично облеченъ въ ци

поставилъ краката си единъ 

~~ъ до другь прави - Сл. 
'iё:i:!..'f<уковъ И азъ. 

~ърна къмъ насъ и на чистъ 
,~ "10 единъ какъ се казваме и 

l-тично за себе си. Тогава граж
кия търговски агентъ Иванъ 

СН"-;етенъ и наставнически тонъ, 

и. подчертавайки своит-Б думи: 

а и благитъ чувства на Негово 
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се всусхате въ такива см-Бли 
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В.....е чжма,а - аБЪ\>\lа се 
околовъ и П . Мандхуковъ 
посочи ме съ шапката О' 
ти градъ Нратово и та '-
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::::.'-!Ия 

':Р;Т;ЖНJ1ятъ управитель почти 

з"..'"Ичк и думи И искаше да чуе 

c."l. Мерджановъ наведе гла
'. хоято държеше въ ржцет-Б 

~ Rразбирамъ", а П. Манджу
E,;k-Rане на тримата ми се видя 

ЕЗЪ ~leдъ като направихъ едно 

Окржжниятъ управитель ни каза: "Виждате ли колко е 
добъръ Падишаха? Вие не знаете колко е великодушенъ Сул
танъ Хамидъ!". 

Следъ това г-нъ Иванъ. Ст. Гешовъ продължи: "За сега 
ще останете да нощувате въ н-Бкой хотелъ, а утре (петъкъ) и 
тримата съ парахода "България" ще заминете за Бургазъ. 

Ние побързахме да кажемъ, че ще пренощуваме въ хотелъ 
"Македония", който б-Бше съвсемъ близо дО ОКРЖЖНОТО управ
ление, 

- Не е важно въ кой хотелъ, може въ тоя, може и въ 
другъ - ни отвърна Иванъ Ст. Гешовъ. 

Изл-Бзохме вънъ отъ стаята и пакъ се спр-Бхме въ общия 
салонъ, кждето оставихме двамата полицаи. Иванъ Ст . Гешовъ 
изл-Бзе и си отиде . Ние съ единъ полицай сл-Бзохме по стъл
бит-Б, но не вече къмъ затвора, а къмъ изходната врата на 
зданието и изл-Бзохме на главната улица "Пера". Бързо прес-Б
кохме улицата и следъ като извърв-Бхме 20 - ЗО крач!<и, вл-Б
зохме въ хотелъ "Метрополъ" - единъ отъ второстепеннит-Б 
хотели въ Пера . Посочиха ни една стая съ три легла - а ние 
б-Бхме петима - полицая и ние четиримата. 

Полицаятъ ни , запита дали сме гладни. Отговорихме му: 
да. Той поржча чай и конякъ, а сетне да ядемъ хл-Ббъ съ масло 
и чай. Полицаятъ се напи хубаво, а ние следъ като се нахра
нихме добре, почнахме да приказваме, да ~e разпитваме за 
всичко отъ преди единъ и половина месецъ - отъ деня на на

шето арестуване. Приказвахме, СМЕхме се, шегувахме се. 
Полицаятъ каза, че предидущата нощь билъ на служба, 

чувствувалъ се доста уморенъ и пожела да си легне. Съблече 
горнит-Б си дрехи и си легна. Щомъ сложи главата си на лег
лото, той заспа. Ние останахме сами. Седимъ около масата, 
пиемъ чай и сегисъ-тогисъ поглеждаме презъ прозорцит-Б какъ 
'(ора, мжже, жени по ДВОЙКИ се разхождатъ по улицата. Бiзше 

'е. когато и ние по това време се разхождахме по сжщата 

3г-s,:,~:н)тъ бtше почти срещу насъ. Отъ далече, презъ 
~:! -.lедахме жел-Бзнит-Б прегради на прозор

чвахме, кой кжД,е б-Ьше, какъ бъше и 1. Н .. 
- I \е"р,жа'М.овъ и \\. с:.окоnовъ п"иказваха с.Ъ _аnъмъ ен

,'сиазъмъ и почнаха да се ц-Блуватъ. Всички се см-Бемъ и сме 
въ възторгъ и все още се чуд-Бхме, какъ стана че уcnъхме 
тъй лесно да се измъкнемъ отъ ржцет-Б на полицията и отъ 
затвора. 

- Соколовъ, ние сме родени за по-гол-Бми бели, нали?
каза см-Бешкомъ Сл. Мерджановъ. 

~оже би - отговори Соколовъ. 
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п. Манджуковъ, вземайки поводъ отъ заловенит-Б шифро
вани писма, при вс-Бки моментъ усмиваше и подиграваше Сл. 
Мерджановъ, заявявайки му: "Отъ желание да бждешъ всичко 
и да си навс-Бкжде, ето какво донесе". 

Сл. Мерджановъ искаше на вс-Бка цена да се оправдае и 
навеждаше разни мотиви и доказателства, обаче, нищо не б-Бше 
въ състояние да убеди Манджукова. 

- Не, не, виновенъ си Мерджановъ. Ти все още държишъ 
за Историята и за това не унищожи още навреме писмата. Пъкъ 
нали ти казвахъ, че ние н-Бма защо да разширяваме нашата 
дейность и да се явяваме въ услуга . на едни и на други, които 
по таКТИI<<:! и методи се различаватъ отъ насъ, пыъъ макаръ и 

да сж гол-Бмци и членове на ц. К на В. М. Р. о.. Какво отъ 
това? Т-Б вървятъ по единъ пжть, като си служимъ съ едни 
методи на действие, а ние вървимъ по другъ пжть; служейки 

си съ съвсемъ други методи на действие. Освенъ това не б-Бше 
ли тази причината, щото ние да се разд-Блимъ съ н-Бкои 
наши бивши другари, които останаха да се СI<итатъ по планини 
и долини: да организиратъ и въоржжаватъ, да обучаватъ на
рода, селянит-Б". 

почти до зори споровет-Б между Сл. Мерджановъ и п. 
Манджуковъ не спр-Бха. Тия спорове сж се водили между т-Бхъ 
още отъ началото, когато сж пристигнали въ Цариградъ, и про

дължаваха до последния моментъ, безъ единъ други да се 
убедятъ. Спороветt имъ б-Бха колкото интересни, толково и 
пикантни. Напр. почва ха съ н-Бкой конкретенъ въпросъ и свър
шваха за и противъ една обикновенна максима, като: "Мал
кит-Б камъни могатъ ли или не да катурнатъ гол-Бма кола; или, 
тр-Ббва ли конспиратора-революционеръ да държи см-Бтка съ 
КЩ<ВО тр-Ббва да се услужи на бждещия историкъ; или какво 
щ-Бла да отбележи историята, дали изобщо по принципъ тр-Ббва 
нарочно да се пазятъ шифровани писма, ДОI<ументи и пр., да се 
държатъ бележки когато- се работи, подготовлява и реализирва 
н-Бкоя акция или не. Сл. Мерджановъ се мжчеше да обоснове 
своит-Б слабости съ единъ, втори, трети аргументъ, обаче, п. 
Манджуковъ се разгн-Бвяваше още повече и убедено, категори
чески заявяваше: "Всички, които се кахърятъ да запазятъ н-Бщо, 
за да послужи само на бждащия историкъ, сж манияци .. _ и 
често пжти нанасятъ вреда, не само на д-Елото, а и лично на 
себе си. Така е, и ти Славе тр-Ббва да признаешъ това". 

Сл. Мерджановъ, макаръ и притиснатъ до ст-Бната, по 
никой начинъ не желаеше да признае своит-Б грtшки. 

п. Манджуковъ още по-вече се нервираше и се стигаше 
до продължителенъ см-Бхъ. 

Надвиснат. по прозорцитt, ние гледахме публиката на 
улицата и все ни се искаше да поизлi земъ, обаче, това ни 
бtше още забранено. Гледайки улицата, ламбит-Б ни се виждаха 
по-св-Бтли отколкото по-преди, хората по-гиздаво облечени 
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всичко отъ хубаво по-хубаво . Ние вече можахме да правимъ 
сравнение между двата вида животъ: животътъ въ затвора 

и тоя вънъ отъ него . 

Зората вече се сипваше, а ние все още продължавахме 
да споримъ и приказваме. Едва призори, по двама на креватъ 
налЪгахме. Следъ като поспахме 2~3 часа, пакъ се събудихме. 
Часътъ бъше вече 10. Станахме, измихме се и закусихме. И 
следъ това пакъ започнахме да си обясняваме каl<Ъ се отър
вахме отъ затвора; питахме се единъ други, защо Ив. Ст. Ге
шовъ се е застжпилъ предъ Султана, обаче, все още нищо 
не ни бъ въ точность известно . Всичко, каквото казвахме и 
поддържахме, все още . бъха предположения . 

47, Пакъ въ затвора въ Ста'мбулъ 

Къмъ 2 часа сл. объдъ дойде гавазина отъ българското 
консулство, който заедно съ Сл. Мерджановъ, П. Соколовъ и 
П. Манджуковъ и полицая заминаха за пристанището Галата. 

F\зъ пъкъ, заедно съ единъ другъ пол.ицаЙ, презъ моста 
Гia Златния Рогъ, минахме въ Стамбулъ и следъ половина часъ 
'стигнахме до една голъма врата, която се пазеше отъ войници 
- пакъ затворъ. Следъ като влъзохъ въ затвора, заведоха ме 
при директора. Полицаятъ поднесе единъ пликъ на директора, 
който веднага, въ мое присжтсвие, отвори ПЛИН(J, прочете пис
мото и почна изпитателно да ме изглежда отъ главата до пе

титъ, приказвайки нъщо заканително на себе си. Отъ неговитъ 
думи само можахъ да схвана: "Ималъ си голъмъ I<ъсметъ". 
Нищо друго не можахъ да схвана отъ неговвто мърморене и 
закани. Излъзохъ отъ стаята и единъ гардиенинъ ме заведе 
вжтре въ затворническитъ келии. Още съ влизането ми, единъ 
отъ персонала на затвора ИЗВИI<а съ висо !{ъ гласъ: "Ето още 
единъ българинъ". Влъзохъ въ общия дворъ и веднага около 
мене се прибраха нъколко любопитствуващи арестанти, отъ 
които едни въ ОК08И, други безъ окови, и ме питаха каl<ЪВЪ 
съмъ по народность, отъ кжде съмъ, осжденъ ли съмъ или не 
и пр. и пр . Единъ отъ арестантитъ ме запита на български 
каl<Ъ се казвамъ и отъ кжде съмъ. F\зъ му отговорихъ И той 
веднага ме покани да се качимъ по една доста широка дъсчена 

стълба на втория етажъ. И двамата се I<ачихме на втория етажъ 
11 влъзохме въ една четирижгълна стая - много rфодълговата, 
въ която имаше около 50-60 душ;.1 арестанти . Повечето отъ 
арестантитъ бъха българи, албанци, ерменци и само 3-4 турци. 
Всички бъха политически затворници. Българитъ бъха отъ 
Одринско ~ отдавна осждени, препратени отъ Одринъ презъ 
Цариградъ, на заточение въ Диаръ-Беl<ИРЪ. ВСИЧI<И бъха ос;;<.
дени по аферата Керемидчи-оглу презъ 1900 година м. юлий, 
аято била дъло на f,"оце Дълчевъ, както ми съобщиха бълга

;JИтЪ затворници. Последнитъ бъха около 20 души, отъ I<ОИТО 
-r души бъха учители. Ето и тъхния списъкъ: 
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1) Яни Читаковъ Лозенградъ, учитель, осжденъ 15 год, 
2) дим. Груевъ" 15 " 
3) Ив. С. Каиковъ" " 15 
4) Никола Долапчиевъ " 1О " 
5) Илия Тошевъ Прилепъ 15 " 
6) Никола F\слановъ Лозенградъ 1О " 
7) Янко Стояновъ М. Търново 5 
8) ДИМ. Янъковъ Лозенградъ 7 
9) Ламбо Димитровъ " 7 

1О) Тодоръ Георгиевъ Бунаръ Хисаръ, учитель " 1О 
11) Димитъръ Спировъ " " 15" 
12) F\нести Кючуковъ" 7 " 
13) Константинъ Буруджиевъ " 7 
14) Атанасъ Велковъ 7 " 
15) ВеЛl{О Кадиевъ" 7 " 
16) Дино Димитровъ с. Куру-дере ,,7 
17) Панайотъ Сиркеджията Бун. Хисаръ 7 
18) Георги НиколовъМорьовъ " 7 " 
'19) Стоянъ Коджа-Ивановъ " · 7 

F\зъ бi3хъ вече при близки, при българи, но вече ос;кдени 
съ теЖI<И присжди и всички чаl<аха реда си, кога и съ кой па
раходъ ще продължатъ пжтя си къмъ заточение въ Мала-F\зия. 
Освенъ 6ългаритi3 имаше и около 20 души албанци, сжщо така 
съ присжди и препратени за да бждатъ заточени. 

Имаше и около 15-20 души ерменци, едни отъ които 
бi3ха вече осждени на 1О, 20 години и доживотенъ затворъ, а 
други бi3ха още подъ следствие и бi3ха уединени въ малки, 
една до друга разположени стаи, чиито врати не се затваряха 

нито презъ деня, нито презъ нощьта. Предъ Bci3Ka врата имаше 
и часовой. Ti3 всички бi3ха въ самия затворъ подъ строго на
блюдение. Отъ политическитi3 затворници имаше само единъ 
турчинъ. Той бъше младъ човi3къ, срi3денъ ръстъ, бистро бi3ло 
лице, съ жълта дълга брада, малки мустаци и по всичко ли
чеше, че бi3 интелигентенъ младежь. Отъ неговата физиономия, 
обноски и жестове явно личеше, че той е членъ на видна и 
доста богата турска фамилия. Той бi3ше младотурчинъ. F\зъ за 
пръвъ пжть въ живота си се срещнахъ съ младотурчинъ, който · 
ми направи много добро впечатление съ своето естествено 
държане. 

Затворникътъ Никола Дулапчиевъ ми даде ВСИЧКИ необ
ходими сведения и ме предупреди за режима и порядкитi3 въ 
затвора, а ТaI<а сжщо ми даде и кратки сведеl:'ИЯ по отдi3лно , 
за нi3кои отъ ерменцитi3 и албанцитi3, тоже политически за' 
творници, които бi3ха временно въ този затворъ. 

Още първата вечерь, сi3кашъ за моя честь, въ стаята се 
устрои затворническо веселие, каквото често политическитi3 за
творници устройвали въ тоя затворъ. Вечерьта, следъ като се 
събрахме въ единия край на стаята, започнаха да пi3ятъ бун

о ,ески пi3сни. Последовг-... · 
~ 'ТВеха. Най-напредъ зе. ~ . 

=> глбанцитi3 и най -пOCJ е '<::) 

_ ?чинътъ Ахмедъ бей . :\ .~
' - З:J.Ъ ма почить и уваЖeJir! ;: 
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-.....-а на сждии, други - 0:. '::::, 

- : -; е осмиваха коронннт1; - -;;; 
-:--- сждие . Съ нея се у • "'
~ _ - _.а и обноскитi3 на .J. j:*;:; 

-:.JВНИЦИ, тжпит-Б полугра: . ci1 

щията, педантизы'аa на 

- - r.:нци и пр. Сцената rne:: 
одеяло, което се ДЪ?" "" 

_ :. !l БВО и дi3сно на r:o~~oz

- .. реграда между пос: -=-_ 
: -::щсждимия стои rтpaB-"" ..:.,. 
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roвнически пЪсни. Последователно едни следъ други затворни
цитЪ пЪеха. Най-напредъ започнаха българитъ-тракийци, следъ 
тъхъ албанцитъ и най-после ерменцитъ. При насъ бъше и мла
дотурчинътъ Ахмедъ бей. Между насъ ТОЙ бъще предметъ на 
най-голъма почить и уважение. Следъ пъснитъ започнаха игритъ. 
Играха се гимнастически упражнения, разни мимики и пр. Ве
селието завърши съ една малка комедия, съчинена и изпълня

вана отъ арестантитъ. Тази комедия бъше съ сюжетъ изъ за
седанието на турски сждъ. Едни отъ затворницитъ изпълняваха 
ролята на сждии, други - подсждими, а трети - стражари. Съ 
нея се осмиваха короннитъ сждии, прокурора и цълото турско 
правосждие . Съ нея се усмиваха и предаваха доста комично 
ролята . и обноскитъ на дребнитъ сждебни и административни 
чиновници, тжпитЪ полуграмотни следователи, бруталностьта на 
полицията, педантизъма на сждебнитЪ и административни чи
новници и пр. Сцената представляваше следното положение: 
едно одеяло, което се държеше отъ двама затворници стоящи 

отъ лъво И ДЪСНО на подсждимия и което служеше за завеса 
- преграда между подсждимитъ и сждиитЪ. Сждиитъ стояха, 
а подсждимия стои правъ. Най-напредъ се извърши сждебното 
дире, прочете се "обвинителния актъ отъ прокурора", следъ това 
сждиитъ произнесоха своята присжда, обявявайки по единъ ти
пично:тържественъ начинъ, че еди кой си се осжжда на 1О го
ДИНИ, еди кой си на 20 години . Следъ това председателя на 
сжда съ по-високъ гласъ извикваше: "заседанието се привърши" 
и обръщайки се къмъ .стражаритЪ" имъ заповъдваше: "Отве
дете го въ затвора" и веднага актьора"стражарь хващаше за 
двата крака правостоящия подсждимъ, дръпваше го внезапно и 

той падаше върху одеялото и върху гърба на изпълнителя на 
присждата. 

Настжпи общъ смъхъ, общъ викъ, общо задоволство. 
Малката комедия не продължаваше повече отъ половина 

часъ; Тя бъше обикновенъ фарсъ, но така бичуваше порядкитъ 
на турското правосждие, че всички се превиваха отъ смъхъ. 
к.омедиЙката не бъше нъкое художествено произведение, тя 
бъше изълнена отъ фрази, пози и груби действия, обаче, бъше 
много саркастична - бичувайки турското правосждие изобщо, 
като съ това задоволяваше присжтствуващитъ арестанти, като 
имъ създаваше временно една приятна гледка. 

Обикновенно за подсждими се избираха новодошли поли
тически затворници, 	 коите не знаяха рязвязката на пиесата, 

тъй като ако се знаеше развязката, последната не можеше 
да произведе такъвъ ефектъ, какъвто бъ необходимъ за зрите
литъ, не можеше да ги разсмъе и да настжпи смъхъ до насита, 
да забравятъ временно, че сж затворници и да преживъятъ 
чаСЪ 'два въ радость 	и веселие. 
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48. Разговорътъ ми съ l\хмедъ бей 

Презъ време на веселието имахъ случая да вл-Вза въ по
.дълъгъ разговоръ съ младотурчина Ахмедъ-бей и да го раз
питамъ по подробно. Той, както къмъ . мене, така и къмъ всички 
затворници, б-Вше напълно откровенъ. Той съ тжга въ душата 
започна да ни разправя за своя животъ: 

- Баща ми заемаше гол-Вмъ постъ на висшъ сановникъ 
при .високата Порта. то.й б-Вше състоятеленъ чов-Вкъ, отъ баща 
си имаше въ наследство много недвижими имоти, а пъкъ освенъ 

туй той печелеше много. Азъ, още ({ато ученикъ - продължи 
Ахмедъ-бей - можахъ да се запозная съ н-Вкои по-интелигентни 
мои сънародници турци, офицери и. граждани. Т-В предъ мене 
явно критикуваха деспотизма и автократизма въ държавата и 

ВСИЧI{И нещастия, които сполет-Вха Отоманската империя и тур
. ския народъ отъ ЗО години насамъ, т-В явно приписваха на не
кадърностьта и жестокостьта на Султанъ Абдудъ-Хамида. И , 
наистина, така е. Той е главния виновникъ за всички нещастия 
на ТУРСI{ИЯ народъ ; той е абсолютенъ монархъ, чийто деспоти
зъмъ ще остане безпримеренъ въ историята на Турция. Освенъ 
това около него има една клика отъ военни и граждански 

лица, повечето дворцови чиновници-креатури, които (<аТО хиени 

душатъ добрия турски народъ и ВСИЧI<И останали народи, живущи 
въ империя -а. Това така не може и не тр-Вбва да продължава. 
На всичко това тр-Вбва да се тури единъ пжть за винаги l{раЙ . 
Ето вие българит-В негодувате, ерменцит-В ("жщо; арабитi3, 
кюрдит-В, гърцит-В, албанцит-В и пр. и т-В ръмжатъ противъ тоя 
деспотизъмъ. Вие, македонцит-Б и ерменцит-В, искате откжсване 
отъ Империята, а и крайната цель на арабит-В и кюрдит-В е 
тоже 6ткжсването имъ въ самостоятелни държави. Ние, младо
турцит-В, изобщо сме противъ тия сепаратистически тенденции. 
Ние се боримъ щото всички народи, живущи въ Отоманската 
империя, заедно съ турския народъ да бждатъ напълно свободни 

продължаваше Ахмедъ бей. 
'- I-<.акъ? - запитахъ азъ. 
- Единственото ср-Вдство е, l{aTO се наложи едно кон

ституционно управление . Преди възкачването на престола на 
Султанъ Хамидъ конституцията б-Вше приготвена, обаче, той я 
суспендира, за хвърли я и я унищожи - каза Ахмедъ бей. 

- добре - казахъ му азъ - какъ см-Втате, че ще може 
да се въведе конституцията? 

--'- I-<.акъ ли? Следъ като умре или ... Султанъ Хамидъ. 
- Но той е здравъ , той се пази добре и още дълго може 

би ще жив-Ве. Не мислите ли, че може да се нам-Ври друго 
средс1'ВО? 

- Да. Средства има много, но ние, младотурцит-В, не сме 
още групирани, пръснати сме по всички крайща и щомъ н-Вкой 
н-Вкжде каже каквото и да било противъ личностьта на сул
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танъ Хамида, веднага бива арестуванъ, заточаванъ или пъкъ 
тайно убиванъ. Организация почти НБмаме, освенъ тая на еми
грантитt. въ Парижъ, 6рюкселъ и Лондонъ, начело съ Дамадъ 
Шерифъ Паша, f\ли Риза и др . Ето, напримt.ръ, азъ само за 
нt.колко думи, ' I{ОИТО съмъ казалъ за едно друго преустрой, 
ство на държавата, бt.хъ обвиненъ въ конспирация и ето вече 
повече отъ година и половина стоя въ тоя привремененъ зат

воръ, безъ да бжда изправенъ предъ сждъ. 
- Е, защо ТЪЙ? - запитахъ го азъ. 
- ЗаIf1.0ТО НБма никакви доказателства предъ законитt. 

за моята виновность. Да, нБма. Обаче, знаете ли защо ме 
държатъ въ затвора? Хамидовитt. I<реатури ме изкараха за 
умоповреденъ, за лудъ и така ме задържаха въ затвора, а ос

венъ това баща ми и всички МОИ роднини и познати сж вече 
подъ подозрение и всt.ки день треперятъ за своята участь. 
Тъ вече година и половина бt.лъ день не сж видt.ли и сж ВЪ 
постоянно следене отъ полицията. 

- Така ли?  зачудено го запитахъ азъ. 
- Забелt.звашъ ли нt.що ненормално у мене - запита ме 

кротко и СПОI<ОЙНО f\хмедъ бей. 
- И дума не може да става - казахъ азъ и започнахъ 

да се смt.я . 
- Смt.шно, нали? - тоже сЪ СМБХЪ запита f\хмедъ бей. 
- Но не намирашъ ли нt.коЙ начинъ, за да можешъ да 

бждешъ освободенъ отъ затвора и препратенъ поне на заточе
ние въ н-Бкоя далечна провинция, отколкото да прекарвашъ 
своитt. младини въ тоя мръсенъ затворъ? 

- Нищо .. . нищо не може да се направи за подобрение 
на моето положение. Единственно ми остава - или да изгния 
въ затвора, или да избt.гамъ ... 

Въ тоя моментъ лицето му се зачерви, очитt. му се напъл
ниха <:ъ сълзи, почна ядовито да причесва дългата си жълта 

брада, хулейки ' иругайки Изетъ паша, Тахсинъ паша, Редванъ 
паша Кямилъ паша и редъ други висши военни и граждански 
сановници при Илдъза  цt.лата дворцова камарила на султанъ 
Хамида, на мнозина отъ които азъ даже и именат а не знаяхъ. 

49. Сърдеченъ приемъ отъ тран.ИИЦитi; затворници 

Тъй въ разговоръ, развлечение и натжженъ отъ разказа 
на f\хмедъ бея прекарахъ голt.ма часть отъ нощьта. Дойде 
време за спане. f\зъ нъмахъ никакви постилки vi завивки, даже 
НБмахъ И горно палто. Нашитt. тракийци ме прибраха при себе 
СИ, между ТБХЪ, посочиха ми мъсто за спане, дадоха ми кой 
възглавница, кой одеяло, кой чаршафъ и пр. и ПО тоя начинъ 
си наредихъ цt.ло легло . f\зъ презъ последнитъ два месеца 
не б-Бхъ виждалъ легло. Тукъ нам-Брихъ на готово ВСИЧJ<О . 
При това азъ не разполагахъ съ никакви парични средства 
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обаче, въ затвора редовно даваха ВСЕКИ день по единъ кило
грамъ хлБ6ъ. ХраНБХЪ се заедно съ трима учители тракийци. 
Така престояхъ н-Бколко дена въ затвора и по-скоро се см-Б
тахъ като госп" времененъ гостъ на българитъ-тракийци И азъ 
6БХЪ "осжденъ" почти, само че азъ отивахъ къмъ западъ 
къмъ , родната земя, въ своя роденъ градъ на заточение, а т-Б 
отиваха тъкмо въ противоположна посока, къмъ изтокъ - въ 

Мала-F\зия, въ Диаръ Бекиръ - далечъ отъ своит-Б семейства, 
въ далеченъ и незнаенъ пжть. 

F\зъ вс-Бки моментъ очаквахъ да ме извикатъ и да замина 
къмъ Солунъ. И т-Б очакваха сжщото, само че т-Б 6-Бха напълно 
убедени, че поне едно денонощие преди т-Бхното отпжтуване 
споредъ практиката на дирекцията на затвора - тр-Ббваше да бж
датъ предупредени за пжтуването имъ къмъ опред-Вленото 

м-Бсто за заточение. По отношение на мене, т-Б ми съобщиха, 
че за моето пжтуване нито ще бжда предупреждаванъ, нито 
мога да узная кога ще пжтувамъ. Т-Б даже ми заявиха, че щомъ 
ми съобщатъ да тръгвамъ, не щ-Блъ СЪмъ да имамъ физичес
ката възможность даже да се сбогувамъ съ мнозина отъ т-Бхъ. 
И продължаваше да ми разправя единъ отъ тракийцит-Б: 

- Ний тукъ сме пасажери - временно проходящи. Едни 
отиватъ за Самсумъ, други !<ъмъ Смирна, Родосъ, трети къмъ 
Триполи, а ето ти вече И къмъ Солунъ,-СкопЙе. Ние сме по
стоянно с&идетели на ц-Бла върволица отъ арестанти - поли
тически и криминални. Кой хулилъ султана или Мухамеда"кой 
УLjаствувалъ въ н-Бкой комплотъ, пыъъ има и мнозина като тебъ 
наприм-Бръ, които ни спохождатъ за н-Бкой день само за туй, 
че на НБКОИ отъ полицаит-Б се вид-Бли като подозрителни лица. 

- Тъй е, тъй е - потвърждавахъ азъ, искайки на вс-Бка 
цена да се представя за съвършенно невиненъ, че страдамъ 

почти за нищо, въпр-Бки че всичкит-Б българи-тракийци, които 
6Бха въ затвора, почитахъ и уважавахъ като сжщински нацио
нални мжченици. 

Въ тоя привремененъ затворъ азъ престояхъ малко, обаче, 
пре!<арахъ най-весело отъ всички други затвори, които впо
следствие сждбата ми б-Бше предопред-Блила да посетя въ 
Европейска Турция, въ Мала-F\зия и Северна F\фрика. 

Спомнямъ си какъ, ,събрани на едно, ние българит-Б, ал
банци, ерменци и по н-Бкой турчинъ, почти до полунощь п-Бехме 
любовни, бунтовнически народни п-Бсни. П-Бснит-Б на българит-Б
заточеници ми б-Бха известни: п-Бсни отъ Хр. Ботйовъ, Л. Кара
веловъ, Ив. Вазовъ и пр., обаче, п-Бснит-Б на албанцит-Б съвсемъ 
не разбирахъ, пъкъ и не б-Бхъ слушалъ подобни п-Бсни. Т-Б 
6Бха ИЗКЛlQчително народни п-Бсни, въ пОвечето отъ които се 
възп-Бваше свободата, юначеството на албанския планинецъ. По 
ТОнъ албаНСКИТБ п-Бсни се отличаватъ съ своята демонстратив
ность, пъкъ и звуковеТБ на албанския езикъ имъ придаваха 
още по-гол-Бмъ ефектъ. Докато бългаРСКИТБ п-Бсни ББха по

51. На 
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мелодични, бързи и измtрени, албанскитt бtха по-крепки, но 
не тъй мелодични, а пъкъ ерменскитt бtха меланхолични, 
тжжни и по-монотонни 0ТЪ турскитt и арабскитt пtсни. 

Въ тоя привреме.ненъ затворъ, общата обстановка не бtше 
лоша . Привидно, затворницитt се ползуваха съ улеснения, обаче 
въ сжщность режима въ затвора бtше много строгъ, както 
къмъ политическитt, така и къмъ криминаЛНИТЕ затворници. 
За най-малки нарушения по нищожни поводи се налагаха та
кива тежки дисциплинарни наказания, че едва се понасяха отъ 

затворницитЪ, като напр.: уединенъ арестъ, тъмни и влажни 
келии, ограничена храна (само половина хлtбъ на день) и често 
пжти поставяха такива тежки окови, че едва затворницитt мо
жеха да вдигнатъ тtлото си и се движатъ. 

51. Ha~пжть за СОЛУНЪ 

Единъ день ненадейно, съ силенъ викъ отъ къмъ входната 
врата, зачухъ името си. Явихъ се и ми съобщиха да бжда готовъ 
за пжтуване. f\зъ взехъ шапката си, прибрахъ кърпата за лице, 
сбогувахъ се съ познатитt арестанти и напуснахъ затвора. 
Преди да излtза получихъ хлtбна дажба за три дни. Придру
женъ отъ единъ стражарь отидохме на пристанището Сиркеджи, 
отъ к,Ждето се качихме на единъ турски параходъ. 

Параходътъ бtше препълненъ съ пжтници, въ болшин
ството ходжи и молли. По това време бъше Рамазана и сто
тици хаджи и молли отъ Цариградъ и Мала-f\зия отиваха I{ЪМЪ 
Европейска Турция, за да използуватъ рамазана, като се наста
НЯтъ по нtкои по-богати кжщи въ бейове, търговци, занаятчии 
и селяни, като свещенослужители по частни домове, за да се 

прехранятъ и при свършването на праздника да ги даруватъ.• 
Подъ маската, че ужъ изпълняватъ единъ религиозенъ дългъ, 
тtзи хаджи и молли използуваха случая да се понахранятъ 
добре, да се пооблекатъ или да направятъ НБкое спестяване 
отъ просия . 

Въ парахода на палубата не можеше да се стои и нощува, 
защото времето бtше вече хладно, а пъкъ като арестантъ, 
който, макаръ и въ парахода, все тръбваше да бжда подъ над
зоръ, палубата съ своитt стълби и коридора не бъше приго
дена за надзоръ, полицая ме отведе въ хамбаря . Въ единъ 
,ЖГЪЛЪ на хамбаря намtрихъ едно праздно мъсто, близо до 
добитъка - нъколко крави и волове, посъбрахъ малко отъ 
изхабеното С'БНО, постлахъ върху пода и седнахъ. Стражаря 
удобри МБСТОТО и, следъ като парахода потегли, отиде при 
свои познати на разговоръ, а презъ деня дохождаше по 2-3 
пжти да ме нагледа и провtри дали съмъ на МБСТОТО си и 
пакъ си отиваше. Въ продължение на 4 дни, до като стигнахме 
въ Солунското пристанище, азъ бtхъ на подслонъ, малко на 
топло, поради близостыа на 1-2 тржби, презъ които мина
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ваше пара. Презъ цълото пжтуване азъ не излъзохъ даже на 
палубата. Минахме Мраморното море, ДарданелитЪ, , островъ 
Хиосъ, Св. Гора и азъ даже не можахъ да ги видя макаръ отъ 
далечъ. Стигнахме въ Солунското пристанище и азъ заедно съ 
останалитъ пжтници, придруженъ отъ стражара, слъзохъ отъ 
парахода и съ една лодка ИЗЛЪзохме на бръга -- при кея. 

53. Въ Солунския времененъ затворъ 

Придружаващиятъ ме стражарь за пръвъ пжть отиваше 
въ Солунъ. Още съ излизането на бръга, той запита кжде е 
вилаетското управление. Вмъсто направо по улица "Сабри 
паша", азъ извихъ нарочно по една друга улица на лъво, во
деща къмъ хотелъ "Телеграфъ", съ цель да мина покрай бръс
нарницата на Владо Пинговъ и да видя дали нъкой отъ бръс
нарницата ще ме види, че съмъ арестуванъ и воденъ отъ стра

жаръ и да ме потърсятъ въ затвора, кждето ще бжда отве
денъ. Когато минавахме по улицата покрай ,,6аНI{Ъ ОТЩ'1анъ" 
и хотелъ "Коломбо" валъше дъждъ. Минахме предъ бръснар
ницата и азъ не можахъ да забележа дали нъкой отъ вжтре 
ме видъ или не. Азъ никого не можахъ да забележа вжтре въ 
бръснарницата. Продължихме съ стражара пжтя къмъ хотелъ, 
"Египетъ", отъ тамъ по главната улица стигнахме предъ Ви
лаеТСI{ОТО управление -- едно огромно почти четвъртито 4--5 
етажно ново здание. Стражарътъ ме предаде заедно съ кни
жата въ Джандармерийското отдъление и следъ малко бъхъ 
отведенъ пакъ въ заtвора при Вилаетското управление, съ
стоящъ се отъ 2-3 тъмни стаи въ най-долния етажъ на 
зданието. Следъ нъколко часа въ затвора дойде Тодоръ Орган
джиевъ и ме пита отъ какво се нужцая. Даде ми 40-50 гроша 
пари -- всичкитъ които имаше въ себе си. Даде ми своя фесъ, 
а пъкъ азъ му дадохъ моята шапка. 3аявихъ му, Ч8 нъмамъ 
горна дреха и че ми е много студено. Органджиевъ веднага 
свали отъ гърба своето горно палто и ми го даде да си по

служа. Чрезъ мимика илаконически сполучихъ да му съобща, 
че .. невъстата" е здрава и читава, че аз ъ съмъ добре, че оста
налитъ другари сж вънъ отъ всъкаква опасность и че освенъ 
едно подозрение нищо друго нЪма. 

Тодоръ Органджиевъ ме гледаше и се чудъше и следъ 
като разбра, че всичко е добре, стана съвършенно веселъ и 
бодъръ. 

-- Ами ти иакъ научи, че съмъ ТУI{Ъ -- го запитахъ? 
-- Случайно; като вървъхъ по главната улица къмъ теа

търъ "Еденъ", видъхъ те и забелъзахъ че те придружава стра
жаръ и разбрахъ, че ти си вече тукъ, защото за арестуването 
ви отдавна знаяхме -- ми заяви Т. Органджиевъ съ задовол
ство, сбогува се съ мене и си тръгна, като ми обеща, че на 
другия день пакъ ще ме посети, даваЙI{И ми да разбера, че не 
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ще бжда изоставенъ оть другарИТЕ. Това ме:извънредно много 
зарадва, още повече че щtхъ да се ~рещна съ моитt другари, 
които вече толкова време не бtхъ виждалъ. 

54. Подъ конвой,~~отъ Солунъ за Скопйе 
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' :' -.;а брtга, той запита 
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Следъ заминаванетоZна Органджиева азъ напълно се ус
'покоихъ, очаквайки да бжда посетенъ и отъ други другари, 
обаче, на втория день никой не дойде. Рано сутриныа на тре
тия день, къмъ 6 часа, дойде единъ полицай съ единъ листъ 
хартия въ ржка и прочете имената на нtколко души отъ аре
стантитt, между които бtхъ и азъ. 

- Имате ли пари, за да платите таксата по желtзницата 
отъ Солунъ до Скопйе, - запита полицая . 

Пари за цtлата такса нtмамъ, но като ареС'тантъ имамъ 
пари за половина такса - му заявихъ азъ. 

- Но кой ще плати таксата за стражаря, който ще те 
придружава - запита полицая. 

- За него нtмамъ пари - отговорихъ. 
- Тогава заедно съ още двама арестанти ще ходите 

пешъ по етапенъ редъ до Скопйе - заяви полицая и си из
лtзе навънъ. 

F\зъ почнахъ да се смtя, 'мислейки си че полицая или се 
шегува или иска да ме плаши. Обаче, следъ половина часъ 
дойде единъ стражаръ взе ни тримата - мене, единъ албанецъ 
и единъ бошнакъ и ни изкара отъ "Сарая" и отведе предъ 
Джандармерийското отдtление, което бtше насреща. Следъ 
малко двама албанци конни стражари ни завързаха ржцетt съ 
желtза и съ ругатни I:IИ накараха да тръгнемъ. 

F\зъ още не вtрвахъ, че тъй подъ IЮнвой пеша ще ни 
каратъ чакъ до Скопйе! Но, за жалость, не бtше никаква шега. 
Ние вървtхме напредъ, стражарит-Б следъ насъ, излtзохме отъ 
града и хванахме шосето къмъ Кукушъ. Презъ цtлия день пж
тувахме. Презъ време на пжтя стражаритt бtха доста снизхо
дителни, караха ни съвсемъ полека, защото ние като арестанти 

отъ 3-4 месеци, не можехме бързо да вървимъ, още повече 
че следъкато походи хме 2-3 часа пжть, краката надъ коле
HeTt ни като че ли се oTctKoxa. Обаче, полека-лека съ дълги 
почивки, вечерыа къмъ 7-8 часа стигнахме въ КУКУШЪ. Тамъ 
ни настаниха въ околийското управление - въ затвора, който 
бtше на двора. 

55. Въ Кукушъ 

На другия день почнаха да минаватъ чиновници и посе
тители и при влизането и излизането отъ околийското управ
ление, всички минаваха покрай зданието, въ долния етажъ на 
което бtше затвора. Г]резъ деня, следъ обtдъ, покрай прозор
цитt на затвора 'забелязахъ двама мои бивши съученици отъ 

7Павелъ Ш"тевъ - Въ Македония ПОДЪ робство 
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.солунс/{ата гимназия. f\зъ ги познахъ и ТБ ме познаха, набли
жиха къмъ решетката и ме запитаха защо съмъ арестуванъ и 

отъ кжде ида. Казахъ имъ, че съмъ "невиненъ" и че съмъ аре
стуванъ въ Цариградъ само по подозрение и че ме препращатъ 
по етапенъ редъ /{ъмъ С/{опйе, защото НБмамъ пари да заплатя 
та/{сата за мене и стражаря. Тt. се позасмt.ха, поутt.шиха ме и 
си отидоха. ТБ и двамата бt.ха отъ ржководнотО тt.ло на МБ
стния /{омитетъ и следъ, като види се, бt.ха вече уведомени, 
дойдоха лично да видятъ и провt.рятъ] /{ой съмъ, отъ /{жде 
СЪмъ и защо съмъ арестуванъ. 

56. На пжть къмъ Дойранъ  Струмица 

На другия день, съ други двама пеши стражари, па/{ъ 
тримата арестанти тръгнахме /{ъмъ ДоЙранъ. Къмъ 2 часа сл. 
обt.дъ минахме покрай гара Килиндиръ, I{ждето пресt./{охме 
желt.зопжтната линия. По шосето имаше много /{аль и едва 
вървБхме. Съвършенно изтощени отъ преумора, наСБдахме на 
една зелена полян/{а да си починемъ. Презъ време на почив
ката запри/{азвахме съ стражаритt.. f\зъ имъ /{азахъ, че отъ 
гара Килиндиръ презъ Гевгели до С/{опйе можемъ да отидемъ 
въ С/{опйе за 7-8 часа, а пъкъ ние трt.бва сега да ходимъ 
7-8 дни пешъ. Стражаритt. се' СМБеха и ни заявиха, че за това 
трt.бвало да мислимъ още /{огато сме били въ Солунъ, защото 
сега било вече /{ъсно, тъй /{ато /{нижата били вече написани 
да пжтуваме пешъ отъ конакъ на конакъ, т. е. отъ единъ о/{о

лийс/{и градъ въ другъ, до като стигнемъ въ СкопЙе. . 
f\ защо не ни карате презъ Гевгели - запитахъ стра

жаритt.. 

Защото етапния пжть за арестанти е: Дойранъ-Стру
мица-Щипъ и пр. - отговориха стражарит-t. 

f\зъ се позамислихъ. Презъ главата ми минаваха рой мисли. 
f\зъ подозирахъ, че нарочно ни раЗl<арватъ отъ градъ на градъ, 
за да ни изтезаватъ. Но ако това правятъ съ мене, защо 
вършатъ това и съ другитt. двама арестанти, още повече /{о

гато ТБ сж мохамедани. Малко по-мал/{о се успо/{оихъ и все
цt.ло се отдадохъ въ ржцетt. на Провидението; още повече 
пъ/{ъ, знаяйки въ себе си, че не съмъ .. невиненъ" не искахъ 
много да говоря . Пристигнахме въ Дойранъ и ни отведоха въ 
затвора при околийското управление; затворътъ се помt.щаваше 
въ едно новопостроено гевгирено здание на самия брt.гъ на 
езерото. Пренощувахме въ Дойранъ и рано сутриньта на другия 
день тръгнахме за Струмица. Започна да вали дъждъ, а следъ 
мал/{о и тежка мъгла обви околностьта. Най-напредъ върВБхме 
по единъ стръменъ ридъ. Дъждътъ продължаваше. На височи
ната почна да духа силенъ студенъ вБтъръ. Ние бt.хме оковани 
съ желt.за и съ голt.ми усилия се /{атеРБхме по височината. 
Отъ студа и дъжда ржцетt. ни набъбна~а и желt.знитt. окови 

-:: ..-,; си и отъ преу:. ::" " 
заrовезни - преС 

.::\оЙдоха предъ а:ю . . ~ 
~шеница, хлЪбъ. :-' ..  - ': 

~;;ба.аше да чака lе .::g;: _ 

- -.:-ражаритt. , пръсна. -~ 
- 'ъ - въ Струмица - -

• tПепния ДЪЛЪГЬ п,... 

57. Стр' 
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тъй се прилепнаха до мускулитt на ржцетt ни, че приличаха 
на гривни. Трtбваше да вървимъ по-бързо, за да стигнемъ въ 
Струмица преди да ' настжпи нощьта. Въ града стигнахме на 
време. Настаниха ни пакъ въ затвора. Поизсушихме криво-лtво 
дрехитt си и отъ преумора заспахме. На другия день бtха ко
ледни заговезни - престояхме въ Струмица. Презъ деня стари ба
бички дойдоха предъ вратитt на затвора и ни поднесоха ва
рена пшеница, хлtбъ, приготвенъ бобъ и "за Богъ да прости" 
поднасяха на всички арестанти, която каквото имаше въ ржцеп 
си. Прекарахме три ДНИ въ Струмица, защото джандармерий
ския началникъ нtмалъ достатъчно стражари на разположение 
и трtбваше да чакаме два дни до като се прибератъ нtкои 
отъ стражаритt, пръснати 'по служебна работа изъ околията . 
Тукъ - въ Струмица - можахме поне да си отпочинемъ отъ 
изнурителния дълъгъ пжть. 

57. Струмица -- Щипъ 

На четвъртия день потеглихме на пжть. Времето бtше 
хубаво - грtеше зимно слънце. Два-три часа преди да се 
стъмни пристигнахме въ . Радовишъ. Бtхме настанени въ затвора 
въ една полутъмна, низка, продълговата стая въ долния етажъ 

на едно паянтово старо здание. Въ затвора имаше 7-8 души 
арестанти, които бъха заели почти цълия подъ на стаята. Ние 
седнахме при краката имъ близо до вратата. Отпочинахме 
добре. Презъ ношьта почнахме да се нагаждаме, кой кжде и 
какъ · ще легне. f\зъ се покрихъ съ палтото, което ми даде 
Тодоръ Органджиевъ, а вмъсто възглавница поставяхъ обущата 
си, като надъ ТБХЪ, за да ми бжде по-меко, поставяхъ жилет
ката си . Дъскитt на подътъ бtха стари, изпочупени и помежду 
имъ имаше цепнатини отъ по 1-2 с!м.. Обикновенно, когато 
арестантитъ помитаха пода - всички остатъци отъ храна и не· 
чистотии натикваха въ цепнатинитъ на пода и тамъ тъзи оста
тъци гниеха и смрадъ пълнtше стаята . f\зъ криво-лtво се на· 
~танихъ и легнахъ, обаче, отъ цепнатинитt на дъсчения подъ 
влизаше студъ и не можехъ да се успокоя и заспя, защото ме 

заболt и гръдния кошъ И гърба. Просто бtше невъзможно да . 
се лежи. Пакъ по липса на свободни стражари, ние престояхме 
въ Радовишкия затворъ 3-4 ДНИ, следъ което продължихме 
пжтя си къмъ Щипъ. f\зъ бtхъ вече съвсе"'1Ъ безъ пари, но се 
наДБвахъ, че въ Щипъ ще мога да влtза въ връзка съ нtкои 
мои познати или по-далечни роднини и ще мога да взема малко 

пари, а така сжщо и долни дрехи. Обаче, следъ като пристиг
нахме до града, ние се спуснахме по. една рътлина и се отзо

вахме предъ правителствения домъ, кждето наблизо се нами
раше затвора - едно старо продълговато здание, обиколено 
съ високи каменни стени. Вратата и прозорцитt на затвора 
бtха обърнати къмъ източната страна и гледаха тъкмо срещу 
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една висока каменна стена. Презъ деня можехме да излизаме 
на двора, да се разхождаме или да ходимъ по нужда, а ве

черьта вратата се заключваше. Въ Щипъ престояхме три дни 
и презЪ' ц-Блото време не можахъ да нам-Бря никакъвъ аре
стантъ или пъкъ посетитель, на когото да поржчамъ да вл-Бзе 
въ връзка съ мои роднини и приятели и имъ съобщи, че съмъ 
въ затвора. По чужди, непознати лица не искахъ да влизамъ 
въ връзка, за да не излагамъ роднини и приятели предъ 

властьта, още повече, че до Скопйе ми оставаха още н-Бколко 
дни пжть. Въ Скопйе в-Брвахъ, че ще мога да се снабдя съ 
пари и долни дрехи. Отъ Щипъ до Кратово разстоянието не е 
повече отъ 50 километра и можеше да се отиде за единъ день, 
обаче, азъ по етапенъ редъ тр-Ббваше да бжда представенъ на 
Началника на полицията въ Вилаетския центъръ, а следъ това 
вече да бжде препратенъ пакъ по етапенъ редъ въ родния ми 
градъ Кратово. 

58. На пжть нъмъ Св. Ниноле 

Една сутринь изл-Бзохме отъ Щипъ и пакъ по шосето се 
упжтихме по посока на Св. Николе. Времето б-Бше хубаво, а и 
пжтя не б-Бше лошъ, защото н-Бмаше каль и се върв-Бше добре 
и по-лесно. Следъ l<aTo изминахме 5-1 О километра, предъ насъ 
се ОТКрИ Овче-Поле и ние по-лека лека върв-Бхме. Стражарит-Б 
не бързаха, защото знаяха, че още преди да настжпи нощьта 
щ-Бхме да стигнемъ въ Св. Николе, тъй като разстоянието между 
Щипъ и Св. Николе не е гол-Бмо. По пжтя настигнахме идруги 
пЖтници. Съ една група, придружаваща 2-3 натоварени коне, 
ние върв-Бхме заедно почти половината пжть. Между пжтницйтБ 
имаше единъ старикъ, съ ср-Бденъ ръстъ, сухо лице и поб-Б
л-Бли вече косми. 6-Бше РОДОМЪ отъ Велесъи се казваше Л. 
6арбутовъ. При вървежа, когато, обикновено стражарит-Б б-Бха 
малко по-отдалечени, Барбутовъ на три-четири пжти влизаше 
въ разговоръ съ мене и ме пита отъ кжде съмъ, какъ се каз

вамъ, безъ да ме пита защо съмъ арестуванъ. Още когато се 
настигнахме по пжтя, той забелеза, че азъ съмъ съ цивилни 
тънки' дрехи и макаръ съ опинци на нозе, азъ съмъ н-Бкой 
учитель арестуванъ, както по това време казваха "н-Бщо за по
литика". По едно време забелезахъ, че тоя старъ чов-Бкъ из
важдаше една кърпа отъ пояса си и постоянно си изтриваше 

очит-Б и лицето и, въздишайки, nакъ я поставяше въ пояса си. 
3апитахъ, го защо често бърше очит-Б си, обаче, той неохотно 
ми каза, че като старъ чов-Бкъ очит-Б му били слаби и отъ в-Б
търа често му били текли сълзит-Б. Презъ време на нашия 
разговоръ той ми каза, че познавалъ Кратово. Нищо пове'че не 
ми каза, но презъ ц-Блия пжть изпитателно ме изглеждаше'. 

По-късно, когато изл-Бзохъ отъ Скопския затворъ въ раз
говори съ мои познати отъ Велесъ, научихъ, че сжщия старецъ 
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Барбутовъ разправялъ на свои близки и познати, че ме видi;лъ 
какъ двама стражари ме конвоирали за къмъ Св. Николе, какъ 
приказвалъ съ мене и научилъ, че азъ съмъ отъ Кратово и 
съмъ синъ на Поце Ив. Шатевъ; че ТОЙ билъ познатъ и прия- . 
тель на моя баща, когато нi;колко години билъ наематель на 
Църковния ханъ въ Кратово. ТОЙ разправялъ, че останалъ много 
трогнатъ, когато ме видi;лъ, че съмъ съ желi;за на ржцетi;, 
облi;ченъ въ граждански дрехи, съ очила, а съ опинци на кра
ката . Когато билъ ханджия въ Кратово, той често дохаж
далъ въ бащината ми кжща или дюкяна, виждалi ме е като 
дете, игралъ си е съ мене, а сега когато съмъ вече отрасналъ 

ме видi;лъ въ едно тежко положение и като си спомнилъ ми
налото и настоящето, тихомъ и мълкомъ плакалъ. Едвамъ то
гава азъ си обяснихъ за "болнитi; очи" на стареца и сълзитi; 
които той постоянно изтриваше. Тоя старикъ Барбутовъ вед
нага съобщава на свои близки, които веднага отъ своя страна 
предупреждаватъ моитi; родители за моята участь, които до то
гава не сж знаяли нищо за мене. Ti; знаяха само, че съмъ за
вършилъ Солунската гимназия. Ti; запитали чрезъ познати хора 
въ Солунъ, обаче, получили отговоръ, че съмъ напусналъ Со
лунъ и тi; предполагали, че съмъ заминалъ за България, но че 
СрМЪ билъ въ Цариградъ и че съмъ билъ арестуванъ, това ни
кой не имъ съобщилъ, та трi;бваше стареца Барбутовъ на края 
чрезъ приятели да ги предупреди. 

Въ Св. Николе бi;хме пакъ въ затвора, една съвсемъ малка 
стаичка на едно ново едноетажно здание, въ което се помi;
щаваше мюдурлую!! и стаята на стражаритi;. Затворническата 
келия приличаше на една кутия съ две много малки прозор

чета съ стъкла и преградени съ две желi;за. НИКОЙ нi;маше въ 
затвора освенъ насъ. Следъ като отпочинахме отъ пжтуването, 
чрезъ единъ отъ стражаритi; си набавихме малко дървени вжг
лища и ги поставихме въ една изрi;зана на половина тенекия 
отъ петролъ, следъ това ги разпалихме въ коридора и вне

сохме мангала въ стаИЧlшта, за да се поне отчасти затоплимъ, 

понеже времето бi;ше много студено. 

59. Едно премеждие 

Дежурниятъ стражарь бi;ше добъръ човi;къ. ТОЙ НИ поз
воли да приготвимъ мангала, да си набавимъ вода, купи ни отъ 
една фурна хлi;бъ, а за презъ нощьта ни донесе едно малко 
газово ламбе съ фитилъ, безъ стъкло. Остави ни тази ориги
нална килийна лампичка на единъ отъ прозорцитi;, затвори съ 
ключъ вратата и се прибра въ съседната стая - служаща за 
помi;щение " на конната и пеша стража, която бi;ше на разпо
ложение на нахи-мюдура. Презъ нощьта си легнахме късно . 
::::два току що бi;хъ заспалъ, събудихъ се и се чувствувахъ 
··1НОГО зле, но не знаяхъ отъ що. После забелезахъ че лампич· 
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ката едва бл-Бщеше, изпускайки само миризливъ димъ. Завър
т-Бхъ се единъ два пжти и се опитахъ да отида да пия вода, 

но съмъ падналъ внезапно на пода върху краката на бошняка
арестантъ. Той се събудилъ, започналъ да ме вдига, но като 
разбралъ, че съмъ въ безсъзнание, веднага почукалъ на стък
лото на малкия прозорецъ отъ къмъ стаята на стражарит-Б. 
Дежурниятъ стражарь чулъ виковет-Б на бошняка и дошелъ 
въ арестантската стая. Бързо отворили прозорцит-Б и съ по
мощыа на бошняка ме извадили почти полумъртавъ на кори
дора за да подишамъ · чистъ въздухъ, предполагайки, че съмъ 
припадналъ отъ неразгор-Блит-Б се добре вжглища. Следъ н-Б
колко минути съмъ дошелъ на себе си. Запитали ме, какво ми 
е. f\зъ имъ казахъ, че ми е зле и ми се повръща. Т-Б забеле
зали, че лицето и ц-Блото МИ т-Бло е обляно въ поть и че не 
ще мога да лежа на голото дюшеме, та ме прибраха въ стра
жарската стая. Тогава забелезахъ, че ноздрит-Б и косата ми 
б-Бха почти почерн-Бли отъ сажди - толкова много димъ е из
пущала лампичката . Въ сжщность азъ получихъ припадъкъ и 
отъ дима и отъ вжглеливия окисъ отъ неразгор-Блит-Б се добре 
вжглища. Отново пакъ вл-Бзохме въ стаичката. Помолихъ стра
жаря да загаси лампата, обаче, той каза. че въ арестантската 
стая не е можало да се остави безъ осв-Бтление, защото та
къвъ билъ закона. После стражара донеса една друга стара 
лампа съ бурма и стъкло. Полузаспалъ, полубуденъ прекарахъ 
нощьта. Сутриныа дойде въ пом-Бщението мюдюрина и разпо
реди да бждемъ препратени ощесжщия де,НЬ до участъка въ 
с. Сушица, отъ I{ждето други стражари отъ тоя джандармерий
ски постъ щ-Бха да ни заведатъ до Скопйе, азъ съ радость 
въ душа гледахъ по-скuро да се измъкна отъ тая неприветлива 

стаичка. 

60. Отъ Св. Николе презъ с. Сушица за Скопйе 

Сжщиятъ день, къмъ 7-8 часа пристигнахме въ с. Сушица 
и б-Бхме оставени да нощуваме въ сжщата стая, въ която 
жив-Беха стражарит-Б отъ тоя ПОСТЪ. Тукъ вече, макаръ и аре
станти, до късна нощь приказвахме и слушахме разговорит-Б 

на стражарит-Б. Оставаше ни още единъ день пжть до СкопЙе. 
Ние, макаръ изморени отъ пжтя, макаръ изтощени отъ дългото 
продължително пжтуване, все пакъ черпехме сили и куражъ 

още малко поне да понесемъ т-Бзи страдания, убедени че т-Б 
б-Бха вече къмъ своя край. На другия день, рано сутриньта. 
придружени отъ двама стражари-албанци, тръгнахме на пжть 

и презъ гара f\джарларъ (между Скопйе и Куманово) стигнахме 
въ СкопЙе. Стражарит-Б ни заведоха въ Вилаетското управление 
и ни представиха на Началника на Джандармерията - Байрамъ 
Цура, младъ, едъръ и красивъ албанецъ, облеченъ въ джан' 
дармерийска униформа. Съ една бележка той ни препрати на 
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началника на полицията - Дервишъ ефенди. Тукъ въ Скопйе 
престояхме н-Бколко дни въ временния затворъ, като ежедневно 
Дервишъ ефенди разпореждаше да се явявамъ по 5-1 О минути 
лично предъ него. По н-Бкога той б-Бше самъ въ стаята си, 
а по н-Бкога имаше при него и по 1-2 полицейски и цивилни 
лица на самия директоръ на полицията. 

Дервишъ ефенди б-Бше младъ 35-40 годишенъ чов-Бкъ. 
Той б-Бше доста красивъ, винаги прилично и спретнато облеченъ. 
По физиономията му се чет-Бше гол-Бма интелигентность, която 
респектираше всички . Въ сжщность той не б-Бше толкова ученъ, 
отколкото чов-Бкъ СЪ гол-Бмъ разсждъкъ, притежаваше гол-Бма 
практика и тактика въ живота. Той отъ · обикновенъ полицай 
въ късо време б-Бше сполучилъ да се издигне до положението 
на комисарь и директоръ на полицията въ ц-Блия Скопски 
вилаетъ. Той разкри Винишката афера и името му б-Бше познато 
на всички. Особенно българигБ и албанцит-Б, повечето отъ които 
често говор-Бха за него, много се страхуваха отъ Дервишъ 
ефенди и често пжти, когато той минуваше по улицата, мнозина 
тайно - безъ да ги забележи - го посочваха съ пръстъ. Дер
вишъ ефенди б-Бше ученикъ на валията Хафузъ-паша, първиятъ 
реформатор ъ въ Косово и СкопЙе.1 ) 

61. Въ Снопие - въ затвора 

Въ скопския привремененъ затворъ предстояхъ една 
седмица. 3атворътъ б-Бш~ на два етажа. Въ долния етажъ и 
въ двет-Б продълговати стаи (съвършенно тъмни) б-Бха наста
нени всички българи, политически затворници, които имаха 
вече присжди. Ту/{ъ ГБ чакаха своя редъ да бждатъ из
пратени на заточение. Полицията, собствено Дервишъ ефенди, 
нарочно държеше тия осждени въ това лошо, съвършенно нехи

гиенично пом-Бщение, за да бждатъ подъ строгъ контролъ, тъй 
като Скопския централенъ затворъ "Куршумли ханъ" (огромно, 
старо каменно здание, строено още въ времето когато Скопйе 
е било владяно отъ ВенецианцигБ и нагодено за търговскит-Б 
нужди на тогавашнит-Б венециански търговци, които СЖ пжту
вали отъ Дурацо и Северна Албания за Скопйе и обратно), 
макаръ тъменъ и влаженъ, все пакъ б-Бше пригодено за аре
станти, обаче, по своята обстановка не б-Бше пригодено за единъ 
по-строгъ контролъ на затворницит-Б. 

Въ затвора имаше две групи българи, осждени по две 
отд-Блни афери - Щипската и Кумановската. Повечето отъ 
затворницит-Б б-Бха учители, а останалит-Б търговци и селяни. 
Щипската група затворници, на чело съ Василъ Пасковъ, гла
венъ учитель при щипската прогимназия, б-Бше по-многобройна 

1) По-сетне, презъ 1902 Г., Дервишъ ефенди биде убитъ отъ единъ 
албанецъ, бившъ полицай, въ пом-Вщението на РУCl<ОТО КО~IСУЛСТВО 
:!'ъ СкопЙе. 
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отъ Кумановската, на чело на КОЯТО стоеше търговеца Йорданъ 
Сечковъ. 

Както казахме и по-горе. обстановката въ затвора бъше 
извънредно лоша. Затворътъ бъше тъменъ и влаженъ, пъкъ и 
осжденитъ политически затворници българи бъха подъ стаитЪ 
на горния етажъ, кои;rо горни стаи служеха за времененъ 

арестъ, и почти цъль день и цъла нощь въ горния етажъ се 
движеха на върволици арестанти, стражари и полицаи. Освенъ 
това заловени крадци, убийци, пияни хора и др. престояваха 
временно по нъкой день въ тоя именно затворъ, до като 

. бждатъ разследвани и дадатъ първитъ си ПОказания предъ 
полицията. Вследствие на това постоянно имаше голъмъ шумъ, 
нечистотии, плачъ и викове и всичко това се извършваше надъ 

главит1; на осжденитъ българи, които тръбваше да отидатъ 
на заточение на 3, 5, 1О, 15 и повече години. 

62. Въ Снопйе 

Дервишъ ефенди не искаше да ме препрати направо въ 
родния ми градъ Кратово, а за неопредълено време ме задържа 
въ СкопЙе. Той ме пусна на "свобода", съ задължението отъ 
моя страна ежедневно да се явявамъ лично предъ него, за да 

знае, че наистина съмъ въ града. 

Въ Скопйе отидохъ да живъя въ семейството на учителя 
Трайче F\нтовъ, който, като бившъ главенъ учитель въ Кратово, 
въ разстояние на 2-3 години живъеШе заедно съ семейството си 
въ нашата кжща въ Кратово. F\зъ добре се познавахъ съ него
вото семейство, съ неговия братъ Панко F\нтовъ, а така сжщо 
и съ баща му дъдо F\HTe - единъ добродушенъ старикъ. 

Следъ като излъзохъ отъ затвора, дълго време не можахъ 
да почистя дрехитъ' си. Всичко това, г-жа Савка F\HToBa забе
лезвала, обаче, не искаше да ми го каже въ очитъ. Но единъ 
день, при особенно разположение, тя ми заяви, че сутринь, 
когато оправяла леглото, на шега ми забелъза, че по дрехитъ 
ми и леглото имало още "бъли зрънца" - остатъци отъ за
твора. Но тя направи всичко възможно, за да ме отърве отъ 
тая сгань. 

Презъ ВСИЧI{ОТО ми престояване въ Скопие, азъ се явя
вахъ редовно ежедневно лично предъ Дервишъ ефенди. Явя
вахъ се при него и му отдавахъ нуждното темане и ако ме 

запитваше за нъщо отговаряхъ, ако ли не - мълчахъ, до като 
ми кажеше: "Хайде върви си". Така продължавахъ около 
35-40 дни. 

Презъ свободното си време, почти осамотенъ, се скитахъ 
изъ града. Бъше зимно време и сегисъ-тогизъ се отбивахъ 
въ нъкой дюкянъ или кафене, за да се стопля. Най-напредъ 
по 1-2 пжти на день почнахъ да посещавамъ книжарницата 
на Мих. Кратовалиевъ, когото познавахъ още отъ по-рано, 
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-обаче, не можахъ да стоя повече отъ 15-20 минути . На много 
мъста ходъхъ дневно по нъколко пжти. -Мнозина разбраха, 
че съмъ подъ полицейски надзоръ и не имъ бъше приятно да 
се срещатъ съ мене . Освенъ това, помощникътъ на Дервишъ 
ефенди, шефътъ на тайната полиция въ Скопйе, Рамо, по про
изходъ албанецъ отъ Дебъръ, доста съобщителенъ човъкъ и 
СЪ широки връзки въ града, на нъколко мъста бъше ' казалъ, 
че азъ СЪмъ билъ "опасенъ комита" и че по нареждане отъ 
Цариградъ, съгласно едно царско ираде (указъ) съмъ осжденъ 
да живъя на заточение въ родния си градъ Кратово. Това допри
несе още повече да не мога по-интимно да се сближа съ нъкои 
ОТЪ моитЪ познати въ града. 

Още като ученикъ въ Скопйе, азъ нt.l<акъ си ненавиждахъ 
тоя градъ, пъкъ и самитъ СКОПЯНИ. Всъкога, I<ОППО съмъ билъ 
въ Скопйе, макаръ за кратко време, винаги съмъ се чувству
валъ като че ли съмъ подъ арестъ. Изобщо Скопйе и като 
градъ и като центъръ на вилаета, въпреки толкова мои по

знати, въпреки многото развлечения въ града и околноститъ, 
ме отблъскваше, безъ и азъ самия да знаяхъ защо. На Скопйе 
и скопяни съмъ гледалъ винаги съ антипатия. 

Животътъ на българитъ въ Скопйе не приличаше както 
тоя на българитt въ Солунъ, Велесъ, Щипъ, Куманово, Гев
гели и пр. f\зъ ограничихъ и посещенията и познанствата си. 
Презъ цt.лия день стояхъ на зарзаватчийския ДЮI<ЯНЪ на Панко 
Антевъ. Последниятъ бъше голЪмъ веселякъ; знаеше турски и 
албански и презъ цълия день изживt.вахме времето въ смъхъ, 
шегувайки се или подсмивайки се на нt.кои преходящи по ули
цата наивни албанци, турци или познати българи. 

Въ Ск,.опЙе престояхъ до края на м. Февруарий 1901 го
дина. Безъ опредълена работа, азъ губъхъ днитъ си въ скука, 
съ единствената надежда, че днесъ-утре ще бжда препратенъ 
въ Кратово. 

Явявайки се ежедневно предъ -Дервишъ ефенди, аЗЪ на 
нъколко пжти го запитахъ какъ стои моята работа, обаче, той 
все ми казваше: "Ще почакашъ още малко" и азъ мълчаливо 
напущахъ кабинета му. Бt.хъ му дотегналъ може би съ моитt. 
запитвания, та единъ день той ми каза, може би само за да се 
отърве отъ мене: "Дайте заявление до Валията". Дадохъ му 
нуждното темане и напуснахъ кабинета му. 

На пжть за дюкяна на Панк;) Антевъ, отбихъ се въ кни
жарницата на Мих. Кратовалиевъ. Тамъ намt.рихъ Тодоръ 
Павловъ, с.тудентъ въ Швейцария, който презъ зимния семе
стъръ бt.ще останалъ въ СкопЙе. 

- Ка:<во става съ твоята работа? - ме Запита Мих. Кра
товалиевъ. 

- Дервишъ ефенди ми каза да подамъ едно заявление 
цо Валията - му отговорихъ азъ. 

- Праздна работа  каза Мих. Кратовалиевъ. 
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Тодоръ Павловъ тоже потвърди ДУМИТЕ на Кратовалиевъ. 
- Тогава кажете ми какъ да постжпя, за да мога да си 

отида въ Кратово - запитахъ азъ, очаквайки да ми дадатъ 
н-Бкои съвети. 

--.:.. Дервишъ ефенди ти казалъ да подадешъ заявление, но 
ти не подавай такова, а лично се яви предъ Валията, защото 
по-лесно ще разберешъ дали скоро ще те освободятъ или още 
съ месеци ще те държатъ тукъ; въ вс-Бки случай не се много 
тревожи, защото вс-Бка работа се привършва за шесть месеци, 
както казва една турска поговорка - ми заяви М. Кратовалиевъ. 

Презъ сжщия день и на другия день азъ крояхъ планъ 
какъ да се явя при валията. На третия день, преди да се явя 
предъ Дервишъ ефенди, отидохъ въ Вилаетското управление 
и въ общия салонъ чакахъ пристигането на Валията, който 
обикновенно ,D,охождаше къмъ об-Бдъ въ управлението. Валията 
пристигна и вл-Бзе въ кабинета си, а н-Бколко минути следъ 
него пристигна и Соломонъ Симха, банкеръ, скопски богаташъ 
и членъ на Вилаетския административенъ съветъ. Солом.онъ 
Симха, като търговепъ и банкеръ, работ-Бше съ Кратово и 
добре познаВ::Iше моя баща и н-Бкои отъ моит-Б роднини. f\зъ 
на 2 - 3 пжти чрезъ неговата кантора въ Скопйе получихъ 
пари отъ Кратово. Щомъ ме видя предъ самата врата на ва
лията, Соломонъ Симха се спр-Б предъ мене и ме изгледа. Следъ _ 
това той ме запита: 

Какво търсишъ тукъ? 
Искамъ да се явя лично предъ Валията - му отго

ворихъ. 

Добре! f\зъ ще бжда при него, ела и ти -:-. МИ каза 
Соломонъ Симха. 

Дежурниятъ полицай, който стоеше предъ вратата на ва
лията, като видя, че С. Симха приказва съ мене, разбра, че 
азъ съмъ неговъ познат~ и когато му заявихъ, че искамъ да 

се явя предъ пашата, той охотно предизвести валията и ми 
даде пжть да вл-Вза въ кабинета му. 

Вл-Взохъ въ единъ гол-Вмъ, комфортно мобелиранъ са
лонъ. До едно луксозно бюро стоеше валията, а въ д-Всно на 
едно канапе б-Вше седналъ Соломонъ Симха. 

- Какво желаете?  ме запита валията. 
- Б-Вхъ арестуванъ въ Цариградъ, отъ тамъ препратенъ, 

тукъ, кждето ето вече стоя близо два месеци подъ полицейски 
надзоръ и още не ме освобождаватъ  му отговорихъ, оча
квайки да ми зададе други въпроси . . 

- Защо б-Вше арестуванъ? Какъвъ ти б-Вше кабахатя 
ме запита валията. 

За нищо.... за права Бога - отговорихъ азъ. 
Какъ тъй? Възможно ли е това?  каза валията и ме 

изгледа отъ главата до краката . 

Да, така е - настоятелно потвърдихъ азъ. 

- Ще пров-Вримъ _ .....= 
- Книжата, съ КОИ70 ~_ 

;-;: на вилаетското упраз .-:;; 
~=  отговорихъ азъ. 

Въ тоя моментъ ва.- ", , 
~, на когото той за ~ - t:i'-~ 

бей. Следъ малко c~:: =-~ 
~ ~~· -Ври МОята преписка 
: се повърна съ eдY.r= -
~ и черни корици, съ.:: ъ- _. 
-:; шити. Секретарьтъ 1'_О:=
:ъ. ржка му посочи едИJi: _ 

а телно ме изглежда'uе . -9 

нг и ИЗпитателно ме ~.-::: 
- На КОлко ГОДИНН -с: 
- На осемнадесетъ г.) .:: 
Следъ като проче:-е :..-

- - 1Звикатъ директора rZ - ~.
:-: каза да седна на е.:: ._:-_ -

-:= .:о. Валията и Соло '1::>. = :: 
-~ J OKaHaTa на валията - ~ ~_ 

_..:..' ' 1е, а пъкъ присжтсв}<-; :;~
= Rуражи. 

Следъ малко въ са.l1 - _ 3 

2 -;0, съ прибрани крака - :>:; 
= какъ стои моя BЪrтp _ 

Както Виждате O~=
о ираде, тоя r-lЛадеж-_ -
ниранъ въ Кратово. . . 

.:: ...; е 6-Вше станапъ _ . 
репратенъ въ Крг:- -Е':: . 

-; Свободни сте да : 
. .зъ напуснахъ Karn--'",- ", 

.: при него. - -
:;)ързо по стълбитs 

--.:. 3асилихъ крачкнТ5 ':3' 

_ :Х ...sефенди. Отидохъ О' 5 -= 

..; iiI другия день на "Jt:..:: 
_ервишъ ефенди, за .: =: _ 
- Ти зашо отиде - .: . 

- ' :: видя. 



рите отговорихъ азъ.г;:ъ да подадешъ заявление, но 
Въ тоя моментъ валията позвъни, дойде дежурния по-:е <ази предъ Валията, защото 

лицай, на когото той заповъда веднага да извика секретаря::;:ю ще те освободятъ или още 
f\ли бей. Следъ малко секретаря дойде и валията му заповъда~. въ всъки случай не се много 
да намъри моята преписка и я донесе. Секретарьтъ следъ 2-3:Е: ~ривършва за шесть месеци, 
минути се повърна съ единъ голъмъ тефтеръ, подвързанъ съ-.,-:~ - NИ заяви М. Кратовалиевъ. 
дебели черни корици, съдържащъ 1ОО - 150 листа подредени-=?,:'-ИЯ день азъ крояхъ планъ 
и пришити. Секретарьтъ поднесе отворенъ тефтера на валията= :- :;е;ия день, преди да се явя 
и съ ржка му посочи единъ текстъ. Валията почна да чете и-: 5Ъ Вилаетското управление 
внимателно ме изглеждаше. Чете доста време и пакъ се приР:!":';1-с-ан.ето на Валията, който 
вдигна и изпитателно ме изгледа.-~Z""" зъ управлението. Валията 

- На колко години сте? - ме запита валията.г ~I{ОЛКО минути следъ 
- На осемнадесетъ години - му отговорихъ."'ц 5анкеръ, скопски богаташъ 
Следъ като прочете цълия текстъ, той разпореди веднага::ю 1116eRЪ съветъ. Соломонъ 

да извикатъ директора на полицията Дервишъ ефенди, а нае:;-::" рабоТБше съ Кратово и 
мене каза да седна на единъ отъ близкитъ столове. f\зъ сед- .~;' оп, моитъ роднини. f\зъ 
нахъ. Валията и Соломонъ Симха почнаха да си приказватъ.кгr.:-ора въ Скопйе получихъ 
Отъ поканата на валията да седна, у менъ настжпи едно успоI·~'i :i;>ецъ самата врата на ва
коение, а пък:о присжтствието на Соломонъ Симха още повече-ё':'-=о :·~ eHe и ме изгледа. Следъ 

ме окуражи. 


Следъ малко въ салона влъзе Дервишъ ефднди и застана 
мирно, съ прибрани крака предъ валията. Последниятъ го зас· ~;;е:lЪ Валията - му отго. 
пита какъ стои моя въпросъ. 

- Както виждате отъ преписката, възъ основа на едно . пе:-о. ела и ти ~ ми каза 
царско ираде, тоя младежъ е препратенъ до насъ, за да бжде 

интерниранъ въ Кратово. . .. f\зъ до сега щъхъ да го препратя,~Qеше предъ вратата на ва
ако не бъше станалъ Щипския инцидентъ 1 ), но тъзи дни ще;::>i1казва съ мене, разбра, че 
бжде препратенъ въ Кратово.а-а :-ry заявихъ, че Искамъ да 

- Свободни сте да си отидете - ми каза валията. -·J€:дизвести валията и ми 
f\зъ напуснахъ кабинета на валията, а Дервишъ ефендиV. 

остана при него.-Н:О:>tфортно мобелиранъ са
Бързо по стълбитъ . преминахъ и излъзохъ на площада,e;.:re валията, а въ дъсно на 

като засилихъ крачкитъ си, да не бжда застигнатъ отъ Дер'.::жъ Симха. 
вишъ ефенди. Отидохъ си въ квартирата. 

На другия день на опредъленото време се явихъ пакъ 
препратенъ, 

при Дервишъ ефенди, за да отбелъжи моето присжтствие. 
Ти зашо отиде при валията? -- ме запита той, още

отговорихъ, оча
като ме видя. 


бъше кабахатя 
1) НiшоЛlЮ дни преди това, въ Щипъ, единъ четникъ Санде билъ 

откритъ въ I<жщата на Рамбабаковъ, въ Ново ·Село. При опита отъ страна-~ 
на властитt. да бжде заловенъ, той се съпротивилъ и почналъ да стреляе :-Gвa ? - каза валията и ме съ манлихерата си. Завързва се продължителна престрелка и четникътъ, 

макаръ и раненъ, сполучилъ да избt.га. Това демонстративно съпротив


-~ "отвърдихъ азъ. 
 ление вдигна голt.мъ шумъ и Дервишъ ефенди бt.ше заминалъ лично да 
анкетира СЛУЧI<ата. 

г:г~~ди думитъ на Кратовалиевъ. 
:::3 ПОстжпя, за да мога да си 

~ЗЪ, очаквайки да ми дадатъ 
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- Ще провъримъ  каза валията, 
- Книжата, съ които съмъ препратенъ, сж въ канцела

рията на вилаетското управление, прегледайте ги и ще се увъ
-

- отговорихъ азъ. 
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Вие ми казахте - отговорихъ азъ. 
Какъ така азъ съмъ ти казалъ? F\зъ ти казахъ да по

дадешъ заявление, а ти вчера лично си се явилъ при валията 

- ми каза Дервишъефенди, гледайки ме направо въ очитъ. 
- Вие не ми казахте да дамъ арзухалъ, а истида ! - му 

забелъзахъ азъ. 
Думитъ "арзухалъ" и "истида" сж синоними. Притъсненъ 

отъ Дервишъ , ефенди, за да. се оправдая въ момента, можахъ да 
измисля и отговоря ПО този начинъ, като се представихъ, че 

азъ Съ моитъ познания по турски езикъ, "вер истида" (дай за
явление) - съмъ разбралъ да сеява лично сир. (устна) молба, а 
не писменна (арзухалъ). ' 

- Ти искашъ да хитрувашъ, обаче, не ще ти мине ... F\зъ 
всички васъ ще ви пресъя като презъ решето и който е по
дребенъ ще падне на земята, а който е по-едъръ, по-твърдъ, 
ще остане въ решетката и ще го пратя въ затвора, Хайде 
върви си! - каза Дервишъ ефенди заканително, съ ехиденъ 
'Смъхъ. 

При все че бъхъ заплашенъ отъ Дервишъ ефенди, при 
все че бъхъ сконфузенъ, азъ напуснахъ полицейското управле
ние и се чувствувахъ доволенъ, че направихъ единъ жесть, 

като се явихъ предъ валията лично. Отидохъ ' въ книжарницата 
на Мих. Кратовалиевъ и му разправихъ подробно приемането 
ми отъ валията и срещата ми отпосле съ Дервишъ ефенди и 
за неговитъ закани. 

Той се смъеше съ голъмо доволство, особено за това за 
дето съмъ игнориралъ Дервишъ ефенди и не съмъ изпълнилъ 
неговото нареждане, а съмъ се явилъ лично предъ валията. 

По това време книжарницитъ, аптекитъ, нъкои магазини и 
хотели бъха мъстата, кждето по-буднитъ българи се срещаха, 
размъняха помежду си мисли, а често пжти тамъ ставаха и 
срещитъ на конспиратори, защото макаръ и да имаше специални 

,конспиративни кжщи, тъ все още не се използуваха, а се па
зеха да бждатъ на разположение за по-други времена, когато ' 
се наложеше една по-голъма конспирация. 

63. Въ трена на пжть за Куманово 

Следъ 3-4 дни, придруженъ отъ единъ стражаръ-алба
нецъ, тръгнахъ на пжть за Куманово. Въ трена, въ едно трето
класно купе, бъхме петима: азъ, трима пжтници и стражаря. 
F\зъ седнахъ отъ едната страна на прозореца, а стражара срещу 
мене отъ другата страна на сжщия прозорецъ. До мене двама 
отъ пжтницитъ говоръха сръбски. Единиятъ отъ тъхъ бъше 
много бъбривъ и презъ цълото пжтуване само приказваше 
безспирано. Отъ ц-Влия му разговоръ азъ разбрахъ само това, 
че той е търговецъ отъ Сърбия и още презъ есеньта закупилъ 
едно по-голъмо количество грозде въ Велесъ и Неготинъ. Тоя 

__ ецъ не ме ядоса то_· "' - " 

- обстоятелството, че '-' 
- - "''"Ot70 ни ТОй се обър~ : :: 

- Вие защо сте a~ . . sa 
- За кражба  съ -~ 
р>-1ХЪ азъ. 

70Й се позачуди н =. 
- -и. защо така нерв'" 

..тз много добре, нак ~ 
"::-ави продължите.~ - .::,: 

: -; ::iз своя другарь НО .: ,, ~-= 
- - ~Ъ тихия и СПОf{оеч~ - _

че най-приятнот :;ё,3
- ри весело наст рое:. .• - .:а 

- --::J !lрезъ нощыа ... 
:-ой продължаваше ': 1:. -:; 

... Дёвахъ да разбе 
-~. г:а рочно, ПРОДЪ. . .- ::"- -:: 

о -"рбомъ къмъ  ...  :: . ::о 
- ::-,:ълихме . I<с"70 ё~=- -", 

--.: .:ълж иха П-7Я 

64. Въ 
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~зорихъ азъ. 

казалъ? f\зъ ти казахъ да по
лично си се явилъ при валията 

едайки ме направо въ очитъ. 
:а:-:ъ арзухалъ, а истида I - му 

~ща" сж синоними. Притъсненъ 
iJ ;;аздая въ момента, можахъ да 

~чинъ, като се представихъ, че 

езикъ, "вер истида" (дай за- . 
=- ява лично сир. (устна) молба, а 

_ ::о . обаче, не ще ти мине ... f\зъ 
j']резъ решето и който е по

'{ойто е по·едъръ, по-твърдъ, 
: :-0 г.ратя въ затвора . Хайде 
~И заканително, съ ехиденъ 

-
-: :: 

~::;ё аi".Х -:' 

ъ лъ Дервишъ ефенди, при 
':на хъ полицейското управле

направихъ единъ жесть, 

сг.ицохъвъ книжарницата 
подробно приемането 

- .:J : . .-e съ Дервишъ ефенди и 

': :':Z :::-:- 3:>, о::обено за това за 
~-:;eJi'::А ... не съмъ изпълнилъ 

,::.--.:: .;:-'!чно предъ валията. 

:=. . :! ~БG1ТЪ, ны<ии магазини и 
- ,5 : · .:г.l1"тЪ българи се срещаха, 

-:::;: :- ~ пжти тамъ ставаха и 

.:; ..~З?:, И да имаше специални 

използуваха, а се па:: ...; :: ::е 

3ё ~ :::J-ДРУГИ времена, когато · 

т " за Куманова 

ецинъ стражаръ-алба
В-:, трена, въ едно трето

пжтници и стражаря. 

зореца , а стражара срещу 

'с.""=:; .:::- -:, 

~З:О . 
""рИ!'1.а 

.. -_ ;юзорецъ . До мене двама 

l. '::"':ИНИЯТЪ отъ тъхъ бъше 
-=7}'ване само приказваше 

~~:Г= азъ разбрахъ само това, 
': .:le презъ есеньта закупилъ 

_: з-= Велесъ и Неготинъ. Тоя 
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търговецъ не ме ядоса толкова съ своята бъбривость, откол-· 
кото обстоятелството, че той бъше сърбинъ ... Въ време на пж
туването ни той се обърна къмъ мене и ме запита: 

- Вие защо сте арестувани? 


- За кражба - съ пренебрежение и малко: :' нервно му 

отговорихъ азъ , 

Той се позачуди на моя отговоръ и не можеше да си 
обясни, защо така нервно му отговорихъ. Но при все това той 
схвана много добре, какво искахъ да му кажа. Моятъ отговоръ . 
го застави продължително да ' замълчи. Отпосле той заговори 
ужъ на своя другарь, но даваше и на мене да разбера, че той 
обичалъ тихия и спокоенъ животъ; че въ живота било всичко 
суета и че най-приятното развлечение за човъка било по нъ
кога, при весело настроение да се любува на нъкоя "цура" до 
късно презъ нощьта, .. 

Той продължаваше да приказва на своитъ съпжтници, а 
азъ му давахъ да разбере, че всичко това даже не ме интере
сува и нарочно, продължително гледахъ презъ прозореца, обър
натъ гърбомъ . къмъ бъбривия сърбинъ, На Кумановската гара 

. се раздълихме, като азъ съ стражара слъзохъ отъ купето, а 
тъ продължиха пжтя си къмъ сръбската граница. 

64. Въ Куманова 

КумаНОВСJ{ИЯТЪ затворъ бъше едно старо, двуетажно зда
ние въ двора на околийското управление. ВЪ долния етажъ
имаше две доста тъмни стаи, оградени само съ каменни стени, 

безъ прозорци, освътлявани само отъ вратата, на която имаше 
две прозорчета . Въ тъзи две стаи се пазеха арестантитъ, обви
нени въ тежки престжпления: убийства, разбойничества и пр., 
а въ горния етажъ въ една отъ стаитъ, кждето и мене поста
виха, имаше арестанти съ по-малки престжпления. 

Въ една отъ стаитъ имаше една група политически зат
ворници на чело съ Стоилъ f\нтовъ, когото азъ добре лознавахъ 

като учитель въ Кратово. 1 ) Той следъ Йосифъ Даскаловъ и Гр · 
Манасиевъ (тоже учители въ Кратово) бъше замъстилъ като 
жководитель на Кратовския околийски революционенъ ко

··1итетъ. 

Щомъ узнахъ, че Стоилъ f\нтовъ е въ затвора, на всъка 
~eHa искахъ да се срещна съ него и да поговоря, обаче, тъ 
- понеже бъха подъ следствие - се пазеха ' много зорко и 
::трого. На другия день, когато рано сутриньта затворницитъ 
·тзлЪзоха на двора, азъ проследихъ Стоилъ f\нтовъ и когато 
-ай вл'ъзе въ единия отъ нужницитъ върху яза (ръката), азъ 
:е BMынах'ь въ другия съседенъ до него нужникъ. По този 

1) Българит-В политически арестанти 6-Вха 25- 30 души отъ I{ОИТО· 
.:: Кралевъ, Диониси Кандиларовъ, 110р, Сечковъ и др. 
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начинъ презъ общата стена на двата нуждника, построени на 
самия язъ, ние успъхме да размtнимъ нъколко думи. 

- Отъ кжде идвашъ и защо си арестуванъ - ме запита 
Стоилъ Ннтовъ. 

- Само по едно подозрение, но при другъ случай ще ти 
кажа по-подробно. f\ми вие за какво сте арестувани? - го 
запитахъ азъ. 

Разкри се случайно една организационна мрежа, зало
виха се писма и ето вече повече отъ два месеца сме тукъ и 

още не ни разследватъ - каза Ннтовъ. 
- Колко ли ще ви държатъ още. Пъкъ не сте малцина. 

Безъ друго .... мнозина сте и много ще ви разтакатъ - до
бавихъ азъ. 

Да ... да ... 
- Има ли улики противъ тебе? 
- Особени улики нъма, обаче, мнОго ни измжчиха, като 

ни подложиха на тежки изтезания и жестоки побоища нощно 
време, и нъколко пжти съ часове почти полуголи ни държаха 
въ тоя язъ, обаче, и до сега никой нищо не е изказалъ. Всички 
се държимъ здраво - съ вълнение говореше Ннтовъ. 

- Има ли нъщо да поржчашъ въ Кратово? 
- Много здраве и бодрость на всички. Като узнаете, че 

сме препратени въ Скопие, да ми изпратятъ повече завивки и 
малко пари. Друго нищо. 

НЗЪ излъзохъ, следъ малко той и се раздълихме. 

65. На пжть за Кратово 

Сжщиятъ день, къмъ объдъ, придруженъ отъ единъ t:Tpa
жаръ, пжтувахъ пешъ за къмъ Кратово. Вечерыа едва сти
гнахме въ с. Страцинъ - на половината пжть между Куманово 
и Кратово. Въ с. Страцинъ, при самото шосе имаше "кула", въ 
която стоеше джандармерийски постъ. Презъ нощыа преспахъ 
въ стаята при стражаритъ, чийто чаушинъ билъ лично познатъ 
на моя баща. Сутриныа чаушина ми каза, че не желаялъ да 
ме препраща пешь. Следъ малко той доведе два коня - единия 
за мене, а другия за стражара. Чаушинътъ ни изпрати на пжть 
за родния ми градъ Кратово, пожелаваЙI{И ми добъръ пжть и 
много здраве на моя баща. Привечерь пристигнахме въ Кра
тово и ме поставиха въ затвора, въ стаята на стражаритъ. 
Презъ нощыа дойде баща ми, обаче, бъше вече мнОго късно 

каймакаминътъ бtше вече напусналъ правителствения домъ. 
На другиятъ день, слецъ объдъ, ме извикаха въ стаята 

на полицейския приставъ. Тамъ се направи гаранцията и азъ 
бtхъ вече "свободенъ" но при условието, че всtки день щеI 

се явявамъ въ полицията. 

Моитъ родители отъ радость не можеха да се побератъ 
въ кожата си. Тъ сияеха, че тъхниятъ СИнъ, следъ дълго ски



.:ща та нуждника, построени на 
" I-II11'1 l:> НЪКОЛI<О думи. 

:~o СИ арестуванъ - ме запита 

;:..~~e. но при дpyrь случай ще ти 
Х! какво сте арестувани? - го 

:iG организационна мрежа, зало
~,~ отъ два месеца Сме ТУI<Ъ и 

;чтовъ. 

..	-:-ъ още . ПЪКЪ не сте малцина. 
" ',,0,0 ще ви разтакатъ - до

-ебе ") 

-"'ЧЕ . t-tнОго ни измжчиха, като 
:'-" ':;;' t ! жестоки побоища нощно 

-х "Юч'П! полуголи ни държаха 
- h::ИЩО не е изказалъ. Всички 

~5-'.ие говореше F\нтовъ. 
."'::::'::= 9Ъ Кратово? 

." !-'.а ВСИчки. Като узнаете, че 
;>4ТЯТЪ повече завивки и 

::J "'ci! И се раЗДЪлихме. 

за Кратово 

-?"~руженъ отъ единъ l::Tpa
',:Joa~OBO. Вечерьта едва сти
з.:ната пжть между Куманово 

d':;:;:70 шосе имаше "кула", въ 
-;:х:-ъ. Презъ нощьта преспахъ 
ат,!.. ИfГb бил ъ лично познатъ 

'''i~ ',tИ каза . че не желаялъ да 

-:-ай доведе два кОня - единия 
t.:а/ll1ИНЪТЪ ни изпрати на пжть 

'же:1авайки ми добъръ пжть и 
~ечерь пристигнахме въ Кра
J3. въ стаяТа на стражаритъ . 
об,а.L.fе , бъше вече много късно 
усналъ правителствения домъ . 
обi"дЪ, ме извикаха въ стаята 
се направи гаранцията и азъ 

" условието, че ВСъки день ще 

ожеха да се побератъ 
синъ, следъ дълго Ски

111 

тане, най-после се е прибралъ между тЪхъ. Въ продължение 
на НЪКОЛI<О дни, освенъ на домашнитъ си, азъ тръбваше да 
отговарямъ и на роднини, приятели и познати, все на едни и 

сжщи въпроси: Защо бъхъ арестуванъ? Колко време престоя 
въ затвора? Биха ли те? Измжчваха ли те? и др. под. въпроси. 

Изобщо моитъ роднини и приятели ме разпитваха не тол
кова отъ любопитство, а повече отъ любезность и състрадание. 
Това бъше за мене неприятность, но най-мжчното бъше какъ 
по-сериозно и убедитеuн.о да представя работата предъ моитъ 
родители, безъ да открия нъщоотъ моята "работа" въ Цари
градъ . На родителитъ и домашнитъ заявихъ, че искахъ да за
мина за България, отбихъ се въ Цариградъ да видя града, но 
кой знае какъ, по нъкакво подозрение, заедно съ още трима 
българи бъхме арестувани и следъ два месеца съ царско ираде 
ни , освободиха, безъ да ни предадатъ на сждъ. Останалитъ 
трима мои ДРУL 'ари, като българс/{и поданници, екстернираха въ 
България, а мене, катО турс/{и поданникъ, интернираха тукъ. 

Но при всичкитЪ мОи извъртвания, моятъ баща остана съ 
едно съмнение, тъй като той добре знаеше и разбираше, че 
ЧОВЪКЪ арестуванъ по подозрение, не се освобождаваше съ 
царско ираде, както той лично бъше научилъ отъ каЙма/{амина. 
Впоследствие, въ разговори съ баща ми, азъ му обяснявахъ, че 
може би НЪКОИ Отъ другаритъ ми да сж виновни въ нъщо, но 
че азъ покрай тЪхъ СЪмъ пострадалъ. 

- Е, какъ така? Кой се заинтересува за васъ, че султана 
е издалъ ираде? - запита баща ми. 

- Въроячно българския консулъ въ Цариградъ - нъкакъ 
си съ възторгъ му обяснявахъ. 

Ти по~навашъ ли се съ него? 
Не. 
Тогава какъ той ще се застжпи за тебе, който си турски 

поданикъ и съвършенно непознатъ ? - питаше баща ми. 

- Той се застжпи за другитъ трима и азъ като обвиненъ 
заедно съ тъхъ и мене засъгна царското ираде. Пъкъ тогава 
и азъ самия още не знаяхъ какъ и защо бъхме освободени съ 
царско ираде. Предполагахъ, че познатитъ на Слави Мерджа
новъ СЖ ходатайствували пр'едъ нъкои компетентни лица въ 
София и че възъ основа на предписание отъ българското пра
вителство, българскиятъ търговски агентъ Ив. Ст. Гешовъ се 
застжпи за насъ и бидохме освободени и четиримата отъ за
твора, като тъхъ екстернираха въ България, а менъ изпратиха 
за Кратово. 

66. Интерниранъ въ Кратово 

F\зъ бъхъ вече въ бащиния си домъ и не се грижехъ 
нито зи прехрана, нито за квартира. Не ми оставаше друго, 
освенъ какъ по-лесно да прекарвамъ днитъ и да чакамъ да се 



сърбоманинъ. 
: .'!CI да се вслуша въ -

-. ПЪрвенцитъ На гpaд~ 
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измине извi:;стно време, да бжде позабравена моята работа, за 
да направя постжпки да ми се разреши да се движа поне И3Ъ 

окржга. Изминаха се незабелъзано дни, седмици и азъ непре
къснато по единъ пжтъ на день се явявахъ предъ полицейския 
комисарь F\хмедъ бей, по народность албанецъ, за ~a види, че 
съмъ въ града. 

Презъ 1900/1901 учебна година въ Кратово гл. учитель 
бъше Вл. Карамфиловъ, родомъ отъ Прилепъ. Карамфиловъ и 
моя братъ Иванъ П. Шатевъ бъха рж:ководителитъ и въ всичко 
се разпореждаха по работитъ на Кратовския околийски рево
люционенъ КОмитетъ. 

Въ прогимназията бъха учители: Тодоръ F\лександровъ 
отъ Щипъ и Траянъ Китановъ отъ Гостиваръ, съ които азъ се 
познавахъ още отъ Скопското педагогическо училище. Траянъ 
Китановъ завеждаше първоначалното училище въ махалата 
"Царина" , кждето имаше и сръбско първоначално училище. 
Мъстнитъ сърбомани, особенно свещеникъ Георги заедно съ 
други двама-трима сърбомани, постоянно клеветеха Траянъ Ки
тановъ предъ каймакамина и полицейския комисаръ F\ли-бей, съ 
цель да го пропждятъ, като правъха всичко възможно да бжде 
затворено българ ::кото училище въ махалата. Освенъ Траянъ 
Китанова, тъ още по-жестоко преследваха и нъкои отъ по-пър
витъ И събудени българи въ мхалата, като: F\настасъ Газдовъ, 
свещеникъ Димитъръ, Н. Канчевъ и др. като се стараяха да 
измислятъ нъкоя "афера«, та ако не всичкитъ, тО поне часть 
отъ тъхъ да бждатъ арестувани, ТЪЙ както бъха успъли вече 
да наклеветятъ учителя Григоръ Манасиевъ, родомъ отъ градъ 
Кратово, живущъ въ сжщата махала ,и когото подозираха, че 
следъ арестуването, осжждането и изпращането на заточение 

на Йосифъ Даскаловъ - Григоръ Манасиевъ и Ст. F\нтовъ 
бъха ржководителитъ на революционната организация въ Кра
тово и околията. 

Григоръ Манасиевъ бъ арестуванъ, осжденъ на 5 години 
и изтърпяваше наказанието си въ затвора въ гр. Прищина, а 
Ст. F\нтовъ бъше вече арестуванъ въ Кумановския затворъ и 
при това положение сърбоманитъ искаха на всъка цена да 
компрометиратъ и наклеветятъ учителя Траянъ Китановъ. 

Вследствие на ежедневнитЪ клевети отъ страна на сърбо
манитъ, както , предъ каймакамина, предъ когото свещеникъ 
Георги!) се ползуваше съ голъмъ авторитетъ, защото бъше 
членъ на ОКОЛИЙСКИЯ Административенъ Съветъ, въ качеството 
му на представитель на отдълната вече сръбска духовна об
щина, - а така сжщо и предъ полицейския комисарь, въ квар

1) СвещенИI{Ъ Георги въ миналото бt.ше чистъ българинъ, даже 
единъ отъ синоветt. му като ученикъ - ,стипендиянтъ, бt. приетъ въ българ
ската гимна зия въ Солунъ, но алчностьта му за пари го направи отявленъ 
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тирата на Траянъ'·' Китановъ често се прав-Бха внезапни обисни, 
за да се нам-Бри н-Бщо компрометирующе. 

Веднажъ, късно презъ нощьта, внезапно самиятъ поли
цейски комисарь влиза въ стаята на Траянъ Китановъ и нам-Б
рилъ единъ брой отъ· в. "Реформи", които излизаше въ София 
!<аТО органъ на Върховния Македонски комитетъ. Вследствие 
само на нам-Брения вестникъ, Траянъ Китановъ б-Бше аресту
ванъ и въ продължение на н-Бколко седмици почти вс-Бка нощь 
б-Бше измжчванъ, изтезаванъ, битъ, превиваха му съ въжета 
корема и кра!<ата, за да му изтръгнатъ н-Бкакви показания за 
организацията въ гр. Кратово, въ която той - споредъ убеж
дението на полицията - б-Бше 
членъ. Траянъ Китановъ, въ- _.- .- -~ - ······1 
пр-Бки всичкит-Б изнесени про
тивъ него улики, всичко отказва

ше. Неговата твърдость се по
сочваше като прим-Бръ за подра
жание отъ кратовци и н-Бкои отъ 
последнит-Б съ пълно право го 
сравняваха по упоритость, из

дръжливость И понасяне на стра

данията и лишенията съ харак

терния учитель Ст. f\нтовъ. Твър
достьта, себеотрицанието, мжче
ничеството и твърдия харак

теръ, както на Ст. f\нтовъ, така 
сега и на Траянъ Китановъ, за 
кратовци б-Бха пословични. И 
двамата народни учители, отъ 

селши произходъ, б-Бха кумиръ 
за подражание, както за граж

данит-Б, тъй и за селянит-Б въ ,Траянъ Китановъ. 
околията, особенно за младит-Б 
организационни работници: куриери, пунIПОВИ дейци или пъ/{ъ 
лица служещи за оби/{новени връз/{и на о/{олиис/{ия револю

Ционенъ /{омитетъ . 

СърбоrvJа;{инътъ свещени/{ъ Георги, преди да бжде рж/{о
положенъ за свещени/{ъ, по професия б-Бше мутафчия, /{а/{то 
мнозина отъ тази махала. За да може да подсигури бждещето 
и прехраната на семейството си, той пожелалъ да бжде рж/{о
положенъ за свещени/{ъ. Молилъ се н-Бколко пжти предъ бъл
гаРСI<ИЯ чеРl<овенъ съветъ, обаче, последниятъ не далъ съгла
сието си, не го посочилъ за I<андидатъ - свещеНИI<Ъ и мИТРОПО

лита въ С!<опйе не ИСl<алъ да го РЖI<ОПОЛОЖИ. Два-три пжти 
той е ходилъ предъ митрополита да го моли, обаче, молбата 
му е била оставена безъ последствие. ВиждаИI<И, че митропо
:rитътъ не ИСl<а да се вслуша въ молбит-Б му, защото противъ 
!-Iero сж били първеНЦI1Т-Б на града Кратово , решилъ да заМИНе 

8П аDелъ Шатсвь - Нъ Maн:eдOHIt~ nOA"l,.. робство . 
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за Цариградъ и лично да се моли и оплаче на Еюарха. Той за
миналъ на пжть за Цариградъ, обаче, по настояването на кра
товскитt първенци, каймакаминътъ телеграфически разпоредилъ 
да бжде върнатъ обратно въ Кратово, защото отиването му въ 
Цариградъ било съ цель за разколъ. По такъвъ начинъ ТОй е 
билъ заловень въ Велесъ и подъ полицейски конвой билъ до
веденъ въ Кратово, кждеТQ е билъ подъ постоянния присмtхъ 
на кратовци, че не можалъ да стане свещеникъ. Така озлобенъ 
Георги отива въ Скопйе, явява се предъ сръбския консулъ и 
съ негово съдействие гръцкиятъ митрополитъ го ржкополага и 
Георги се връща въ Кратово, въ качеството си на сръбски 
свещеникъ безъ енория .... Съ това, се туря началото на сръб
ската пропаганда въ Кратово (1890 година). 

Траянъ Китановъ биде препратенъ въ Скопйе и преда
.денъ на сждъ и само за това, че му се намtри "непозволенъ" 
печатанъ вестникъ, споредъ закона, трtбваше да бжде осжденъ 
най-малко на една година затворъ. 

f\зъ презъ всичкото време бtхъ въ контактъ съ Вл. Ка
рамфиловъ и Т. f\лександровъ. ТБ и двамата - като учители 
и колеги - живtеха въ една квартира, даже СПБха въ една 
стая. 

Презъ време на дружбата ми съ Тодоръ f\лександровъ, 
той ми направи впечатление на единъ много разсждителенъ, 
трезвенъ умъ и готовъ за всички жертви предъ олтаря на осво

бодителното дtло. Ние двамата добре се разбирахме и по цtли 
часове и дни беседвахме. f\зъ, въпрtки че бtхъ съвършенно 
откъснатъ и изолиранъ отъ моитt другари - гемиджии, все 
бt,хъ пъленъ съ ВБра и надежда, че все пакъ ще влt,за въ 
връзки съ ТБХЪ, че пакъ ще започнемъ отново работата и искахъ 
да убеда Тодоръ f\лександровъ да стане нашъ другаръ, като 
при първи зовъ напусне учителството и се причисли къмъ нашия 

кржжокъ. Обаче, Т. f\лександровъ, въпрtки че напълно въз
приемаше нашата борба - терористическа дейность срещу вид
ни турски сановници и атентати срещу голtми банкови и тър
говски институти въ страната, предимно чуждестранни, за да се 

обърне вниманието на интелектуалния СВБТЪ въ Западна Европа 
къмъ Македония, като единъ етапъ отъ общата революционна 
борба въ Македония - все пакъ съ своя трезвенъ и практи
ченъ умъ схващаше, че азъ не бtхъ реалистъ, че не стоя на 
здрава и солидна почва, защото тоя родъ борба, въ която азъ 
искахъ да го ангажирамъ, освенъ че изискваше преди всичко 

отбрани, интимни другари, но най-важното изискваше и много 
парични .срЪдства, отъ една страна, а той виждаше че азъ самия 
се издържам"Ъ отъ своитt, родители, които имаха хубава тър
говска работа, добри имоти и разполагаха съ СРБдства, а отъ 
друга страна, той преди всичко бtше сиракъ, безъ баща, а не
говата майка - съ НБКОЛКО дребни дечица - момичета, имаше 
преди всичко нужда отъ една, макаръ и малка, помощь. Той 
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гледаше на нъщата много по-реално и искаше да бжде поле
зенъ и на дълото и на своитъ близки и не му се искаше да' 
прави експерименти. Неговиятъ трезвенъ умъ раБОТЕше непре
къснато и той не губъше своитъ свободни часове, а постоянно 
работъше и мислъше, какъ да може изобщо да бжде полезенъ 
на освободителното движение. Той диреше пжтища и методи 
на действие, за да се организира масата и се създадатъ гра
мадни организации, които да бждатъ ржководени отъ единъ 
центъръ, който центъръ въ даденъ моментъ да разполага тъ
ломъ и духомъ съ хората на тия градски и селски организации, 

за изпълнението на извъстни революционни акции. Така, той 
мислъше за създаването на еДI-Щ мощна и гъвкава революционна 
организация, lюгато азъ мислъхъ само какъ ще можемъ да на
правимъ нъкой атентатъ. Но макаръ че пжтищата ни бъха раз
лични, все пакъ Т. l\лександровъ се стремъше да ми бжде 
полезенъ. Така минаваха днитъ въ спорове между насъ двамата, 
спорове при които ние се взаимно ТЪРПЪXl'1е, търсъхме се да 
размъняме мисли помежду си, безъ ни най-малко да се обиж
даме въ воденето на спороветъ. 

Следъ дълго общуване, между насъ двамата се завързаха 
много интимни приятелски отношения . Между воденитъ отъ 
насъ разговори и беседи, ние критикувахме много отъ поряд
китъ, както изобщо въ организацията, така и въ ржководството 
на Кратовския околийски . революционенъ комитетъ, т. е. Вл. 
Карамфиловъ и Иванъ П. ШатеВъ. Последнитъ, виждайки че 
ние отъ день на день ставаме по-недоволни отъ тъхната дей
ность - по предприетото и извършеното отъ тъхъ въ града и 
'Околията, тъ възложиха на Т. l\лесандровъ да ржководи една 
група отъ десетина младежи, всички отъ неговата възрасть, въ 

Кратово, а по-сетне чрезъ нъколко лица, които минаваха като 
изпълнители на решенията на мъстния комитетъ, да събере отъ 
нъколко по-състоятелни граждани суми, предварително опредъ
лени и за които суми бъха вече получени формални разписки, 
надлежно подписани и скрепени съ печата на Ц. К. на В. М. Р. О. 
Т. l\лександровъ и азъ се опитахме да поднесемъ разпискитъ 
на нъколко мъстни граждани. Разпредълихме си лицата и 
между другитъ азъ взехъ разписката за 1О турски лири, за да 
я поднеса на моя тетинъ Игнатъ Златковъ. Паритъ изведнажъ 
никой не даде, а започнаха тайно да си съобщаватъ помежду 
си, кой получилъ разписка, кой далъ пари, кой отказалъ и т. н. 
Ние това своевременно узнахме и се установихме на НИI{ОГО 
да не се прааи никаква отстжпка въ нищо, нито въ исканата 

сума, нито въ срока, въ който тръбваше да се внесатъ па
ритъ. Вземахме решение, че, ако нъкой отъ гражданитъ откаже 
да внесе сумата въ опредъления срокъ, да му се наложи по
голъма сума, като обезщетение и да не се поднасятъ разписки 
на други лица, до като не се събератъ сумитЪ отъ раздаде
нитъ и вржчени вече разписки. Това решение бъше необходимо 
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да се изпълни, защото при една най-малка отстжпка било въ 
сумата, било въ срока, щtха да се окуражатъ гражданитt и 
щtха да почнатъ да се опитватъ да правятъ пазарлжци за на
маляването на ИСI{аната сума или да се увеличи срока, съ което 

безъ друго щtше да се внесе деморализация и щtше да се 
накърни авторитета на Ц. К. на В. М. Р. О., а следователно 
и на ржковоДНОТО тtло на града Кратово. Нtкои отъ гражда
нитt бtха вече внесли сумитt, а Игнатъ 3латковъ не бtше 
внесълъ опредtлената му сума, а срокътъ бtше изтекълъ. 

Една нощь късно се получи телеграма отъ директора на 
Солунската Мжжка гимназия, съ която се уведомяваше Игнатъ 
3латковъ, че неговия синъ, учителя въ гимназията Якимъ Игна
тиевъ е убитъ.1 ) Моятъ тетинъ И'гнатъ 3латковъ, въ първиятъ 
моментъ следъ прочитането на телеграмата помислилъ, какво 

поради това че исканата сума не бt внесена на време, него
виятъ СИнъ Якимъ - безъ да знае че той самия, Якимъ Игна
тиевъ, бtше членъ на Ц . К на ВМРО, а следователно, съ не
говО' знание и съгласие по надлежния каналенъ редъ се искаше 
сумата - разтревоженъ отъ печалната и потресающа весть, 

въ присжтствието на всички роднини, близки и съседи събрани 
за да сподtлятъ скръбьта, почналъ да вика срещу мене и Т. 
f\лександровъ и ни сочилъ като едни отъ виновницитt за 
убийството на неговия синъ . Това внесе едно смущение въ 
сръдата на всички, а пъкъ азъ и Т. f\лександровъ, каlПО 
и останалитt членове на мъстното РЖКОВОДНО тtло абсо
лютно нищо не знаехме какъ и за какво е убитъ ЯКИМЪ Игна
тиевъ. Следъ нtколко дни всичко се разбра и самия Игнатъ 
3латковъ бtше повиканъ въ Солунъ, за да заяви предъ поли
цията и сждебнитt власти, че той, като баща на убития, се 
е убедилъ, .какво че убийството е станало отъ невнимание, 
безъ да се желае, случайно. Това обстоятелство бt причината 
да се закъснtе съ искането на сумитt срещу издаденитt вече 
разписки исъ увещания, пыъъ и съ молби да се прибератъ 
ИСК(1нитt суми, защото безъ това щъше да се накърни автори
тета на организаци ята, който и безъ това не 6ъше голъмъ, 
по редъ причини отъ общъ и мъстенъ характеръ. Моята "вина" 
бъше тази, че азъ f<aTO СРОДНИI<Ъ и обичанъ отъ моя тетинъ 
Игнатъ 3латковъ, самъ си предложихъ услугитъ да прибера 
сумата , като смътахме, че по тоя начинъ Н'Бма да има какъвто 
и да е РИСI<Ъ . Пъкъ и можехъ ли да допусна, че тъкмо въ тоя 
моментъ, по такъвъ начинъ ще бжде убитъ и то ВЪ Солунъ 
моя братовчедъ Ян,имъ Игнатиевъ? Но често въ живота има 
случайности, I{ОИТО идватъ безъ да се желаятъ отъ НИКОГО и 
засtгатъ достойнството, живота и на най-милитt близки или 

1) Якимъ Игнатиевъ, заедно СЪ ИВ. Гарвановъ и Н, Ризовъ, у чители 
при Солунската бълг, гимназия, като членове на Ц. К. на ВМ Р О, при 
разглеждане и изпитване на единъ револверъ, по невнимание билъ убитъ 
отъ Ив .. Га рвановъ въ присжтствието на Н . Рнзовъ. 
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РQДНИНИ. Такива случайности често пжти носятъ голъми послед
ствия, -които свършватъ съ трагизъмъ. Така е и въ честния 
животъ на хората, така е и въ обществения и политически 
животъ. 

Поради арестуването на Траянъ Китановъ, единъ отъ учи
телитБ въ прогимназията съ педагогическо образование тръб
ваше да замъсти Китанова, като неговитъ свободни часове се 
заеха отъ ,останалитъ учители въ прогимназията. Вл. Карамфи- ' 
ловъ ме помоли, като гимназистъ, азъ да взема нъколко часове, 
но безъ да ми се опредъля възнаграждение, тъй като бъхме 
вече въ второто полугодие, а кредитъ нъмаше и не ~1Ожеше 
даже да се иска, понеже Траянъ Китановъ, като подсждимъ още, 
си получаваше заплатата. f\зъ съ удоволствие приехъ поканата, 
още повече че нъмахъ нужда отъ възнаграждение, отъ една 
страна, и отъ друга - щъхъ да се ангажирамъ въ работа и 
времето ми по-леко щъше да минава. РодителитБ ми много 
настояваха азъ да остана въ дюкяна, но азъ не желаяхъ, защото 

даже времено не ми се ИСI{аше да се занимавамъ съ търговия . 
Главниятъ учитель увецоми Митрополията, взе нейното съгла
сие и азъ бъхъ назначенъ доброволенъ учитель. Възложиха 
ми да преподавамъ български езикъ и френски въ 1 и 11 про
гимназиялни класове , !{ато сжщевременно бъхъ опредъленъ 
за класенъ наставникъ на 1. класъ. Така се продължи .повече 
отъ два месеци. 

Единъ день, следъ объдъ, 
се състоя учителски съветъ и ~-'-'- --' - " --'-i---- ----l~; 
се разглеждаше успъха и пове I 
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нието почна малко късно и раз

искванията продължиха до късно 

презъ нощьта. Изведнажъ въ 
учителската стая се втурна по

лицейскиятъ комисарь !1хмедъ 
бей, заедно съ старшия стра
жаръ Селимъ чаушъ, Като вър
въли СЪ нощния патраулъ, забе
лъзали че въ училището гори 
свъщь и има хора. Помислили, 
че става нъкакво конспиративно 
събрание или ПЪ къ при учи
телитъ има нъкое нелегално ли
це, съ което се съвещаватъ . . . 

Владимиръ Ка рамфиловъ.Щомъ тъ влъзоха, ние всички 
CTaHa X~1e на крака, а Вл. Карам
филовъ любезно ги покани и тъ да седнатъ да присжтствуватъ 
на заседанието и да слушатъ, следъ като, разбира се, имъ 
обясни защо сме се събрали и !< акво разискваме . Тъ и двамата 
6ъха албанци и нъмаха понятие, какво е учителски съветъ, а 
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още по-малко разбираха тия заседания на учителския съветъ 
за разглеждане и опредъляне успъха и поведението на уче
ницитъ. 

Комисарьтъ Ахмедъ бей, безъ много да се разправя, запо
веда веднага да се разотидемъ. Главниятъ учитель Вл. Карам
филовъ се протипостави, като заяви, че утре ще се оплаче на 
каймакамина и ще доложи за този произволъ и на Митрополията 

. въ СкопЙе. 
- Вие сега ще се разотидете, а утре се оплачете на 

I{аймакамина - каза грубо Ахмедъ бей. 
Въ първия моментъ нъкои отъ учителитъ помислихме, че 

ще се прави обискъ, а пъкъ азъ, като преподаватель по бъл
гарски езикъ, имахъ въ себе си 1- 2 листа отъ стихотворенията 
на Хр. Ботйовъ и всъки часъ въ 1 и 11 класове диктувахъ по 
нъколко реда отъ нъкое стихотворение, за да могатъ учени
цитъ да ги научатъ наизустъ, като отбрани стихотворения, 
написани на хубавъ български езикъ и главно, съ идейно и 
патриотическо съдържание. f\зъ не позволявахъ на ученицитъ 
да ги записватъ, заявявайки имъ, че по тоя начинъ ще упраж
нятъ по-добре памятьта си, а въ сжщность се страхувахъ, да 
не би тъзи ржкописи, като деца,да носятъ съ себе си и да ги 
четатъ у ' дома си и по тоя начинъ ны�ждеe при донесение или 
обискъ да се намърятъ у нЪкого. 

Докато главния учитель Вл . Карамфиловъ се обясняваше 
съ комисаря Ахмедъ бей, азъ успъхъ да сгъна въ джоба си 
откъснатитЪ листа отъ съчиненията на Хр. Ботйовъ и незабе
лъзано ги захвърлихъ на пода, като излишна употребена хар
тия... Следъ това, единъ по единъ, излъзохме отъ учителската 
стая и съ по единъ стражаръ всъки си отиде по квартирата, а 
комисаря Ахмедъ бей самъ придружи Вл. Карамфиловъ до 
квартирата му. 

Още сжщата нощь "конфликта" между главния учитель 
и полицейския комисаръ бъще изгладенъ, защото Ахмедъ бей 
бъше много бдителенъ, а като такъвъ' бъше мног<? опасенъ за 
членъ-ржководителя на околийския революционенъ комитетъ 
Вл. Карамфиловъ и последниятъ всячески искаше да бжде въ 
добри отношения съ полицейския комисарь. 

Сутриньта, когато се явихъ въ полицията (азъ бъхъ задъл
женъ да се явявамъ ежедневно), комисаря Ахмедъ бей ми каза, 
че за напредъ не ми позволява даже да посещавамъ учили

щето, тъй като моята диплома не била завърена отъ турския 
училищенъ инспекторъ. 

Това е лесна работа. Митрополията ще даде дипло
мата на Меарифа и той ще я завъри - ' му отговорихъ азъ. 

- Не. Твоята диплома НБма да бжде завърена и ти като 
интерниранъ въ града, подъ полицейски надзоръ, не ще мо
жешъ да учителствувашъ. Баща ти има дюкянъ - седи на 
дюкяна въ чаршията; IШКВО търсишъ въ училището - - ми каза 
Ахмедъ бей. 
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Каймакаминътъ, отъ своя страна, тоже бtще уведолилъ 
главния учителъ Вл. Карамфиловъ, че азъ не мога да бжда 
повече учитель въ прогимназията. 

F\зъ HtMaxb разрешение да се движа въ околнит-Б око
лийски градове, забранено ми б-Вше даже Да се движа изъ се
лата въ кратовско, а пъкъ сега ми се запрети даже да пос-Б- . 
щавамъ и училището, та по неволя или тр-Ббваше да остана на 
дюкяна на баща си, или пъкъ да стоя въ кжщи. 

Всtки день чувствувахъ стесненията, които ми се правяха, 
но н-Бмаше какво да правя. Тр-Ббваше да понасямъ тия огра
ничения . Отъ кореспонденцията, която подържахъ съ другаритt 
- гемиджии въ Велесъ, Солунъ и София, се научихъ, че и 
т-Б, следъ нашето арестуване въ Цариградъ, се пръснали по 
роднитt имъ м-Бста при родител ит-Б си, колкото за пре

храна.. . . Орце п. Йордановъ заминалъ за странство, а Тодоръ 
Органджиевъ и Вл . Пинговъ били още въ Солунъ, а всички 
други се пръснали. F\зъ редовно кореспондирахъ съ П. Ман
джуковъ. НО и ТОЙ, ту отъ София, ту ОТЪ Пловдивъ, р-Бдко се 
обаждаше, като сегисъ-тогисъ ми съобщаваше нtщо за друга
рит-Б, обаче, за започване на сериозна работа нищо не ми 
пишеше. 

За ВСИЧI<И •гемиджии" настжпиха лоши дни и едва мо
жехме да се сношаваме едни други съ писма, защото едни 

б-Бха въ България, други въ Солунъ, трети въ Велесъ, Д. Ко
щановъ въ Г. Джумая и пр. Така се измина л-Бтото, дойде 
есеньта.... настжпи и зимата, а следъ нея дойде и новата 1902 
година, а азъ б-Бхъ все въ сжщото положение. F\зъ се чув
ствувахъ като затворено врабче въ I<летка и просто не знаяхъ 
какво да правя и отъ кжде да започна. 

Куриерит-Б, КОИТО идваха отъ къмъ българската граница, 
донасяха, че въ България борбит-Б между централисти и вър
ховисти се засилили и въ н-Бкои погранични пунктове малки 
чети отъ двата лагера се обезоржжавали и избивали едни 
други . ... 

Отъ . куриери и четници узнахме, че Върховния Маке
донски Комитетъ въ София, чрезъ свои хора войводи 
и четници - искалъ на всъка цена да обсеби Вжтрешната Ма
кедонска Революционна Организация, да се наложи на нейния 
Централенъ Комитетъ и да поеме РЖI<ОВОДСТВОТО, защото между 
върховистит-Б ималО много офицери и подофицери, коиТО по
добре отъ учителит-Б и свещеницит-Б знаяли, I<акъ да манипу
лиратъ съ оржжие . и да водятъ сражения..... Отъ вестни
цит-В не можехме да узнаемъ сжщностьта на спора, а въ окржж

нитt, които дохождаха до м-Бстния околийски революционенъ 
комитетъ, за борбит-Б въ България нищо не се съобщаваше. 



120 

67. Една тревожна телеграма 

Презъ м. Февруари 1902 Г., съ пощата, отъ П. Манджу
ковъ получихъ следнята телеграма: "Васковата HeBi>CTa умре" .• 
F\зъ се смутихъ. Погледнахъ внимателно и забелi>захъ, че те
леграмата бi>ше подадена отъ преди три дни. Веднага си обяс
нихъ защо е закъснi>ла. Кратовската телеграфна станция не 
работеше съ латиница и телеграмата отъ София е била пре
дадена въ Куманово, а отъ тамъ изпратена съ пощата. F\ по
щата въ Кратово пристигаше и тръгваше два пжти въ седмицата 
- вторникъ и сжбота. Обстоятелството, че получихъ телегра
мата съ закъснение ме уплаши. Нi>маше време за чакане. F\зъ 
вече по неоходимость трi>бваш~ да съобща и обясня съдър
жанието на телеграмата преди всичко на брата си и да искамъ 
съветъ и съдействие да избi>гамъ, защото бi>ше опасно да стоя 
повече. До тогава всичко криехъ. Но, въ тоя моментъ се изпо
вi>дахъ и му съобщихъ какво работихме въ Цариградъ, н.акъ 
тогава не се . узна, но сега вече, види се, магазинътъ е ОТКРИТЪ 

и канала безъ друго е откритъ и всичко се знае. F\зъ и братъ 
ми си казв~хме, че а:<о трi>бваше да бжда арестуванъ, до тоя 
моментъ щi>ше да стигне телеграма отъ Цириградъ, а подобна 
Hi>Ma. Какъ може да се обясни това? НИТО азъ, нито моЯ братъ 
можехме да си отговоримъ по тоя въпросъ. Но пъкъ И време 
за мислене не оставаше. Предъ мене предстоеше алтернативата 
- или да избi>гамъ, или да о ::тана и всi>ки моментъ да очак
вамъ арестуването ми. 

68. Б1>гството МИ отъ Кратово 

Братъ ми се посъветва съ Вл. f<арамфиловъ и взели ре
шение още сжщата вечерь да избi>гамъ, обаче, въ момента Hi>
маше куриеръ на разположение. Решихме съ моя братъ презъ 
нощьта да заминемъ до едно близко село и отъ тамъ съ куриера 
азъ да продължа до ПалаНI<а, тъй като пре"JЪ Султанъ-тепе или 
Руенъ мжчно можеше да се мине, защото бi>ше още студено, а 
CHi>ra на Осоговската планина бi>ше много голi>мъ. Нощьта 
настжпи. F\зъ трi>бваше да излi>за отъ града , но трi>бваше да 
мина презъ турската махала, предъ казармитi> и да хваня пжтя 
за Паланка, а това бi>ше съвсемъ неизгодно и рисковано. Моятъ 
братъ, като нi>колкогодишенъ ржководитель и конспираторъ, 
веднага се съобрази съ всичко. Той ми каза: "Веднага се 
сбогувай съ родителитi> и домашнитi>, като имъ кажешъ явно, 
че бi>гашъ, защото те грози опасность, а следъ товз се упжти 
къмъ лозята "Габрешъ" и ще ме чзкашъ подъ едно отъ дър
ветата въ нашата ливада. F\зъ .- продължи той - ще остана 
ОI{ОЛО единъ часъ у дома, за да не би майка ни или сестритi> 
да почнатъ да плачатъ, а съ това ще обърнатъ вниманието 
на съседитi> и може би утре. когато полицията узнае, че ти 
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си изчезналъ, макаръ тайно, ще разбере, че и ние - всички 
домашни - сме били предизвестени за товоето бъгство ". 

F\зъ се простихъ съ домашнитъ си, които почнаха глухо, 
безъ гласъ да плачатъ, а баща ми и братъ ми се мжчеха да 
ги утъшатъ, за да не се чуе плачъ вънъ отъ кжщата и да се 
узнае нЪщо. F\зъ, ужъ правей:<и си разходка, полека-лека из
лъзохъ ВЪНЪ отъ града, ИЗI<ачихъ се по скалитъ и отидохъ въ 
нашата ливада. Следъ малко дойде и брата ми. Тамъ посъдъхме 
малко и презъ лозята се упжтихме къмъ шосето за Паланка, 
като излъзохме 500-6JJ крачки подъ I<азармитЪ. По пжтя вър
въхме двамата единъ следъ другъ. На нъколко мъста срещ
нахме кираджии, идящи отъ Куманово и Паланка. Обаче, преди да 
се срещнемъ, още отъ далечъ като забележехме хора или пъкъ 
каруци, отбивахме се въ нъкой храсталакъ и чакахме, докато 
изминатъ пжтницитъ и пакъ продължавахме пжтя. Пжтувайки 
така, минахме презъ с. с. Талъшманци, Крилатица и отидохме въ 
с . Опила и тамъ пренощувахме. Братъ ми намъри куриеръ, 
КОЙТО тръбваше сутриньта да ме заведе въ Паланка, а той още 
сжщата нощь се върна обратно, за да бжде още въ зори ВЪ 
кжщи И да се яви на дюкяна си. ilреоблеченъ въ селски дрехи, 
заедно съ куриера F\танасъ, тръгнахме по шосето за Паланка 
и преди объдъ влъзохме въ града. Куриерътъ ме заведе въ 
една малка, низка кжща близо до черквата, Следъ малко тамъ 
дойде Никола Каранджуловъ, родомъ отъ гр. Прилепъ, главенъ 
учитель и ржководитель на м-Бстния комитетъ въ Паланка, 
Още презъ сжщата нощь, съ другъ куриеръ азъ излъзохъ отъ 
квартирата и по височината надъ самото училище и черквата 

се упжтихме I<ЪМЪ с. Търново, отъ кждето бъше и куриера. 
Вървъхме по височината, а следъ това се спуснахме по едно 
стръмно нанадолнище и едва следъ 3-4 часа уморително пж
туване стигнахме до една воденица на Дурачка ръка, минахме 
ръката по една греда, служаща за мость, и пакъ продължихме 
да се катеримъ по една доста голъма височина. Почти на върха, 
ВСРЪДЪ много дървета, чиито стъбла б-Вха облепени съ снъгъ, 
забелъзахъ 2-3 хубави кжщи, въ стаитъ на които имаше 
свЪтлина. 

- Какви сж тия кжщи?  запитахъ куриера. 

- Това сж помъщения при I'IOнастира "Св. Йоакимъ" 
ми отговори ТОЙ. 

Кжде е монастиря '? 
- Сега ще го видимъ, като минемъ ПОI{рай него. 
- Но нали той е на полЬвинъ часъ надъ Паланка, а ние 

ето , вече 3-4 часа пжтуваме? Защо? ' 
- Тръбваше да изобикаляме много, защото въ края на 

града има джандармерийски постъ, а ние тръбваше да се па
ЗИмъ да не бждемъ забелъзани, та обикаляхме, но така е по
безопасно и по-добре - каза куриера Давидко. 
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- Да, но качвайки се и слизайки изъ ВИСОЧИНИГБ, азъ се
съвършенно измори хъ  му отвърнахъ азъ. 

- Е тъй е. Учителътъ ми каза, да бжда внимателенъ и 
на вс-Бка цена, безъ вс-Бкаква опасность, да те заведа въ бъл
гарска територия, - ми отговори куриера. 

Отъ думит-Б на куриера, азъ разбрахъ, че Н. Каранджуловъ 
б-Бше му далъ строго нареждане да внимава да не бжда макаръ 
и случайно заловенъ. Н. Каранджуловъ по натура и по харак
теръ б-Бше много сериозенъ и суровъ чов-БI{Ъ. Той р1;дко се 
см-Беше и отъ . погледътъ му се схващаше неговата строгость 
и сериозность. Той, като ржководитель, не толкова съ своята 
власть и авторитетъ се налагаше, отколкото съ своя характеръ 

и обноски, съ които респектираше не само всички селяни -
работници въ организацията, съ които б-Бше въ контактъ, а 
б-Бше респектиралъ и даже дисциплиниралъ .самит-Б граждани, 
които не се подаваха на революционна борба. Въ Паланеч
ката околия организацията тр-Ббваше да се засили, тъй като 
тя б-Бше останала въ революционно отношение много назадъ. 1) 
f\зъ и куриера Давидко къмъ полунощь пристигнахме въ село 
Търново, въ кжщата на самия куриеръ. На другия день б-Бше 
нед-Бля - сирнит-Б заговезни. Презъ ц-Блия день азъ престояхъ 
въ една малка стаИЧI{а и съ нетърпение чакахъ да се мръкне,. 

за да потеглимъ и една минута по-бързо · да минемъ границата . 

Давидко, отъ своя страна, никакъ не бързаше. Напротивъ, той 
презъ ц-Блия день б-Бше празднично облеченъ, разхождаше се 
изъ селото, срещаше се съ свои познати, а вечерыа жена му 

и дъщеря му, облечени споредъ обичая въ празнични дрехи,. 
поднесоха гостба - топла баница. Всички вкупомъ се нахра
нихме и се простихме, споредъ обичая, а момата и на Давидко 
и на мене, бавно - бавно ни ц-Блуна по три пжти ржката, 
като произнасяхме: Прощавай  простихъ; прощавай  нека 
да е простено, приповтаряхме всички и се усмихвахме. f\KO има 
закони, които тр-Ббва да се съблюдаватъ, то има и обичаи.
които сж повечето отъ закони за народа и въпр-Бки всички 
случайности, пос-Бщения, злополука, нещастия и беди, народътъ 
изпълнява като единъ заветъ, останалъ отъ д-Бди и прад-Бди. 

Презъ време на вечерята, азъ имахъ гол-Бмъ апетитъ, но 
много се въздържахъ, защото гол-Бмъ пжть ми предстоеше 
и т-Ббваше да е леко на стомаха ми. Обаче, Давидко се нахрани. 
добре, както на заговезни. Къмъ полунощь той облече делнич
нит-Б си дрехи, стегна си опинцит-Б и тръгнахме на пжть къмъ 
границата, която б-Бше на едно разстояние по права линия -
както той казваше - не повече отъ 5-6 километра. Върв-Бхме 
пакъ по едни стръмни ридове, минахме покрай едно малко 
селище (махала) отъ 7 8 КЖЩИ. Още отъ далече селскит-Б 
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кучета, въ продължение на повече отъ единъ часъ непрекъснато 

лаеха. Когато бt.хме на една сравнително малка височина, Да
видко съ ржката си ми посочи мъстностьта, кждето трt.бваше 
да преминемъ границата. Въ тоя моментъ зачухме разговоръ. 
Спрt.хме се и следъ 1-2 минути се отбихме отъ пжтеката, 
по която вървъхме, и се закрихме задъ дънера на едно дърво. 
Непознатитt. пЖ:тници продължаваха да приказватъ. а вемето· 
течеше. 

- Какви сж тия хора? - запитахъ Давидко . 
- Не зная. Сигурно сж нt.кои контрабандисти. Такива ги 

има много по насъ - отговори той . 
- F\зъ се замълчахъ и вслушвахъ. Следъ като непозна.

титt. пжтници отминаха и се отдалечиха, продължихме пжтя. 
но граничната линия споредъ Давидко все още бt.ше далечъ. 
Давидко ми каза, че отъ известно време на поста при Деве
Баиръ дошелъ единъ много строгъ подпоручикъ И каралъ вой
ницитt. цt.ла нощь да патраулятъ. Освенъ това той ималъ две 
дресирани кучета, които били много зли и обикаляли границата. 

Слушашъ ли какъ лаятъ кучетата  ми каза куриера. 
- Да, чувамъ. 
- Сигурно воЙницитt. патрулиратъ и водятъ съ себе си 

и кучетата. Не е разумно да минемъ още сега граничната линия, 
а да почакаме по-късно и 1-2 часа преди настжпване на зората 
ще преминемъ границата - завърши Давидко. 

- Напълно съмъ съгласенъ съ тебъ  му отговорихъ. 
- Ела да поседнемъ тукъ на равнината и да отпочинемъ, 

поне до като се изгуби гласа на кучетата  каза Давидко. 

Поотстранихме се малко назадъ и седнахме. 

68. Едно странно приключение при минаването 
на турско-българската граница 

Времето бt.ше доста студено. Почна да духа и ВБТЪрЪ _ 
Следъ малко изведнажъ Давидко почна да повръща. 

---' Какво ти е - запитахъ го азъ. 

- Зле ми е. Повръща ми се и СВБТЪ ми се върти 
отговори той. 

За моментъ азъ помислихъ, че Давидко се страхува и 
нарочно предъ мене се приструва на боленъ. Той пакъ започна 
да повръща още по-усилено. F\зъ стояхъ предъ него като 
вкамененъ. Бършейки си челото и устата, Давидко ми Iшза 
да се смъкнемъ малко по-надолу въ низината. По-лека лека 
се прем'встихме и седнахме въ низината. 

- Сега какъ се чувствувашъ, Давидко - запитахъ го азъ. 

- По добре ми е - отговори той, като започна да ми 
обяснява, че повръщането било отъ топлата баница, която 
ядохме снощи и че замайването се дължало на житото, което 
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било смляно съ пианецъ. По насъ мнозина ' страдатъ ОТЪ това, 
защото житото е такова - завърши той. 

Ненадейно наблизо до насъ едно куче започна да лае. 
Давидко се доста много изплаши и тихо ми каза: " Тамъ по 
граничната . линия минава патраула и сигурно кучето ни усъти 
и лае ... Сега?! . . . Но каквото Богъ даде - отговори си 
самъ ДaBpIДKo. 

Азъ се разтреперахъ цЪлъ. Той почна да ми дава куражъ. 
F\зъ се ядосахъ и си мислъхъ, че той страца отъ пиявеца и не 
схваща опасностьта . F\зъ бъхъ едва ли не сигуренъ, че патраула 
по стжпкитъ на кучето ще дойде къмъ насъ, ще ни забелъжи 
и залови. Шифрованото писмо, което ми бъ дадено отъ Кратов
ския революционенъ комитетъ извадихъ отъ джоба и го за
ровихъ 5-1 О см. въ ровката земя , кждето седъхме и въ едната 
ржка държахъ револвера, . очаквайки всъки моментъ да се яватъ 
войницитъ .. . Кучето дойде до мъстото, кждето давидко по
върна и почна да яде повърнатото. Всичко това ние забелъзахме 
и ясно наблюдавахме самото куче, какъ маха опашката си, 
ближейки земята. Кучето се наяде и безъ даже да залае срещу 
насъ, се изгуби. Така ние престояхм'е въ ' низината още около 
единъ часъ и нито кучето, нито войницитъ се явиха при насъ. 
Зората вече почна да се появява . Ние станахме и почнахме да 
вървимъ бавно, Давидко напредъ, азъ следъ него. Най-напредъ 
100-200 крачки вървъхме бавно, следъ това малко засилихме 
хода си - бъхме вече ·тъкмо на самата гранична линия. Давидко 
почна да бърза и азъ следъ него. Навлизайки въ една pOBI<a 
полегата нива и двамата просто скачахме по нанадолището, 

като че ли нъкой ни гонЪше. Ние бъхме вече въ българска 
територия и бързо-бързо съ голъмъ шумъ слизахм е къмъ 
с. Гюешево. СПРЪХl\llе се предъ една кжща . Давидко похлопа 
на вратата и отъ вжтре се обади мжжки гласъ. Ние влъзохме 
въ механата на Стоименъ - единъ високъ и едъръ селянинъ, 
съ силенъ, гръмливъ гласъ, старъ комита, който не за първи 

и .последенъ пжть приемаше " гости", като насъ . Стоименъ 
навлече кожуха си, запали печката и тримата седнахме около 

нея и почнахме да се разговаряме. Стоим.енъ полузаинтересо
ванъ, ни запита какъ е въ турско, какъ минахте границата, 

защо бъгамъ и пр., като въ разговора си засъгна и " политика" , 
като с'ъ смЪхъ ни посочваше залепенитъ на стената 5-6 броя 
отъ в. "Папагалъ" . За него цълата CBtTcl<a политика се изразя
ваше въ РИСУНI{ИТЪ на в .. "Папагалъ" и особено се наслажда
ваше 01Ъ позитъ, въ които бъше поставенъ султана . .. VI про
дължаваше д,а се смъе и приказва до сутриньта . 

69. Въ Хюстендилъ 

Презъ деня азъ самъ продължихъ пжтя по шосето за 
Кюстендилъ , а Давидко остана да чака презъ нощьта. да се 
завърне обратно при семейството си въ с. Търново. ПО пжтя 
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за Кюстендилъ, срещнахъ Пж'тници - мЖ,же, жени и деца. 
Голъмо впечатление ми направиха децата, които съ книги подъ 
мишница или съ торбички отиваха къмъ училището и какъ още 
отъ 5-1 О крачки тъ първи казваха "добра среща // и СИ отми
наваха . Нивитъ, ливадитъ, рътлинитъ и полето ми се виждаха 
въ другъ видъ - по-хубави, по-разработени, а не както бъше 
въ Турция. Хората по носия и ' физиономия по-други - по-весели 
и по-бодри. F\зъ за пръвъ пжть стЖ,пвахъ въ българска тери
тория и изобщо за Българи:;! имахъ много добро мнение. Още 
като ученикъ въ въображението България ми се рисуваше като 
обетована земя, кждето има пълна и ИСТИНСКс свобода и всичко 
е въ отличенъ редъ . F\зъ не познавахъ живота въ България, 
а за последнята знаехъ само по книгитъ. 

Преди да влъза въ града азъ се спръхъ предъ Iшзармитъ, 
I{ждето се обучаваха войницитъ. За пръвъ пжтъ виждахъ бъл
гарски войници и офицери. Въ продължение на повече отъ 
единъ часъ азъ застанахъ на ПЖ,ТЯ и гледахъ (по-скоро се лю
бувахъ) на ВОЙНИЦИТБ и офицеритъ. Къмъ объдъ бъхъ вече въ 
града, ·настанихъ се въ единъ малы�ъъ хотелъ и първата ми 

работа бъше кжде и какъ мога ца намъря Марко Секулчки, 
старъ комита-поборникъ, родомъ отъ с . Секулица (l{paTOBcKo), 
познатъ почти на всички въ Кратово и околията. СЖ,щиятъ день 
азъ го намърихъ, но той лично не ме познаваше. КазаХl;> му, 
че заедно съ едно писмо съмъ препратенъ до него, но поради 

една въроятна опасность отъ залавянето ми при самата граница, 
азъ унищожихъ писмото, като го заровихъ въ една нива. 

- За кого бъше предназначено това писмо - ме запита 
Марко Секулички ? 

Казаха ми да го дамъ на' Васъ - му отговорихъ. 
- Какво пишеше вжтре въ писмото? 
- Не зная, защото бъше, шифровано _ 
Отъ Марко Секулички научихъ юкде да намъря нъкои 

отъ нашитъ роднини въ Кюстендилъ. Особенно радушно бъхъ 
приетъ отъ семекството Ефремь Каранови, I{ОИТО всячеCl<И ме 
улесниха още първитъ дни. Отъ тЪхъ научихъ адреса на моя 
съгражданинъ Георги Маносавъ, I{ОЙТО бъше учитель въ с. Че
тирци - на лi:;вия брi:;гъ на Струма, на дъсно отъ шосето 

IКюстендилъ-Радомиръ. На пжть за София, азъ се отбихъ въ 
с . Четирци и престояхъ 1-2 дни на гости при Георги Мано
совъ. Той ме посрещна извънредно радушно, даде ми доста 
добри съвети и ме запозна съ нъкои-селяни първенци въ селото, 
като ме представи за учитель, КОЙТО, поради золумитъ въ Ма
кедония, е избi:;галъ въ България. Нъкои отъ тъхъ се ука
заха извънредно услужливи и почнаха да ми I{азватъ, въ ,{ое 

учил ище има свободно учителско Mi:;CTO и пр . Заявихъ имъ, 
че имамъ намърение да продължавамъ учението си и ще замина 
за София . Добродушнитъ селяни се радваха и ми заявяваха: 
Добре , добре, КОЛl{ОТО е по-ученъ ЧОВЪJ{Ъ, толкова по-добре " . 
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f\зъ се радвахъ, виждайки какъ селянитъ 'сж весели и доволни, 
' сравнително добре облечени и здрави тъломъ и духомъ. Въ 
селото нъмаше, както въ македонскитъ села, стражари - оби
кновенно полудиви албанци, които да се гаврятъ съ селското 

население и да безчинствуватъ. СелянитЪ въ Четирци бъха 
свободни и доволни хора. 

70. Радомиръ-София 

Доволенъ отъ братския приемъ на Г. Маносовъ, една 
'сутринь потеглихъ на пжть, минахъ Коньовска планина, слъзохъ 
въ полето и усилихъ хода си, за да не пропусна влака за София. 
Разстоянието бъше много голъмо, а пъкъ азъ бъхъ съвършенно 
уморенъ отъ дългия пжть. Макаръ че Радомиръ се виждаше 
въ далечината и азъ все бързахъ да стигна на гарата, но отъ 
усиления ходъ изведнажъ ми се отсъкоха краката и едва мо
жахъ да пристигна на гарата. Влака бъше готовъ ' за пжть, взехъ 
си билетъ и се настанихъ въ купе. Т укъ се почувствувахъ вече 
въ покой следъ уморителния пжть. Въ влака пжтуваха ' ново
бранци, изпращани отъ своитъ родители и близки. Между изпра
щачитъ имаше много млади момичета, облечени въ чисти празд
нични дрехи и обкичени съ ЦВБТЯ и жълтици, нъкои отъ които 
гърмъха съ своя кръшенъ смъхъ, други пъкъ плачеха за своитЪ 
братя и любовници, които отиваха въ казармата да отбиятъ 
своята военна тегоба, защото младежь не отбилъ своята военна 
тегоба се считалъ за "неспособенъ" да се ожени и не можеше 

. да намъри другарка и се ожени. Момчетата съ китки цвътя 
на пояса и главата, пъеха: "Параходътъ вечъ пристигна, сбо
гомъ либе азъ отивамъ; не плачи мило либе, не ' тжжи, азъ 
пакъ ще дойда ", а нъкои много разчувствувани, смъло заявя 
ваха на изгоритЪ си съ натъртенъ гласъ: "Азъ тебъ ще взема , 
ще те чаl{амъ". Тренътъ потегли съ усиленъ ходъ къмъ София. 
Минахме Перникъ, Владая, Горна Баня и въ настжпилата тъм
нина отъ далечъ се виждаше феерично освътлената София. 
обкичена съ грилянди отъ електрически лампи. 

71. Въ София съ П. Манджуковъ 

Още отъ Кюстендилъ бъхъ писалъ на П. Манджуковъ l' 

той ми бъше отговорилъ, че ще ме чака въ София и ми посоч~ 
единъ адресъ. Бързо намърихъ П. Манджуковъ. Почнахме да 
приказваме за нашитъ ПРИl<лючения отъ раЗДЪJlата ни въ хотелъ 
"Метрополъ" въ Цариградъ. Манджуковъ започна отъ СУТрИНЬТёf 
и свърши едва вечерьта. Той наистина бъше много приказлив'h 
и по-рано, но сега той съ прикаЗКВТБ си държеше рекордъ 
като че държеше изпитъ . Мене ме интересиваше да узная как'!: 
загинаха Ст. Мерджановъ и П. Соколовъ, какъ сж другаРИТЕ 
"гемиджии" въ Солунъ и Велесъ; кои I{жде сж сега, а най-главнс 
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какъ се откри "васковата невъста" - подземния каналъ при 
Банкъ Отоманъ въ Цариградъ и въ какво положение е другата 
невъста, т. е. клона на Банкъ Отоманъ въ Солунъ; кжде е 

Орце п. Йордановъ и защо отъ нtколко месеци не бtше ми 
,се обадилъ нито отъ С6лунъ, нито отъ Велесъ, нито отъ другаде. 

-- Е, отъ тогава много вода изтече. .. ВСИЧI<О се промtни 
съ въздншка отговори Манджуковъ. 

- Разправи ми по-подробно - замолихъ го азъ. 
Както винаги, той започна ;'словоохотливо да разправя: 
И тъй Слави Мерджановъ и]П. СокоЛО въ се "похарчиха" 

загинаха. Сл. Мерджановъ 
умре съ въже на врата - на 

бесилката, обаче, П. Соколовъ 
въ това отношение бtше по
щастливъ - той умре пронизанъ 
отъ куршумъ въ сражение. НБ
кои хора често пжти преценя

ватъ своя животъ съ дълата, 
които сж направилн, други съ 

страданията, които сж преживt
Л.-1, а трети - съ щастлива же

нитба, богатство и пр., обаче, 
който иска да прецени живота 
на революционера, нека види 

преди всичко той какъ е заги
налъ"! 

П. Манджуковъ още дълго 
време следъ смъртьта на Слави 
Мерджанова, не можеше съ хлад
нокръвие и спокойствие да Петъръ Манджуковъ. 
говори за него. Мерджановъ и 
Манджуковъ бtха два проти
воположни характери. До като Мерджановъ бtше гордъ, винаги 
обзетъ съ реализиране на голъми планове, които се отличаваха 
съ своята демонстративность, - Манджуковъ ПЪКЪ бъше по" 
реалистъ, скроменъ, примирителенъ, крайно съобразителенъ и 
много смtлъ. Манджуковъ по хараюеръ бtше много общите
ленъ, добъръ събеседникъ и отличенъ другаръ. Къмъ всичко 
изобщо той бtше много отстжпчивъ и примирителенъ, но заго
воръше ли съ Слави Мерджановъ, той (Манджуковъ) превръ
щаше разговора въ диспутъ. Манджуковъ спорtше по единъ 
много своеобразенъ начинъ. Напр., той почваше да приказва на 
нtкоя обикновена тема въ живота и тутакси навежда една
две общопознати максими и уповавайки се на ТБХЪ, искаше 
всичко да обоснове и обобши, споредъ неговитъ лични схва
щания. Наистина, често пжти той дохаждаше до парадокси, 
обаче мжчно се забелъзваше, Макаръ, че Манджуковъ бtше 
2З-годишенъ, той отъ ВСИЧI<итt другари-гемеджии имаше много 
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по-голt,~1а житейска опитность . Той още отъ най-крехката си 
юношеска възрасть бt, оставенъ самъ да се грижи за себе си, 
самъ да се прехранва, да се учи и Т. н. Въ сравнително късо 
време той бt,ше прекаралъ много страдания, а още въ началото 
на неговата революционна дейность бt,ше попаднилъ, макаръ 
за кратко врем'е въ затворъ (Скопйе), сетне става четникъ, 
скиталъ по Пирина и преживt,лъ маса страдания и неволи. 
Обаче, въпрt,ки всички страдания, той бt,ше извънредно веселъ, 
жизнерадостенъ и крайно довt,рчивъ. Имаше ли пари, той ви 
наги се грижеше за своитt, другари, повече отколкото за себе 
си, като даже за ВСИЧI< И се излагаще и страдаше. Ние всички 
другари знаехме тази негова слабость, предупреждавахме го, 
обаче, при все това той събереше ли се съ нt,кои другари или 
приятели, всичко забравяше и щомъ се върнеше, ние му зая
вявахме: "Добре, че палтото и обущата ти стоятъ .. ,сс Той често, 
се нервираше, но при все това всичко се свършваше съ шеги 

и смt,хъ . Но най-характерното е въ случая, че когато Манджу
ковъ се намираше въ компания СЪ Сл . Мерджановъ, той никога 
не можеше да СИ позволи тоя луксъ - да се cMt,e и шегува. 
Предъ Мерджановъ той бt,ше винаги наостренъ за спорове. 
Той много време следъ смъртьта на Слави Мерджанова не 
можеше да забрави неговата память, обичаше го извънредно 
като другаръ, но все пакъ не изпускаше случая да пусне нt,коя 

ирония по неговъ адресъ. . 
" И тъй, следъ раздt,лата ни въ Цариградъ" - продъл

жаваше Манджуковъ  ние се прибрахме тукъ. Гемиджиитt, 
въ Солунъ се пръснаха, за да можатъ да преживt,ятъ по-добре 
и всt,ки самъ да се грижи за себе си. Повечето отъ тt,хъ, безъ 
да бждатъ интернирани като тебе, отидоха при своитt, роди
тели за прехрана. Гладъ ни обхвана, азъ отидохъ въ Пловдивъ 
при свои близки и прекарахъ доста дълго време. Сл. Мерджа
новъ и П. СОI{ОЛОВЪ останаха тукъ въ София. Още презъ зи
мата Мерд>нановъ бt,ше скроилъ своя "голtмъ" планъ  въ 
турска територия да се пресрещне Ориентъ-Експреса, да се 
хване пощата и по тоя начинъ да се снабдимъ съ. сръдства, за 
да продължимъ акцията . Съ една добре екипирана чета, Сл. 
Мерджановъ замина за Одринско. Опитали се да спратъ 
Ориентъ-ЕКСllреса, обаче, не имъ се удало. Tt, наистина успъли 
да се доближатъ до желt,зопжтната линия, поставили доста 
голt,мо количество динамитъ, но види се, поради нt,КОЙ недо
статъкъ, трена миналъ безъ повреда. Това дало поводъ да се 
подигнатъ крамоли между четницитt, и за да не се върнатъ 

безъ всt,какъвъ успt,хъ, Tt, решили да заловятъ едно бегче и 
отъ родителитt, му да искатъ откупъ. Близо до Одринъ, въ 
единъ чифликъ заловили едно богато турче Нури бей, СИнъ на 
богаташа чифликчия Мустафа бей. По поводъ на това одрин
ския валия f\риф:р-паша, съ съдействието на джандармерията, 
полиuията и главно войската, нарежца да се намt,ри задигнатия 
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младежь и да се разгони четата. По всички направления се 
пуска- войска и джандармерия, които откриватъ четата. Изпра
тената на помощь кавалерия бързо обкржжила четата и се за
върза сражение, което продължило почти цtлия день и въ 
резултатъ почти цtлата чета била избита, а Сл. Мерджановъ• 
Хр. Илиевъ, Г. Фотевъ 01Ъ с. Колибитt (Лозенградско) и двама 
ерменци сж били заловени живи и закарани въ Одринъ.1 ) По 
пжтя главитt на убититt сж били дадени да ги носятъ ВЪ рж
цет"!; си останалитt живи' четници. По едно съвпадение, главата 
на П. Соколовъ се пада да я носи Слави МерджаНОElЪ. Два
мата интимни и по характеръ допълнящи се другари, следъ 

толкова общи страдания, приключения и борби, които прека
раха презъ живота си, въ края на крайщата се пада на Сл. 
Мерджановъ да носи главата на своя най-обичанъ другаръ П. 
Соколовъ! Въ кжсо време военния сждъ въ Одринъ осжжда 
на смърть заловенитt четници, а султана потвърди присждата. 
Заповtдьта за екзекуцията е била дадена отъ Кючукъ Саидъ
паша, бившъ великъ везиръ. Сл. Мерджановъ е билъ обесенъ 
предъ малкия площадъ при Ески Джамия, близо до помtще
нието на одринското общинско управление, а останалитt обе
сени на три други пункта въ града. Преди обесването му, 
Слави Мерджановъ е искалъ да държи речь, опиталъ се предъ 
публиката да говори на турски, обаче, като забелtзали, че той 
говори противъ султана, противъ държавната власть и държи 

политическа речь, прекъснали го и ТОЙ бързо самъ -намtтналъ 
въжето презъ врата си и следъ малко издъхналъ. "Презъ 
1901 Сл. Мерджановъ и П. Соколовъ заедно съ ерменския ре
волюционеръ Бедросъ Серемджиянъ комплектуватъ чета, съ
стояща се отъ 11 души - българи и ерменци, съ която нав
лизатъ въ одринско. Четата поставила взривъ на ж. п. линия 
срещу идящия Ориентъ-Експресъ, обаче атентата излtзълъ не
сполучливъ. Четата сполучила да се отегли безъ жертви. 

"Тая несполука силно подействувала върху Сл. Мерджа
новъ, който, за да снабди четата съ сръдства- за другиатен
тати, заловилъ Нури бей (синъ на ГОЛ'БМЪ землевладелецъ 
феодалъ Мустафа бей въ Одринско), за да получи голtмъ от
купъ. Съобщаватъ на бащата Мустафа бей да внесе искания 
откупъ за сина си; обаче той веднага съобщава на войската въ 
Одринъ. Силни войскови отдtления се отправили по диритt на 
четата, като прис. Фикелъ (Свиленградско) войскитt обградили 
четата отъ всички страни. Завежда се ожесточсно сражение, въ 
което падатъ убити Петъръ Соколовъ и Татуръ Зармариянъ 
отъ гр. Малгара, а Сл. Мерджановъ и др. четници били тежко 
ранени (4 юлий 1901 год.). 

1) Презъ време на сражението е билъ убитъ и пленника Нури бей, 
чиято трагична смърть м-Встното население възп-Вва и до днесъ въ една 
народна п-Всень, много популярна въ Одринско: "Гелди НУрШУМЪ алди 
бенимъ фесими и пр.". 

Павелъ Шатевъ - Въ /V\анедония ПОДЪ роБСТ ЕО . i ) 
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"Виждайни, че всичко е изгубено. И че бегчето . ще му · се 
изплъзне 01'1, . ржцеТБ - оть една страна, И отъ друга - ра
зяренъ отъ смъртьта на П. Соколовъ, МерджClНОВЪ преДъочитi; 
на TypcKClTa войска застрелва пленения Нури бей. . .. 

Турската войска залавя раненитБ Сл. Мерджановъ, Бед
росъ Серемджиянъ и Онникъ Торосиян"<! и . ги отвежда въ Од
ринъ. Тамъ раненитi; били . излi;кувани, следъ което . биватъ 
СЖДel:lИ и осждени отъ военния сждъ на смърть чрезъ обi;сване. 
Присждата била изпълнена на 9 декемврий 1901 г. предъ вра
тати на "Ески-Джамия въ Одринъ". 

Когато е ОТИl3алъ къмъ бесилката Сл. Мерджановъ е билъ 
съвършено спокоенъ. Въ момента , къмъ ПРИСТЖПВClне на екзе
I{уцията той вдига глава нагоре и · почва да държи пламенна 
речь, заклемвайки политическия . режимъ и властницитi; въ Тур
ция. По заповi;дъ стражата се нахвърлила върху Мерджанова 
иму забранила повече да говори. Тогава Мерджановъ БЛ1;>сналъ 
джелата, КОЙТО се тъкмi;лъ да му постави' вжжето на врата, и 
извиква: "Да живi;е революцията! Долу кървавата тирания!" 
- бързо прехвърля презъ мускулестата си шия въжето и увисва 
на бесилката. 1 ) Тъй Слави Мерджановъ загина на бесилката, 
която и въ най ·последния моментъ отъ живота сие искалъ да 
използува за моментъ поне като трибуна. П . Манджуковъ, съ 
лека ирония, следъ като искаше да ОСМБе плана на Мерджа
нова, който планъ той предварително не е удобрилъ, завърши 
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градъ или Солунъ 6ъше съпроводено съ ГОЛЪМИ разходи. Орце 

п. Йордановъ, следъ като пре~тоя ТУI<Ъ нъколко месеци, отиде 
въ Женева при Борисъ Сарафовъ. Взема се решение, временно 
да се изпрати Александъръ Кипровъ въ Цариградъ, I<ОЙТО да 
наблюдава сегисъ-тогизъ магазина, въ КОЙТО бъше прокопанъ 
канала подъ Банi<ъ атоманъ, до като отиде и · го замъСТИ Дим. 
Кощановъ, който по това време бъше интерниранъ отъ Солунъ 
ВЪ Г. Джумая. Обаче, Д. Кощановъ мжчно можеше по лега
ленъ начинъ да напусне Г. Джумая и да замине за Цариградъ. 
Ал. Кипровъ, следъ като престоя известно време въ Царяградъ, 
съ съдействието на Нанчо можалъ да види какво има въ мага
зина и подъ него и кой знае по какви мотиви и съображения 
и защо · съ едно шифровано писмо, доложилъ въ какво състоя
ние е канала, подробно описалъ дълбочината, дължината и 
въобще цълата обстановка, за сведение на Ц. К. на В. М. Р. О. 

73. Откриване канала въ Цариградъ 

Единъ день внезапно полицаи дедективи отиватъ направо 
'Въ магазина, виждатъ всичко и по заповъдь направо отъ Ил
дъза запечатватъ вратата на магазина, а Нанчо и неговия баща 
.Калчо . СтоЯновъ, като наематели- арестуватъ. За разкриване 
на канала има две предположения: 1) По нъкоя случайность 
при влизане или излизане отъ магазина било на Нанчо или на 
Ал. Кипровъ, ПО отдълно или задружно, полицията се е усъм
нила и въ желанието си да намъри и проследи нъщо друго, е 
открила случайно канала, а въ тоя случай тръбваше и Ал. 
.кипровъ да бжде арестуванъ; 2) часть отъ архивата . на Ц. К. 
на В. М. Р. О., когато презъ 1901 година бъха арестувани Хр. 
Матовъ, Хр. Татарчевъ и др. като членове на Ц. К. на В. М. 
Р. О., бъ заловена, въ последствие шифъра откритъ и · нъкои 
писма били прочетени. 

"Презъ 1901 г. се разкри една отъ най-крупнитъ и най
шумнитъ афери - Солунската, която е прелюдия на множе
ство други афери въ всички виляети, на голъми разк' рития и 
на зачестили сблъсквания. 

"Поводъ за Солунската афера даде арестуването (23.1. 901) 
на двама организационни хора, Александъръ Никовъ, секретарь 
на Централния комитетъ и Миланъ Михайловъ, у . които се на
мъриха револвери. Никовъ успъва да избъга, а Миланъ Ми
хайловъ подложенъ на изтезания започва да издава каквото 
знае. Въ резултатъ на неговото говорене полицията обl-Jскира 
I<вартирата на ученика отъ УП класъ l{оце Лазаровъ инамъри 

· списъка отъ имена на работници, хектографъ и други компро
метиращи книжа. Последва арестуването на редъ други видни 
комитетски хора: Хр. Матовъ, Д-ръ Хр. Татарчевъ, свещ. Ста- . 
матъ Танчевъ, Диме Палашевъ, търговецъ Василъ Мончевъ и 
други. Нъколко дена по-късно Мил. Михайловъ преоблеченъ 
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въ джандармерийски дрехи, посочва кжщата, кждето се крие
ше ранениятъ четникъ на Хр. Черноп-Бевъ Кочо Карловалията, 
л-Бкуванъ отъ Д-ръ Хр. Татарчевъ. Една нощь полицията за
лавя на излизане отъ Солунъ колата на кукушанеца F\HrO F\pa
баджията, съ която б-Бгаха н-Бколко търсени комитетски хора: 
(секретарьтъ НИКQВЪ, ученикътъ Миланъ Ризовъ, четникътъ 
Тодорчо отъ с. Серменинъ (ГевгелиЙскО). Секретарьтъ Никовъ 
се самоубива, а Миланъ Ризовъ издава члена отъ м-Бстния ко
митетъ F\танасъ F\нгеловъ, търговецъ у кжщата на когото се 
е крилъ. 

"Р-Бдко турската власть е попадала на такива видни хора 
и крупни комитетски тайни ... Между другит-Б книжа, попаднали 
въ турски ржце, б-Б и обширния шифрованъ цариградски до
кладъ на F\лександъръ Кипровъ върху разкопавания каналъ 
подъ основит-Б на Отоманската банка въ Галата отъ анархо
терористическата група на Сл. Мерджановъ. На Миланъ Ми
хайловъ, значи, се дължи и това, че централата на Отоман
ската банка не поriет-Б въ въздуха. 

"Насърдчени отъ солунскит-Б резултати, турцит-Б започнаха 
да прилагатъ съ поводъ и безъ поводъ инквизационната си 
метода и въ съседнит-Б околии (каази). 

i'КУКУШКО пламва едновременно по предателство отъ Со
лунъ И поради сблъскването на . Черноп-Бевата чета въ с. Ба
ялци. Въ това знаменито сражение обградената чета си проби 
пжть съ атака и после ц-Блия день се сражава въ открито 
поле, като даде 7 убити момчета (отъ 13) и двама ранени. Еди
ниятъ отъ раненит-Б б-Б отнесенъ отъ другарит-Б си, другиятъ 
остана въ ржцет-Б на турцит-Б. 

"Предателството и сражението струваха на града f{укушъ 
и на четири села (Морарци, Капиново, Гавалянци и Крецово) 
такива тегла, че отъ арестуванит-Б и изтезавани (42 и 45) два
мина умр-Бха, двамина осакат-Бха, а единъ (Хр. х. Петровъ, 
полуд-Б. 

"Въ Гевгелийско, по -ловодъ сражението въ Баялци и на 
две убийства, отъ изтезаванит-Б (51 между т-Бхъ и жени) умр-Б
ха двама. 

"Така при развилата се афера по поводъ солунскит-Б из
девателства и Баялското сражение бидоха арестувани всичко 
44 души революционери, заловени на разни дати презъ месе
ЦИт-Б февруарий и мартъ 1901 г. До м. юлий с. г. сждбата на 
вс-Бки отъ арестуванит-Б б-Б опред-Блена: на 6 юлий 1901 год. 
една група отъ 101 чов-Бка, между които имаше 8 души гев
гелийци, биде изпратена на заточение въ Мала-F\зия крепостьта 
"Бодрумъ-Кале"; на 8 юлий с. г. друга група отъ 40 чов-Бка, 
между които 17 гевгелийци биде изпратена пакъ въ Мала
F\зия - "F\кия". Или всичко само заточеници, въ свръзка съ 
Баялското сражение и солунската афера, гевгелийци дадоха 25 
чов-Бка. 
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е бидоха арестувани всичко 
iiёJ разни дати презъ месе

:':. ЮЛИЙ С. г. сждбата на 
~_,eнa : на 6 ЮЛИЙ 1901 год. 

ИОито имаше 8 души гев
,,~e 'Зъ Мала-F\зия крепостьта 
?ута група отъ 40 чов-Вка, 
изпратена пакъ въ Мала


заточеници, въ свръзка съ 


>е ра, гевгелийци дадоха 25 
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"Това стана все по поводъ търсене на оржжие и залавяне 
на организационни работници, набелязани по заловенит-В въ 
Солунъ СПИСЪЦИ И книжа. Баялската афера б'/зше само доn'bЛ
/iитеЛ/iО следстеие нд СОЛУ/iскит'/з разкрития. Много наши 
хора отдаватъ арестуването на организационнит-Б работници въ 
гевгелийско на Баялската афера. Вь СЖЩ/iость чорапа на афе
рата се разплиташе не от'Ь Баялlt,.и, а от'Ь СОЛУ/i'Ь 1). 

, "Въ Тиквешко пострадаха 9 села. За преживенит-В ужаси 
говори фактътъ, че отъ стотината изтезавани единъ отъ с. Ре
сово и двама отъ Мързенъ-Ор-Вховецъ умр-Вха вср-Вдъ страш
ни мжчения, а единъ отъ с. Борово, за да изб-Вгне ареста и 
мжченията, се самоуби. Въ Тиквешко прежив-В една покърти
телнв трагедия и учительтъ F\лександъръ Станоевъ, една бо
гато надарена, кристално чиста поетическа душа. За да изб-Вг
не арестуването, Станоевъ се застреля, но куршумътъ мина 
надъ клепача. Падналъ въ безсъзнание, нещастникътъ б-В за-, 
каранъ въ Неготино, л-Вкуванъ, изпратенъ въ Солунъ осжденъ 
и заточенъ въ "Подрумъ-кале". 

Не остана незасегнатъ отъ отраженията на Солунската 
афера и Скопскиятъ окржгъ - главно Радовишката кааза. 

Рекапитулацията на всички тия афери - отгласъ на со
лунската, е страшна и по броя и по качеството на пострада
лит-В. Отъ арестуванит-В 188 бидоха осждени 101 (9 души на 
смърть). Една партида отъ 40 души2) 6-В изпратена на 6 ЮЛИЙ 
въ Малоазиатската крепость Подрумъ-кале. Друга партида отъ 
44 души б-В изпратена на 8 августъ въ F\кия, сжщо малоазиат
ска крепость.2) , 

Писмото на F\л. Кировъ ДО Ц. 1-<., следъ като е било про
четено, съобщено е било направо въ Илдъза и полицията 
право се е насочила къмъ обекта (магазина), но въ тоя слу
чай логично следваше солунската полиция да направи единъ 
прегледъ въ дюкянит-В около Банкъ Отоманъ въ Солунъ, 
НО И да направеше това въ Солунъ, мжчно можеше да 
открие н-Вщо, тъй като другарит-Б въ Солунъ своевременно 
б-Вха добре маскирали отвърстието въ магазина подъ бръснар

'ницата и . всичко искусно б-Вше прикрито. Остава само едно 
единствено предложение, че по донесение отъ Солунъ, поли
цията се е научила за предназначението на магазина и по за

пов-Вдь на Илдъза, за да не се разгласи въ Цариградъ, укрито 
е било даже отъ полицията въ Цариградъ, като магазина е 
билъ запечатанъ, а Нанчо и Калчо Стоянови арестувани. Спо

1) "Изъ миналото на гр. Гевгелии" отъ F\нгелъ Диневъ (в. Македо
ния отъ Ю.IХ. 1932 г., бр. 1772). . 

2) Между ТБХЪ и членовет"Б на Централния комитетъ. По професия 
тия 40 души се разпреД"БЛЯТЪ тана: 8 свещеници, 5 учители, 2 ученици, 
1 уч. инспекторъ. 1 книжаръ, 2 л"Бкари, 12 търговци и земледълци. 

Вижъ "Освободителнитъ борби на Македония", отъ Хр. Силяновъ 
стр. 112-114. 



134 

редъ разказана Pt.л. Кипровъ, полицията се е опитала да аре
стува и Hero, обаче той съ рискъ ' да бжде хванатъ при "Юк
секъ-Калдъръмъ и, ловко е успt.лъ да избt.га предъ очитt. на 
полицията и тайно напусналъ Цариградъ?1 . • . . 

Така че жертва станаха само Нанчо и Калчо Стоянови. 
които бt.ха осждени на доживотенъ затворъ и излежаватъ на
казанието си въ затвора въ Синопъ. 

Печатницата е заета отъ други, а семействата и на Нанчо 
и на неговия баща били въ голt.ма мизерия, а тъ двамата оста- . 
вени на произвола на сждбата, безъ да има възможность да 
имъ се помогне.l ) Това е което има да ти кажа. Както виж
дашъ, всичкитt. разходи, които се направиха, ' всички рискове, 
всичкия трудъ по тази работа отидоха на вЪтъра. · Нанчо и 
Калчо Стоянови сж изкупителната жертва. И ако има смисъль 
названието на нашия кржжокъ "Гемиджии", тъкмо сега сме та
кива - "извадихме гемията на сухо"  свършихме безъ всъка
къвъ успt.хъ " - съ смъхъ завърши П. Манджуковъ. 

- Такъвъ ни билъ късметя. 
- Но новъ день - новъ късметъ, ще мислимъ, ще пра

вимъ  отговори Манджуковъ. 
Дано е така. 
- pt. ти какъ се спаси?  запита ме Манджуковъ. 
- И азъ не зная какъ да ти кажа, защото и азъ самия 

не можахъ да си обясна защо не ме арестуваха още преди да 
ми се вржчи телеграмата ти, която получихъ три дни следъ 

подаването и. Полицията, види се, отъ прекалена предпазли
вость, сt.кашъ да ми даде възможность да се изскубна отъ рж
цетЪ и . . .  съ смъхъ завършихъ. . 

- Сега надеждата ми е само кога и какъ ще се върне 

Орце п . Йрдановъ отъ Швейцария  каза П. Манджуковъ. 
- Има ли нъкое известие оть него? 

- Има, но нали знаешъ той ' пише само картички и съ 
единъ почеркъ, който по-скоро прилича на иероглифи, но все 
пакъ се разбира, че не е безъ надежда: 

И така, следъ ВСИЧКО преживt.но, останахме само съ една 
единствена надежда, която мнозина въ живота обикновенно 
смътатъ за суета, обаче, като се вникне по-дълбоко въ сми
съла на живота, въ неговитt. превратности, ще' се види, че често 
пжти надеждата е единъ голt.мъ лость, безъ който мжчно ще 
могать да се понесатъ тяжестиТt. на живота отъмнозина. Спра
ведливо може да се каже, че безъ надежда нъма животъ. На
деждата крепи човt.ка, тя по нъкога му дава импулсъ, приучва 
го къмъ трудъ И постоянство, като често пжти надеждата до

бива реаленъ образъ. 

1) Тъ и двамата , бащата по-напредъ, а Нанчо следъ него починаха 
въ затвора въ Синопъ. 

74. Слави 

Тt.лесно здравъ и раз=. 
· ~ :~И очи и черни гжсти к ~ 

;:-0 желt.зо, пъргавъ и крг 
'::..-i< ественость и смt.лость. 

':'-~ :JЪ и съобразителенъ, т й 
= : 0 въ родния му гp~дъ Кй 
- ;;;3ёI , се движеше съ една :-:" 

,mнаги заетъ съ измислю з-ё.. 

: =~e конспиративни и бунто -

Сл . Мерджановъ, ма .. ё . 
- 3 . НИТt. въпроси  по C _~ 
- "'~e даже онt.зи, които 
=' :=ilРОСИ по социологията. 

-~:: t.ми ораторски способн 
:::;и-ъ . Четникъ въ ' Пирина 
·-зредъ бt. буенъ и несп ~ 
--=:в аше и ентусиазираше. . _.
.=G'i}1Я, но пакъ бързо се съs, 
: -=.-Ь, съ нови планове на ::е 

Четническиятъ ЖИВО:'":> 
:-:асности и беди, не го Зё:: '_ 

:то начало, му се видя Rё7 

= _. ния, но преизпълненъ С"= 

- ", еотъ, ,като вихрушка се ::.. 
:: J :, ги борци и реВОЛЮЦИОНе :; 
:~MeHHOTO му пребиваване 
-е:.1 НО да оформи политиче ;{ 
-м другъ случай, той I'ЮЖ<! , 

. ;:-.зва съ нt.кои руски И ' !: .

- зечето анархисти. Отъ -
-:. юцията, - неговия КУ:'fИ;-' 1 

~= . ивота и условията на 3ё 
-=- дето условията най-бла!' 

е: .:,юционни акции. 

Въ Женева, по-добре 
:,. революционнитЪ движе: . 

- JДЪЛЖl1телно време по С'"=:: 

:=30люционери-руси, ВЪЗПРl-'е 

-за единъ новъ пжть, H01ia 

::ето обективнитt. услоgv.~ 
: .. о въ културно, така н S-", 

'fo;щжановъ знаеше преl1вар 

Македония, въ цеНТЪрё 
~ и морски и сухоземни П~ 

на всичкитt. балканск~ : 
-:::! 90евания и съперниче- -
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: :iliCl ията се е опитаJ1а да аре

: .:а бжде хванатъ при "Юк
:о .:а изб-Вга предъ очит-В на 
~дъ?! ... 

~ Нанчо и Калчо Стоянови. 
-.:; затворъ И излежаватъ на

. а семействата и на Нанчо 
.:; "'D{зерия, а т-В двамата оста- . 
е;", .ца има възможность да 


- .:а ти кажа. Както виж


,, ::-: ::>авиха, всички рискове, 


.:оха на в-Втъра. Нанчо и 

- ;::)- 8 3 . И ако има смисъль 


...:::; "{ИИ·, тъкмо сега смета


- С8ЪрШИхме безъвс-Вка
- . :\.\анджуковъ. 

ще пра

Манджуковъ. 
.~ --'.а. защото и азъ самия 

.ё 1: ::>естуваха още преди д~ 

' ,:: ~Сl;"ЧИХЪ три дни следъ 
=-ъ ;;река!1ена предпазли

ь .::а се изскубна отъ рж

са и хакъ ще се върне 


- i<аза П. Манджуковъ. 

= "{~~o? 


;:"~e само картички и съ 

.~a на иероглифи, но все 
.<:"'''ща. 

!-!о, останахме само съ една . 
на въ живота обикновенно 
З!-Г"п<не по-дълбоко въ Сми
iноети, ще се види, че често 

OCIЬ , безъ който мжчно ще 
1= живота отъ МНОЗина. Спра

надежда н-Вма ЖИВОтъ. На
'а 1-1У дава импулсъ, приучва 

'-!есто пжти надеждата до

>. а Нанчо следъ него починаха 

74. Слави Мерджановъ ' 

Т-Влесно здравъ и развитъ, съ обло мургаво лице, гол-Вми 
черни очи и черни гжсти КОСМИ, еДРI1 мустаци, якъ и твърдъ 

като жел-Взо, пъргавъ и красивъ, той б-Вше олицетворение на 
мжжественость и см-Влость. Като чадо на Балкана, винаги бо
дъръ и съобразителенъ, той б-В една неспокойна натура, която 
било ВЪ родния му градъ Карнобатъ, било въ София или Же
нева, се движеше съ една необикновенна бързина и навс-Вкжде 
и винаги заетъ съ ИЗмислюване на голъми планове за проекти
ране конспиративни и бунтовнически акции. 

Сл. Мерджановъ, макаръ и съ ср-Вдно образование, по со
циалнит-В въпроси - по схващания и разбирания - надмина
ваше даже он-Взи, които продължително б-Вха проучвали много 
въпроси по социологията. Той не б-Вше теоретикъ, н-Вмаше и 
гол-Вми ораторски способности, но б-Вше практикъ-д-Влови чо
в-Вкъ. Четникъ въ Пирина или агитаторъ по села и градове, той 
навредъ б-В буенъ и неспокоенъ. Колкото бързо се възпламе
няваше и ентусиазираше, толкозъ бързо падаше въ разочаро
вания, но пакъ бързо се съвземаше, преизпълненъ съ нова ми
съль, СЪ нови планове на действия. 

Четническиятъ животъ винаги съпроводенъ съ несгоди, 
опасности и беди, не го задоволи. Четничеството, още въ са
мото начало, му се видя l{aTO идилия. Той, следъ като опита 
волния, но преизпълненъ съ несгоди и трудность четнически 

животъ, като вихрушка се отзовава въ Женева, за да срещне 
други борци и революционери отъ по-гол-Вмъ колибъръ. Кратко
временното му пребиваване въ Швейцария допринесе оконча
телно да оформи политическото си в-Врую, тъй като по единъ 
или другъ случай, той можа да се срещне, да общува . и при
казва съ н-Вкои руски и италиянски революционери, . отъ които 
повечето анархисти. Отъ обши тези и въпроси изобщо по ре
волюцията, - неговия кумиръ - ТОЙ бързо всичко съпоставя 
съ живота и условията на Балканит-В, специално въ Македония, 
кждето условията най-благоприятствуваха за бунтовничеСI{И, ре
волюционни акции . 

Въ Женева, по-добре осв-Втленъ по методит-В и тактиката 
въ революционнит-В движения, той въ едно съвсемъ I{ЖСО, не
ПРОДЪЛЖl1телно време по съвета на изпитани и по-предвидливи 

революционери-руси, възприема редъ максими и почти си изра

ботва единъ новъ пжть, НОЩI тактика за борба въ Македония, 
кждето обективнит-В условия - като страна останала назадъ, 
както въ културно, така и въ економическо отношение - Слави 
Мерджановъ знаеше предварително. 

. Македония, въ центъра на Балканит-В, кръстопжть на го
л-Вми 'морски и сухоземни пжтища, обектъ на съперничества не 
само на всичкит-В балкански държави, а сжщо така и обектъ 
на завоевания и съперничества и на н-Вкои отъ великит-В сили, 
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ангажирани съ своит-Б политически и икономически интереси, 
Слави Мерджановъ разбира, че тоя кжть на Балканитt. е най
пригодния за бунrь и възстания. Обстоятелството, че въ нея 
страна сжщо . сж ангажирани гол-Бми европейски капитали, още 
повече се насочва къмъ тъй да се изразимъ една прицелна 
точка - настжпване капиталит-Б, вложени въ Европейска Тур
ция на великит-Б западноевропейски империалистически сили. 

Чов-Бкъ съ гол-Бми планове, той малко се грижеше за 
дребнит-Б работи. Предприемчивъ и см-Блъ до безрасждность, 
пакъ съ една гол-Бма бързина той се връща въ България, а 
отъ тамъ въ Македония - СJ{опйе, Велесъ, Солунъ, кждето 
иска да приложи своя обширенъ планъ за нова революционна 
борба. Обаче, мисъльта му по неволя се спира на най-трънли
вия въпросъ - въпроса за необходимит-Б ср-Бдства. Слави Мерд
жановъ съ силна . енергия и воля, окржженъ отъ своит-Б съмиш

леници и познати, се запознава съ Йорданъ . п . Йордановъ и 
Константинъ Кирковъ и още първиr-Б дни планъ ~a намиране 
на ср-Бдства се изработва. Близкит-Б и любящи се другари вза
имно се уговарятъ, като вс-Бки предлага услугит-Б си, които може 
да направи или да даде. . 

Сл. Мерджановъ е роденъ въ гр. Карнобатъ презъ 1875 
година. Макаръ съ ср-Бдно образование, но по подготовка и ин
телектъ, стърчеше надъ мнозина свои съвременници. Изобщо 
взето отъ Мерджанова лъхаше олицетворение на мжжестве
ность и см-Блость. Горещъ темпераментъ, ентусиазъмъ и твърде 
много сантименталность бликаше отъ неспокойната душа на тоя 
бунтовникъ. За моментъ се възпламеняваше, бързо изпадаше 
въ разочарование, но никога духомъ не падаше. Неговит-Б мисли 
се роеха и не му даваха спокойствие. Енергия и воля бликаше 
отъ стройната му фигура. 

Презъ периода на своята четническа дейность Мерджановъ 
се убеждава, че не ще бжде полезенъ на д-Блото, защото чет
ническиятъ животъ му се виждаше идиличенъ. Той не искаше 
да преследва съ пушкCJ. въ ржка турския войникъ и да го 
убива, а б-Бше застаналъ на становището, че тр-Ббва да се из
вършатъ гол-Бми терористически акции, които по-осезателно да 
зас-Бгнатъ Отоманската империя и я изложатъ предъ чуждия 
св-Бтъ. Било като четникъ, било като терористъ, Мерджановъ 
винаги се стрем-Бше да бжде въ първит-Б редици на борбата 
за свобода на робит-Б. 

Той умр-Б, но неговиятъ духъ остана живъ! Той остави 
своя завеrь на близкит-Б си, останали още живи, другари - бор
бата да продължи! 

75, Петъръ Соколовъ 

Високъ pъcrь, мургаво лице, черни косми, мустаци и брада, 
св-Бтли с1;кашъ елипсовидни черни очи, правиленъ носъ, физи
чески здравъ, той както по т-Блосложение, така и по характеръ 
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я . Обстоятелството, че въ нея 

iБ"iН европейски капитали, още 
I се изразимъ една прицелна 

• з:южени въ Европейска Тур
:rn I !f.1 периалистически сили. 
той малко се грижеше за 

: И смълъ до безрасждность, 
'1 се връща въ България, а 
:;~e. Велесъ, Солунъ, кждето 
;;:,снъ за нова революционна 

=:!;З .1F. се спира на най-трънли
= ;.r~итъ срЪдства. Слави Мерд

\{p~eHЪ отъ своитъ съмиш

-;о Йорд.зНЪ п. Йордановъ и 
.а., . ---:; .1,НИ планъ за намиране 

. T~ и любящи се другари вза
е':::1ага услугитъ си, които може 

з-=> гр . Карнобатъ презъ 1875 
,зание, но по подготовка и ин

:зои съвременници. Изобщо 
-мuетворение на мжжестве

аментъ, ентусиазъмъ и твърде 

~:Ъ неспокойната душа на тоя 
-iiё;~еняваше, бързо изпадаше 

_':'iЪ не падаше. Неговитъ мисли 
;-"зие . Енергия и воля бликаше 

ническа дейность Мерджановъ 
е.зенъ на дълото, защото чет

..::: Н.1, l'Iличенъ. Той не искаше 
турския войникъ и да го 

В!1щето, че тр-Вбва да се из
.аКЦИИ, които по-осезателно да 

я изложатъ предъ чуждия 

ёТО терористъ, Мерджановъ 
~ J ~рВИтБ редици на борбата 

Г: остана живъ! Той остави 
: 111'1 още живи, другари - бор

:ОRОЛОВЪ 

черни косми, мустаци и брада, 
очи, правиленъ носъ, физи

: .ТJOжение, така и по характеръ 

досущъ бъше като Слави Мерджановъ, само че до като по
следния обичаше " да общува, П. Соколовъ бъше мълчаливъ, но 
тол}{ова внимателенъ и наблюдателенъ, че се взираше и забе
лъзваше най-малкит-В недостатъци на хората, особено у дру
гаритъ си. 

По характеръ скритъ и мълчаливъ, въ обнос}{итъ си съоб
разителенъ и винаги прямъ, той по душа бъше тихъ, спокоенъ 
и винаги наблюдателенъ и търпеливъ. Той имаше художниче
ски способности, макаръ и никога да не бъ училъ живописъ. 
Пейсажитъ не го вдъхновяваха, а само физиономиитБ и стой
китЪ. Голъма часть отъ времето си прекарваше въ рисуване и 
нъкои отъ изработенит-В отъ него, съ въгленъ или бои картини, 
б-Вха наистина художествени. 

Сравнително взето, грубата му физиономия бъ ВЪ }{он· 
трастъ съ неговото чувство къмъ хубавото и изящното. И ние 
често пжти, може би, неоснователно, за ирония, го наричахме 
}{юстендилски градинаръ, случаенъ и по невОля художникъ. 

П. Соколовъ по характеръ, темпераментъ и душа бъше 
допълнение на Слави Мерджановъ. ТЪ и двамата взаимно се 
допълваха. До като единиятъ б-Вше човъкъ на мисъльта, ви
наги заетъ съ измислюване и изработване на обширни. прило
жими или не, конспиративни революционни планове, П. Соко
ловъ бъше реалистъспраl<ТИКЪ. 

Изработенитъ планове отъ Сл. Мерджановъ, Соколовъ 
другарски ги поправяше, корегираше, тъй както сржчно рету
шираше и своитъ изрисувани портрети или картини. Казахъ че 
близостыа въ характеритъ, темпераментитъ ги бъха сближили 
до толкова, че ТБ и двамата бъха едно цЪло. Онова, което 
липсваше въ Сл. Мерджановъ, се допълваше отъ П. СОКОЛОВЪ. 
Презъ цълия им'ь революционенъ животъ тъ бъха заедно и не
раздълими. И въ най-решителния имъ и последенъ моментъ 
отъ живота, предъ смъртьта т-В се намъриха пакъ на едно мъ
сто - сражението въ околностьта на Одринъ, кждето П. Со
коловъ загина въ бой съ турската войска и джандармерия. 

Привикнали навсъкжде и винаги въ живота да сподълятъ 
радости и опасности, тъ и двамата почти едновременно се опро
стиха съ земния животъ. 

П. Соколовъ, какТО по разбирания, тъй и ПО привички, 
малко се отличаваше отъ Мерджановъ, когото братски оби
чаше и почиташе. Било като четникъ. било като агитаторъ и 
конспираторъ, той винаги . сподъляше мислитъ и настроенията 
на Мерджановъ. Едва завършилъ сръдното си образование, той 
се впусна въ бурния революционенъ животъ и въ кратко време 
си извоюва и съответното мЪсто ВСР'I:;ДЪ революционеритъ. Той 
бъ отъ всички обичанъ и уважаванъ, поради неговата прямота, 
искреность и смЪлость. Личния примъръ бъ най-отличителната 
му черта въ характера. Вс-Вкога и навсъкжде пръвъ се хвър
ляше въ всъко замислено начинание, съзаклятие и готовъ да 
извърши най-опасната часть на всъка акция . 



138 

П. Соколовъ роденъ въ 1870 година въ Кюстендилъ, синъ 
на бедни родители, въ живота си не видя радость и задовол
ство. Той бъ винаги въ неволя и несгодности. Той само въ· 
смъртьта има щастие .- умръ по начинъ, какъвто желаеше 
въ бой, ожесточенъ бой, който за него се равняваше на пир
шество. 

П. Соколовъ на смъртьта гледаше като на най-обикно
венно приключение. Безстрашието предъ смъртьта го правъше 
смълъ и неустрашимъ борецъ, готовъ винаги и навсъкжде да 
се самопожертвува за една възвишена национална кауза, за 

едно общо народно дъло. 

Сл. Мерджановъ - П. СОRОЛОВЪ 

:e :-i b !<0~1итеr=-. ё - : - :. ::;: 

== София. Тъ v. .::~ :: -..: .: 
_ - ~:;e~teHHO цъ. ~Я С : 
- - .:ень беседва~е 

"Сждбата събра тия революционери въ неразривни брат
ски връзки, приобщи ги, живъха нераздълно всръдъ бури и 
несгоди, до като намъриха своя жизненъ край въ разгара на 
стихийната си мощь предъ жертвената клада на свободата и 
правдата. Въ своята революционна дейность тъ се допълняха 
и образуваха едно единно недълимо Мерджановъ- Соколовъ. 
За да се говори за единия, безъ друго тръбва да се говори и 
за другия. 

Динамичниятъ духъ на Мерджанова намираше естествения 
си съюзникъ ВЪ кроткия, мълчаливия и наблюдателенъ реалистъ 
Петъръ Соколовъ. Въ моментъ на възторгъ, когато Мерджа
новъ се възпламеняваше и почваше да развива своитъ планове 
за голъми терористически акции, погледътъ на Соколовъ. го 
заставяше да се спре и обс;у;,ди и да прецени всъко свое дей
ствие. По такъвъ начинъ Петъръ Соколовъ се явяваше като 
регулаторъ на неСПОl<ОЙНИЯ духъ на Сл. мерджановъ." (Ст. 
Аврамовъ) 

78. Съ Тр. Христовъ И П. 60шнаRОВЪ 

Следъ нъколко дНИ П. Манджуковъ замина за Пловдивъ, 
а азъ останахъ да чакамъ. Какво? - и азъ самия не знаехъ. 

Въ София азъ нъмахъ никакви БЛИЗI<И . Обаче, имаше мно
зина съ КОИТО се познавахъ отъ Македония и които бъха тоже 
емигранти. Но не съ всички можехъ да се срещамъ, защото 
всъки бъше започналъ работа и почти всички бъха пръснати. 

Единъ день срещнахъ Трайче Христовъ, отъ Велесъ, бившъ 
мой съученикъ и бившъ ржководитель въ Велесъ, отъ изве -..а другия день ДО~~ f: . ;:'1 
стно време нелегаленъ агитаторъ въ Малашевско, кждето нъ- · 

_====е при негови поз~а~ 
колко години бъше учителствувалъ. Той бъше близъкъ прия о ,: ~a . Тръгнахме по р 
тель на Гоце Дълчевъ и всични" по·видни македонски деятели - рка на трамвайНа .,а 
и революционери. Въ единъ ресторантъ намърихъ Петъръ Бош : ~Ъ се спре, поразг:: е.::: 
наковъ, мой познатъ и интименъ приятель на Трайче Христовъ 

'zзоръ, въ дъното ~ё 
въ битностыа му РЖl{оводитель на Велешкия околийс!{и рево - " две стаи и ецин:, " о : 
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!..... П. Соноловъ 

~ ··..:,..:е;JИ въ неразривни брат

~ё~г З;l"БЛ НО всрt.дъ бури и 
п'iе ;-:ъ край въ разгара на 
:,~:a клада на свободата и 
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ерджановъ- Соколовъ. 

-::;yr :> :-рtбва да се говори и 
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; . ~ ~ наблюдателенъ реалистъ 
~ЪЗ;JРГЪ, когато Мерджа

- -= == :>азвива своитt. планове 
-: :Х-::::':ЪТЪ на Соколовъ. го 
=~ - J::~е~и BCt.KO свое дей

: -:О;-;О8Ъ се явяваше като 

-""" Сл . мерджановъ." (Ст. 

• П . Бошнановъ 

_j:O въ замина за Пловдивъ, 
- И азъ самия не знаехъ. 

B~ 5;iу'зКИ . Обаче, имаше мно
а..; е~ония и които· бt.ха тоже 

': :r:> да се срещамъ, защото 

;У:-;-И ВСички бt.ха пръснати. 
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люционенъ комитетъ, а по това време чиновникъ при статисти

ката · въ София. Tt и двамата добре ме познаваха, познавайки 
сжщевременно цtлия Скопски револкщионенъ окржгъ, та почти 
цtлия день беседвахме. 

~ 
о 
:с 
!tI 
:Ii 
I:i 
а. 
CI) 

~ 

~ v 
:s: 

~ 
о 
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.?ii-:ТОВЪ, отъ Велесъ, бившъ 
'72....~ въ Велесъ, отъ Изве
Е ::: J\1алашевско, кждето Ht.
'=. ~ой бtше близъкъ прия

Sr!':НИ ~lакедонски деятели 

1: -::--" намtрихъ Петъръ Бош
:;-.-че:;ь на Трайче Христовъ 
~-;ешкия Околийски рево

На другия день дойде Трайче Христовъ и ми каза, че ще 
ме заведе при негови познати, кждето азъ трtбва непременно 
да се ява. Тръгнахме по разни улици и стигнахме до послед
ната спирка · на трамвайната линия "Гр. Игнатиевъ". Трайче 
Христовъ се спре, поразгледа се по улицата и ме поведе въ 
единъ дворъ, въ дъното на който имаше една едноетажна 
кжща, съ две стаи и единъ коридоръ. Влtзохме въ коридора. 
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~ -.10 да се създа::е ~~Вратата на едната стая бъше .полуотворена. Метнахъ погледъ 
и забелъзахъ, че въ стаята имаше доста хора, всич/{и съ инте _

-
-
_ 

.:: :.с:: ански изпитате;. " 

лигентни физиономии, /{оито . шумно при/{азваха. Трайче Хри ::- .;: време /{аза !-!"Е: .

:--" своята внуши-:, - стовъ ме въведе въ другата стая, а той отиде въ стаята, въ 
.: :- 5рота, от/{рове ;.; - -:;,. 

съ двама души при ~1eHe и ме запозна: Гоце Дълчевъ и Яне 
/{оято имаше група хора. Следъ мал/{о Трайче Христовъ влъзе 

2: 

_ 

_ 

"",е HanycHaxr>le R);'~:; -:: 

Сандански. Ние седнахме около една елипсовидна маса, по/{рита '.-- =дъ това азъ з~ .r;-a: _ 

съ ' бъла мушама, по /{оято имаше ли/{ове на знаменити учени, --:: :=:. тази кжща? ~ . 

Гоце Дi:;лчевъ. 

пъл/{оводци И др., между които: Нютонъ, Наполеонъ, Вашинг
тонъ, Линей и др. f\зъ влъзохъ въ разговоръ съ двама отъ ве
ликитъ хора на македонс/{ия народъ. 

Гоце Дълчевъ и Яне Санданс/{и, предизвестени отъ Трайче 
Христовъ, почнаха да ме разпитватъ за положението въ /{ра
товс/{о въ организационно отношение. f\зъ, /{а/{вото знаехъ имъ 
/{азахъ . Съобщихъ имъ тоже, че на тръгване мъстния /{омитетъ 
ми даде писмо, /{оето азъ унищожихъ, опасявай/{и се, че ще 

бжда заловенъ при преминаване на границата. Дълчевъ се по
засмъ и почна да разправя за свои при/{лючения въ паланеч/{о 
и на /{рая съ ирония /{аза: "Палан/{а /{омити не пази". Дълчевъ 
съ това ис/{аше да /{аже, че отъ всич/{и райони въ Ма/{едония, 
паланеч/{о въ организационно отношение е най-зле, а сжще
временно взе да обяснява, защо до тоя моментъ въ паланеч/{о 
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не е могло да се създаде по-силна революционна организация. 

Яне Сандански изпитателно само наблюдаваше, слушаше и презъ 
всичкото време каза н-Бколко думи. Той ми направи впечат
ление съ своята внушителность и сериозность,а Гоце - съ 

своята доброта, откровеность и скромность. Следъ дълги раз
говори ние напуснахме Rжщата. 

Следъ това азъ запитахъ Трайче Христовъ: "Защо се съ· 
биратъ въ тази I<жща?". 

_~"eBЪ. 

Нютонъ, Наполеонъ, 8ашинг
въ разговоръ съ двама отъ ве
ДЪ . 

нски, предизвестени отъ Трайче 
затъ за положението въ кра

ение. Rзъ, каквото знаехъ имъ 
на тръгване м-Бстния комитетъ 
ожихъ, опасявайки се, че ще 
на границата. Д-Блчевъ -се по
Ои ПРИключения въ паланечко 
IHKa КОМИТИ не пази". Д-Блчевъ 

всички райони въ Македония, 
)Тношение е най-зле, а сжще
о тоя моментъ въ паланечко 

Яне Сандански. 

- !{риятъ се. Парит-t по откупа за мисъ-Стонъ се взеха, 
полицията знае, а пъкъ върховистит-Б не спятъ и искатъ на 
вс-Бка цена правителството да конфискува сумата, тя е много 
гол-Бма - 14,000 т. Л., че да не се даде възможность на 8жтреш
ната организация да се засили и бжде по-самостоятелна а да 
остане, било безъ ср-Бдства било - за оржжие винаги да бжде 
зависима отъ българското правителство. До това време София 
не б-Бше виждала гол-Бми конспиратори и полицията не б-Бше 
толквва бдителна. R обикновенно едното е въ зависимОСТЬ отъ 
другото и обратно. 1 ) 

1) Презъ л-Бтото на 1901 година Сандански намисля да задигне про
тестанския мисионеръ Д-ръ Хаусъ, като Нdгласи съ помощьта на м-Бстни 
протестанти отъ с. Банско неговото извикване отъ Солунъ. Отъ разговора 
съ протестантит-Б той узнава, че токущо е пристигнала въ разложско мисъ 
Стонъ. Зар-Бзва плана за Хаусъ и се спира на готовата примамлива пляч
ка ; жена, при това поданница на страната на доларит-Б. Чероноп-Бевъ, ко
муто СандаНСIШ открива плана си, дава съгласието си и на 21 августъ, 
привечерй, една специално за тая аl{ЦИЯ стъкмена чета, облечена въ ас
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Следъ това Яне СандаН<;I<И замина паl<Ъ за вжтрешностьта 
на Маl<едония, а Гоце Дi;лчевъ остана доста продължително 
време въ България, ОТI<РИТО се движеще изъ града и I<варти
руваше въ хотелъ »Батем6ергъ". ~ 

Трайче Христовъ физичеСI<И бi;ше силенъ; тои имаше бор
чеСl<а натура, благъ xapal<Тepъ, веселъ и винаги бодъръ. Излi;
,зълъ отъ народа, той не бi;ше го забравилъ и съ своя здравъ 
разсъды<,' храбрость и себеотрицание, I<aтo народенъ учитель, 
бi;ше обичанъ отъ ВСИЧI<И ГРЮf<дани и селяни. Особенно предъ 
селянит-Б той се ползуваше съ голi;мъ авторитетъ и си бi;ше 
създалъ ШИРОI<И връзки. Най-отличителната му черта бi;ше 
тази, че той бi;ше отличенъ пропагандаторъ и организаторъ. 
Той познаваше добре велеШI<О и малешевско и на всi;l<жде 
бi;ше създалъ революционни групи, сеЛСI<И и градски I<омитети. 
Въ това отношение, въ първо време следъ създаването на 

нерски и други ТУРСI{И дрехи, залавя по пжтя между БаНСI{~ и Горна
Джумая, при "Подпр-Вната скала", три жени: мисъ Стонъ, неината дру
гарка Цилка, българска протестантка и една бабичка. Единъ турчинъ се 
задава при пленяването, стреля съ револв~ръ въ четата, но бива убитъ. 
Четата освобон<Дава бабичката, припаднала' отъ страхъ и повежда двет-В 
жени къмъ планината. 

Главнит-В дейци въ това пленяване сж: Яне Сандански, Хр. Черно
л-Вевъ и Кр. fkeHoBb. Въ четата влизатъ Юруковъ отъ Карлово и F\HTOHb 
Кйосето (войводи) F\лексо Илиевъ, Кара Василъ, Стефанъ Мандаловъ. 
Дървод-Влски отъ Врат ца и др. Въ разни моменти съставатъ и се попълва 
отъ други четници и м-Встни отбрани работници. Отъ легалнит-В най-го
л-Вма заслуга има Сава Михаv.ловъ, тогава учитель въ с. Лешко (после 
войвода) и членове на околийския комитетъ въ Банско. 

Четницит-В искатъ да минатъ за обикновени разбойници отъ разни 
народности и се мжчатъ да приказватъ турски. Понеже комедията не имъ 
'се удава , а отъ друга страна, женит-В мисл-Вли, че сж наистина попаднали 
въ ржцет-В на разбойници турци, плачатъ неутешимо въ продължение на 
5-6 дена. Най-после Сандански имъ разкрива истината и т-В се поуспо

, .J<ояватъ. . 
Вестыа за пленяването бързо се разпространи по двет-В страни на 

океана и н-Вколко месеца наредъ печатътъ отъ ц-Влия св-Втъ се занима
ваше съ сензационното събитие. Около "разбойницит-В" и живота на дветъ 
пленени дами изъ планинит-В се създадоха легенди. Интеl?есното положе· 
ние на госпожа Цилка и очакваното нейно освобождение отъ бременность 
при една крайно оригинална "комитаджийска" обстановка; обноскит-В Нё 
"разбойницит-В" къмъ двет-В жертви на анархията въ Турция; енергичната 
нам-Вса на американското правителство и преговорит-В за откупъ - всичко 

' това прав-Вше отъ пленничеството' на мисионерката една история, колкото 
романтична, толкова и актюелно политическа. . 

Въ действителность, двет-В пленници се радваха на максимални удоб· 
ства, I{аквито въ сеЛСI{ИтЪ кжщи изъ Разложко, Джумайско и Малешевско 
можеха да имъ дадатъ и б-Вха предметъ на най-голtмо внимание и грижи 
отъ страна на четата и на м-Встнит-В Iюмитети. Взеха се и м-Врки за да 
бжде приготвено най-необходимото за очакваното отроче: дрешки, пелеНI: 
и пр. Двет-В дами шиеха и плет-Вха. Г-жа Цилка малко в-Врваше, - след'" 
толкова вълнения и физически мжчения  въ щастливия изходъ на съ
битието и, очаквайки най-лошото, направи устно своето завещение преД't 
мисъ Стонъ. При все това, на 21 декемврий презъ нощыа въ една винар
<:«а изба край с. Сърбиново, г-жа Цилка, подпомогната отъ две жеш~ 
които войводата повика отъ селото, се освободи щастливо отъ бремеf 

::>. О" - той по cb'3sr-= 
- .... .:€ Дi;лчевъ. 

- . Бошнаl<ОВЪ бi;ше - ; -
7' :Е 6i;ше загнi;здилъ :Z.:.. 

-=-=~аше една интелеl( -. :: - - ' 
-= --:щионната организгё.: . _ 

ъ темпераментъ. r:'X7- _ , 
представляваше . 2-. ':'

=--;<ата. Една отъ :- ::>,:- z, 
че той, може би, е.= _ 

-~~~~TЬ отъ засилваtЦи . C~ 

- И, остро осжждаше j.! 

- авителство и дворец;: .= :. 
:зри, предимно ОфИ!lе 

- - .НШИ той по единъ : бё.:: 

-= .\ доби отроче отъ ' 
: :Нски. 

Взехме детето 
ститиха и почерпихъ _ 
.lилка не може да ЯЗ~" ~ -  , 

шелъ асиеръ въ сеnо~. =
::1ежеше,  натоварих "; 
тана, съ подпиране оп, -:--::'3 
нахме въ с. Влахи . rзе-:-" С:: 
пжтя го нос-Вхме на р.,, :.. е ~ 
на другъ конь. (.. СПQNен:; ~ : 
:l реговорит-В за откynь ,:"" 

- хр-Вдници играха руск иЯ"'".:> :: 
- неговата съпруга, когоо ё _ 

-авиха въ връзка пратенv.l(ё:! -"'; 
онъ съ пратеницитБ 'ii: , _ 

'и преговори по откупа " - ~ 
андански с.ъ д-ръ Хаусъ. C~ 

- ~':'ИПiе . Искаше една cy ~:a _ '" : 
съ неимов-Врни TPY AHQC'7; 

.= гон-Вха четата, като :.iЗ : ...._"' '' 
-:зързка съ аферата ис:. 
села въ Разложко и НеЕ? - -

::  ~ ~-!!.ени и на изтезания). .Jv.~ а 
- .! Clта, преследваха я и 

- : 3<1 време въ разгара c~~ . ~;г.: .: 

7 "10 Тросково отъ BЪPXO~C7 
:.. 7р ЗЯ ц-Вли 10 часа и се с==" _ 

--s къмъ с. Лешко. !kИ'. - " 
- 3 на ]4,000 лири. Угово ":: · :. 

- Паритt. златни лири еъ - " ! 

Хаусъ, ескортиранъ 0 7"" 2" 
и подгонването на че:-ёt:a с:о. 

Д-ръ Хаусъ, който не ~ : 
-~ етата въ стаята си, се с __", 
:. въ джобовет-В си златото ~ 

: ~ и нз м-Встото му да ПОС-:- == 
:-е изнесе отъ Банско . ::E~

- "ева въ Струмишко , <о =-" 
~paHeTO на сандъчеТС,Q :-= 

-

• 

е 

-_ ~ _ 



143 

замина пакъ за вжтрешностьта В. М. Р. О., - той по своята интензизна дейность съперничеше 
остана доста продължитеЛf:{О съ Гоце Д-Влчевъ. 


= зижеще изъ града и кварти Л. 60шнаковъ б-Вше съ разстроено здраве, тъй като въ 
него се б-Вше загн-Вздилъ бацилътъ на туберкулозата. Той пред

бtше силенъ: той имаше бор ставляваше една интелектуална сила. Неговит-В заслуги къмъ 
:t:'Cелъ и винаги бодъръ. Изл-В революционната организация въ велешко б-Вха гол-Вми. Чов-Вкъ 
-о забравилъ и съ своя здравъ съ тихъ темпераментъ, проницателенъ и ГЪЕ\Кавъ умъ, той до

atl ие, като народенъ учитель, стойно представляваше македонската интелигенция, предимно 
~a::;.! и селяни. Особенно предъ велешката. Една отъ гол-Вмит-В заслуги на 60шнаковъ б-В и 
-':;'-:~'IЪ авторитетъ и си б-Вше тази, че той, може би, единъ отъ първит-В зъзр-В гол-Вмата 
с;::-: нчv.телната му черта б-Вше опасность отъ засилващия се върховизъмъ ивъ срещи и раз

-:;c~ aгaHдaTOpъ и орга низаторъ. говори, остро осжждаше и порицаваше qпитит-В на българско
; :·:алешевско и на вс-Вкжде то правителство и двореца да обсебатъ чрезъ свои агенти и 
~. (елски и градски комитети. емисари, предимно офицери и фелдфебели, В. М. Р. О., чиито 

=: :::~:e следъ създаването на принципи той по единъ убедителенъ начинъ излагаше предъ 

;;;: :- .:;.п! между Бансно и Горна ность И доби отроче отъ женски полъ - "здраво, пълно", както увърява 
- .'=- '1 : мисъ Стонъ, нейната дру 'Сандански. 
е:: "' а бабична. Единъ турчинъ се Взехме детето - продължава Сандански, - другаритъ и че

е=: :;аеръ въ четата, но бива убитъ. ститиха и почерпихъ другаритъ. На третия день ще пжтуваме пакъ. 
:::-~~::= о." страхъ и повежда двет!; Цилна не може да язди, а 'тръбваше да вървимъ, понеже бъше до

шелъ аснеръ въ селото. Въ единъ дъ лъ гъ сандъкъ спружена тя си 
'-2 - .е :ж : Яне Сандански, Хр. Черно лежеше, - натоварихме го на коня, а отъ ApYI'aTa страна деннъ и 
e -'~ ' J;>уковъ отъ Карлово и F\нтонъ тана, съ подпиране отъ страни изминахме 6-7 часа пжть и стиг
- : ::ё 8гсипъ, Стефанъ Мандаловъ, нахме въ с. Влахи, гдето се установихме въ една кжща. Детето по 

··· ечти съставатъ и се попълва пжтя го носъхме на ржце, - то си плачеше, а мисъ Стонъ яздъше 
и. Отъ легалнитъ най-го на другъ конь. ( " Спомени на Яне Сандански " , стр. 22). 

- ~- ;: =a учитель въ с. Лешно (после Преговоритъ за откупъ се водиха въ Цариградъ и София. Ролята 
-: : -", зъ Банско. на посръдници играха русниятъ дипломатичеСI<И агентъ въ София Бахме

:: .-.сseJ-tи разбойници отъ разни 'тевъ и неговата съпруга, ноято познаваше лично МI~СЪ Стонъ. Бахметевъ 
--о ::. ~Ю~. Понеже комедията не имъ 

.~- ,,;:,.j. че сж наистина попаднали 

-:-" ..,еутешимо въ продължение на 

." J.,~;t!)Ива истината и тъ се поуспо

:.:-: ространи по дветъ страни на 
~-= :-" отъ цълия свътъ се занима

:>гзбойницитъ" и живота на дветъ 
г .~егенди. Интересното положе

осаобождение отъ бременность 
ска- обстановка; обноснитъ на 

_ "НС;>:GIята въ Турция; енергичната 
, : -реговоритъ за откупъ - всичко 

:.,j'Зflерната една история, КОЛl<ОТО 

:: ctc . 
\ се радваха на максимални удоб

?:>-3."iОЖКО . Джумайско и Малешевско 
е-" 'ча най-голъмо внимание и грижи 
. ::'''ИТети . Взеха се и мърни за да 

с:: ;; -.G.К8aHOTO отроче : дрешки, пелени 

- 0:-;<; ...1.и.жа малко вЪрваше. - следъ 
; - въ щастливия изходъ на съ

устно своето завещение предъ 

"'-' ':':;~;' презъ нощьта въ една винар
; ..,:а . подпомогната отъ две жени. 

с е освободи щастливо отъ бремен 

поставиха въ връзка пратеника на . америкаНСI<ата легация въ Цариградъ, 
Дикинсонъсъ пратеницит!; на четата, Кр. F\сеновъ и Хр. ЧернопЪевъ. 
Ilръни преговори по отнупа и по предаването на женитъ завърза вжтре и 
самъ Сандански съ д-ръ Хаусъ, сжщия, когото най-напредъ бъ намислилъ 
,ll.a задигне. Искаше една сума отъ 25.000 лири. Но акцията бъ съпрово
дена съ неимовърни трудности и рискове, а се проточи тъй много. Тур
цитъ гонъха четата, нато измжчваха по обичая си мъстното население. 
(Въ СВЪРЗl<а съ аферата мисъ Стонъ бидоха арестувани 43 българи отъ 
разни села въ Разложно и Неврокопс~ о. Двадесетина души отъ тъхъ бъха 
подложени и на изтезания). Диръха я органитъ на българската власть край 
границата, преследваха я и четитъ на върховиститъ, борбата съ които бъ 
по това време въ разгара си. Преди ЦИЛl<а да роди , четата бъ нападната 
въ село Тросково отъ върховисткия войвода Дончо съ 78 души; престрел
l<aTa трая цъли ]0 часа и се свърши съ оттеглянето на четата, заеДНО съ 
женит!; I<ъмъ с. Лешко. Всичко ' това застави пленителитъ да намалятъ 
()Тl<упа на ]4,000 лири. Уговорено бъ предаването на cYl'laTa да стане 
вЖре. Паритъ златни лири въ сандъчета, бъха отнесени въ Банско отъ 
д-ръ Хаусъ, еCl<ортиранъ отъ 250 души аснеръ. Тръбваше да се преду
преди и подгонването на четата съ парит!;, следъ нато се освободятъ же
нитЪ. Д-ръ Хаусъ, който не се довъряваше и иа войиицит!; и пазеше 
сандъчетата въ стаята си, се съгласи съ искането на четата - да изнесе 

тайно въ джобоветъ си златото въ една Довърена протестантска кжща въ 
Бансно и H~ мъстото му да постави олово. Свърши се ВСИЧI<О: сумата се 
взе и се . изнесе отъ БаНСI<О, дветъ жени бидоха пустнати на свобода отъ 
Чернопъева въ Струмишно, а ВОЙС I<ата заедно съ д-ръ Хаусъ продължи 
ескортирането иа сандъчетата съ ... оловото чанъ до СЪръ . Тамъ веч е 
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щ-Бха да се развиятъ, а к 
другари, приятели, познати и въобще предъ ц-Блия македонски . -.::! руга, и условията, при !С' 

народъ, отъ кждето минеше той. Още въ началото на борбата : :е прояватъ т-Бх~ит-Б бе 
между върховисти и централисти, той въ редъ статии, публи организоторъ, втори~ 

кувани въ в. · " Изгр-Бвъ", редакгиранъ отъ Иванъ · Кеповъ, въ . -iслираторъ. Но СМЪРТЬ-ё - 

Кюстендилъ, разви и защити принципит-Б на Вжтрешната рево ~ .ния животъ . 1 ) 

люционна организация, чиито цели и методи той, като н-Бкол


когодишенъ ратникъ въ Македония, добре познаваш~ и преце
 77. Подготовката на С 
няваше, защото по всички задкулисни игри, които се разигра

ваха въ България и въ една часть отъ Македония, той пред~ Презъ м. априлъ 1902 :-. 
варително знаеше сжщинскит-Б цели и нам-Брения на заинтере _ъ София, следъ като бше :~ 
сованит-Б. П. Бошнаковъ ясно и категорично порицаваше вър Сарафовъ и б-Бше yr 30:> 
ховистит-Б, но едновременно съ това критикуваше и ' тактиката .1 11 И препрати по CЪOTB.e-~ 

на ржководнит-Б гол-Бми и малки лица въ организацията и по -:обходимъ за бждещата Ш' 
рицаваше н-Бкои отъ методит-Б и ср-Бдстава въ борбата, съ -о;щевременно бt~взелъ оть 
които си служеха, както Гьорче Петровъ, Гоце Д-Блчевъ, Ди :;;>а нка. Орце п. Иордановъ се 
митъръ Стефановъ и др., като дейци по това време въ Бълга -~ ва , че въ срещит-Б си съ НЪ. 
рия, а сжщо така и дейностьта на самия Ц. К на В. М. Р. О., ' ери въ Женева и Парижъ. _. 
съ седалище Солунъ . Поради това П. Бошнаковъ не заемаше .~ и т-Б го насърдчили, ка-:> 
никаква отговорна длъжность, б-Бше обикновенъ чиновникъ и люционна борба въ Ма!{е_ 
се държеше на известно разстояние отъ самит-Б централисти. -q"fЪ вложенит-Б въ разни П?е 
"Гр-Бхътъ" му б-Бше тоя, че 6-Бше по·самостоятеленъ отъ една то сигурность западнитt. ксг 
страна, а отъ друга - здравето му не позволяваше да замине анция, Италия и Австро J 

като нелегаленъ въ Македония, а освенъ това той б-Бше из _e1-IЬ , възъ основа на сжществ . 
вънредно много скроменъ и безъ никакви претенции. Все пакъ решатъ въпр-Бки т-Бхни Ё 
около него б-Бха почти всички емигранти - велешани и ако scятъ въ вжтрешнит-Б раб . 
Трайче Христовъ б-Б центъра около когото се групираха граж же би по поводъ размирно: 
дани занаятчии, търговци и особенно селянит-Б, П. Бошнаковъ Й·слабъ пунктъ въ Отоманс,,: 
б-Бше централната личность на велешката, а сжщо тъй и часть -=тъ СБоит-Б интереси, свои-е '. 
отъ интелигенцията въ Скопския революционенъ окржгъ. . -ща пляч.ка, каквато е Q;ro 'а 

Трайче Христовъ и П. БошнаlЮВЪ б-Бха две допълнящи не експлоатирани пров~ 

се натури, двама типични представители на народнит-Б револю 1Я, Триполи, Палестиня и :Ip. 
ционни маси и интелигенцията въ скопско. Т-Б сж създателит-Б 
на повечето знайни и незнайни борци, революционери въ града 78. Револю 
Вел~есъ и околията. Трайче Христовъ, П. Бошнаковъ и ""иланъ 
п. Иордановъ сж предвестницит-Б на всички борци и револю Орце п. Йордановъ цон:_ 
ционери отъ първата революционна епоха, които Велесъ и 'ски брошури съ социалн 

околията сж дали. Въ т-Бхъ имаше революционни залежи, кои- . За П. Манджуковъ и за 


- .е имаме вече възможнос-ь 


американецътъ разкри всичко на турцитt.. _ето общество и Анархията 
Продължителностьта на пленничеството и блt.снавиятъ му финалъ ::золюцията " отъ Бакунинъ' .. 

се дължатъ, колкото на ловкостьта и упорството" на пленителитt., толкова 
и на съвършенството на Mt.cTHaTa организационна мрежа. :---епнякъ); "Попрището на ~ 

Часть отъ сумата бt. разпредt.лена между окржзитt. въ вжтреш тивъ милитаризма И ~ "1== 
ностьта, но по-голt.мата часть отъ "мисъ-стонкитt. .. бt. изразходва ~lа , както 
и Гьорче Петровъ признаха, - за борба противъ върховиститt.. Пленниче

4) lрайче Христовъ биде,-_ството на мисъ Стонъ има и добри и лоши резултати. Къмъ добритt. 
:. П. Иордановъ падна убнтъ ' _трt.бва да отнесемъ и тоя, че американската мисионерна се привърза 

е се предаде живъ въ ржшо:з
къмъ идеалитt., на ноито служеха неЙнитt. заробители и следъ осво"бож

'" 'налъ на него, а П. Бошнзкоs-"дението си държеше въ f\мерика конферанси въ полза на македонското 

~пува~ъ почина отъ с воя c~?
освободително движение. (Освободителни борби на Македония отъ Хр. 

Стояновъ, стр. 87-89. Павеnъ Шатевъ - ВЪ l'Ia~e_ o 
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Още въ началото на борбата 

. той въ редъ статии, публи
;JaНЪ Отъ Иванъ Кеповъ, ' въ 
:щипитъ на Вжтрешната рево

."i}f и методи той, като НЪкол
fЯ. добре познаваше и преце
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то щъха да се развиятъ, ако епохата въ която живъеха ' бъше 
по-друга, и условията, при които тъ действуваха, позволяваше 
да се прояватъ тъхнитъ безспорни способности  първиятъ 
като организоторъ, вториятъ като интелектъ, а третиятъ като 

конспираторъ. Но смъртыа ,:реждевременно ги откъсна отъ 
земния животъ.1 ) 

иени игрл, които се разигра

:.0 отъ Македония, той " пред
i е:ти и намърения на заинтере
!6iегорично порицаваше . вър

--ва критикуваше и таКТиката 

mrua въ организацията и по
о' сръдстава въ борбата, съ 
-ет;ювъ, Гоце д'sлчевъ, Ди

'-:;ЩИ по това време въ Бълга
..,а Щ;'1ИЯ ц. К. на В. М. Р. О., ' 

П . Бошнаковъ не заемаше 
ие обикновенъ ЧИНОВНИКЪ и 
не отъ самитъ централисти. 

е ,o-саi'lОстоятеленъ отъ една 

... : не ПОЗВОляваше да замине 
;: ''Х13енъ това той бъше из
"'х{акви претенции. Все пакъ 

e,··'1' -;>ЭНтИ - велешани и ако 

:-:О;-ОТО се групираха граж

'-, ~2 се.1ЯНИТЪ, П. Бошнаковъ 
ёТо , а сжщо тъй и часть 

У.::з:):;.оЦионенъ окржгъ. 

-:а ~озъ бъха две ДОпълнящи 
~lИ на народнитъ револю

'" с?'ООС I<О . Тъ сж създателитъ 
'~ ;:r:.:y. ;>€волюционери въ града 

-::зъ l . Dошнаковъ и fv\иланъ 
'..,а В<:ичк и борци и револю

епоха, които Велесъ и 

-= ?€"30ЛЮЦИОННИ залежи, кои

~O и блtскавиятъ му финалъ 
r ':;.~ Х780то' на Ilленителит1;, толкова 
~-.>iЗGiIИонна мрежа . 

bt:2 "Iежду ОI{ржзит1; въ вжтреш
:-<ОDtiнитt; " 6t изразходвана, както 

-., ~BЪ върховиститt. ПлеНliиче
г,r ...J. 1 резултати. Къмъ добрит1; 
~ 'С.:ата мисионерка се привърза 

0=' .заробители и следъ освобож
j въ полза 1-11'1 македонското 

борби на Македония отъ Хр; 

77. Подготовната на Солунсното съзанлятие 

Презъ м. априлъ 1902 г . Орце п. Йордановъ пристигна 
въ София, следъ като бъше се срещналъ въ Женева съ Бо
рисъ Сарафовъ и бъше уговорилъ щото Б. Сарафовъ да за
купи и препрати по съответния начинъ 1ООО I{ГР. динамитъ, 
необходимъ за бждещата ни акция въ Солунъ и другаде, а 
сжщевременно бъ~взелъ отъ него и една сума отъ 10,000 зл. 
франка. Орце п. Иордановъ се върна бодъръ още и поради 
това, че въ срещитъ си съ нъкои тогавашни руски революцио
нери въ Женева и Парижъ, той ималъ случай да размъни ми
ели и тъ го насърдчили, като му казали , че освенъ общата ре
волюционна борба въ Македония, необходимо е да се настж
пятъ вложенитъ въ разни предприятия европейски капитаЛИ,за 
чиято сигурность западнитъ капиталистически държави Англия, 
Франция, Италия и Австро Унгария треперятъ и ако единъ 
день, възъ основа на сжществуващитъ международни дого~ори, 
се решатъ въпръки тъхнит-Б взаимни съперничества, да се на
мъсятъ въ вжтрешнитъ работи на Турция, това ще направятъ 
може би по поводъ размирното положение въ Македония, като 
най· елабъ пунктъ въ Отоманската империя, предимно да защи
тятъ своитъ интереси, своите капитали и да подълятъ богатата 
обща плячка, каквато е Отоманската империя съ своитъ богати 
и не експлоатирани провинции: Сирия, Мала -Азия, Месопота
мия, Триполи, Палестиня и др. 

78. Революционни четива 

Орце п. Йордановъ донесе съ себе си много френски и 
РУСКИ брошури съ социалистическо и анархистическо съдържа
ние. За П. МаНДЖУIЮВЪ и за мене имаше вече "духовна" храна. 
Ние имаме вече възможность да четемъ КНИГИ като: "Умираю
щето общество и Анархията" отъ Ж. Гравъ; "Единъ день следъ 
революцията" отъ Бакунинъ; "Подземна Русия " отъ Кравчински 
(Степнякъ); "Попрището на нихилиста" отъ сжщия и още нъкои 
nротивъ милитаризма и империализма на Германия , Италия, 

4) Jрайче Христовъ биде инцидентно убитъ въ Своге (1 902 г . ), Ми
лаliЪ п. Иордановъ падна убитъ 1{ i'lTO Iюнспираторъ въ Велесъ, само за 
да не се предаде живъ въ ржцет1; на единь нощенъ патрулъ, IЮЙТО се б1; 
натъкналъ на него, а П. БошнаlЮВЪ въ разстояние на н1;колко години, 
боледуващъ почина отъ своя смърть въ Сl{Опйе (1 908 г . ) . 

10 Пааелъ Шатеоъ - Въ ~1аJ<СДОНИ Я п одъ I'обство . 
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f\нглия, Русия и пр. Ние съ Манджуковъ, следъ като се на
гълтахме съ революционна литература, литературата отъ рево

люционната епоха на България, съ изключение съчиненията 
на Хр. Ботйовъ, ни се виждаше незадоволителна, бледа. Орце 
бъше прочелъ съвсемъ малко и ни очудваше съ своето равно

душие къмъ тОЗИ родъ литература. Орце п. Йордановъ не бъше 
много начетенъ. По всички въпроси и проблеми, за които често 
азъ и П. Манджуковъ приказвахме предъ него, той не искаше 
даже да слуша и често пжти ни прекъсваше съ ДУМИТЕ: "Стига 
сте бъбрили, като нъкои папагали". Орце бъше винаги сериозенъ, 
суровъ и даже · грубъ, но бъше голъмъ реалистъ. Ние го · упрек
вахме въ "невежество" по много политически н социални въп

роси, а той често .пжти съ ирония, а по нъкой пжть сърдито ни 
казваше: "Социализмътъ и анархизмътъ сж учения, КОИТО не е 
важно само да се изучатъ, а тръбва да се разбератъ, да се 
асимилиратъ. Вие това не сте способни да направите; пъкъ даже 
и да имате време въ разстояние на нъколко години, ние нъма 
да бждемъ живи. Ето защо ученията за социализъмъ и анар
хизъмъ ние ще тръбва да ги приложимъ на македонска почва". 
f\зъ и П. Манджуковъ силно се съпротивлявахме , категориче
ски отхвърляхме казаното отъ него, обаче, той посрещаше 
хладнокръвно, даже и съ присмъхъ, всички наши възражения и 
оставаше съ своитЪ схващания . 

79. Планъ ' и разпредt.~ение на работата 

Съ пристигането на Орце п. Йордановъ, излишно бъше да 
разискваме за напредъ какво ще правимъ, кжде ще работимъ 
и пр. Орце бъше всичко предначерталъ и намъ не ни оставаше 
даже да направимъ каквито и да било корекции. Следъ пре
търпения крахъ, следъ общия ни ' неуспъхъ, следъ смъртьта на 
Слави Мерджановъ и П. Соколовъ, ако имаше нЪкоя разлика 
въ нашето становище, бъше тая, че докато още въ самото на
чало методитЪ за борба вземахме само като идея, сега следъ 
горчивитъ опити, искахме да минемъ вече като опитни въ тоя 
родъ борба въ македонското революционно движение, безъ 
да отречемъ или оспорваме и масовата борба, или както тогава 
Ч' се изразяваше и се наричаше - борба за общо въоржжено 
възстание. Все пакъ, преди да се спръмъ конкретно кой кжде 
ще остане, на първо време съ какво ще се натовари - ние 

направихме една обстойна преценка, както по общото положе
ние въ Турция, тъй и ПО борбитъ между върховисти и центра
листи, които борби взъха по-голъмъ ·размЪръ, както въ Бълга
рия, тъй и вжтре въ Македония. Установихме се, че както въ 
миналото, тъй и за напредъ; ние нъмаме и не можемъ да имаме 
нищо общо съ върховиститЪ, които въ борбата имъ за осво
бождението на Македония, се инспириратъ отъ българското 
пр~ителство, които пъкъ отъ своя страна преследватъ свои 
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цели и не изпускатъ всички случаи да използуватъ за дър

жавни или партийни цели BCt.KO революционно движение въ 
Македония, но сжщевременно не можемъ ца ВЪРВI:IМЪ пара
лелно и съ централиститt., тъй като Tt., макаръ и да сж прави 
въ своитt. цели и методи на действие, все пакъ има работи, 
които ние освенъ, че не удобряваме, а сме даже 'и противъ, 
тъй като при тt.зи порядки въ Вжтрешната Македонска Рево
люционна Организация, както Централния комитетъ, тъй и по
.вечето окржжни или околийски · комитети се ржководятъ отъ 
лица, които по тt.хнитt. схващания и убеждения, даже и по 
цель и методи на борбата, малко се различаваха отъ върхо
виститt., но все пакъ сж нt.що различно, отдt.лно отъ послед
нитt.. Дали различията имъ се дължатъ на убежденията, дали 
сж на лична почва, или пъкъ сж резултатъ на мt.стнитt. усло
вия или общи и частни интереси, насъ това Ht.Ma защо да ни 
интересува, тъй като въ методитt. и борбата ние почти не се 
срещахме. 

Ние щt.хме да работимъ и действуваме само въ 2-3 по
голt.ми 'градове, сами всичко ще си подготовляваме, сами ще 
се хвърлимъ въ ТОЯ новъ родъ борба, въ която ние по никой 
начинъ не желаемъ да се ангажиратъ народнитt. маси, отдt.лни 
лица, или малки кржЖоци. 

Нека ГБ да превъзпитатъ народа, да го подготвятъ, въо
ржжатъ и вдигнатъ на възстание и нека тt. да разчитатъ и 
преценятъ евентуалнитt. успt.хи или поражения, а ние ще се 
дезинтересираме. НКО Tt. успt.ятъ да подготвятъ, организиратъ 
и въоржжатъ по-голt.ми народни маси, толкозъ по-добре за 
Македония; ако пъкъ по редъ обективни причини и обстоя
телства на успt.ятъ, а се предизвика Ht.Koe чстично или по
общо възстание, за каквото тъй настойчиво говорятъ, агитиратъ 
и работятъ върховиститt., нека и еднитt. и другитt. носятъ тази 
отговорность!з 

п. Манджуковъ изведнажъ почна да се поднасмива на Ор
це, да го иронизира, мислейки че му е хваналъ нt.коя слаба 
точка въ казаното и заключи: ." Виновность, отговорность И 
върховиститt. и централиститt. ще поематъ, ще изпитатъ тол
кова, колкото българскитt. управляющи политически партии 
поематъ и отговарятъ за всички грt.шки и грабежи, които правятъ 
въ името на "майка" България", въ името на "милия" народъ и 
"милото" отечество. 

- F\зъ не говоря за отговорность предъ законитt. и кон
ституцията, а за виновность и oтroBopHoCTЬ предъ Историята, 
която на никого не прощава и на всt.киму дава заслуженото", 
- отговори Орце. 

Отъ всички науки, следъ Математиката Орце п. Йордановъ 
обичаше Историята и винаги съ респектъ се отнасяше къмъ 
нея. п. Манджуковъ не се остави и тукъ. 
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Манджуковъ · продължи: "Туй, което се нарича История, е 
една върволица отъ събития, които с/Кщо тъй въ течение на 
времето се изdпачватъ, че ·губятъ даже и ' СВОЯ смисъль. Тъй е 
било · презъ време на Възраждането, тъй е било и съ редъ 
факти и ЛklЧНОСТИ презъ време на революционната епоха, тъй 
е и сега. F\KO Христо Ботйовъ, Василъ Левски, Г. Бенков
ски и др. бъха живи и .видятъ какво се прави сега · въ името 

на "милия" народъ и "милото" отечество, щъха да се отврат
ятъ отъ срамъ и доброволно пакъ щъха да Си легнатъ на спо
койствие въ своитъ гробове" ... 

- " Да, да ти така мислишъ, Петре! Стига съ своиТЕ обоб
щения, азъ не съмъ Слави Мерджановъ. F\зъ диспутъ не же
лая иотъ твоитъ пРиказкиактъ не взимамъ. F\зъ искамъ ра
бота, дъла! Всичко останало е само приказки", 

- Орце не желаеше НИI{ога и никжде да теоретизира, а 
още повече да обобщава. Той бt.ше практикъ, реалистъ. 

F\зъ и П. Манджуковъ останахме . въ положението едва 
ли не на малолътни, които тръбва само да слушатъ. Това ни 
амбицира още повече и ние влъзохме въ откритъ диспутъ съ 

Орце п. Йордановъ. Ние повдигнахме въп роса за печатната 
пропаганда, която ни се налагаше да отпочнемъ, за да обосо
бимъ нашата борба и предварително да спечелимъ поне 
часть отъ общественото мнение, или най-малко чрезъ пропа· 
ганда да увеличимъ числото на онъзи, които биха желали да 
се ангажиратъ въ тоя родъ терористическа борба, изключително 
въ ущърбъ на вложенитъ европейски [{апитали въ разни обще
ствени и кредитни учреждения въ Македония и Одринско. П. 
Манджуковъ се опита на всъка цена да убеди твърдия и упо
ритъ Орце да се съгласи, щото да напишемъ и издадемъ поне 
2-3 брошури, въ които да обяснимъ и обособимъ нашата 
тактика на борба. Орце - вмъсто да се убеди - съкашъ стана 
по-твърдъ и упоритъ. 

ВЪ подкрепа на П. Манджуковъ, азъ предложихъ поне 
да преведемъ и отпечатаме една глава отъ книгата "Умирае
щето общество и анархията" отъ Ж. Гравъ, озаглавено "Защо 
сме революционери". Орце още повече се ядоса, разгнъви и 
подигравателно ни каза: "Като че ли ние доказахме, че сме 
или можемъ да б/Кдемъ революционери, а сега пъкъ ще 

убеждаваме други! Пъкъ каква полза отъ това? F\KO е въ
просъ да спечелимъ хора, да увеличимъ нашия кр/Кжокъ, ние 

имаме достатъчно, защото работата ни не е взела по
голъмъ размtръ, а пъкъ за тази работа, [{оято ще предприе
мемъ, ние имаме достатъчно лица, изпитани отъ години друга

ри, които сж въ веЛесъ, Солунъ, Пловдивъ . ПеРНИJ{Ъ и само 
Ч8катъ да ги повикаме. Тъй че излишно е, нъма смисъль " 
завърши Орце. 

}(акъ тъй н-Вма смисъль - възрази П. м,анджуковъ. 
- НЪМ8 . 



• ~"$. ~oeTO се нарича V/стория, е 
о сжщо ТЪЙ въ течение на 

с .:аже и' СВОЯ СМнсъль. Тъй е 
ето, ТЪЙ е било и съ редъ 
~ВОЛЮционната епоха, тъй 
3асилъ Левски, Г. Бенков

2 - ао се прави сега въ името 
~-~o, ЩЪха да се отврат
::, -li;xa да си легнатъ на спо

е-ре! Стига съ СВОИТЕ обоб
-ао;'J3Ъ. f\зъ диспутъ не же

.3ЗJ1мамъ. I1зъ искамъ ра. 
- :JН!(дЗКИ ", 
ЮНжде да теоретизира, а 

е - :Jа,пикъ, реалистъ. 

2, е въ ПОложението едва 
;; .:.а"ю да СЛушатъ . .Това ни 
- ' ~e въ ОТкритъ диспутъ СЪ 

~ въпроса за печатната 
О~очнемъ, за да 060СО

... ,,:ю ца спечелимъ поне 
наЙ'малко чрезъ пропа. 

='1 КОИТо биха желали да 
t:eQ(a борба , ИЗКЛЮЧИТеЛНО 

:а:штали въ разни обще
~n.е::r~ii.ИЯ И Одринско. П. 

....:а .:а . 'беди твърдия и упо. 
'с-;rtшемъ и издадемъ Поне 

:: ··: ъ и обособимъ нашата 
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- I1ми ти нали . поддържашъ, че всичко ще прецеНИ исто
рията .. Е, добре, историята се пише отъ хора и за тава поне 
една малка часть отъ обществото ще тръбва да се освътли, 
иначе ние рискуваме да бждемъ изоставени отъ всички, прене
брtгнати или наЙ'малко неразбрани",  каза Манджуковъ. . 

Орце пакъ насто.яваше на . своето, като всичко това таксу
ваше . като ИЗЛИШНО, безцелно. , Най-сетне каЗахме, че следъ 
като се преведе гореказанат~ глава, поне да се JЦ-1Тографира, 
за да могатъ поне нашитъ другари, които ~e могатъ да се 
ползуватъ отъ руски и френски, да я прочетатъ. Орце и на 
това не се съгласи. 

- .Ние ще действуваме и ще се мжчимъ да реализираме 
замисленото и отъ резултата на нашата акция ще зависи всичко. 

I1ко останалитъ следъ насъ македонци видятъ, че акцията е 
д06ра, сир. има успъхъ, даде резултатъ, тъ по своя инициатива 
ще последватъ и ще отпочнатъ други пробни акции. I1ко ли 
пъкъ намърятъ, че нашата работа е вредна и никой не ще ни 
последва, нека бждещия безпристрастенъ историкъ съ черни 
бук ви отбележи наLi1итЪ имена или нашата акция ... Тi;зи, които 
минаватъ сега за комитаджии и патриоти, нека имъ пишатъ 

имената съ златни БУ I<ВИ, а нашитъ  съ въгленъ... Дълата 
сж по-красиви и по-убедителни отъ думитъ - завърши Орце 

п. Йордановъ. 
Това бъше наЙ'голъмата "концесия", която Орце можа да 

направи, за да убеди П. Манджукова. Последниятъ, полузада· 
воленъ, наЙ·сетне успе да нам-t,ри, да се хване за единъ чисто 
анархистически принципъ "Ia ргораgапdе раг le fait " и съ това 
се тури точка на нашия дълъгъ споръ. 

.:Е се убеди - сtкашъ Стана 

э-=- ё:ЗЪ пред,ложихъ поне 
;:аза отъ Книгата "Умирае

. ,-равъ, озаглавено "Защо 
3e"ie се Ядоса, разгнtви и 
.- И ние доказахме, че сме 

: ·~нери, а сега пъкъ ще 
.: .-.за отъ Това? I1ко е въ
"ИМЪ нащия Кржжокъ, ние 

~aтa ни не е взела по. 
работа, която ще предприе
ИЗпитани ОТЪ Гадини друга
~Овцивъ. ПеРНИI<Ъ и само 
LlНO е, НБма СМисъль" _ 

- възрази П. Манджуковъ. 

80. Привличането на Д. Мечевъ 

Следъ това въ общи черти предначертахме бждещата НИ 
обща работа . Установихме се най,-напредъ да извикаме Дими
търъ Мечевъ отъ.Перникъ. Орце познаваше неговия характеръ, 
неговата недовърчивость, неговия скептицизъмъ и затова заяви, 
че той лично ще замине за Перникъ, да намъри Мечева и да 
го убеди и само тогава последния може да напусне работата 
въ мина Перникъ. . 

Димитъръ Мечевъ ни бъше познатъ отъ по-нагтредъ. Той 
бъше alпивенъ дtецъ въ Велесъ, кждето бъше се отличилъ 
съ своята преданность, себеотрицание и безкористие къмъ ДЪ· 
лото . Димитъръ Мечевъ, по запов-Бдь на Велешкия ОRОЛИЙСКИ 
революционенъ I< омитетъ демонстративно бъше извършилъ едно 
нападение въ града Велесъ ....с... като наранилъ съ секира ве
пешкия търговецъ и първенецъ Гьорче Войницалиевъ - по
ради I<оето стана нелегаленъ и доста време се ДВИЖИ като 

четникъ въ скопско и битолско. 11 когато следъ по-дълго' или 
по·късо прибиване въ Македония, като четникъ или агитаторъ, 
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се прибираше въ България, за да не бжде Е!ъ тяжесть на Ор
ганизацията - безъ да работи да се издържа отъ Представи
телството на В. М. Р. О. - Мечевъ отиваше въ Перникъ и 
постжпваше въ мината като обикi-IЬвенъ работникъ, за да се 

прехрани. ~ 

Орце п. Иордановъ замина за Перникъ и следъ н-Бколко 
дни се завърна заедно съ Димитъръ Мечевъ. Орце съ дълги 
увещания можа да убеди Дим. Мечевъ да напусне работата си 
и да се причисли къмъ нашия кржжокъ, . Като веднажъ зави
наги напусне В. М. Р. О. 

Димиrъръ Мечевъ б-Б разочарованъ отъ много лица и работи 
въ В. М. Р. О. Обаче, съ своя практиченъ умъ, поради дълго
дишния му опитЪ въ революционната организация, б-Бше ста
налъ скептикъ и не лесно се дов-Бряваше, а още по-малко 
обръщаше внимание на теории, думи и увещания. Орце усп-Б 
фактически да го убеди, че работата не е илюзорна, а действи
телна и която СЪ т-Бзи ср-Бдства, които имаме, отъ една стра
на, и съ другарит-Б съ които разполагаме, които и дим. Ме
чевъ познаваше, отъ друга - при сжществующит-t условия и 
обстоятелства, въ едно по-късо или по-продължително време 
ще можемъ да реализира'lllе ·н-Бщо. 

81. Разд-Блата 

Дим. Мечевъ и азъ тр-Ббваше да останемъ временно ВЪ 
София, П. Манджуковъ - да замине за Пловдивъ при остана
лит-Б другари, като се · опита да привлече Коста Нункова, ро
ДОМЪ отъ гр. Чирпанъ, който б-Бше привърженикъ на терори
стическата борба, а ДимитЪръ Мечевъ да спечели П. Бошна
ковъ, като го убеди и той да вл-Бзе въ нашия кржжокъ. Нко 
имаше н-tкой, който СЪ авторитеtъ можеше да приказва и да 
убеди П. Бошнаковъ, това б-Бше Димитъръ Мечевъ и никой 
другъ отъ велешанит-Б. • 

Орце п. Йордановъ пъкъ тр-tбваше да замине за Маке
дония - да се срещне въ Велесъ съ находящит-t се тамъ 
другари - гемиджии КонстантинъКирковъ, Т. Богдановъ, Ил. 
ТРЪЧКОВЪ и др. И да отиде въ Солунъ при Т. Органджиевъ и 
Вл. Пинговъ, за да започнатъ пакъ работата, като наематъ 
пакъ бръснарницата или н-tкой съседенъ ДЮКЯНЪ, отъ кждето 
тр-tбваше наново да се копае каналъ за подъ Отоманската 
Банка. 

Орце п. Йордановъ замина за Солунъ, а П . Манджуковъ 
- за Пловдивъ. Следъ т-Бхъ и азъ тр-tбваше да замина за 
Кюстендилъ и да стоя тамъ. д. Мечевъ временно остана въ 
центъра и взе касата. Той тр-Ббваше да замине за Одринъ, да 
проучи условията и наеме подходяще пом-tщение, отъ кждето 
щ-Бше да се копае пакъ подъ земята, за да се минира и раз
руши пом-Бщението на F\встрийската поща въ Одринъ. 

Работата на П. Ман.!r ·~ -. 
:-:: останалит-t другари 7i. = 
- _ о - да предприе·" -·=:. -
"::-з т ъ жел-Бзопжтна:-а .- ,;  -
-'?!-;" било н-Бкой ,-: о:::-;--= 
r:. жел-Бзопжтна Л~. 

'\зъ заминахъ за . 



1-:'е бжде ~ъ Тяжесть на Ор
се ИЗдържа отъ Представи

::3.:: отиваше въ ПеРНИI<Ъ и 
~OBeHЪ раБОТНИI<Ъ, за да се 

: :: I l ерникъ и следъ НЪколко 
-::;.ъ Мечевъ. Орце съ ДЪЛГИ 
!:'i ::5Ъ да напусне работата си 
).:С:,..l':)/(Ъ, като веднажъ зави

==:: '1" отъ много лица и работи 
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Работата на П. Манджуковъ бъше да стои въ Пловдивъ 
И СЪ останалитъ другари тамъ, презъ Родопитъ  f\хж-Челе
бийско - да предприематъ нъколко акции, съ цель да по
вредатъ желъзопжтната линия Солунъ-Дедеагачъ, като раз
рушатъ било ны<йй мостъ, било нъкой отъ тунелитъ по сж
щата желъзопжтна линия. 

f\зъ заминахъ за Кюстендилъ, за да се оriитамъ презъ 
Осоговската планина да прехвърля едно количество динамитъ, 
което. имахме вече на разположение, складирано въ с . Рила, 
и да го занеса до Кочани, отъ кждето пъкъ другаритъ отъ Ве

'=.-1.7ичеf1Ь умъ, поради дълго
-:: ""'2 организация, бъше Ста
!: -:>: '3 ::>s1за:.uе, а още по-малко 

~. и увещания. Орце успъ 

,е е илюзорна, а действи
о ~) ю:аме, отъ една стра

f,'- :.-;,з-а :'lе, които и Дим. Ме

• ':' ::;uцествующитъ условия и 
iа-rтpoдължително време 

-: ата 

.::= С<:танемъ временно въ 
ловдивъ при остана

=: -~ че Коста Нункова, ро
-:~нвърженикъ на терори

~BЪ да спечели П. Бошна
нашия КРЖжокъ. Ако 

сжеше да приказва и да 
"::J.'_"U1търъ Мечевъ и никой 

•бваше да замине за Маке
съ находящитъ се тдмъ 

;..сРI<ОВЪ, Т. Богдановъ, ИЛ. 
./НЪ при Т. Органджиевъ и 
~ :, работата, като наематъ 
e~eнъ дюкянъ, отъ кждето 
"~.l Ъ за подъ ОТоманската 

Солунъ, а П. Манджуковъ 
-" тръбваше да замина за 
: чевъ временно остана въ 
:: да замине за Одринъ, да 
е ПОмъщение, отъ кждето 
е , за да се минира и раз
поща въ Одринъ. 

лесъ щъха да го взематъ и презъ Велесъ да го препратятъ ВЪ 
Солунъ, а до тогава да не се почва даже копането на канала, 
до като предварително не вземемъ въ притежание гореспоме
натия динамитъ. Опита съ Цариградската банка ни даде една 
поука - безъ готовъ динамитъ, да не се пилеятъ сръдства и 
харчи трудъ, които могатъ да бждатъ безпредметни, щомъ като 
нъма готовъ, за всъки случай, взривъ. 

Поради откритието на Канала въ Цариградъ и поради 
това, че Цариградъ БЪLllе столица, седалище на султана, за да 
не би цълата акция - като нова отъ тоя родъ - да се из
тълкува отъ Европа, като чиста анархистическа, ние се отка
захме отъ всъкаква акция въ Цариградъ, а за първо време, до 
пристигането на 1ООО-тъ килограма динамитъ, се ограничихме 
да подготвимъ НЪЩО само въ Одринъ и Солунъ. За Битоля и 
Скопйе оставаше да се реши въ Солунъ, следъ като благопо
лучно пристигне и се вземе въ притежание динамита, който 
очаквахме отъ Борисъ Сарафовъ отъ Белгия или отъ Франция. 

.Димитъръ Мечевъ бъ нелегаленъ въ Турция и за Одринъ 
замина подъ чуждо име. Тамъ престоя нъколко месеци . Проу
чилъ условията и наелъ едно доста голъмо, пригодно помъще
ние, находящо се съвсемъ близо до зданието, кждето се поме
щавала f\встрийската поща. Д. Мечевъ, за да прикрие и оправ
дае пребиваванет.о си, започналъ да се занимава съ покупко
продажба на царевица, трици и брашно. Оставаше да се по
лучи динамита и да се почне въ единъ отъ жглитъ на наетото 
старо, голtмо и почти тъмно здание, да се копае и за 1-2 ме
сеци да се изкопае целия каналъ и да се стигне подъ основитъ 
на пощата. Обаче, динамита, КОЙТО Б. Сарафовъ щъше да из
прати презъ това време, не се получи въпръки всичкитЪ увъ
рения на Б. Сарафовъ, че е закупенъ въ Белгия и че ще се из
прати презъ Марсилия за Дедеагачъ, като церь противъ фи
локсерата по видъ, форма и цвътъ еднакъвъ Съ сжщинския 
динамитъ, 1{ОЙТО тръбваше въ 12 бурета да се препрати по 
сжщия пжть. 

Димитъръ Мечевъ съ необходимитъ въ случая паричини 
срЪдства. следъ като престоя нъколко месеци въ Одринъ, по 
нареждане на Орце п. Уlордановъ, трtбваше да се прибере въ 
София, ТЪЙ като не се знаеше кога ще пристигне многоочак
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вания динамитъ. Д. Мечевъ се прибр,а въ София . и за всички 
разходи по своята издържка, за наемъ на магазина и пр. бъше 
изразходвалъ около 20 наполеона, а съ оспiналитъ" зо той се 
върна въ София. Д. Мечевъ съ своята пестеливость бъше ста
налъ пословиченъ и ние му се присмивахме~ Той ни каза, че 
отъ продажбата на царевица, трици и малко брашно, все из
важдалъ по нъщо да изхрани себе си, а паритъ, които бъ по
харчилъ, изразходвалъ само за наемъ на магазина, Д. Меуевъ 
къмъ началото на м. октомврий БЪЦIе вече въ София, 

Преди заминаването ми за Кюстендилъ, азъ се ЯВJ.:jхъ при 
Гоце Дълчевъ, като му казахъ, че азъ за известно време ще 
отида въ Кюстендилъ. Гоце Дълчевъ ми даде едно писмо, съ 
което ме препоржча на пунктовия началникъ въ Кюстендилъ 
- Ефремъ Чучковъ, като ми съобщи: "г1ликътъ както е за
творенъ, така да го предадешъ на Ефремъ Чучкова, .защото 
въ приключеното писмо му се съобщава новия шифъръ . f\зъ 
занесохъ писмото на Ефр . Чучкова и остана хъ въ Кюстендилъ. 
Тамъ азъ бъхъ въ постояненъ контактъ освенъ съ Ефр. Чуч
кова, Марко Секулички, а и съ една часть отъ хората около 
тъхъ  редовни членове на Вжтрешната Организация -ку
риери, четници, войводи, терористи (екзекутори) и пр. Моята 
цель бi;ше да влi;за въ връзки СЪ мои познати въ Кочани, за 
да уреда препращането на едно количество динамитъ и бомби 
една часть отъ които бъхме прибрали отъ ТУКЪ' оттамъ въ Со
фия, а освенъ тъхъ азъ тръбваше да се снабдя съ още бомби, 
Които лесно можеха да се намърятъ въ Кюстендилъ и околията, 
защото пре~и нъколко години въ София, по инициативата на 
Представителството на ВМРО бъше организирана една специ 
ална работилница за бомби, които при провърката се били ука
зал и добри . Работилницата се наJ'llираше въ с. Сабларъ. 

Следъ като се установихъ въ Кюстендилъ и се "запознахъ 
по"отблизо съ хората и МЪСТНИТЪ условия, азъ се върнахъ пакъ 
въ СофИЯ, за да взема боJlllбитъ, които имахме на разположе
ние. f\зъ, заедно съ Матей Икономовъ, когото познавахъ още 
отъ Цариградъ, I{ждето той заедно съ жена си Ма~я Ихоно
мова бi;ха дохождали повикани специално отъ Слави Мерджа
новъ - съ два куфари, въ които бъха бомбитъ, заминахме съ 
трена за Радомиръ. Тогава министъръ на вжтреШНИГБ работи 
бъше f\л. ЛIOДЦl<l1НОВЪ и съгласно решението на тогавашното 
правителство на ВСБкжде покрай границата , особено въ погра
ничнитъ градове полициятабъше засилена, а по селата нахо
дящи се къмъ турско-българската граница се движеха и контра 
шайки отъ 5-1О души съ специална задача да бдятъ, щото 
четници на групи или по отдъпно да не могатъ да минаватъ 
границата, за да не се предизвикватъ погранични инциденти и 

влошавать отношенията съ Турция. Ние, когато стигнахме на 
Радомирската гара, специални стражари и дедективи наблюда
ваха всичк и пжтници, които слизаха отъ влака и отъ всички, 

-= _ 1-1 се по външностьта :-":' 
въ и искаха да видятъ ~" = 

:~e . Стражаритi; на пър!>с ~ 
~a патрони. Матей И кон "' _ 

. -= о забелъзаха вжтре  . :: 
~ се опита да се сапро-v.Е 

·жтендилъ и тамъ пре~~ ':; ,' 
-о сж бомбитъ. ПОРa.J. f1 -

..:. ~cтa голъма любопитств,,~~_ 
-зкъ Матей Икономовъ се ;:р
:-ражаритъ се разправяха ~~ 
ихъ съ единъ файтонцж .; =. 

бързо поставихъ I<уфара 
Кюстендилъ. На 1-2 

.азъ се спръхъ тамъ. ФаЙ;о\.l!! 
-е въ куфара има нъщо К" . 

J<РИХЪ , Казахъ му, че еж С= _ 
:е повърна и отбия въ Г~ ~~ 

'jЯ арестуванъ другаръ, в-:: 

~?азни бомбени гилзи . Угоз . 
азъ отидохъ ' въ града . С .' _
ГclKeдoHeцъ 8Ъ града, азъ = 
-ийския началникъ Тодо ~"'= 
'1<Iтизиращъ на ма кедоЖУ. _-= 

. дчалникъ, предупреденъ I-! - " 

ъмъ 5 часа следъ обiщъ 
5Нукъ на арестувания Мат -
за него. ОКОЛИЙСКИЯ на ча:-!-r 
_,уването на М. Иконоr'Ю9~ 
-раДО!;Jачалството въ Соф~ • 
;: ъ куфара на М. Иконо. Ю5~ 
~лството телеграфически за - " 
~ицето да се препратятъ B ~ -

-Ърението ми да склона ~.

: мбитt. · се осуети, а пыtъ 
- ')еки неговото явно желан е 

:>:>рне бомбИТ'Б , не можа .::. г: : 
- 3 първата телеграма , коя . _ 

_«рж>кния управитель въ :- -: 
:з ми даде 6-Tt. жел-ъзн -
_~раВ I-I , а ОСТ8наЛИ1'-t 1О Ц <J : 

~TO на мъстото на 6-тЪ -~ ~ 
~ -ъ НЪкОЙ жепъзенъ I{рез~-" 
-=чернимъ и предъ градонаr -

: парчета 1-1 да се види, ~e 
-~ е специалистъ, нито чет'

:-0 отъ обичь къмъ македо"
з ЧЪКОЙ свой приятель'~З 



- ?ибра въ София . и за ВСички 
::. наемъ на магазина и пр. б-Бше 
:..re, а съ останалит-Б зо той се 
~ своя та пестеливость б-Бше ста
~ИСМI1ваХме . Той ни каза, че 
ици и малко брашно, все из
бе си, а парит-Б, които б-Б по

;iа е"lЪ на магазина, д. Меtjевъ 
б-Бше вече въ СофиЯ.. . 
Кюстендилъ, азъ се явl1хъ при 

" ~e дЗЪ за известно време ще 

. чевъ ми даде едно писмо, съ 

началникъ въ Кюстендилъ 
~_бщи : " ПЛИКЪТЪ както е за

-.0:3 Ефремъ Чучкова, .защото 
~ы::Ющава новия шифъръ. F\зъ 
аа и останахъ въ Кюстендилъ. 
онтактъ освенъ съ Ефр. Чуч
една часть отъ хората около 

-;решната Организация - ку
сти (екзекутори) и пр . Моята 
съ мои познати въ Кочани, за 

J количество динамитъ и бомби 

'брали отъ тукъ-оттамъ въ Со
е да се снабдя съ още бомби, 
ятъ въ Кюстендилъ и околията, 
ъ София, по инициативата на 
Еше органкзирана една специ
:0 при пров-Брката се били ука
а ;'lираше въ с . Сабларъ. 
въ Кюстендилъ и се 'запознахъ 
Б условия, азъ се върнахъ пакъ 

които имахме на разположе

НОf>10ВЪ, когото познавахъ още 

ано съ жена си Маня Иконо
специално отъ Слави Мерджа

:-0 бi;ха бомбИl'-Б , заминахме съ 
ръ на вжтрешнит-Б работи 

'о решението на тогавашното 

границата, особено ВЪ ' погра 
засилена , а по селата нахо

"'ё! граница се движеха и контра 

ална задача да бдятъ, щото 
·ю да не могатъ да минаватъ 

RВaтъ погранични инциденти и 

ня. Ние, когато стигнахме на 
'Ражари и дедективи наблюда
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види се по външностьта му, се спр-Бха предъ Матей Иконо
мовъ и искаха да видятъ какво има въ куфара, който той но
сеше. Стражарит-Б на първо , време помислиха, че , въ куфара 
има патрони. Матей ИКОНОМОВЪ отвори куфара И стражарит-Б, 
катозабел-Бзаха вжтре бомбитъ, казаха му, че е арестуванъ, а 
той се опита да се съпротивлява, като казваше че пжтува ' за 
kioстендилъ и тамъ предъ окржжния упривитель ' ще каже за 
кого сж бомбит-Б. Поради тоя инцидентъ предъ гарата се събра 
доста гол-Бма любопитствуваща публика, която наблюдаваше, 
какъ Матей Икономовъ се разправяше съ стражарит-Б. Докато 
стражарит-Б се разправяха съ МатейИкономовъ, азъ сеспаза
рихъ съ единъ файтонджия да ме заведе до Кюстендилъ. На
бързо поставихъ I<уфара си въ файтона и тръгнахме по шосето 
за Кюстендилъ. На 1-2 километра отъ гарата има ханища и 
азъ се спр-Бхъ тамъ. ФаЙто.нджията б-Бше македvнецъ и узна, 
че въ куфара има н-Бщо компрометирующе. F\зъ, прочее, и не 
укриХЪ. Казахъ му, че сж бомбени гилзи ' и че ще тр-Ббва да 
се повърна и отбия въ града за да видя какво ще стане съ 
моя арестуванъ другаръ, въ когото се заловиха сжщо .такива 
празни бомбени гилзи. Уговорихме се той да чака въ хана, а 
азъ .отидохъ .въ града. Случайно чрезъ единъ nознатъ учитель
македонецъ въ града, азъ се запознахъ съ секретаря на око

ЛИЙСI{ИЯ началникъ Тодоровъ, партизанинъ-прогресистъ, но сим
патизиращъ на македонското д-Бло. Секретарьтъ на ОКОЛИЙСкия 
началникъ, предупреденъ и подготвенъ отъ учителя-македонецъ, 

къмъ 5 часа следъ об-Бдъ ме прие. F\зъ се представихъ че съмъ 
внукъ на арестувания Матей Икономовъ и че се интересувамъ 
за него. Околийския началникъ ми каза, че веднага следъ аре
стуването на М. ИконОмовъ още отъ гарата било съобщено въ 
граДОl:lачалството въ София , че сж нам-t,vени 16 бомбени гилзи 
въ куфара на М. Икономовъ, актьоръ, а оп, София градона
чалството телеграфически запов-5дало щото бомбит-Б заедно съ 
лицето да се препратятъ въ градоначалството въ София. На
мi;рението ми да склона ОКОЛИЙСКИЯ начаЛНИI<Ъ да повърне 
бомбитЪ · се осуети, а пы{ъ и самия ОI{ОЛИЙСl{И начаЛНИI<Ъ , ВЪ
преf< И неговото явно желание по н13какЪВ"J начинъ да ми по
върне бомбитi; , не мО>на да стори нищо предъ нал ичностьта 
на първата телеграма , КОЯТО изпранlЛЪ въ София СЪ копие до 
окржжния управитель въ Кюстендилъ. Най-после уговорихме 
да ми даде 6-г\:; жел13зни бомби, I<аТО по-хубави и по-годни и 
здрави, а ОСТ<lналит-Б 1О цинкови да ги препрати въ София, 
като на м-Бстото на 6-1'13 бомби поставимъ б металически топки 
отъ н13f{ ОЙ жел-Бзенъ '<. реватъ, 1<8 TO предварително въ огънь ги 
почернимъ и предъ градоначалството да се представятъ пакъ 

1б парчета и да се види, че лицето , което е носило бомбит-Б 
не е специалистъ, нито четникъ , а актьоръ, КОЙТО искалъ про
сто ОТЪ обичь I{ЪМЪ маl<едонската кауза да се яви въ услуга 
на н-Б I{ОЙ свой приятель-македонецъ, който ' по ВСИЧI{О личи не 
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е опитенъ и че ТЕЗИ бомбени ГI:\ЛЗИ не представляватъ нищо. 
f\зъ бързо нам-Врихъ 6 металически топки, изчернихъ ги като 
ги riоставихъ въ едно огнище и ги дадохъ на секретаря на око

лийския началникъ, КОЙТО въ зам-Вна на т-Вхъ ми даде 6-т-Вхъ 
гол-Вми жел-Взни бомби. М. Икономовъ препратиха въ София, а 
азъ на другия день съ останалит-В бомби заминахъ за Кюстен
ДИЛЪ, кждето следъ като ги укрихъ, останахъ пакъ въ града, 

кждето вече мнозина ме познаваха. 

81. Въ Кюстендилъ. Прибирането и укрив~нето на пър
, вия динамитъ 

Изминаха н-Вколко седмици и азъ тр-Вбваше да прибера 
и укрия динамита, който другарит-В пипнали още преди една 
година и го предали на съхранение на пограничния офицеръ 
подпоручикъ Гол-Вмановъ, а последния следъ като известно 
време го укривалъ, б-Вше го предалъ на нашия другарь-съмиш
леникъ f\л. Миладиновъ отъ с. Рила. 

Единъ день, съ единъ конь, азъ отъ Кюстендилъ направо 
заминахъ за с. Рила. Вечерьта едва къмъ 11 часа презъ нощь
та вл-Взохъ въ селото и пренощувахъ въ кжщата на f\л. Ми
ладиновъ.1 ) Последниятъ ми даде динамита по тегло 75-80 
кгр., поставихме го въ дисагит-В и утриньта рано се качихъ на 
коня и се завърнахъ обратно въ Кюстендилъ. Къмъ 2 ч. следъ 
об-Вдъ стигнахъ до Кадинъ-мостъ, кждето имаше една п-Вхотна 
дружина отъ кюстендилския гарнизонъ, изл-Взла на л-Втна по
ездка. Преди още да мина каменния мостъ, забел-Взахъ, че гру
па млади офицери сед-Вха на една тераса при р. Струма, пиеха 
вино и весело се разговаряха. f\зъ тр-Вбваше да мина предъ 
т-Вхъ, а отъ двет-В страни на моста имаше по единъ ВОЙНИкъ
часовой. f\зъ - ужъ да мина по-безопасно моста, сл-Взохъ отъ 
коня, поведохъ го съ юздата и азъ напредъ, а коня следъ 

мене, минахъ предъ офицерит-В, като още ' отъ далече почти
телно ги поздравихъ съ сваляне на шапката си. Следъ като ги 
изминахъ, азъ пакъ се качихъ на коня и продължихъ пжтя СИ 

по хубавото гладко шосе, отъ двет-В страни на което почти по 
ц-Влото протяжение на пжтя до Кюстендилъ имаше високи, 
с-Внчести дървета, повечето високи топопи. f\зъ б-Вхъ изминалъ 
3-4 километра пжть и б-Вхъ вече обзетъ отъ мисъльта какъ 
щ-Вхъ да вл-Вза въ Кюстендилъ съ т-Взи ' пълни дисаги, тъй като 
предъ самия градъ при Джандаръ-капия, тамъ кждето се пре
сичаха ДtПНИШКОТО и ~адомирското шосета, имаше стражари, 
които наолюдаваха кои влиза въ града и посрещаха пжтници

т-В, идящи отъ Радомиръ, като обискираха почти всички, за да 
не би н-Вкои македонци да пренасятъ оржжие и др. взривни 

1) Тоя нашъ другарь, интелигентенъ и способенъ младежь, следъ 
1-2 години почина отъ туберкулоза . 

-:. ё,?а задъ :-1е . е , - : _ 
- =.:и офицери. f\зъ n . -:, . 

когато минавахъ :v: oC':'=. зал и, 

-:.регледанъ и сега тичатъ .:l: 
!)an и видsiтъ какво има B '~ 

зохъ ОТЪ коня, поведохъ о 

.:ихъ и спр-Вхъ подъ една с:: 
:''7И ХЪ и решихъ - свалихъ , 
- зка безъ . да могатъ отъ С;_ 
оня на 100-на метра назаJ.Ъ 

",-оня и го пуснахъ да пасе 
.::;а "почина", подъ дебелата 
пристигнаха, вид-Вха ме, поз.: 
оп страна и пакъ съ уси~~. 

шосето. f\зъ напълно се у о 
тичаха по мене, а за съвсе: -о, 

юздата на коня, отидохъ ВЪ ' 
поставихъ на коня, следъ ко. 

тя си по шосето. Офицери-Б 
търъ предъ мене. f\зъ засн. 
гнахъ и ' почнахъ да вървя Cr 
въ първия моментъ по гово ... 
нецъ. Казахъ имъ, че съмъ 
и че отивамъ по работа въ ' 
дилъ. Ние ВКУПОМЪ наБЛИЖ}l 
но вл-Взохъ въ продължи:-€.. 
само тъй въ разговоръ да ;.~~ 
стражарит-В при Джандаръ· 
града, сл-Взохъ <;JТЪ коня и кс 
церит-В, приказвайки мина~~е 
наването на офицерит-Б, СТ'ё :-: : 
като по-висше началство и 

благополучно минахъ тая 
запитахъ офицерит-В защо :
ватъ въ града, когато ве4е 

Dиха, че не могли да напрёS ' 

4е вечерьта единъ т-Бхе~ v.~ 
:-одява и че т-В бързали да 
затъ и присжтствуватъ нс 

!)азбрахъ и радостно се р: 
,-: вартирата на Иванъ Кола j 

Динамитътъ б-Вше въ 
:"J'аята, обаче, Иванъ Кола _ 
. ато вид-В динамита, i'1И с
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вещества, предназначени за екипиране на чети, които макаръ 
малочислени редовно минаваха отвъдъ и отсамъ турската гра

ница I{ъмъ Руенъ, с. Бистрица, с. Еремия, с. Баракова и др. 
Въ единъ моментъ забелъзахъ, че на единъ, единъ и половина 
километра задъ мене, по шосето почти галопъ тичаха двама 

млади офицери. F\зъ помисriихъ, че офицерит-Б сж ме забелъ
зали, когато минавахъ моста, узнали сж че моя багажъ не бъ 
прегледанъ и сега тичатъ да ме настигнатъ, ·за да 'ме обиски
ратъ и видsiтъ какво има въ дисагит-Б на коня. Изведнажъ сл-Б
зохъ отъ коня, поведохъ го и ВЪ л-Бво отъ ш' осето се отдале
дихъ и спр-Бхъ подъ една сЪнка на единъ храсталакъ. Поми

.слихъ И решихъ  свапихъ дисагит-Б, оставихъ ги въ храста
лака безъ . да могатъ отъ страни да се Забел-Бжатъ · и отведохъ 
коня на 1ОО-на метра назадъ отъ м-Бстото, свалихъ юздата на 
коня и го пуснахъ да пасе покрай храсталака, а азъ седнахъ 
да ппочина ", подъ дебелата с-Бнка. Офицеритъ следъ малко 
пристигнаха, вид-Бха ме, поздравихме се, макаръ отъ далече и 
отъ страна и i1акъ съ усиленъ галопъ продължиха пжтя си по 

шосето. F\зъ напълно се успокоихъ и убедихъ вече, че т-Б не 
тичаха по мене, а за съвсемъ друго н-Бщо. Станахъ, поставихъ 
юздата на КОНЯ, ОТИДОХЪ въ храсталака, вземахъ дисагит-Б и ги 
поставихъ на КОНЯ, следъ което се качихъ и продължихъ пж

ТЯ си по шосето. ОфицеритЪ бt.ха вече около единъ киломе
търъ предъ мене. F\зъ засилихъ хода и следъ малко ги засти
гнахъ и· почнахъ да вървя съ т-Бхъ. Заприказвахме и т-Б още 
въ първия моментъ по говора ме познаха, че съмъ македо

нецъ. I<азахъ имъ, че съмъ учитель въ едно кюстендилско село 
и че отивамъ по работа въ училищната инспекция въ I<юстен
дилъ. Ние вкупомъ наближихме вече до града и азъ старател
но вл-Бзохъ въ продължителенъ разговоръ съ т-Бхъ, само и 
само тъй въ разговоръ да мога съ т-Бхъ заедно да мина предъ 
стражарит-Б при Джандаръ-капия. F\зъ преди да вл-Бза въ 
града, сл-Бзохъ отъ коня и като познатъ и "близъкъ" на офи · 
церитЪ, приказвайки минахме предъ стражаритъ, които при ми
наването на офицерит-Б, станаха отъ м-Бстата си, поздравиха ги 
като по-висше началство и ние всички минахме. F\зъ следъ като 
благополучно минахъ тая съмнитеЛl-Jа пречка, се осм-Блихъ и 
запитахъ офицеритЪ защо толкова силно върв-Бха и защо оти
ватъ въ града, когато вече наближава нощыа. Т-Б ми отгово
риха, че не могли да направятъ друго, защото имали учение и 

че вечерыа единъ т-Бхенъ колега офицеръ щ-Блъбилъ да се 
годява и че т-Б бързали да стигнатъ по-рано, за да се пригот
ватъ и присжтствуватъ на годежа . Чакъ тогава азъ всичко 
разбрахъ и радостно се разд-Блихъ съ т-Бхъ и прибрахъ въ 
квартирата на Иванъ I<оларовъ, адвокатъ, мой роднина. 

Динамитътъ б-Бше въ единъ куфаръ, който паз-Бхъ въ 
стаята, обаче, Иванъ I<оларовъ, като по-съ06разителенъ, следъ 
'< ато вид-Б динамита, ми съобщи, че не тр-Ббва да се държи въ 
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спалнята, защото кухнята е близо, всичко , може, да се , случи и 
по ,негово настояване прем-t,стихме динамита , въ ' друга стая, 
пакъ въ сжщия дворъ на ' неговата собствена кжща, само че 
въ друго малко пригодено за пазене на плодове , пом-t,щение. 
Въ продължение на н-t,колко седмици азъ , б-t,хъ гостъ на ce~ 
мейството Коларови. Гщпожа Ел. Коларова, макаръоще млада 
булка, презъ всичкото време б-t,ше особенно внима,телна къмъ 
мене . Тя сама грижливо. ми подреждаше леглото, даваше' ии 
закуска, изобщо б-t,ше толкова внииателна спрямо И~.11е, че азъ 
чувствувахъ едно , ст-t,снение. Елена Коларова не прав-t,ше това 
ca~o поради роднин.скит-t, ВРЪЗЮ:I, а по - скоро Отъ ,доброта и 
състрадан'ие. F\зъ - иакаръ и съ завършено сръдно образр
вание - водъхъ единъ много нередовенъ животъ. , Не дох6ж
дахъ на вреие за обедъ и вечеря, често отивахъ на границата 
къмъ с. Сажденикъ, в. Руенъ и пакъ се връщахъ и съ моит-t, 
изцапани долни дрехи л-t,гахъ на отреденото ии чисто и хубаво 
легло. По нъкога г·жа Коларова забел-t,зваше н-t,кои живи бе,
лези . . . отъ които треперяше и вземаше ефикасни м-t,рки да 
отстрани тая наха'лна гадь. По h-t,I<ога, било Иванъ Коларовъ, 
било г-жа Елена, влизаха съ мене въ по -продължителни раз· 
говори, презъ вреГ"1е на които използуваха НЪКОИ случаи , за да 
ми дадатъ н-t,кои наставления, да ми обърнатъ вниманието, че 
азъ тр-t,бва още да се уча и пр . F\зъ привидно се съгла<:явахъ 
съ тъхъ, удобрявахъ т-t,хнит-t, наставления, обаче, тъ забел-t,з
ваха, че това не б-t,ше ИСI<ренно, защото ясно схващаха, че моя 
умъ се занимава съ съвсемъ други работи. Иванъ Коларовъ, 
б-t,ше временно на работа въ ПРОКУРОРСКИЯ паркетъ и н-t,колко 
пжти ме покани да присжтствувамъ на единъ два процеса на 

македонци - четници, обвинени по новогласувания законъ, нъ
кои членове отъ който предвиждаха тъмниченъ затворъ до три 
години за вс-t,ки, който съ оржжие минава границата съ цель 

03а ми е 

- --а f{а::арозъ 
- 3 1(дКВО :: : 
• - ~еобхоIW -1 
_ -: SC н 

ре 

да нарушава мира, порядъка и спокойствието на н-t,коя съседна 
,на България държава. Иванъ Коларовъ съ това цел'i3ше да ми 
внуши , че и азъ ще попадна h-t,КОЙ день обвиненъ по тоя за
конъ и напразно ще се изтезавамъ въ затвора, когато презъ 

това време ще мога да привърш'а h-t,КОЙ курсъ при универси
тета. ТОЙ ми заяви, че даже за укриване и пренасяне на ВЗРИВ
ни вещества , закона предвижда' строги наказания. На това му 
заявихъ, че ако се опасява , азъ ще прем-t,ста на друго мъсто 
динамита. 

- НаПРОТИ8Ъ, азъ ИСl<амъ тукъ да стои, защото на друго 
мъсто, било по невнимание, било по h-t,I<ОЯ случайность, може 
да стане нi5КОЯ нежелателна пакость, която ще костува живота 
лично на тебе, а може би и на други съвсемъ невинни хора. 
Най-сетне, азъ не разбирамъ за как во ти е тоя динамитъ и за 
кжде е неговото предназначение - продължаваше _да ми го
вори Иванъ Коларовъ. 

- Динамитътъ е за въ Македония - открито заявихъ азъ. 

., Съвети и 
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- Това ми е добре изв1;стнЬ, но за какво ще послужи? 
~e ~апйта К6hаровъ. ' , 

- За какво ли? - За пълнене на бомби, които по н1;
кога сж необхо):(ими на четницит1;, а сжщо така и за разваляне 
на мостове и тунели. 

- Добре' , ' Павелъ, но ти имаi.uъ другъ К~lЯфетъ, ти не си 
намита, пъкъ и често въ разговорил помежду ни се изказвашъ 
противъ четн.иче<:кия ин.<:титутъ, че този ин.<:ТИТУiЪ имапъ <:ми

сълъ до толкозъ, доколкото могло да се допринесе за по-бър
зото и по-лесно въорж'жаване на населението въ Македония и 
да се научи да манипулира съ оржжие пушка, а пъкъ съ 

тоя динамитъ?  завърши Коларовъ. 

::>8еНЪ Животъ. , Не до~ож
:.,е:-то отива хъ на границата 
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F\зъ се · малко смутихъ и започнахъ да говоря фрази, отъ 
които Иванъ Копаровъ нищо не можеше да заключи и оставаше 
съ впечатлението, че въ македонскит1; ср1;ди всичко се движи 
с1;кашъ по инерция. , 
, 'Динамитътъ, който пазехъ, б1;ше нобеловъ и по цв1;тъ 
приличаше на хубавъ червенъ хайверъ, само че б1;ше на малки 
продълговати парчета, обвитъ въ б1;ла пергаментова хартия. 
Тоя родъ динамитъ съдържа доста нитроглицеринъ и често 
пжти когато; било като се разм1;ства, пров1;трява или подрежда 
- ставаше нужда да се хваща съ ржце, 1:1 нитроглицерина презъ 
кожата на ржцетБ се смtсваше и проникваше въ кръвьта на 
плота и съ часове се чувствуваше гол1;мо главоболие . Тоя ди
н-амитъ б1;ше много чувствителенъ и къмъ влагата и къмъ студа. 
Постоянно тр1;бваше да се пази въ м1;ста съ ум1;рена темпе
ратура. F\зъ, · като едно единствено предпазително ср1;дство, 
имахъ ca~o това, че гилзит1; съ гърмяще сребро пазехъ отдълно, 
на друго м1;сто, а пъкъ отъ опитъ знаяхъ положително, че ди
намита - макаръ да гори като смола - обаче, безъ капсулъ 
(гилзи съ гърмяще сребро) въ него, той по никой начинъ не 
бtше възможно да експлоадира. 

82 Съвети и напжтствия отъ Иванъ Коларовъ 

Иванъ Коларовъ, като н1;колкогодишенъ народенъ учитель, 
отпосле завършилъ правнит1; науки въ 6ерлинъ, б1;ше много 
начетенъ и по убеждения социалистъ. Той, като социалдемо
кратъ -б1;ше по принципъ противъ революционния начинъ 
на борба, но предъ видъ деспотизма и тиранията на султана, 
все Пal<Ъ не , отричаше, че условията въ Турция налагатъ да се 
води революционна борба отъ В. М. Р. О. чрезъ четнически 
акции или други подобни, поради което и къмъ· мене б1;wе 
'снизходителенъ. 

По .н1;кога той водtше съ мене разговори по социализма 
и анархизма и ясно и разбрано ми поясняваше всичко, което 
забел1;зваше че е още неясно И неразбрано отъ мене. Отъ него 
азъ научихъ за какво се борятъ социалъ-демократит1; И какво 
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83. Между I{юстензначи социализъмъ въ сжщность. Обаче, поради това че социа
лизма като доктрина изключваше революционнит-В методи на Презъ л-Втото - въ ~: -:.;-:: 
борба, азъ н-Вкакъ безъ Охота слушахъ и той ясно виждаше, :ю Македония. Тя б-Вше ек к; -s-: 
че съмъ още далечъ да се убеда, макаръ по принципъ да при - руваше въ с. Слокощица . бе 
знавахъ че марксизма е едно научно, социално .· учение, но на з.аедно съ оржжието, за да } . 
чина по 'който се прилага въ живота отъ социалъ-демократит-В ;)ято прав-Вше обиски 01<0 .- : 
и методит-В на борбата не ми се нравеха. -ала пешъ отъ София, пр ез.=.. = 

Предъ Коларова азъ не можехъ да обоснова тактиката и .:инъ-Мостъ и ОСтава на почи: 
методит-В на борба на анархизма, както се следва, обаче , при Отъ Ефремъ Чучковъ и " 
все това му заявявахъ, че условията въ Македония сж съвсемъ tt1BaBaHeTo на четата и поже -:ё. 
други, че поради абсолютизма въ управлението, всички легални !>мъ границата и въ с. Са J+:': =-< 

пжтища за борба сж заприщени и т. н. И че само чрезъ рево ::ння къмъ четата, съ която ;: :: 
люционни акции може да се работи. Между другото азъ му - кочанско, отъ кждето 7?":': 
заявявахъ, че на 1 май (праздника на труда) азъ спокойно и ~очани, за да уговоря ка!("=. . 
съ чиста съвестъ мога да празднувамъ, обаче, презъ останалит-Б :омбит-В, които имахъ вече нй : 
дни на година азъ тр-Вбва да върша пакъ своето и не мога да Преди зал-Взъ слънце, " . 
мисля, като соцУ(алъ-демократъ . Той само ми се подсмиваше и ;)ъгнахме къмъ с. БОГОСЛ08-= 
съ нищо не искаше да ме дразни. ~жду Кюстендилъ и Сажде !-', 

- f\зъ не мога да разбера, какъ Вие искате чрезъ чет :::овъ още преди настжпвat.е-; 

ническото движение да освободите Македония, когато тя заема :,:лствена контра-шайка, KOSГ _ 
едно такова географическо положение, че, независимо отъ сво ::. Богословъ, идяща отъ об .
ето разнородно население, макаръ въ болшинството българи, =!1ИНЪ стражаръ се доближи .: ~ 
само по своето N-Встоположение и природни богатства, е била -"И и, както въ куриера, :-ё~ 
и ще бжде предметъ на съперничества, съревнования не самО ~I1НЪ револверъ, система 
между великит-В сили, но и между всички останали балкански :: рнаха обратно и ни завед 
държави. Дадопуснемъ за моментъ, че султана по желание -iощьта прекарахъ при СТраЕ 
или по принуждение, ще се съгласи да даде една автономия ;:-тж пничеството и ходатаЙство . _ 
на Македония. f\ми f\лбания? Пжтьтъ за владението .на f\лба roAb на окржжния управите . 
ния е по-скоро по сухо, отколкото по море. f\ пъкъ ясно е, че -еволвера ми конфискуваха . ~ 
македонскит-В българи сами, още за десетина години, не ще вестенъ на полицията въ к1ос-:
могатъ да организиратъ такова възстание, че да взематъ . ц-в -;-едаше на хора като мене , 3а_ 

лата политическа власть въ своит-В ржце. Следователно, само _""Iинаването на чети, а не ~a 
една европейска интервенция би могла да облегчи горе-долу 
положението на македонското население, обаче, за подобна 
интервенция, при настоящето общо-балканско и общо-европей
ско положение, в-Вроятностьта е съвсемъ малка, - завърши 
Коларовъ. 

f\зъ слушахъ всички тия схващания на Коларова , но предъ 
него, когото извънредно много почитахъ и обичахъ, не см-Вехъ 
да се открия, само и само да не стане дума за атентати въ 

Солунъ, за европейски банки и жел-Взници и пр. Изобщо Иванъ 
Коларовъ не искаше да вникне въ моята тайна - защо азъ 
се скитамъ около Кюстендилъ и граНlщата и l<aKBo възнам-В
рявамъ да правя . Той искаше само да ме предоврати отъ ра
боти, които, споредъ неговото убеждение, б-Вха утопия, а отъ 
друга страна, той искаше да ме просв-Вти и упжти въ марксизма. 

:: зопасни. 

Презъ н-Вколкомесечното 
~Ъ се запознахъ по-отблизо :::
~ .,a часть отъ нейния легалt:Н":: 
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"'3 шефове и пр. 

84. Една сБНрl 

Къмъ края на м. аВГУС1"Ь <1 

: _е пристигналъ Орце п. Йор ' 
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Е. :"ЗННЦИ И пр. Изобщо Иванъ 
БЪ !·:oSIТa тайна - защо азъ 
-раницата и какво възнам-В

~ ме пре.цоврати отъ ра

' ::;-::!€Ние, б-Вха утопия, а отъ 
;<DТИ И упжти въ марксизма. 

83. Между Кюстендилъ - границата 

Презъ л-Втото -- въ м-цъ юлий - една чета заминаваше 
за Македония . Тя б-Вше екипирана вече, готова за пжть и квар
тируваше въ с. Слокощица, близо до /{юстендилъ; четницитъ 
заедно съ оржжието, за да изб-Вгнатъ погледитБ на стражата, 
която прав-Вше обиски около Радомиръ и /{юстендилъ, тръг
нала пешъ отъ София, презъ Витоша, радомирскит-В села, /{а
динъ-Мостъ и остава на почивка въ с. Слокощица. 

Отъ Ефремъ Чучковъ и - Марко Секулички знаехъ за при
биваването на четата и пожелахъ съ единъ куриеръ да замина 
къмъ границата и въ с . Сажденикъ да се причисля и присъе
диня къмъ четата, съ която да отида въ с. Саса или с. Мишино 
- кочанско, отъ кждето ТРБбваше да вл-Вза въ връзка съ 
/{очани, за да уговоря какъ и кога да препратя динамита и 
бомбит-В, които имахъ вече на разположение. 

Преди зал-Взъ слънце, придруженъ отъ единъ куриеръ, 
тръгнахме къмъ с. Богословъ, единственното населено МБСТО 
между /{юстендилъ и Сажденикъ и искахм.е да минемъ Бого
словъ още преди настжпването на нощьта. Обаче, една прави
телствена контра-шайка, която случайно по това време била въ 
с. Богословъ, идяща отъ обиколка въ f\ткория, ни забел-Вза и 
единъ стражаръ се доближи до насъ и ни арестува. Обискираха 
ни и, както въ куриера, така и въ мене, нам-Вриха само по 
единъ револверъ, система "Лебелъ ". Още сжщата вечерь ни 
върнаха обратно и ни заведоха въ околийското управление. 
Нощьта прекарахъ при стражаРИТБ, а на другия день по за
стжпничеството и ходатайството на Ефремъ /{арановъ, по запо
в-Вдь на окржжния управитель Соколовъ ме освободиха, но 
револвера ми конфискуваха . f\зъ и безъ това вече б-Вхъ доста 
известенъ на полицията въ /{юстендилъ, но тя още презъ пръсти 
гледаше на хора като мене, защото полицията искаше да спре 

заминаването на чети, а не на отд-Влни лица, които см-Вташе за 
безопасни . 

Презъ н-Вколкомесечното ми прибиваване въ /{юстендилъ, 
азъ се запознахъ по-отблизо съ работитБ на В. М. Р. О. , съ 
една часть отъ нейния легаленъ и нелегаленъ апаратъ, изучихъ 
н-Вкои чисто вжтрешни въпроси и изучи хъ методит-В Й, както 
по организирането, така и по въоржжаването на населението 

вжтре въ Македония. Освенъ това азъ се запознахъ горе-долу 
и съ политичetкия животъ въ България, съ административното, 
сждебно и политическо устройство; научихъ колко и какви по
литически партии има, по какво се различаватъ, кои сж ТБХ
нит-В шефове и пр. 

84. Една сбирка въ София 

/{ъмъ края на м. августъ азъ заминахъ за <;офия, кждето 

б-Вше пристигналъ Орце п. Йордановъ. Тамъ б-Вше и п. Ман
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джуковъ, като извикахмеотъ Одринъ и Димитъръ Мечевъ. 
СБИРlщта се устрои, за да можемъ да се срещнемъ, разберемъ 
и да · решимъ изобшо какво тръбва да се прави за напредъ 
поради закъсняването на динамита отъ странство. Освенъ това 
въ Солунъ между нашитъ другари и нъкои чденове на Ц. К 
на В. М. Р. О. (главно Ив. Гарвановъ) бъха се появили нъкои 
недоразумения и кавги, които постепенно се бъха изострили . 
Ив. Гарвановъ нъколко пжти бъше писалъ на Гоце Дълчевъ, 

. че .нашитъ другари въ Солунъ (Орце п . I--юрдановъ, Конст. 
Кирковъ и Ил. Тръчковъ) били , агитирали всръдъ народа (въ 
Солунъ, Кукушъ, Велесъ) противъ В. М. Р. О. За доказателство 
на ' тия свои твърдения - приписваха на нъкои наши другари, 
че на нъкой праздникъ се били подигравали съ владишката 

корона, че Орце п. · Йордановъ, когато презъ лътото билъ въ 
Кукушъ, явно ПОДИГРЕ!валъ хората на .Организацията, като из
общо ни· представяха като младежи "заразени отъ нъкои пре
вратни учения", които не сме разбирали и съ една дума ние 
сме били "безотечественици". Поради всичко това единъ-два 
пжти нъкои наши другари сж били заплашвани отъ терористит-Б 
на Ц.К на В. М. Р. О. въ Солунъ съ убийство. Това обстоя

телСтво разгнъвило Орце п. Йордановъ и той бъше дошелъ въ 
София, между другото, лично да се обясни съ Гоце Дълчева, 
като изрично му · заяви, че ние отъ подобни закани не се боимъ 
й че всичко каквото сж донесли "Светогорскитъ братя "  така 
се .таксуваха членовеГБ на Ц. К въ Солунъ - е клевета, за· 
щото ние нъмаме никакъвъ контактъ съ маситъ и не желаамъ 
да имаме, а колкото се отнася за нъкакви наши агитации и 
дума не може да става. Всичко това бъха измислици, продик
тувани отъ злоба и мъсть. Гоце Дълчевъ ПО'скоро върваше 
онова, което му · пишеше Ив. Гарвановъ ОТI<ОЛКОТО насъ, но при 
все това къмъ насъ се отнасяше съ внимание и бъше винаги 

любезенъ. Спорътъ между Орце п . Йордановъ и Иванъ Гар
Еановъ не можа да се изглади и въ края на крайщата, ние ка
тегорически заявихме на Гоце Дълчева, че, ако нъкой отъ на· 
шитъ другари, било въ Солунъ, Велесъ или другаде, падне 
убитъ, ние не ще търсимъ физическия убиецъ (терористъ),ко
гото лесно можехме да намъримъ, а ще си отмжстимъ като 
убиемъ нъкой отъ членоветъ на Ц. Кили нъкой виденъ членъ 
на организацията, било въ Македония, било въ С-афия. 1\ко ние 
не можемъ друго да направимъ  каза Орце на Гоце Дъл
чевъ - ще можемъ ей съ тъзи револвери, кОито и ние но· 
симъ, като всички останали работници въ Организацията, да си 
послужимъ · съ тъхъ, безъ да държимъ смътка, че нашата ра
бота ще свърши съ неуспъхъ или какво ще каже обществе
ното мнение. Ние сме толкова ангажирани, че или ще ни оста· 
ватъ на мира или ние преди да туримъ точ~а на всичко, ще 

си отмъстимъ, както знаемъ и както можемъ. 

йце Дълчевъ на f{~З= . 
- .:;а пише на Ц. К._ -~ -.= 

все чова Орце ::. - : :. 
"'--'е да прости на _ "'"':'- : - : 
-о въпроса за n - ',,  : =

- .:. i'J e на гарата или 5-,, 

::; _дНОВъ се ангажира . '" '= ,:" 
'"""'Jа 4ъ, ще немъри папос,: 

--:: """"емъ динамита и 6 ]' \ -: 

-.::ето щъха да се пре:1(!В~" 
- - ' когато той съ KOH BefL: 

----rJадъ на пжть за UaPJ~a_ 

П , Манджуковъ обя ,< 

-.елi;зопжтната ЛИНИЯ Се - , 
- тъй като било мно- - .,. 

?а укриватели (ятаци) въ с'=
=--' ето Отъ селата били . :? -

iрезъ пребиваването 

f\зъ, П. Манджуковъ :
-ирата на Матей Иконо 

"= Ш полицейски участъ: -о:
-~ еже бъше лътно в eJ:e 

-= не толкова отъ Иt<ОН . 

~~цeMЪ по-свободни и c-d) 

=:цна вечерь и тримата с 
:: 'вариете "Сливница " , нг : 
~ до Ковчежничеството. ~ i 

~ 3.ше ВЪ дъното на са !! 
со . На масата ни дойде е::, 
::. ВЪ разговоръ съ нея, ~:a-
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О.цринъ и Димитъръ Мечевъ. 
e: ~I Ъ да се срещнемъ,разберемъ 

iлбва да се прави за напредъ 
. "7а отъ странство. Освенъ това 
'арИ и н-Бкои чденове на Ц. К. 

_ ,.-!Овъ) 6-Бха се появили н-Бкои 
-:остепенно се б-Бха изострили. 

'-= :...Je писалъ на Гоце Д-Блчевъ, 
~ (Орце п. УlOрдановъ, Конст. 
а-итирали вср-Бдъ народа (въ 

'Зъ 	В. М . Р. О. За доказателство 
ха на н-Бкои наши другари, 
~одигравали съ владишката 

~гaтo презъ л-Бтото билъ въ 
: -а на Организацията, като из
! So"'·· •. заразени отъ н-Бкои пре
гз5v.pапи и съ една дума ние 
:;~a ~и всичко това единъ-два 

заплашвани отъ терористит-Б 

' НЪ СЪ убийство. Това обстоя

=a:--iОВЪ и той б-Бше дошелъ въ 
.. с:е обясни съ Гоце Д-Блчева, 

::. :lDдобни закани не се боимъ 
'"'аетогорскит-Б братя " - така 

.3~ Солунъ - е клевета, за
~ .• - о съ масит-Б и не желаамъ. 

-, зе 'iЪкакви наши агитации и 

-оза б-Бха измислици, продик
.е -=~lчевъ по-скоро в-Брваше 
~;--юзъ ОТI{ОЛКОТО насъ, но при 

ъ Вflимание и б-Бше винаги 

Йордановъ и Иванъ Гар 
- !АЗЯ на крайщата, ние ка

::..-"е3ё. че , ако Н'вкой отъ на
Зе~есъ или другаде, падне 

Jбиецъ (терористъ), ко
а ще си отмжстимъ като 

:<. или н-Бкой виденъ членъ 
, било въ С-офия . f\KO ние 

-	 -дза Орце на Гоце Д-Бл
' ::;>е 30 .'1вери, КОИТО и ние но

въ 	Организацията, да си 
' Ъ 	см-Бтка, че нашата ра 
е -во ще I{аже обществе
JaRИ, че или ще ни оста 

!Ъ 10ч!.<а на всичко, ще 

:,зжемъ. 
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Гоце Д-Блчевъ ни каза, че всичко ще се изглади и че той 
щ-Блъ да пише на Ц. К .. Така се разбрахме съ Гоце Д-Блчева, 
но при все чова Орце п. Йорлановъ не се успокои, защото не 
можеше да прости на "Светогорскит-Б братя" . 

По въпроса за по-бързото изпращане на динамита и бом
битt,' азъ казахъ, че мжчно ще могатъ да се препратятъ презъ 
Кочани, безъ рискъ да не попаднатъ въ ржцет-Б на В. М. Р. О., 
която да го употр-Бби за свои лични нужди . При тоя рискъ не 
ни оставаше друго, освенъ да подиримъ други пжтища. Следъ 
дълги обмисляния, решихме динамита и бомбит-Б да препратимъ 

до, Цариградъ, а отъ тамъ Орце п. Йордановъ чрезъ едно лице 
въ Цариградъ ще може да ги прибере въ Солунъ, безъ да 
има нужда да се минава Митницата. Остана да нам-Бримъ това 
подходяще лице, което ще може да пренесе динамита до Ца
риградъ. Въ своит-Б търсения, ние попаднахме на лице Миланъ 
Саздовъ, отъ Велесъ, 22 годишенъ младежъ, гарсонъ въ ва
гонъ-ресторанта на конвенциоиалния влакъ Цариградъ-Б-Бл
градъ, който по това време отиваше 2-3 пжти въ седмицата. 
Миланъ Саздовъ се съгласи, обаче, искаше да му посочимъ 
лице, на което той лично да предава динамита въ Цариградъ 
и то не на гарата или въ трена, а въ самия градъ. Орце п . 
Йорданов~ се ангажира, че на заминаване ще мине презъ Ца
риградъ, ще нем-Бри подобно лице, а ние да се погрижимъ да 
пренесемъ динамита и бомбит-Б отъ Кюстендилъ въ София,оТЪ 
кждето щ-Бха да се предаватъ на малки части на Миланъ Саз
довъ, когато той съ конвенционалния влакъ се връщаше отъ 
Б-Блградъ на пжть за Цариградъ. 

П. Манджуковъ обясни, че всички опити да се проникне 
до жел-Бзопжтната линия Сересъ-Ксанти останали безъ резул
татъ, тъй като било много трудно и мжчно да се нам-Брятъ 
хора укриватели (ятаци) въ селата покрай ж. п . линия, понеже 
повечето отъ селата били турски. 

85. 	Презъ пребиваването ни въ София. Споръ и сбиване 

f\зъ, П. Манджуковъ и Орце п. Йордановъ жив-Бехме въ 
квартирата на Матей Икономовъ, нашъ приятель, находяща ' се 
къмъ III полицейски участъкъ. Легла за насъ н-Бмаше, но ние 
- понеже б-Бше л-Бтно Bpel'1e - СПБхме на пода, като си по
служвахме съ едно одеяло и съ по една възглавница . Това пра
s-Бхме не толкова отъ икономически съображения, отколкото 
да бждемъ по-свободни и събрани на едно м-Бсто, въ една стая. 

Една вечерь и тримата отидохме въ увеселителното заве

дение-вариете "Сливница", на жгъла на ул. Пиротска и Мария 
Луиза, до Ковчежничеството. Тамъ седнахме на една маса, ко
ято б-Бше въ дъното на салона, като си поржчахме н-Бщо за 
иене. На масата ни дойде една отъ шансонеткит-Б и ние вл-Б

3Охме въ разговоръ съ нея, като се шегувахме и забавлявахме. 

Павелъ Шатевъ - Въ Македо н ия ПОДЪ роБСТ130 11 
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Това продължи около единъ · часъ. Орце п. Йордановъ, като 
нервенъ човъкъ, не можа да <;тои повече, напусна ни и си 
отиде въ I<вартирата . F\зъ и П. Манджуковъ останахме да про
дължимъ "веселието". Шансонетката -една млада и доста 
умна жен~  още въ наЧаЛОТО разбра, че сме македонци. Въ 

· време на разговора азъ се представихъ за студентъ, а Ман
джуковъ  за търговецъ. Приказвахме легки шеги и дамата, 
следъ като бъше привършила своята . напитка, т. е. своя ге
шефтъ, се обърна къмъ насъ съ полуирония-полусериозно и 
ни заяви: .Съ Вашата любезность ме задължавате чакъ отвъдъ 
турската граница". Съ ТОВа тя алегорически искаше да ни каже, 
че ние сме македонски хъшове, следъ което напусна нашата 

маса и отиде въ друга ПОСQха. Следъ малко и ние излъзохме 
и се упжтихме къмъ нашата квартира. По пжтя, съвсемъ слу
чайно заприказвахме по нашитъ работи и разговорътъ НИ бързо 
се разви на препирня. Спорътъ се заведе, че презъ цълото 
лъто, когато П. Манджуковъ бъше въ Пловдивъ, нищо не можа 
да свърши по ж. п. линия Ксанти-Солунъ, а се изразходваха 
пари. Манджуковъ, оть своя страна обясняваше, че не било 
възможно да се направи нъщо, тъй като условията и обстоя
телствата, при които работили, били лоши. f\зъ малко прибър
зано и сърдито му казахъ: "Ти злоупотръби тъзи пари". 

- Какъ?  запита ме повторно П. JVl.анджуковъ. 
- Да . . . ти просто злоупотръби: . . 
Въ този моментъ П. Манджуковъ вдигна бастуна си и съ 

единъ-два удари, които ми нанесе по главата и раменетъ, го 
счупи на две парчета. 

f\зъ, отъ своя cTFaHa, вдигнахъ бастуна и го ударихъ по 
гърба и рамото. Набихме се добре единъ-другъ, но все пакъ 
ходимъ на едно близко разстояние единъ отъ другъ, ругаемъ 
се, но се пазимъ да не би нъкой отъ стражаритъ по улицата 
да ни забелtжи, че се биемъ и ругаемъ. По това време много 
македонци бъха . интернирани въ вжтрешностьта на страната. 
Ние не се плашехме отъ стражара или ареста, отколкото отъ 
интернирване. 

И двамата еърдити, къмъ полунощь се прибрахме въ 
квартирата и като нЪмаше отдълни легла, легнахме пакъ по 
сжщия начинъ съ две възглавници - за всъкого по една, а се 
покрихме съ едно одеяло, обърнахме се гър60МЪ и така сме 
заспали. 

Сутриньта, както винаги, Орце п. Йордановъ бъше ета
налъ рано . Измитъ и облеченъ, той бъше седналъ на единъ 
столъ до масата и четеше нЪщо. Ние и дваfVIата бъхме будни, 
но още лежахме, безъ даже да се поглеждахме единъ други. 

- Други пЖ,ть нъма да купувамъ тънъкъ бастунъ; тъ 
лесно се чупили  каза П. Манджуковъ, обръщайки се къмъ 
Орце, и продължително се смЪеше. 

Орце разбра, че меж;:.: · 
. = ~ все още сърдитъ, без:: 

Манджуковъ разправ__ _ :: 
, -= се заразихъ отъ -Ъ__ · 
- ":;;щнята . ми мина. Стан 
::.:;)ътъ НИ бъше - защо 
:О{Ъ бастуня на П. МаН2.

Презъ деня азъ не -.р 

- у овъ, та той самъ ИЗ:: 33:: 

~te въ квартирата. 

- Защо се сбихте --= 
- Понеже не завъ _ 

п. линия КсаНТИ-СО!1: :: 
_ злоупотръбилъ сумата, -

Орце п. Йордановъ. с:: 
,::;ва , заяви, че вината б " 5 

; ::оупотръбилъ нищо отъ 
- Да, но кжде еж :-2:
- Ти можешъ да ~: ~ -

S~Ъ да постигне никаКЪЕ~ 

:: зпоупотръбилъ  това е 
_~oт[ >ъбяване не е едно I-! 

одсмива. 

F\зъ все още е I1С",а ~ 

~ахъвсичката вина да ~

Орце сполучи да е 
азъ съмъ ВИНQвенъ и и .0 -

Вечерьта отидохме B"~ 

1)аНИМЪ съ кебапчета. за ~ 
~анджуковъ изты<яваLJеe 

зливания ни разсмиваха ~:: 

~1'1ИЯ Манджуковъ като .' 
_ч и, 6езъ друго тръбваше :: 
аСи не ни даваха ВЪЗМО>r..J 

ъдържанието на ИМПРОВI з 

. _,амирани отъ Манджу!<ов-:о, 

обаче, много ОТЪ Т"БХЪ бъ G: 

-ой възпъваше цвътята, ~
crихотворения П. Манджу~ 
!! 1агаше тенденция, като - - 
-,ап стихове изхождайиv : 
зкуство", а пъкъ МаНДЖУr - 3 

за принципа " ИЗRУСТВОТО за 

- За да се nолуча-ъ 
~ напише или издекла. . I-!?i: 

:-пхове за духовна, е.сте.. 
_ рата, за обществото, ОСЕ. 

- -упаво - говор-Еше съ В-=-



iгCЪ. Орце п. Нордановъ, катс 
- :тои повече, напусна ни и ck 

анджуковъ останахме да про. 
,.,етната - една млада и доста 
:: ;xrзбра, че Сме македонци. Въ 

Е:.:!craвихъ за студентъ, а Ман
.-:гзвахме легки шеги и дамата, 

:: своята напитка, т. е. своя . ге. 
~ {"": полуирония-полусериозно и 
:'" ме задължавате чакъ ОТВЪДЪ 
-о::горически искаше да ни каже, 

с.1ецъ което напусна нашата 
:-:/щъ малко и ние излtзохме 

- '7';.q>a . По пжтя, съвсемъ слу
~ ?Сботи И разговорътъ ни бързо 
Ь :е заведе, че презъ цtлото 
_Е: дЪ Пловдивъ, нищо не можа 
Н7И-Солунъ, а се изразходваха 

I 

C-:J8на Обясняваше, че не било 
-:-ъй като условията и обстоя

5....iili .10Ши. f1зъ малко прибър
::..-:оуrlOтрtби тъзи пари". 
~;;нo П . Манджуковъ. 
:т. ;>:вби: . . 
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Орце разбра, че между насъ е станало нt.що. f1зъ мъл
чехъ все още сърдитъ, безъ . да приказвамъ. 

МаНДЖУI<ОВЪ разправяше, Орце се смtеше, а по-сетне и 
азъ се заразихъ отъ rnхния смtхъ и почнахъ да се смtя. 
Сърднята ми мина. Станахме, облъкохме се и все още разго'-' 
ворътъ ни бъwе - защо и какъ сме се сбили презъ нощыа и 
какъ бастуня на П. Манджукевъ се счупилъ . .. 

Презъ деня азъ не искахъ да излизамъ заедно съ Ман
джуковъ, та той самъ излъзе изъ града, а азъ и Орце оста
нахме въ квартирата . 

- Защо се сбихте съ Манджуковъ  запита ме Орце. 
- Понеже не завърши никаква работа въ Пловдивъ и по 

ж. п. линия Ксанти-Солунъ, азъ му заявихъ · въ очитъ, че той 
е злоупотръбилъ сумата, - му отговорихъ. 

Орце п . Йордановъ, следъ като обрисува добре Манджу
кова, заяви, че вината била въ мене, защото Манджуковъ не ' е 
злоупотрtбилъ нищо отъ паритъ . . 

- Да, но кжде сж паритъ - отговорихъ азъ. 
- Ти можешъ да му заявишъ, че е изразходва лъ паритt, 

безъ да постигне никакъвъ резултатъ, но да му кажешъ, че ги 

е злоупотрt.билъ - това е много; зашото изразходване и зло
употрt.бяване не е едно и сжщо - каза Орце и започна да се 
подсмива. 

f\зъ все още не искахъ да се призная за виновенъ, като 
искахъвсичката вина да стоваря върху Манджукова .ВДигна бастуна си и съ 

Орце сполучи да ме разубеди и да ми внуши, че наистина;ю главата и paMeHeтt, го 
азъ съмъ виновенъ и ни подобри съ Манджукова. 

Вечерыа отидохме въ една бирария-градина, за да се набастуна и го ударихъ по 
хранимъ съ кебапчета. За всъки новоподнесени 5 кебапчета,

единъ-другъ, но все пакъ 
Манджуковъ изтъкмяваше по НЪКОЙ куплетъ. Неговитъ слово· 

;-~~:: 
-.~. с"'Ъ 
ое'1Ъ . 

едl1НЪ отъ другъ, ругаемъ 
изливания ни разсмиваха въ продължителенъ смъхъ. Пъкъ 1'1стражаритъ по улицата 
самия Манджуковъ като . ни погледнъше съ своитt "котешки"

По това време много 
очи, безъ друго тръбваше да се смtемъ, защото неговиrn гри~ 

:Ъ зr.:.треШностьта на страната. 
маси не ни даваха възможность да вземемъ сериозенъ · видъ. 

- ?г ~~ ареста, ОТколкото отъ 
Съдържанието на импровизиранитъ куплети, написани или де· 
кламирани отъ Манджуковъ, нъкои отъ тtхъ бъха цинични, 

ь -:олунощь се прибрахме въ обаче, много отъ ТБхъ бъха пропити отъ лиризъмъ. Съ тБхъ
t........:.;и легла, легнахме пакь по той възпъваше цвътята, зефира , природата и пр .. Съ тtзи къси 

- за BCtKorO по една, а се стихотворения П. Манджуковъ ни развеселяваше, като въ rnхъ 
:-~ · .... е се гърбомъ и така сме влагаше тенденция, като подиграваше онъзи поети, които пи

шатъ стихове изхождайки отъ правилото "изкуството за самото 
- i"'".:!e п . Йордановъ бtше ста изкуство". а пы<ъ Манджуковъ, като убеденъ "анархистъ", бъше 
~ОЙ бtше седналъ на единъ за принципа "изкуството за живота" . 

.-IJ.iе и двамата бtхме будни, - За да се · получатъ нъколко кебапчета, заслужава да 
се г.оглеждахме единъ други. се напише или издекламира нtкой куплетъ, но да се пишатъ 

. ': 3a~'IЪ тънъкъ бастунъ; Tt стихове за духовна, естетическа наслада при тtзи неволи на 
'2r.·с 'RОВЪ, обръщайки се къмъ хората, за обществото, освенъ че е безцълно, а и смtшно и 

!е. глупаво - говорtше съ възторгъ П. Манджуховъ. 
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86. Пренасянето на д~намитаотъ София презъ ЦаРИi'радъ 
ВО Солунъ 

Орце п. Йордановъ замина. Димитъръ Мечевъ тр-Ббваше 
да замине да ликвидина съ наетия . отъ него дюкянъ и да се 

заВЪРh!е обратно въ София; П. Манджуковъ замина за Плов
дивъ, а азъ за Кюстендилъ. Прибрахъ динамита и с: върнахъ 
благополучно въ София. Следъ една-две седмици доиде и ди
митъръ Мечевъ. Двамата наехме една малка стая на ул. "Св. 
Кирилъ и Методи", като при насъ дойде да жив-Бе иДавче 
Мискановъ, родомъ отъ гр. Велесъ, ТЪРГОВСI<И служащъ при 
"Бр. Урумови", т' ърговци на колониялъ. 

Орце п. Йордановъ б-Бше вече нам-Брилъ въ Цариградъ 
едно лице, което тр-Ббваше да приеме динамита и да го пази 
временно. Това лице б-Бше Ннна Шепецъ, по народность ун
гарка, по професия кабаретна П'Бвица въ локала "Кристалъ"
Пера. Ние по два пжти въ седмицата чрезъ Миланъ СаЗД08Ъ 
изпращахме по 5 килограма динамитъ. Както казахъ по-горе, 
Миланъ Саздовъ б-Бше гарсонъ въ вагон L -ресторанта въ кон
веиционала. Вс-Бки пжть, когато влака пристигаше отъ Бъл
градъ, единъ отъ насъ съ едно малко количество динамитъ, 

грижливо поставенъ и нареденъ въ единъ специално направенъ 

отъ платно патрандашъ, който препасвахме на пояса и нарочно 
обличахме палто или мушама, за да не сезабел-Бжи, когато 
стояхме по перона на гарата да чакаме влака. Въ влака се кач
вахме ужъ да изпращаме н-Бкой познатъ. Когато влака спираше 
на гара София, Миланъ обикновенно бъше заетъ или съ работа 
въ самия ресторантъ или услужваше на останалия персоналъ 

при приемане или преД::lване на разни предмети или хранителни 

и др. припаси, необходими за нуждит-Б на ·ресторанта . Ето защо, 
по н-Бкогажъ изваждахме нарочно билетъ до първата станция 
Казичани и следъ като пжтницит-Б заемаха своит-Б м-Бста, кори
дора на вргона се изпразваше и ние усп-Бвахме да нам-Бримъ 

· време, когато Миланъ Саздовъ  пакъ ужъ по работа - мине 
презъ !{оридора на вагона, да му предадемъ пакета, който 01Ъ 
своя страна бързо го поемаше и внасяше въ самия вагонъ-ре
сторантъ и го оставяше на едно прикрито м-Бсто, кждето при 
минаването на границата, нито българскит-Б, нито турскит-Б мит
нически власти претърсваха, нито даже влизаха. Пакетътъ 
той свободно занасяше до Цариградъ и следъ като всичкит-Б 
пжтници слизаха отъ влака, Миланъ  като служащъ въ ва
гонъ-ресторанта съ особенна униформа, преди да напусне ва
гона вземаше пакета, опасваше го на пояса и добре стъкменъ, 
чисто облеченъ и прибра нъ, обикновенно половинъ часъ по· 
късно следъ слизането на пжтницит-Б, излизаше отъ вагона и 
.отиваше въ града, кждето тр-Ббваше да престои едно ц-Бло де
нонощие, до като пакъ съ сжщия вагонъ се върне обратно за 

София-Б-Блградъ. Миланъ по тоя начинъ пренасяше и изваж

__ е отъ гарата динами:е . ~:; 

_~- eцъ, която го приби "":':': :: 
. лъ за багажа. 
Оказа се, че предавг :е- : 

- 10ридора на вагона на - 
:)J1скъ за Миланъ Саз;::_s: 
":'3I1НО находящи се 3= 

:: -о единъ гарсонъ въ ~;:~:

. че Миланъ получаЗё - .:; 
а и се изложи fv\ и .сп= 

-ъ, по който да предаз;:::·':: 

.. или н-Бкой отъ .насъ ': ё :

-", когото и да било: пж-..:и 
:  егитъ на Миланъ въ Вё-: ' 

-:еследваха .или по-пра асо Ki:. : 

.-; е би н-Бкой отъ тt.x= -
:-Z:-Jалит-Б служащи в" " i:-:' 

о -З0ТО му се удаде П?б= 

:- :,Оско-българската. Въ '-.. ' 
;:ше лавабо, подъ коет,) -:. 

:-~ .J,ъсчени вратички. Н е - 
:- JSJВаше на гара София. З -
~ : ~ъ малъкъ свърделъ . ::.... . 
-:с,: "а малка металическа ОЮ:. ~ 

-::~e, единъ отъ насъ се ка-

_-траща н-Бкого и най-наnре': 1 
:=-;на-ресторанта. Следъ }{;:
_. · " ахме въ нуждника, б", З_ 

- rnя падрондашъ и г ":~ --= 

~ -~ичката подъ лавабот~ 
-- ' LВаше и Миланъ и 1'1 аше :.

.: аже до Пловдивъ и 
. 2НТЪ да прибере пат O~.: ~ 

_=---ата партида динаl'iИТЪ ::::
а во възнаграждение.;: ':"3 

новенно презъ Bpe~e ~ 

~ -;: то тр-Ббваше да ОТИ':: ': 
. ета, да се почерпятъ и:: -= цв-Бтя, или н-Бкои ДР ' · " -

3 , която симпатизираше I-! 

- .а глава. 

За неизлишно СмЪтгt·; -= 
-=_ е много енергиченъ и С'=: 

::.  :шанинъ, съ гол-Бма OX07~ 
_~ ' енъ дългъ спрямо своЯ7~ 

- '- DЧНО нашит-Б поржчки. бе; ' 
- :::JИето на динамита И К<: 

_:iриградъ . Димитъръ Ме-- : 



отъ София презъ ЦаРИi'радъ 
." унъ 

..J v.;'1ИТЪРЪ Мечевъ трtбваше 
~ отъ него дЮкянъ и да се 

е.'i.~жуковъ замина за плов
Е ::ахъ динамита и се Върнахъ 
= .:::-rё3·цве седмици ДОйде и Ди

-=.: :; а малка стая на ул. "Св. 
:-;0 .:;оЙде да живtе иДавче 
: :"" :-Ърговски служащъ при 
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даше отъ гарата динамита, като на части го предаваше на f1HHa 
Шепецъ, която го прибираше въ единъ сандъкъ, който ужъ Й 
служилъ за багажа. 

Оказа се, че предаването на динамита на софийскатu гара 
въ коридора на вагона на пЖ,ть за Казичене бtше съпроводено 
съ РИСI{Ъ за Миланъ Саздовъ, тъй кат) било отъ пжтницитt 
случайно находящи се въ коридора на вагона, а особенно отъ 
другъ единъ гарсонъ въ вагонъ-ресторанта се забелtзва на два 
пжти, че Миланъ получава пакети. За да не бжде ' откритъ ди

( -~.i .-:Ъ. 

I:<-'€ Нё1Ntрилъ въ Цариградъ 
.е-·:е динамита и да го пази 

--= .еиъ. по народность ун
- :: ЗЪ локала "Кристалъ"

~:; чрезъ Миланъ Саздовъ 
- =. Както казахъ ПО-горе, 

'0 за -он L -ресторанта въ КОН
-:t'<a пристигаше отъ Бtл. 

кол ичество динамитъ, 
.:: ':' .::ii'o специално направенъ 
:- аза Х'1е на пояса и нарочно 

! = ё не се забелtжи, когато 
:: -.z :-:e влака . Въ влака се кач
; ,-?i Ъ. Когато влака спираше 
:: %-2Je заетъ или съ работа 

i.Le ~ij СУ-:Таналия персоналъ 
'ТреД1'<lети или хранителни 

'- "5 на ресторанта. Ето защо, 
5.... .1eТb цо първата станция 
3ао:: ",а ха Своитt МБста, кори

усп-Е;вахме да намtримъ 
,"0';0,(:, ужъ по работа - мине 

..: ::!a~eмъ пакета, кОйто отъ 
,'~сяше въ самия ваГОНЪ'ре
~'(рито МБСТО, кждето f1:ри 
- = :>а<итt, нито турскитt мит

,4дже влизаха . Пакетътъ 
::!ъ и следъ като ВСичкитt 

':: - като служащъ въ ва
ма. преди да напусне ва

.з пОяса и добре стънменъ, 
3СНJЮ половинъ часъ по

Г"5, излизаше Отъ вагона и 
е Ле престои едно цtло де
1.,-ОНЪ се върне обратно за 
.,з.чинъ пренасяше и изваж

намита и се изложи Миланъ Саздовъ, измислихме другъ на
чинъ, по който да предаваме динамита на Миланъ, безъ послед
ния или нtкой отъ .насъ да БЖ,де забелtзанъ или заподозрянъ 
отъ когото и да било: пж'тникъ, случаенъ детективъ или отъ 
колегитt на Миланъ въ вагонъ-ресторантъ, които взаимно се 
преследваха' или по-право казано взаимно се контролираха, за 

да не би нtкой отъ ТБХЪ - безъ да сподtля печалбата съ 
останаЛИГБ служащи въ вагонъ-ресторанта - да контрабандира 
каквото му се удаде презъ турско-българската граница или 
сръбско-българската. Въ нуждника на единъ отъ вагонитt 
имаше лавабо, подъ което МБСТОТО бtше праздно и заградено 
съ дъсчени вратички . ' Ние предварително, когато влака пре
стояваше на гара София, вжтре въ дулапа, подъ лавабото, съ 
единъ м'алъкъ свърделъ отворихме една дупчица и поставихме 

една малка металическа окачалка (кука) . Когато влаl{а присти
гаше, единъ отъ насъ се качваше въ вагона ужъ да търси или 

изпраща НБКОГО и най-напредъ забелtзваше даЛI-j Миланъ е въ 
вагона-ресторанта. Следъ като макаръ отъ далече го виждахме, 
влизахме въ нуждника, бързо сваляхме предварително пригот
вения падрондашъ и го ОI<ачвахме на закачалката, затваряхме 

вратичката подъ лавабото и пакъ излизаме на перона . Влакътъ 
тръгваше и Миланъ имаше възможность не само до Казичане, • 
а даже до Пловдивъ и по-нататъкъ да намtри най-подходящия 
моментъ да прибере патрондаша-пакетъ. Така ние пренесохме 
цtлата партида динамитъ За цtлата работа Миланъ не взеf\'Iaше 
никакво възнаграждение, а само разноскитt, )юито правtше 
обикновенно презъ време на прибиването си въ Цариградъ, 
когато трtбваше да отиде до f1HHa Шепецъ, да и предаде 
пакета, да се почерпятъ или да 1--1 предложи малъкъ подаръкъ 

отъ цвtтя, или нtкои други дребулии, както се полага на една 
дама, която симпатизираше на нашето дtло и рискуваше съ 
своята глава . 

За неизлишно СМБтамъ да добавя, че Миланъ Саздовъ 
бtше много енергиченъ и съ06разителенъ младежъ. Той, като 
велешанинъ, съ голtма охота и съзнание, че изпълнява единъ 
свещенъ дългъ спрямо своята поробена родина, изпълняваше 
най-точно нашитt ПОрЖ,ЧКИ, безъ да се интересува какво е предна
значението на динамита и какво възнамtряваме да правимъ 
въ Цариrpадъ. Димитъръ Мечевъ, като по-песимистъ, по НБкога 
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много се опасяваше, главно поради това че Миланъ Саздовъ 
б-Бше много младъ и можеше да не се съобрази за всичко и да 
попадне въ ржцет-Б на турската полиция. Но за неговаизне
нада, Миланъ Саздовъ се оказа много сржченъ и съобрази
теленъ конспираторъ. 

Нека добава малко и по отношение на Анна Шепецъ. Тя, 
преди да постжпи въ вариетето "Кристалъ" въ Цариградъ, б-Бше 
кclмариерка въ хотелъ "Батембергъ", въ София. Това и даде 
възможносiъга да се опознае лично съ мнозина отъ македон

скит-Б дейци, които временно жив-Бяха въ хотела или пъкъ се 
хран-Бха въ ресторанта. Отъ нейни'г-Б наблюдения на известни 
наши дейци, живущи или отиващи на срещи при живущит-Б въ 
хотелъ "Батембергъ", тя - макаръ и унгарка - съ своето 
отзивчиво сърдце и благородна · душа горещо симпатизираше 
на македонцит-Б и македонската кауза. Тя - още като и се 
направи предложението да замине въ Цариградъ и ни бжде 
въ услуга  съ радость прие възложената и миссия, безъ много 
да се уплаши отъ последствията, кОито ежеминутно можаха · да 

и се струполятъ на главата . Ние, обаче, не я в-Брвахме и · см-Б
тахме, че Анна Шепецъ ще ни услужва само срещу пари. За
питахме я, какво възнаграждение ще иска за услугата. Обаче, 
за наша радость, тя горда и см-Бла унгарка, ' отхвърли ТOI;за наше 
предложение, като заяви, че за пари тя н-Бма нам'врение да 
върши работа , а ще работи безплатно, като знае че ще бжде 
въ услуга на едно св-Бто д-Бло, защото обичала македонцит-Б, 
които за свободата на своята родина умирали, безъ да мислятъ 
за земното си щастие и защото знаяла мнозина отъ т-Бхъ, които 
временно сж жив-Бли въ хотелъ "Батембергъ", млади и хубави 
момчета какъ сж умр-Бли за своята родина. 

Но за да отиде въ Цариградъ поиска да и услужимъ, като 
откупимъ заложения и багажъ ОТ1, единъ комисионеръ-лихваръ, 

за да се снабди съ пари и · замине за Цариградъ, кждето тя 
разчитала, че ще бжде по-щастлива и че ще нам-Бри по-добра 
работа. Ние, разбира се, съ удоволствие приехме молбата и 
отидохме при комисионера-лихварь. Оказа се, че нейнит-Б вещи 
СЖ заложени за 5 напалеона, но и ние тр-Ббваше да дадемъ 
още единъ напалеонъ за лихви и за пазене на вещит-Б. Ние 
веднага 'броихме 6 напалеона, и прибрахме заложенит-Б и вещи. 
Когато и съобщихме, че всичкит-Б и вещи сж у насъ, тя ни по
моли да и дадемъ само златнит-Б н-Бща - кръста и гривната 
- тъй като т-Б и били СКЖПИ спомени отъ женитбата, а оста
нал~. т-Б вещи да ги пазимъ ние, тъй като тя н-Бмала · нужда 
отъ т-Бхъ. Ние и изпратихме кръста и гривната, а възглавни
цит-Б и одеялото запазихме и презъ всичкото време употр-Ббя
вахме и си служехме съ т-Бхъ_ Така Ана Шепецъ замина за 
Цариградъ и се установи на работа, за да може да ни услужва 
въ нашата деЙность . . 

Следъ като препратихме всичкия динамитъ, изпратихме 
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.;еобходимитБгилзи съ гръмящо сребро и малко Бикфордовъ 
фитилъ, необходими за взривъ, при евентуална нужда отъ та
!<ъвъ, Миланъ Саздовъ ги отнесе и предаде' на Анна Wепецъ, 
ото се оказа силно привържана къмъ нашата кауза и безъ 

страхъ и съ голtмо съзнание пазеше нашитt материали, до 
като се прибраха въ нейната квартира. 

87. Магазина-бакалница. ВЪНШНОТО прикритие 

Тоя динамитъ отъ Цариградъ, натоваренъ въ две бурета 
като "риба", бt препратенъ въ Солунъ и ПО тоя начинъ на
шитt другари-гемиджии имаха вече динамитъ на разположение 
и можаха да се заематъ по-усилено да изкопаятъ цtлия каналъ. 

Бившиятъ дюкянъ-бръснарница бtше заетъ отъ други, а Орце, 
отъ презъ лtтото на 1902 година бtше наелъ единъ другъ 
магазинъ, съседенъ на бившата бръснарница. Въ този магазинъ 
се уреди бакалница съ всичкитt принадлежности на единъ 
подходящъ за улицата магазинъ съ колониялни СТОКИ, съ спе

циални шкафове, два вида вt.зни, разнообразни стоки: оризъ, 
фидета, захарь, разни видове бутилки съ КОНЯI{Ъ прилично на
редени, кутии съ сардели, сирене, . пити кашкавалъ и пр. и пр. 

Отъ избата на магазина се копаеше канала, обаче, за да не 
става двоенъ трудъ, а най-главно за да се облегчи изваждането 
и изхвърлянето на пръстьта, което бtше въ случая най-трудно 
да се прикрие. Най-напредъ другаритt въ Солунъ бtха изко
пали единъ малъкъ каналъ, до като намtрятъ стария каналъ 
изкопанъ още презъ 1900 година. Щомъ намtриха стария ка
налъ, пръстьта отъ новия каналъ се поставяше въ праздното 

МБСТО на стария каналъ. Когато вече канала се копаеше, презъ 
всичкото време на избата бtше и динамита, пригоденъ, готовъ 
въ всtки моментъ да се запали или ПЪ къ въ случай че ",!ага
зина бжде откритъ, онtзи които работtха канала, можаха да 
иматъ време на бързо да отвлекатъ динамита до дъното на I{анала, 
и да го възпламенятъ. Това бtше единственото и най-сигурно срБД
ство, щото при каквато и да е случайность или евентуалность да не 
може динамита да се залови и да се свърши съ канала, тъй !{акто 
презъ 1901 година се свърши прозаично съ подземието при 
Цариградската "Банкъ Отоманъ" . Наистина, акциятъ въ своята 
цtлость нtмаше да се свърши успtшно, но все пакъ въ случай 
на откриване поне щtше да свърши съ нtщо, а не съ нищо. 

Магазинътъ-бакалница бtше "притежание" на Марко Бош
наковъ, РОДОМЪ отъ Охридъ, нашъ познатъ въ София. Той на
рочно биде изпратенъ въ Солунъ за "дюкянджия", като лице 
непознато на нащитt познати въ. Солунъ, за да не би магазина 
да станеше пакъ свърталище на близки, но нежелани наши 
познати и приятели - живущи ВЪ Солунъ. Това наше желание 
не можеше напълно да се реализира, тъй като все пакъ по
знати на Орце, на Владо Пинговъ, на Коста - велешани или 
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солунски граждани-българи, сегисъ-тогисъ спохождаха магазина. 
Сжщо така, н-Екои охридчани, живущи въ Солунъ, като прия
тели и познати на Марко 60шнаКОI;IЪ, по н-Екога дохаждаха 
въ дюкяна, обаче безъ да знаятъ какво , има и какво сеработи 
въ избата му и подъ улицата. Тайната, прочее, б-Еше запазена, 
въпр-Еки приказкит-Е на н-Екои словоохотливи наши познати, 
които вс-Еки по своему си б-Бше съставилъ по едно понятие 
за другарит-Е-гемиджии, повечето велешани, синове на видни 
граждани въ Велесъ, които далечъ отъ родителит-Б си, нарочно 
жив-Еятъ въ Солунъ, за да гуляятъ и водятъ по-разпустнатъ 
животъ, безъ да бждатъ контролирани отъ родителит-Е или 
роднинит-Е . И полицията тоже имаше сжщото понятие за всич
кит-Е другари-гемиджии въ Солунъ. По сведения на Н'ЕкОИ отъ 
полицаит-Е въ Солунъ, като Панайотъ Ефенди, бившъ полицай 
въ Велесъ, полицията гледаше на всички като на млади хора, 
които, подъ разни претексти предъ родителит-Е си. жив-Бятъ 
ВЪ Солунъ, само и само да сж далечъ отъ т-Ехъ, за да водятъ 
по-разпуснатъ животъ по кафенета, бирарии и увеселителнит-Е 
заведения . Това, разбира се, б-Еше най-хубавото и безопасно 
прикритие предъ полицията. Ние се радвахме за това мнение 
на полицията, Последнята б-Бше доволна ... почти не се интере
суваше, а ние б-Бхме още по-доволни, че сравнително спокойно 
и свободно .. гуляехме", .. пиехме " и се .. весел-Е хме" . 

88. Македонци комити - терористи въ Солунъ 

При ТЕЗИ обстоятелства, нито единъ отъ другарит-Е  ге
миджии не бъше пусналъ брада, нито пыъъ носеше н-Екой кас
кетъ или изобщо даваше видъ, че е страшенъ, зълъ комита, 
или СТРQГЪ-СУровъ терористъ, каквито по това време ги имаше 

въ н-Екои градове, включително и Солунъ, м-Естонахождението 
на Ц. К на ВМРО, който за вс-Еки случай постоянно поддър
жаше h-ЕкоЛl<О терористи, обикновенно физически здрави мла
дежи, които по запов-Едь на Ц. К ВСИЧI<О можеха да извър
шатъ, стига да имъ се даде нареждане и имъ се внуши. Съ по
добни легални " комити" - терористи н-Екои отъ гражданит-Е 
имаха разправии, а въ това число б-Ехме и ние . Само че рабо
тата съ насъ б-Еше н-Екакъ си малко по-деликатна и не см-Еяха 
да се проявяватъ спр-Емо насъ съ бруталность, защото знаяха, 
че н-Екои отъ насъ сж добре познати почти на всички членове 

на Ц. к.. на ВМРО, а освенъ това отъ Ив. Гарвановъ, отъ А. Пирговъ 
т-Е знаяха, че и ние сме н-Ещо като тЕхъ, само че недисциплинирани 
"момчетии", луди глави, ноито мжчно могатъ да се уязватъ, безъ 
да не се предизвика н-Екоя афера, която може да бжде опасна и 
вредна за "д-Блото". Въ сжщность, членовет-Е на Ц. к..  особенно 
Ив. Гарвановъ - се страхуваше и гледаше по-скоро своето спо
койствие, въпр-Еки че ни кръвно мразеше и искаше да ни раз
гони, унищожи, обаче, това не му се отдаваше и по всичко ли
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10,1 НИ, че сравнително Спокойно 

и се "весеЛБ хме". 

- терористи въ Солунъ 

iO единъ отъ другаРИТБ - ге
нито пыъъ носеше НБКОЙ кас

!е е страшенъ, зъпъ комита, 

< вито по това време ги имаше 

-Iеше, следъ направеНИТБ вече приготовления, че НБмаше да му 

се удаде. Орце п. Йордановъ на НБКОЛКО пжти ясно И катего
рично му ББше заявилъ, че въ случай на НБкое покушение 
СПРБМО когото и да е отъ ' другаРИТБ-гемиджии въ Солунъ или 
Велесъ, той лично ЩБше да отговаря съ живота си. Ив. Гар

вановъ много добре познаваше Орце п. Йрдановъ още ' като 
ученикъ, а още повече по-отблизо го опозна следъ като има 
ВЪЗможностьта БЪ разстояние на 1-2 години презъ пребивава
нето му въ Солунъ, да има срещи и работа съ Орце, чиято 
твърдость, решителность и храбрость Иванъ Гарвановъ отлично 
познаваше и за всичко си даваше смБтка. ОстанаЛИТБ членове 
на Ц. 1<., ВЪПРБКИ че напълно ББха съгласни съ Ив. Гарвановъ, 
къмъ насъ бtха винаги любезни и по народни, комитетски ра
боти даже и дума не ставаше. ТеРОРИСТИТБ около Ц. К. знаяха, 
че ние не сме добре съ Иванъ Гарвановъ, обаче, и ТБ дали по 
заПОВБДЬ на Ц. К. ИЛИ отъ ГОЛБма "храбрость ", освенъ че кро
туваха, а ББха станали тъй тихи, тъй примирителни и когато ни 
срещаха презъ деня или НОЩЬТ,! по УЛИЦИТБ, минаваха като 

най-опитомени гължби . 
Азъ и днесъ, когато пиша ТБЗИ редове, още питая 

една органическа омраза и се отвращавамъ отъ ТБЗИ и ТБмъ 
подобни "терористи " - екзекутори, които СМБтамъ като пред
вестници на всички ОНБЗИ македонци, които, както въ минC'iЛОТО, 
ТЪЙ И тогава, а и по-късно само като физически СЛБПИ орждия 
ББха използувани отъ " видни и авторитетни" на времето маке
донски "дейци" отъ всички фракции въ движението, обзети 
само отъ злоба и мъсть, безконтролно убиха свои сънарод
ници, повечето отъ които ББха обвинявани въ разни "престжп
ления" и разколничества само за това, че не сж желаяли да 

миСлятъ и разсжждаватъ съ ума на ДРУГИТБ, а съ своя соб

<и случай постоянно поддър
-1 Солунъ, МБстонахождението 

ственъ умъ. 

Както въ миналото, така и по това време, а още повече 

К. всичН'о можеха да извър
еенно физически здрави мла

по-късно, когато македонското национъ-освободително движе

ждане и имъ се внуши. Съ по ние се лиши отъ съзнатеЛНИТБ, преданни и БЛИЗI{И дО маСИТБ 

)исти НБКОИ отъ граждаНИТБ лица - РЖl<оводители и изпадна въ ржцеТБ на НБКОЛКО амби

) ББхме и ние . . Само че рабо ЦИОЗНИ, КОЛl<ОТО ограничени съ СВОИТБ революционни схващания, 

лко по-деликатна и не СМБяха толкова фанатизирани РЖКОВОДНИ личности, които безгранично 

бруталность, защото знаяха, дадоха ходъ само на своит1> прищевки. на СВОИТБ лични амби

fати почти на всички членове ЦИИ и страсти, като се поставиха въ УСЛУГИТБ на отговорни и 
неотговорни фактори на балкаНСКИТБ държави и ТБХНИТБ реакИв.Гарвановъ,отъ А.Пирговъ 
ционни правителства (турско, сръбско, гръцко или българско),;хъ, само че недисциплинирани 
които ЦБляха било свои държавни или чисто партийни цели 1110 могатъ да се уязватъ, безъ 
си служеха и служатъ съ маl<едонци, които използуватъ, за даоято може да бжде опасна и 
прокаратъ свои династически, завоевателни или ДБлежнически!ЛеновеТБ на Ц. 1<. - особенно 
цели по отношение на Македония, а като логическо последствиеrледаше по-скоро своето спо
ОГо това съперничество антагонизма между ВСИЧКИТБ балкански~разеше и искаше да ни раз
народи и, следователно, и народности въ Македония, все повечесе отдаваше и по всичко ли
и повече се развиваше, обстоятелство на ноето най-вече сж раз
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читали и разчитатъ разнитt правителства въ балканскитt дър
жави за своитt открити намtрения и цели за · завладяването 
или подtлбата на Македония. . 

Тtзи невtжествени, несъзнателни, но жестоки и вtроломни 
македонци допринесоха, щото общественото мнение въ Маке
дония, България и Европа за македонцитt изобщо да си съста
вятъ едно превратно мнение. До като въ самото начало на раз
воя на македонската революционна борба въ България и дру
гаде, понятието македонецъ бtше синонимъ на простакъ, не
вежа (хлtбарь, зарзаватчия, зидарь или полуинтелигентенъ чо
В'БКЪ), по-късно, когато размtритt въ използуваl:lето на тtзи и 
т-Бмъ подобни елементи се увеличиха и било въ Македония, 
било покрай границит-Б и съ стотици македонци бидоха невинно 
убити, заклани ~ понятието за македонеца стана синонимъ на 
убиецъ - главор-Бзъ. Това е най-черната точка въ всички гр Бшки, · 
които "дейцитt" въ маке.донското революционно движение на
правиха и всички онtзи лица, които въ разстояние на де ::ети
л-Бтия сж били използувани к.ато слtпи и несъзнателни орждия, 
съ IЮИТО нtкои отъ македонскит-Б дейци или други бал кански 
фактори използуваха за . СВОI1, егоизтични или държавни, дина
стически цtли, бждещиятъ безпристрастенъ историкъ ще при
числи къмъ всички тирани, мракоб-Бсници и джелати на маке
донския народъ, взетъ въ своята съвокупность отъ разни на

родности, различаващи се по племененъ, езиковъ и религиозенъ 

произходъ. Но, паралелно съ това, историкътъ не ще може да 
не от6елtжи, че тtзи и тъмъ подобни елементи сж се намирали 
и сега се намиратъ въ всички народи, а македонския народъ, 

като се изключатъ тtзи елементи, съ всичко въ продължение 
на нtколко десетки години въ своята борба за хлtбъ и сво
бода е далъ многобройни скжпи жертви и е показалъ базпри, С ~ 
мъренъ въ историята на балканск:итt народи хероизъмъ. еое
отрицанието и храбростыа, съ които хиляди македонци мр-Бха 
по всички кжтове на своята родина: Пиринъ, Пелистеръ, Осо
гово, Бабуна, Грамосъ и по всички по-голtми И ПО'малки гра
дове и села, ще останатъ единъ незам-Бнимъ паметникъ, предъ 
който всичкитt бждещи поколения за в-Бчни времена, като ще 
прокг.инатъ своит-Б братя'сънародници, които сж служили и сж 
били използувани отъ заинтересовани лица и фактори, крепи
тели на мракобtсието въ Македония и съседнит-Б балкански 
държави, съ почить и благоговение ще се спомнятъ и ще се 
поучаватъ отъ примtРИТ'Б на своит-Б бащи, дtди и прадtди и 
съотеЧeQтвеници, паднали въ бой или починали по зандани, 
поля и гори, единственно въ името на единъ-единственъ общо

. националенъ идеалъ  свободата и независим ;)стьта на Маке
дония. 

И ПО тоя начинъ, доста тжженъ и печаленъ, достоенъ за 
съжаление и презр-Бние, съ систематичния методъ на преслед
вания и убийства, като проследимъ по-отблизо цtлата история 

'''' акедония и макецоН': 
CJ и съ нищо неопрове:: .-f 

отъ всички поробите .>. .... -
- ъ Историята, наЙ·го;- -:; ~ 

~и всичко онtзи Ma~ё_ -

_ ~eДOHCKOTO освоБ J~ 
, ' а роль и сж бил х := 
~ С:И или по нъкакъвъ с.: . , 
-сТНИ и влиятелни .lП1'4: 

!iHaTa организация, 
:. . . ение отъ самото н.э. 

:::;'ТИ чужди на македочu«гэ. 

- JВJРНИ или HeOTГOBO?~? 02. 

:ти, обаче, на онtзи :·:а"е,: 
- -:::тво, било отъ КОРИСTh 
_:ъзнателно сж били Зе : .--: 

а,-за лица и фактори, 
- =~:оления за вtчни в?е c.~... 

- ито ще ги проклинатъ. 

ственотО заслужено ' :,, -: ,, : 
:''СЮ и македонци за всич!.:' 

~ . та, която рано или К:'О-! _ 

-~I'ffia македонци презъ B~ 

_-:t'J познава историята :а 

J ;~HO освободително дв' 

89. Въпросътъ съ 1 

Презъ последнитЪ · :е:е ..: 

_ q атентатъ, Ива~ъ Гарвг~_з 
д овъ да ни даде пари и = 

-;: '{ОЯ подобна акция , нг !:>. 

~ '"ствената цель на Гapвa~ 
- .....:ето на Ц. К. - Солуw:>. 

ОЙ начинъ не се съгла ~~~ 

- Т\1въ всичко kohueht ?...-:J 
. --= :.ъ като Иванъ ГaBpaH~

- рае , като ни прибр.:J е::
-""'::"0 ние отъ толкова Me::e~ 
_ орътъ на нашата a~ 

=- -.: ;::съ , Битоля и Скопие се 
. ' ....-::·.10 количество - 1ОХ -

Борисъ Сарафовъ за"? : 
~ "илия въ 12 бурета Ka7~ 

_ , <5 чрезъ свои агенти :'1'> 
- , д1я - Дедеагачъ, сrюР=-

- _<: п. Йордановъ, тъй !{зт 
;: 6-Бше гол-Бмъ. Динами;-" 



-елства въ балканскит~ дър
и цели за · завладяването 

r -:- е.1НИ, но жестоки и в~роломни 
Le::-r веното мнение въ Маке
е.::}Нцит~ изобщо да си съста
" <: :-0 въ самото начало на раз
~ :5орба въ България и дру_ 
~онимъ на простакъ, не

:: ~ i{:)И полуинтелигентенъ чо
."'3 5Ъ използуваl:lето на т~зи и 
!<.; ... ~г и било въ Македония, 
- · ~И "Iд!<едонци бидоха невинно 

:: =~юнеца стана СИнонимъ на 
': ?'-' ,,-а ТОЧка въ ВСички ГРБЩ/<И, ' 
: ::;": ВО.<юционно движение на

зъ раЗСТояние на де :: ети
- -:=~И и неСъзнателни орждия, 

::> .::!еЙu и или други балкански 
J1'iНИ или държавни, дина

с -:-з;: тенъ историкъ ще при

':'ъ:ници и джелати на маке
:'30купность отъ разни на

~е.'-tенъ . ези/{овъ и религиозенъ 
-ТОрикътъ не ще може да 

елементи сж се намирали 
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.,3 Македония и македонския народъ, ще дойдемъ до логичес
:! ото и СЪ нищо неопровержимо заключение, пълно съ трагизъмъ, 

че отъ. всички поробители, тирани, завоюватели на Македония 
:lредъ Историята, най-гол~ма виновность носятъ и ще носятъ 
преди всичко он~зи македонци, които презъ разнит~ етапи на 
маl{едонското освоб :)дително движение сж играли по н~коя 
важна роль и сж били съ гол~мо влияние · средъ народнит~ 
маси или по H~KaKЪBЪ ·случаЙ сж се издигнали и сж били авто
ритетни и влиятелни личности, било въ peДOBeT~ на револю
ционната организация, било изобщо въ ц~лото освободително 
движение отъ самото начало до последния день. На всички 
други чужди на македонската кауза лица, групи, организации, 

отговорни или неотговорни фактори, може би, историкътъ ще 
прости, обаче, на он~зи македонци, които - било отъ HeB~
жество, бf1ЛО отъ користь или славолюбие, съзнателно или 
несъзнателно сж били въ услуга на чужди на македонската 
кауза лица и фаiпори, H~Ma да прости и ВСИЧ r{ИТ~ бждещи 
поколения за в~чни времена съ болка и тжга на сърдцето, 
люто ще ги проклинатъ. Това е единствената отговорность, 
единственото заслужено наказание, което такива и T~MЪ по
добни македонци за всички времена ще носятъ предъ Исто
рията, която рано или късно на вс~киму дава заслуженото . R 
таКИВа македонци презъ всички епохи може вс~ки, който горе
долу познава историята на Македонското националъ револю
ционно освободително движение да наброи и посочи. 

-

--4И. а макеДОНСl{ИЯ народъ, 
.. съ всичко въ продължение 

;оя.а борба за хл~бъ и сво
жертви и е показалъ базпри. 

к;r.i:; народи хероизъмъ. Себе
.0 хиляди македонци Mp~xa 

.а : Пиринъ, Пелистеръ, Осо
и ПО-гол~ми И ПО'малки гра
iезам~нимъ паметникъ, предъ 

iЯ за в~чни времена, като ще 
1-JИЦИ, КОито сж служили и сж 
Вани лица и фактори, крепи
Ния и съседнит~ балкански 

не ще се спомнятъ и ще се 
и-rБ бащи, Д'БДИ и прад~ди и 
~ или Починали по зандани, 
го на единъ-еДИнСтвенъ общо

~ и незаВИСИМостьта на Маке

:е:.;ъ и печаленъ, достоенъ за 

~·Iатичния методъ на ЩJеслед

::. по-отблизо ц~лата история 

89. Въпросътъ съ 1000-та килограма динамитъ 

Презъ последнит~ месеци преди извършването на Солун

скияатентатъ, Иванъ Гарвановъ б~ предложилъ на Орце п. Йор
дановъ да ни даде пари и да започнемъ да приготовляваме 

н~коя подобна акция, напр. въ Скопйе, Велесъ, Битоля и пр . 
Единствената цель на Гарванова б~ше, да ни махне отъ седа
лището на Ц. К. - Солунъ. Ние това явно схващахме и по 
никой начинъ не се съгласявахме да напуснемъ Солунъ, а на
противъ всичко концентрирахме само въ този градъ, защото, 

следъ като Иванъ Гаврановъ усп~ да ни "надхитри", да ни 
изиграе, като ни прибра едно гол~мо количество динамитъ, 
който ние отъ толкова месеци очаквахме отъ странство, защото 
разм~рътъ на нашата акция, било. само въ Солунъ, било и въ 
Велесъ, Битоля и СI<опйе се обуславяше и завис~ше отъ това 
гол~мо количество - 1ООО килограма дющмитъ. 

Борисъ Сарафовъ закупи динамита въ ' Белгия и презъ 
Марсилия въ 12 бурета като химикалии (церь противъ филок
сера) чрезъ свои агенти б~ разпоредилъ да се препрати въ 
Турция - Дедеагачъ, спорецъ както се б~ха уговорили съ 

Орце п. Йордановъ, тъй като контролътъ въ солунската мит
ница б~ше гол~мъ. Динамитътъ вече б~ше пристигналъ и Орце 
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ангажиралъ единъ търговецъ гъркъ срещу 10J · лири възна
граждение да извади "стоката" отъ дедеагачката митница и да 

я препрати въ Солунъ, кждето ние трt.бваше да я получимъ. 
Първоначално 1ърговецътъ-гръкъ взе 50 лири, а останалитt. 50, 
съгласно уговорката, трt.бваше да ги получи при предаването 
на стоката. 

Дим. Евангелидисъ търговецъ-гръкъ бt. близъкъ роднина, 
струва ми се, шурей на бившия гимназиаленъ директоръ F\T. 
Наумовъ, съ когото Иванъ Гарвановъ, като съмишленици и 
основатели на Македонскитt. "революционни" братства, бt.ха 
познати и близки. Търговецътъ-гъркъ, преди да замине за Деде
агачъ, съобщилъ на Ив. ГарваН9ЗЪ, а последния представилъ 

предъ него, че тази стока е на Организацията, а Орце п. Йор
дановъ и останалитt. покрай него лица, младежи или "мом
четии " , както по това време Гарвановъ ни е наричалъ предъ. 
свои близки и познати, сж хора на Комитета и, следователно, 
сж подъ негово лично ржководство и подъ тоя привиденъ пре

текстъ склонилъ търговеца-контрабандистъ, щото той, следъ 
като изтегли "стоката" отъ митницата, да я предаде на посо

ченото отъ Гарванова лице въ Дедеагачъ, което щt.ло било да 
му брои и останалитt. 50 турски лири. Търговецътъ заминалъ 
за Дедеагачъ, обаче, въ разстояние на 2-3 дни не се обадилъ 
на Орце, за да тръгне и той, както били уговорили . Орце, оза
даченъ отъ мълчанието на търговеца, отива въ Дедеагачъ и 
въпрt.ки всичкитt. му усилия да се намt.ри и съ познатия и 
близъкъ търговецъ, не успt.лъ . Орце най-напредъ помислилъ, 
че може би, по нt;коя случайность, динамита е Оrкритъ и кон
фискуванъ, а търговецътъ арестуванъ . Въ продължение на два 
дни Орце нарочно е отивалъ нt.колко пж.ти въ митницата, 
въ околийското управление, - само и само по раздвиж
ването на полицията или по други белt.зи да узнае дали 
наистина има конфискувана стока . .. Обаче, напразно! Никакъвъ 
бt.легъ, никаква следа отъ конфискувана непозволена стока, 
нито отъ динамитъ. а още по-малко следа отъ търговеца-гъркъ. 

Орце се завръща въ Солунъ напълно разочарованъ до 
отчаяние. Презъ това време отношенията му съ Ив. Гарвановъ 
все · повече и повече се влошаватъ. На първо време Орце даже 
не е можалъ и да помисли, че Ив. Гарвановъ ще отиде тол
кова далече... 

При наличностьта на този случай съ търговеца-гръкъ, той 
ни писа въ София на всъка цена да се снабдимъ, съ колкото 
се може повече динамитъ и азъ отъ Кюстендилъ презъ Осогов
ската планина да прехвърля колкото се може повече динамитъ 

и всичкитt. бомби, съ които разполагаме. 
Едновременно съ това той влиза въ редовна кореспон

денция съ Борисъ Сарафовъ и го запитва да му отговори, дали 
наистина е изпратенъ динамита, чрезъ коя параходна агенция и пр .. 

Борисъ Сарафовъ нарежда да се провt.ри и параходната 
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= генция "Фресине" отъ Марсилия, съ писмо до л.ицето експе
::rирало стоката, съобщава, какво 12 . бурета химическо произ
З0ДСТВО сж били експедирани отъ Марсилия и на 17. 11. 1903 
:-одина стоката е била изтеглена отъ митницата въ Дедеагачъ. 
Това писмо Борисъ Сарафова препрати до насъ въ София и 

ние съобщихме съдържанието му на Орце ' п. Йордановъ. Явно 
бtше, че динамита наистина бъше пристигналъ, обаче, търго
веца-контрабандистъ вмъсто намъ, умишлено предава стоката 
въ Дедеагачъ на лице, посочено отъ Ив. Гарвановъ, като, 
вмъсто да се завърне въ Солунъ, той бе зъ да се обади на 

Орце п. Йордановъ, заминалъ за F\тина, както отпосле Орце 
научава отъ трети лица.'. 

Играта, която ни скрои Ив. Гарвановъ, . бъ изtубена отъ 
насъ и ние трtбваше по неволя да се примиримъ.Примирихме 
се, обаче, колкото мжчнотии срещнахме за набавяне, пренасяне, 
укриване на новъ динамитъ - толкова повече желанието ни 

на ,BctKa цена да си отмъстимъ на Иванъ Гарвановъ растеше 
у насъ всинца ни, а Орце въ последния ' мементъ .не можеше 
да търпи даже да се ПРИlшзва за Ив. Гарвановъ. 

Въпрtки всичко това, Ив. Гарвановъ не преставаше да се 
оплаква предъ Гоце Дълчева въ ПИС\VJата си отъ нашитъ дру
гари·гемиджии въ Солунъ. Обаче, както ние, така и Гоце Дъл
чевъ и Представителството на ВМРО въ България бъхме се 
вече достатъчно ангажирали едни предъ други, че връщане 

назадъ нtмаше и не можеше да има. F\ и събитията тъй се раз
виха, особено следъ тъй нареченото Горно-ДжумайCi{О възста· 
ние, че за 'дейцитъ отъ Вжтрешната Революци~нна Организа
ция, особенно тъзи, които по това време бъха въ България, 
време за дълги умувания и разправии нtмаше, а всичко бtше 
насочено, кой, какъ по-бързо да влtзе въ Македония, кой, ,{акъ 
да си обезпечи районъ за действие, защото пролtтыа набли
жаваше, а никой не знаеше точно, какво щtше да стане, тъй 
като следъ нещастното Горно,Джумайско възстание почти 
всички приказваха за едно, макаръ преждевременно, но по си

лата на мtстнитt условия налагащо се общо възстание, тъй като 
мtркитt, които вземаше турското правителство, бtха отъ та
къво естество, че почти навредъ се създадоха афери, откри
ваха се чети, а населението почти отъ всtкжде викаше за орж
жие, пушки, патрони и готовностыа за едно възстание, чийто 
край, въпрtки, че НИКОЙ не можеше да предвиди, повечето отъ 

1) Търговецътъ-гърl{Ъ, дим. Евангелидисъ, чрезъ комисионера Жанъ 
Милиджанисъ е успtлъ да изтегли "CTOI{aTa" - 1000 килограма динаNИТЪ 
пристигналъ въ дедеагаЧI{ата МИТН,ица като церь противъ филоксера. По 
свидtтелства на други близки намъ лица комисионера Милиджанисъ е 
билъ арестуванъ въ Дедеагачъ и препратенъ Бъ Одринъ, а пъкъ д. Еван
ге;;идисъ е изб-Вгалъ въ F\тина. След. динамита е билъ, откритъ и кон
фискуванъ, НО не въ митницата, както твърди Ив. Гарвановъ, а въ града, 
следъ като е билъ вече изтегленъ отъ митницата I 
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болшинствот<? на ржководителитъ въ революционнитъ райони. 
желаеха. Даже още въ края на м. октомврий 1902 г. въ София 
отъ тогавашното представителство на В. М. Р. О. бtше взето 
протоколно решение за ' възстание, само че датата не , бъ опре
дълена, а това се предоставяше на Ц. К. въ споразумение съ 
останалитъ три революционни окржзи. 

90. Борбит'h междуцентралисти и върховисти презъ 
1902 година 

Годината 1902 бъше една белъжита и отъ голъмо значе
ние за македонскитъ дейци, както въ Македония, така и въ 
България.. Презъ тази година се изостриха до неимовърность 
борбитъ между централисти и върховисти, отъ една страна, и 
отъ друга - между самитъ върховисти, крилата Цончевъ
МихаИJlОВСКИ и Борисъ Сарафовъ  Тома Давидовъ-Славчо 
Ковачевъ, заедно съ своитъ привърженици. Борбит" започнаха 
още отъ пролътыа и презъ всичкото време по цъла България 
се водъше усилена агитация всръдъ ВСИЧI{И македонски сръди, 
щото конгреса, който щъше да се състои презъ лътото, да 
спечелятъ хората - привърженици на В. М. Р. О.. Агитациитъ 
се водъха отъ централиститъ съ крилото на Борисъ Сарафова, 
който не бъше централисть, но не бъше пъкъ и отявленъ вър
ховистъ, както: Иванъ Цончевъ, Ст. Михаиловски, Ант. Бозу
ковъ, Саракино _ъ и др.. Изхаби се голъма енергия само въ 
агитации и пропаганда въ България. Голъма часть отъ паритъ, 
взети като откупъ за мисъ Стонъ се изразходиха за агитация 
и пропаганда. Въ София се издаваха по два вестника: "Реформи" 
- органъ на Върховния комитетъ и "Право" - органъ на 
В. М. Р. О .. Въ Кюстендилъ в. "Изгръвъ" (Ив. Кеповъ) защи
щаваше тезата на централиститъ, а в. "Струма" - на върхо
виститъ. Общественото мнение въ България се раздъли на две: 
едни бъха съ централиститъ, а други съ върховиститъ. Еже
дневнитъ вестници "Вечерна Поща" (с. С. Шанговъ) и "ДнеЕ\
никъ " (Т. Николовъ"), като информационни вестници, пишеха 
и защитаваха ту еднитъ, ту другитъ. Разцеплението между ма
кедонс.китЪ деятели на централисти и върховисти за широката 
публи[{а въ Бълглрия не бъше ясно обосновано и за мнозина 
изглеждаше, ,{ато несъстоятелно, безпредметно и парадоксално. 
Характерна е една карикатура отъ Алекс . Божиновъ, помъ
стена въ ' " Вечерна поща", въ която се изобразяваше една ви
сока джам' ия, на минарето на която стои султанъ Абдулъ Ха
мидъ съ д"Ьлъгъ голъмъ носъ, препасанъ съ голъмъ поясъ, а 
въ подножието на джамията Иванъ Цончевъ и Борисъ Сара
фовъ, единия съ счупенъ кракъ, ' а другия съ счупена ржка, ис
катъ милостиня Македония, а султана надменно имъ отговаря: 
"Хайде, хайде - двама прояци на една врата не може" . _. 

Общиятъ легаленъ македонски конгресъ се състоя и спе
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челиха върховиститъ. Борисъ Сарафовъ съ СВОИТЕ другари 
пропадна, защото биде представенъ, като ЧОВЕКЪ КОЙТО нъма 
"тактъ", не е "последователенъ" и който пилъе народната 

. пара ... Борбата ужъ се водъше за идеи, таюика, принципи и 
В1;> края на I<раищата се изрази на лична ПОчва. 

Саракиновъ, напримъръ, само и само да подрони автори
тета на Борисъ Сарафова и да внесе смутъ въ конгреса, пуб
лично обвини Б. Сарафова, че последниятъ злоупотръбилъ една 
сума отъ 15-20 хиляди лева, когато сжщия Саракиновъ, ма
каръ отявленъ върховистъ (Цончевистъ) знаеше, че една часть 
отъ паритt бtха изразходвани по подготвящата се акция въ 
Цариградъ и другаде, която Б. Сарафовъ финансираше. Б. Са
рафовъ публично заяви, че една приблизително такава сума той 
ималъ нещастието да "изгуби", когато билъ съ НЕКОЯ "лека 
жена", само и само да даде отговоръ, тъй като по изразход
ването на подобни суми публично не межеше да се каже нищо. 
Обаче, предъ съответната финансова комисия Б. Сарафовъ, под
.крепенъ и отъ други лица, посвътени въ работата, даде своя от
четъ, даде своитъ обяснения и комисията намЪри. че Б. Сара
фовъ б-Бше въ пълна изправность . 

Но желанието на Двореца и Военното Минастерство тръб
ваше да се изпълни а не само централиститt, ТЕЗИ "даскал
чета ", ТЕЗИ "коцкари", кактО тогава нъкои отъ върховиститъ 
наричаха централиститъ, не тръбваше да взематъ въ ржцетъ си 
ржководството на Върховния Македонски К-омитетъ, а и Бо
рисъ Сарафовъ съ своитъ другари и привърженици тръбваше 
на всъка цена да се отстранятъ, като "нетактични", "буйни 
глави ", които бъха изгубили благоволението на Двореца и Воен
ното Министерство . 

Не е тукъ мъстото по-обширно да се спирамъ върху 
взаимноотношенията между тогавашнитъ македонски групировки, 
а само ще подчертая, че . борбата между върховисти, отъ една 
страна, и централисти (включително и Борисъ Сарафовъ съ 
СВОИТЕ другари и съмишленници), отъ друга - взе остъръ ха
рактеръ, ожесточи се и въ резултатъ на това освенъ, че се 

образуваха два върховни комитета, единия начело съ Ст. Ми
хаилов(жи-Ив. Цончевъ, а другия - Инж . Хр. Станишевъ. 
К-ол кото повече борбата продължаваше, толкова повече се из
остряше и ставаше по-жестока, а това се отразяваше вжтре въ 

МаJ<едония, особенно въ Г ,-Джумайско, Петричко и нъкои отъ 
останалитъ погранични околии. Сформировани и екипирани чети, 
,БИlIО отъ Върховния момитетъ, било отъ Представителството на 
В. М. Р. Организация покрай границата и вжтре въ Македония 
се посрещаха, преследваха, сражаваха и обезоржжаваха. Покрай 
тъхъ страдаха други, често пжти съвсемъ невинни хора и то 
лица живущи и действуващи въ Македония .или движущи се 
покрай граНИЧНИТБ МБСТНОСТИ или села и градове въ България 
и Турция. Често пжти куриери и довърени лица на едната или 
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другата групировки се преследваха било отъ еднитъ, било отъ 
другитъ, а даже нъкои бъха убити, безъ да знаятъ самитЪ тъ 
защо ги убиватъ и БЪ какво именно сж се провинил и, че имъ 
се налагатъ подобни тежки и жестоки наказания. 
. Всичко това се отразяваше деморализирующе всръдъ 
всички македонци, а особенно всръдъ българското общество, 
което, като далечъ отъ тъзи взаимни борби и самоизтръбле
ния, безъ да бжде напълно ОСВЪтлено по сжщностьта на спо
роветъ, постепенно взе да охлаждава къмъ всички сжщест
вующи македонски легални и нелегални организации. Мнозина 
пъкъ. даже гледаха на македонскитъ работи съ презрение, а 
при това мнозина трезви, самостоятелни и честно мислящи ма

кедонци се отдръпнаха отъ движението и не желаяха да взе

матъ участие въ него, а се отдадоха на своя частна работа, 
само и само да запазятъ своето достойнство, своята честь и ,ца 
не ставатъ подметки на ржководнитъ личности отъ единия или 
orь другия лагери, защото нъкои отъ водачитъ поставяха 
СВОИТЪ лични интереси и схващания по-горе отъ всичко, въ
пръки, че и еднит-Б и другитъ - които по-вече, кои ПО-Г'lако 
- правъха голъми и груби гръшки по отношение на револю
ционното движение, тъй като тактиката и методитъ на борбата 
и· на еднит-t и на другитъ бъ. една и сжща  въоржжаване 
на населението, чети и подготовка за общо възстание. 

Вжтре, на чело на Централния J<омитетъ бъше вече заста
налъ Иванъ Гарвановъ. Презъ лtтото за задгранични предста
вител и бъха назначени Димитъ?ъ Стефановъ, бившъ диреl (ТОРЪ 
на бi-1толската гимназия и Туше Делиивановъ, бившъ главенъ 
учитель въ Кукушъ. Постигна се едно ново .формално спора
зумение между дветъ страни върху базата на една директива'). 
И то се оказа, обаче, наложено отъ тактически съображения -
да се спечели време за нова по-решителна офанзива: карди
налниятъ въпросъ за възстанието продължаваше да ги дъли. 
Безъ да се денонсира формално сключеното "примирие", не
приятелCI<ИТЪ действия се възобновиха съ още по-голъма ярость 
и тамъ и тукъ. f\TaKYBaHa вече у дома си, Вжтрешната органи
зацйя бранъше доста успъшно позициитъ си вжтре и, отъ своя 
страна, мина въ открито настжпление противъ Върховния коми
Terь въ България. Борбата тукъ се водъше въ сръдата на са

1) Директивата съставена въ духа на Г. Д-ВлчевиТ'в схващаliИЯ кои
статираше, че Iюмитетътъ на Б. Сарафовъ "се е ОТlшонилъ отъ прекит-В 

' задачи lia Организацията въ свободна България", осжждаше остро терфра 
като система на борба и поставяше дейностьта на новоизбрания комитетъ 
въ следнят-В строго опред-Влени рамки: 

Задачата на Македоно-одринската организация въ свободна България 
е не да направлява и ржководи революлионното движение въ Македония 
и Одринско, което се развива при особени специфични условия и не търпи 
НИI!аКВИ пресилвания отвънъ, а само да му съдейства морално и матери

ално, l<aTo сжщевременно изяснява и тълкува неговит-В цели и стремежи, 
както предъ българското и предъ европейското общество. 
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митt дружества, часть отъ които Отказаха да поддържатъ Вър
ховния комитетъ. Въ редовния х6нгресъ, който се свика презъ 
юлий 1902 г., привърженицитt на Вжтрешната организация се 
отцепиха и формално, тъй че следъ конгреса започнаха да 
функциониратъ два комитета: стариятъ преизбранъ комитетъ на 
Ст. Михайловски - Цончевъ съ членове СтоЙчевъ. подполков
никъ Николовъ, F\. Бозуковъ И Г. Бtлевъ и новиятъ съ пред
седатель инж. Станишевъ, подпредседатель Т. Карайо'вовъ и 

членове П. К. Яворовъ, Стояновъ Йорданъ F\сtновъ и Георги 
Петровъ. 

Още преди формалното разцепление борбата между двеТБ 
организации тукъ се водtше чрезъ устно и печатно слово. 
Цtлиятъ македонствуващъ СВБТЪ въ княжеството се нареди въ 
единия или въ другия лагеръ.Каузата на вжтрешнитt намtри 
жарки защитници въ лицето на множество представители на 

интелигенцията съ най-различна идейна окраска. Мнозина видни 
социалисти като Димо Х. Димовъ, Никола Харлаковъ, Вл. Ди
митровъ И др. оставиха на заденъ планъ партията и доктрината 

си и се отдадоха съ страсть на тая борба. Теорията за еволю
ционизма въ революционния процесъ и принципитt на само
стойностьта и сувереностьта на Вжтрешната организация, като 
еманация на МБСТНОТО бореще се населеНИе, допадаха на соци
алистическия манталитетъ. Прецедентътъ отъ 1895 година, 
подозрителностьта на интелигенцията спрямо тогавашния Дър
жавенъ глава и подхранваната предвзета неприязънь КЪМ'Q 

офицерската "каста" тласкаха крайнитt идейници тукъ къмъ' 
лагера. на Вжтрешната организация, макаръ, че действително 
вжтрешнитt, отдалеченитt отъ тукашното влияние отвждни 
деятели НБмаха нищо общо съ социалистическото вtрую. На 
редъ съ ТБХЪ ратуваха и не социалисти, водими отъ побуж
дения, въ които преобладаваше било загриженостьта за застра
шеното скжпо дtло, било дълбокото убеждение въ правотата 
на защищаваната кауза, било безрезервното довtрие и симпатия 
къмъ Г. Дtлчевъ и кжмъ вжтрешнитt Мl1.ченичествуващи ко
рифеи на организацията - Д. Груевъ, Хр. Матовъ, Пере То
шевъ и др. Отъ наЙ'изтъкнатитt между ТБХЪ, които съ перото 
и словото си бtха се поставили въ услуга на вжтрешнитt, 
трtбва да споменемъ F\. Страшимировъ и П. К. Яворова, и 
двамата въ първия разцвtтъ на своя поетически талантъ. ТБ 
заедно съ социалиста Д. х. Димовъ, съ темпераментния публи
цистъ Ив. Кеповъ, редакторъ на в. "Изгрtвъ" (Кюстендилъ), 
съ македонскитt журнали:ти Т. Карайововъ и Ник. Наумовъ 
- първиятъ силенъ съ диалектиката си, вториятъ - СЪ язви

телниятъ си езикъ, бtха главнит-Б пера, КОито изнасяха идей
ната и обикновенна вестникарска полемика срещу върховизма. 

Въ началото на 1902 год. вжтрешнитt имаха вече и свой печа
тенъ органъ, създаденъ специално за нуждитt на спора -
в. "Дtло", КОЙТО, по ДУМИТ'Б на редактора му П. К. Яворовъ, 

П(]велъ Шатевъ  Въ rJ\ЭI(едония ПОДЪ робство . 12 



178 

"даде на читателитt си зо статии върху нарушената отъ коми
тета директива - и нито три поне за разнообразие, противъ 
Турция ... 

Върховистската теза бt отъ мжчно защитимитt предъ ми
слящия свtтъ. Нейната интимна страна изобщо не бtше твърде 
за показъ. Затова комитетскиятъ печатъ съ в. "Реформи" начело, 
не се вдълбочаваше много въ принципни спорове. Нападател
ната тактика, прилагана вече срещу Сарафова, биде турена въ 
действие и спрямо Вжтрешвата организация. Макаръ че послед
ната не можеше да се идентифицира съ една или н1=>колко 
личности, нейниятъ мораленъ обликъ се рисуваше по действи
телнитt или мними прегрtшения на отдtлни нейни членове 
или съмишленици. Голtмитt козове на върховистския лагеръ 
бtха: авторитетътъ на Ст. Михайловски като писатель и мисли
тель, солидното обществено положение на генералъ Цончевъ и 
другаритt му като реномирани офицери, тtснитt морални връзки 
съ българската армия, TtXHOTO влияние, по-С/юро предполагаемо 
отколкото действително, всрtдъ дворцовитt и управляващи 
срtди и т1=>хната лична неуязвимость като нови хора, които 
тепърва има да се проявяватъ. 

Ожесточението на борбата отвждъ, стигнало до кръстосване 
на братското оржжие и до братоубийства, изроди и тукъ улич
ната и печатна борба, достепень, че изчезна взаимното ува
жение между еднитt и другитt борци. Еднитt и другитt се 
рисуваха взаимно по-черни, отколкото бtха. Въ своя най-вулга
.ренъ видъ  въ оня видъ, който най силно действува върху 
проститt и неосведомени хора - междуособицата представля
ваше върховиститt като слtпи проводиици на честолюбивитt, 
егоистични и династически попълзновения на князъ Фердинанда 
въ ущърбъ на маl<едонския робъ, "блюдолизци" и "лаl{еи" на 
българския Дворецъ, а вжтрешнитt  каго сборище отъ "ма
фиоти" , "даскали" и "коцкари", които експлоатиратъ тукъ и 
тамъ свещеното освободително дtло, безъ да мислятъ -- и безъ 
да сж кадърни  да направятъ възстание. 

Но събитията твърде скоро призоваха на работа и еднит1=> 
и другитt и извадиха наяве заблудитt, грtшкитt и "кадър
ностьта" 1). 

91 . Опити за помирение между двата лагера върховисти 
и централисти 

П резъ есеньта на 1902 година видни македонски дейци, 
емигранти, всички високообравовани и ползуващи се съ гол1=>мъ 
авторитетъ, както всрtдъ българското общество, тъй и вср1=>дъ 
макеДОНСКИ1t емигрантски срtди  стоящи ВЪ близки връзни 
съ лидеритt и на централисти и на върховисти - се оформиха 

1) Изъ " Освободителната борба на Македония" отъ Хр, Силяновъ, 
стр. 155-1 57. 
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се разправятъ съ четиТЪ -~ 
.,-::-зп ратъ населението. Въ 
_",tгъ на р. Струма Cal:Ca. 
а.-итанъ Ю, Стояновъ. 



,~11 върху нарушената отъ КОМИ
-оне за разнообразие, ПрОТИВ1: 

Г'" МЛi.чно заЩИТИМИТЕ предъ ми
с страна ИЗОбщо не БЕше твърде 
-", ~ечатъ съ в. "Реформи" начело, 
-;:Jr.нципни спорове. Нападател
.e~y Сарафова, биде турена въ 

.анизация. Макаръ че послед
!%?а съ една или НЕКОЛКО 

••инъ се рисуваше по действи
· ,9 :-са ОТДЕЛни нейни членове 
~ ::: "e на ВЪРХОвистския лагеръ 
~1::~3СI(И като писатель и мисли
Lc:eHrfe на генералъ Цончевъ и 

:!€ Pii. ТЕСНИТЕ морални връзки 
Е·~,.fИе, по-скоро предполагаемо 
-~ .:tворцовитЕ и управляващи 
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въ една помирителна комисия, която си постави за цель да 

ПОСРЕДНИЧИ между двата комитета, да се помирятъ. По инициа
тивата на тази КОМИСия почнаха се редъ срещи, съвещания, 

преговори - които продължиха НЕКОЛКО седмици, обаче, въ 
края на краищата ИЗЛЕзе съ едно комюнике, въ което казваше, 
че принципни различия нъма, но помирение не може да стане. 
Това, разбира се, още повече подрони авторитета и на двата 
лагера, които окончателно се раздълиха, станаха съвсемъ враж
дебни, но нито еДНИТЕ, нито ДРУГИТЕ ОТСТЛi.пваха въ НЕЩО. 

92. Г. ДжумаЙСI<ОТО възстание 

По това време стана и Г. ДЖУllIJайското възстание ~6- 1б. 
Октомврий 1902 година) организирано и предизвикано отъ 
Върховния комитетъ (генералъ Цончевъ, Ал. Протогеровъ, С. 
Стояновъ, Дончо войвода и др.). Възстанието не продължи 
много, НО тамъ кждето се повдигнаха НЕКОЛКО села и кждето 

навлъзоха чети, положението се влоши извънредно много, тъй 
'О-:;Ъ I<ато Нови хора, които 

: Г&E:"'~ъ. СТИгнало до КРЪСтосване 
~~'5ийства, изроди и тукъ улич

изчезна взаимното ува
- :: ци. ЕдНИТЕ и ДРУГИТЕ се 

• • ··0- ::; БЕха. Въ своя наЙ-вулга
игА силно действува върху 
.еждуособицата представля

'~ИЦИ на честолюБИВИТЕ, 
'fflзения на князъ Фердинанда 

-= - б.'Тюдолизци'' и "лакеи" на 
- I<а ro сборище отъ "ма

- '1,0 експлоатиратъ тукъ и 
безъ да мислятъ -- и безъ 

Зъзс,ание . 

-;JНзоваха на работа И еДНИТЕ 
1>, ГРЕШкитЕ и "кадър

двата лагера ВЪРХОВИСТИ 
ан 

-"'НИДНИ македонски дейци, 
ПОЛзуващи се съ ГОЛЕМЪ 

' - - -'-0 Общество, тъй и ВСРЕДЪ 
- соящи ВЪ близки връзки 
г =ЪРХОвисти - се оформиха 

-. едО}-fИЯ '· ОТЪ Хр. СИЛЯНОВЪ, 

като турската влаС1Ь предварително уведомена за всичко, БЕше 
взела всички мърки и още въ самото начало, както четитЕ, 
така и възстаналото - макаръ и малочислено население въ 

г.-ДжумаЙско, преследваше съ голъма жестокость, а четитъ 
оставяха населението на произвола на сждбата и се ангажир

ваха въ сражения СЪ турската ВОЙСI{а и джандармерия. Сраже
нията се ВОДЕха изключително почти къмъ границата, а МЕСТ
ното население - за да се спаси отъ преследвания, убийства и 
безчестия - почна да бъга презъ границата въ България, кж
дето още повече общественото мнение се заинтересува, възбуди 
и както печата, тъй и всички фактори живо се заинтереСУI;!аха 
и искаха всячески Г. Джумайското възстание да се използува, 
,{ато се обърне вниманието преди всичко на общественото мне
ние въ Европа и като се заинтересуватъ компетеНТНИТЕ чужди 
представители въ София и Цариградъ и западно-европеЙСКИТЕ 
Велики сили. llрезъ време на възстанието паднаха убити 95 
възстаници, 130 турци и 45 души отъ мъстното население. По
страдаха 15 села - 340 мжже и 130 жени. Въ България до края 
на м . октомврий 1902 г. избъгаха около 3000 души бежанци. 

"Джумайската околия бъше една отъ сравнително най
добре уредеНИТЕ. Съ изключение на с. Лешко, което остана 
върно на Организацията и на още нъкои колебающи се села, 
околията бъше предварително завладена отъ Върховния коми
тетъ. При все това Организацията положи неИМОВЕРНИ усилия 
да възпре народа отъ увлечение. Къмъ сръдата на септемврий 
тамъ сж съединенитъ чети на Хр. Чернопъевъ, к.р. Асеновъ, 
Сл авчо к.овачевъ и др., броещи около 50 души, съ задача да 
се разправятъ съ четитъ на мичманъ Саевъ и Лефтеровъ и да 
възпратъ населението. Въ сжщия духъ действува по източния 
БРЕГЪ на l) . Струма Сандански противъ приготовленията на 
Rапитанъ Ю. Стояновъ .. . 
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На ?3 септемврий въ с. Жел-Бзница пукна първата възста
ническа пушка. Н-Бколко четници, изпратен~. отъ Саева убиха 
трима спахии. Пристигналата войска завърза сражение съ въо
ржженит-Б селяни И подпали Жел-Бзница. Сжщиятъ день при
стигна съ разв-Бто ЗI,щме четата на Саевъ, засилена съ възста
нали селяни и до вечерьта се сражава съ войската. Докато 
Саевъ се сражаваше, Черноп-Бевъ съ четата си и съ присъеди
нени къмъ него селяни наблюдаваше спокойно отъ единъ да
леченъ върхъ борбата на възстаналия робъ! 

На 23 сеnтемврий станаха сражения и при селата Сърби
ново и Градово между аскера и възстанали селяни, предвож
дани отъ м-Бстния войвода Павле Давковъ. Въ сражение вл-Бзе 
и възстанишкиятъ отрядъ на кап. Ю. Стояновъ . Сраженията въ 
Джумайско се подеха съ нова сила къмъ края на м. октомвриЙ. 
Отъ 19 октомврий до 3 ноемврий станаха шесть сражения (при 
с. Бистрица, на върховет-Б Чаталъ, Факиръ-тепе и М'Бстностьта 
Ибраимецъ). Генералъ Цончевъ взе участие въ тия сражения 
и б-Б раненъ... 

Сражения станаха и въ н-Бкои съседни околии: 3 въ Мел
нишко, 2 въ Петричко и по едно въ Малешевско, Струмишко 
и Разложко. Броятъ на всички сблъсквания между 23 септем
врий и 1 ноемврий възлизаха на 19. 

. Споредъ статистическит-Б данни на "Мемоара" въ сраже
нията взеха участие 2,580 борци и 13,960 турски войници; за
гинаха 95 възстаници. Най-продължителни сражения - 10-12 
часа - сж станали при Кресна, Езерецъ и Жел-Бзница, а най, 
кръвоnролитнит-Б при - при Кресна и Сърбиново-Градево, 
кждетозагинаха 43 възстаници и 108 турци. ') 

До като Върховния комитетъ съ своя апаратъ разтржби 
навс-Бкжде, че въ Македония е избухнало възстание и иска 
европевска нам-Бса, вториятъ върховенъ комитетъ на чело съ 
Хр. Станишевъ чрезъ своя апаратъ и печатъ омаловажаваше 
характера и разм-Бра на възстанието и за да "осв-Бтли" евро
пейск(по обществено мнение, чрезъ разни телеграфни агеНЦI1И 
и даже една телеграма подписана отъ Хр. Станишевъ, съ която 
се съобщаваше, ' че въ Македония възстание н-Бма. 

Възстание има - I{азваха еднит-Б и посочваха лицата, кОИТО 
действуваха, м-Бстата кждето' ставаха сраженията и жертвит-Б 
отъ двеТ-В страни. 

Възстание н-Бма - твърд-Бха противницит-Б имъ и озлобле, 
нието и ненавистьта б-Бха толкова гол-Бми, че не само отд-Блнит-Б 
привърженици и съмишленици на двет-Б групировки въ своит-Б 
спорове дохождаха до явни противоречия, а даже и щабовет-Б 
на двата Върховни комитета публично отричаха КОНI<ретни факти 
и изопачаваха сжщината на всичко станало въ Македония и 

') Изъ "Освободителни борби на Маl(едония " отъ Х р. Саляновъ , 
стр . 178. 

- ': :>ИЯ, като по тоз ~ .
абсурдни, даже и . 

Ja Ъ едни други. 
- . Джумайското B-= ~ :-:;' " · 
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- ~ тивно да се зан~,t. :.tа =;:.:-, :. 
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-= 'И то б-Бше продик . с ": 
:: ъкъ б-Бше пре2.Ю':: ' "!! ,,, 

_-е::ствата и четничес....l ·: -: ' 
Но характерното б~::.. :: 

, -"" iИчеши съ Българ я и :'-
;<О:"lитетъ, чието се.::г.' · --= 
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.а предъ турското I ? :: :::" ." 
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~-. . събития въ MaKe ' o~ Q 

И наистина, преди ' :::'.-:: : 
_ l Jграничнит-Б села и ~:==: 
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. ' _= оглушки, не можеu.: :: -
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='~ ' овниятъ Комитетъ бъ:..::: 
__:-зуваше по силата на за', 

~ е да има за цель да -
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~зница пу/{на първата възета
юпратен~. отъ Саева убиха 

..• а завърза сражение съ въо
·,= ~-! ица. Сжщиятъ день при
= Саевъ, засилена съ възста

F: ;:жава съ воЙс/{ата . До/{ато 
: 0: четата си и съ присъеди
~e СПО/{ОЙНО отъ единъ да
е..:и;; робъ1 
!:Iё '""ieFlИЯ и при селата Сърби
': -;..3с-анали селяни, предвож

-== =ховъ. ВЪ сражение ВЛБзе 
:": . С:-ояновъ. Сраженията въ 
.: ~"'XЪ /{рая на м. о/{томвриЙ. 
·"7 = -: = ;.;а шесть сражения (при 
- ': i\t1ръ,тепе и МБСТностьта 

'ча :::тие въ тия сражения 

~сецни ОКОЛИИ: 3 въ Мел
" '1алешевско, СТРУМИШI{Q 
-= :«вания между 23 септем

-1 на " Мемоара" въ сраже
~ .3,960 ТУРС/{И войници; за

· 'v.:-е.lНИ сражения - 10-12 
-рщъ и ЖеЛБзница, а най
а и Сърбиново-Градево, 

турци.') 

:ъ своя апаратъ разтржби 
з5ухнало възстание и иска 
;овенъ /{омитетъ на чело съ 
ъ и печатъ омаловажаваше 
T~ и за да "ОСВБТЛИ" евро
~ разни телеграфни агеНЦI1И 
)тъ Хр. Станишевъ, Съ която 
Iъзстание нБма. 

ГБ и Посочваха лицата, които 
Ixa сраженията и жеРТВИТБ 

)ОТИВНИЦИ:ГБ имъ и озлобле
ЛБМИ, че не само ОТДБЛНИТБ 
веТБ груПировки въ СВОИТБ 
) речия, а даже и щабовеТБ 

о отричаха КОНl<ретни фа/{ти 
станало въ Македония и 

/(едония " отъ Хр. Сапяновъ, 

България, като по този начинъ дохождаха до съвсемъ нело
гични, абсурдни, даже и СМБШНИ заключения, за да се компро
метиратъ едни други. . 

Г. . Джумайското . възстание, по . характера и раЗМБра си, 
въ нищо не се различаваше отъ чаСТИЧНИТБ македонски възста
ния въ Кресненско (1878 г.), Малешевско (1876 г.), Охридс/{о 
(1881 г.), Пиринско (1895 г.) има своето значение, вследствие 
на което европейската дипломация се заинтересува - видно 
отъ рапорТИТБ на представитеЛИТБ на ВеЛИКИТБ сили въ Цари
градъ и София, а така сжщо отъ рапортитt и донесенията На 
съотвеТНИТБ чуждестранни консули въ Турция. 

По поводъ на това възстание дипломатичеСi<ИТБ канцела
рии се раздвижиха и заинтересуваНИТБ велики държави взеха 
по-активно да се занимаватъ съ македонския въпросъ. 

Б(i'\дещиятъ безпристрастенъ историкъ ще прецени и ще 
каже своята теж/{а дума и ще даде градация за ползата й 
вредата отъ Г. Джумайското възстание. Историята ще /{аже 
дали то ББше продиктувано отъ обеЮИВНИТБ МБстни условия 
ИЛИ пъкъ ББше предизвикано изкуствено, вследствие подстре
кателствата и четничеСКИТБ наББГИ отъ България . . 

Но характерното ББше, че възсганието стана въ ОКОЛИИ, 
граничеши съ България и организирано отъ хората на Върхов
ния комитетъ, чието седалище ББше въ София. . 

Вследствие на това не само за дипломатитt, журналисти
ТБ и обществеНИЦИТБ въ България и сранство, стана ясно, че 
причината за вълненията, за бунтоветt, за възстания въ Ма/{е
дония, не сж ТОЛкова МБСТНИТБ условия, от/{ол/{ото подстре/{а
телствата 11 активната наМБса на· лица, групи, организации и 
отговорни. или неотговорни фактори въ България. Поради това, 
едновременно съ ПОСТЖПКИТБ, /{О:.1ТО ЧУЖДИТБ дипломати напра
виха предъ турското правителство и Султана, ТБ направиха 
постжп/{и и взеха МБР/{И да се обуздае и българс/{ото прави
телство, подъ чието по/{ровителство и за/{рила ставаха всички 

ТБЗИ събития въ Ма/{едония . 
И наистина, преди и следъ Г. Дн<умайс/{vто въстание, /{ак

то пограНИЧНИТБ села и градове, тъй и самата София ББха се 
изпълнили отъ четници, бежанци и ВОЙВОДИ, /{оито се срещаха 
съ ВСБ/{ИГО и ОТ/{РИТО разправяха всич/{о, /{а/{вото ББха напра" 
ВИЛИ, ВИДБЛИ и чули. Това ставаше тъй да се /{аже подъ носа 
на самото българс/{о ' правителство, /{оето ма/{аръ че си пра
ВБше оглуш/{и, не можеше да се обвини, че под/{лажда "без
редията", възстанията и бунтовеТБ . въ Ма/{едония и търпи Вър
ховния Комитетъ, чието седалище ББше въ София, съ /{лонове 
почти въ всич/{и градове въ България. Отъ друга страна, пъ/{ъ 
Върховниятъ Комитетъ б-Вше законно легално ТБЛО, което сж~ 
ществуваше по силата на законит-Б въ страната и като такъвъ 
можеше да има за цель да подпомага само морално македон
СКИТБ революционери, борещи се за една СВБТЯ, национална 
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кауза - за . Македония, която пъшкаше подъ гнета на фео
дална Турция и чакаше своята свобода. 

Върховниятъ комитетъ направи потр-tбното за да попу
ляризира Д~умайското въстание въ България и въ чужбина. 

На 20 септемврий - три дни преди да гръмне първата 
пушка въ Жел-tзница - б-t свиканъ на площадъ "Позитано" 
митингъ, на който Ст. Михайловски призова . българското граж~ 
дaHC~BO да подкрепи възстаналип отвждъ Рила . · "Не се гледа 
сега, кой правъ, кой кривъ! - заяви той. - Робътъ е възста
налъ и тр-tбва да се подкрепи!" . 
. и на тоя позивъ ДРУГИIIТЪ Върховенъ комитетъ на инж. 
Станишевъ отговори съ окржжна телеграма до дружествата, 
печатана въ в. " Вечерна поща": Отвждъ Рила h-tма никакво 
възстание! 
. Последва окржжно NQ 113, съ което комитетътъ Михай
ЛОВСКИ - Цончевъ изобличи предъ дружествата другата стра
на. "Възстание ще има тогазъ, ~ казваше се въ окржжното, 
- когато T-t ще бждатъ главнип му дейци и елементи, И 
понеже това никога h-tма да бжде, и не може да бжде, t-tхна 
милость се провикватъ : "Нищо не е направено, нищо h-tма да 
бжде направено". "Въ /{щ:турско, Леринско и Воденско всичко 
е скокнало съ ОРЖЖi'lе въ ржка. Тази е голата истина!" 

Спорътъ около това, има ли въ Македоная възстание или 
не, възбуди негодуванието на широкит-t обществени слоеве въ 
България. Опитътъ да се отрече и омаловажи онова, което 
ставаше отвждъ, злепостави тукашнит-t привърженици на Вжт
решната организация. Въ по-нататъшниП общограждански ми
тинги, които станаха въ София, Пловдивъ, Варна и други гра
дове, покрай съчувствията къмъ борещип се и апелит-t къмъ 
Европа и къмъ българското правителство, осжждаше се не 
само "BC-tко опозиционно д-tло", но и "BC-tкО бездействие" отъ 
страна на ВИДНИП македоно"одрински дейци, "отъ която и да 
било група, съюзъ или братство" . 

. Независимо отъ " голата истина" относно самото възста
ние, която далечъ не се съдържаше въ гръмогласията на вър

ховно-комитетския печатенъ органъ "Реформи" и неговит-t чер
вени " Притурки " , оттатъкъ Рила се разиграваше една страшна 
трагедия, която не можеше да не развълнува отсамнип бъл 
гари. За това свидетелствуваха първит-t завърнали се ранени 
или разбити четници и първитъ домочадия отъ Джумайско и 
Разложко, потърсили отсамъ спасение отъ пожарищата, съчыа 
и безчестията. Органътъ на Демократическата партия "Пръпо
рецъ" (5. Х. 1902) пишеше: "Ако ОНИЯ, които сж дигнали орж
жие противъ турс!<ата власть не тръбваше да направятъ това, 
или ако гр-tшатъ ония, които отъ тукъ отричатъ сериозностыа 
на положението и не одобряватъ навременностьта на подобни 
движения, безоржжната маса въ Македония не е въ нищо ви
новата да изплаща гръшкип нито на еднитъ, нито на другитъ" . 

/{акъ могатъ револю 

_д противодействуватъ Ko~a; 
-атъкъ възстание и когато _: 
-оанеприятелската сгань? Тё " 
.:а .всички добри българс~ ... 
7Jални въ македонската e~ 

.r.;ecKa струна обтъгаше Въ ,.~ 
. имаше известенъ успЪх-:>. 
;.гБкои отъ дружествата на ':' 
омитетъть, председателств~:: 

~ по-умъстно да спре печа-, 

~a не пръчи на освободите~ 
ои " . Редактираниятъ от"о 
обаче, не последва негови::! 

_иаленъ органъ на Вжтре" 
.:ължаваше да осжжда акшн 

зуменъ ударъ противъ ГОТ3Е , 

Dъщаше невъзмутимо 0-;;:- ', 

азни страни се сипtха n 
Да не се омаловажаз:: 

7а и да не се спъва отъ H ' ~ ' 

-е въ чужбина движение в

7 ава б-t напълно логично ~ 

r 5щобългарско гледище. Н
_rtЯ да приобщи силип c....~ 
' сйно съгласие и мимо не 

Веднажъ запретнала 

_ минимумъ пожара, yr·\ 
зънъ, не и оставаше др го. 

---асителската си роля. Т . ,",оо 
-~иотически настроения J.' ? 
- :ютиворечие съ своитъ _= 

ВЪРХОВИСТI<ИЯТЪ щао ':: 
-= "tъ преценката на чуж:nь

- ;: ние, което носъше вси'; .... 
:""1 ъ дипломатичеСI<ИТЪ не ,: ; 

- е: представляваше за б,,:: 
_ "жци наблюдетели бъше н : 
- ':: територията на /{няжес- = 
- - ецъ продължително вре . 
- -.:.И , предводителствувани : 
_ форма. Не за . такова 3~= " 

1) Следъ раздвоението 'ё 

. : :. сжщото име " Реформи " , _ 
2) "Само българскиятъ _. 

:-:. :'la отричатъ сериозност!••г 
, ~ ватъ CBt.Ta, че движение: 

__ "з отъ 25 октомврий 1902 г , 



-,":.сжаше nодъ гнета на фео
Е збода. 

::зн nотрJ6бното за да nоnу
: зъ България и въ чужбина. 
ро :треди да Гръмне първата 
!апъ на nЛОщадъ "Позитано " 

;-;': призова българското граж. 
~ 'JТвждъ Рила. "Не се гледа 
=C:; =~ той. - Робътъ е вЪзста

3-,,:>ховенъ 1<0митетъ на инж. 
;:: :-елеграма до дружеСтвата, 

-"3?.iЦЪ Рила н-Бма никакво 

-==. ~oeTO комитетътъ Михай
~= .:: :>ужествата другата стра
- ;{ё33::1ше се въ " окржжното, 
":-:=::'JY дейци и елементи. И 

• }1 не може да бжде, т-Бхна 
:: Е :-! аn равено, нищо н-Бма да 

.-: -= :>иnско и Воденско всичко 
-:- ::зи е голата Истина!" 
I З: Македоная ВЪЗСтание или 
~ :; ~юi; обществени Слоеве въ 
е: n о:-.:аловажи Онова, което 
~ -i....--s привърженици на Вжт
fL-. ~ общограждански ми
-: ::-'= ':И8Ъ, Варна и други гра
: ~~I1ТE се и аnелит-Б къмъ 

i.3J1 i e n CTBo, осжждаше се не 
::. и .. вс-Бко бездеЙствие" отъ 

' : -QOI -=lейци, "отъ която и да 

",а - относно самото възста
..: -:: зъ ГРЪмогласията на вър
.:: Реформи" и неговит-Б чер
::: ?дзиграваше една страшна 
JaЗВЪлнува отсамнитБ бъл
-  - t заВЪРJ-/али се ранени 
• . ~-:адия отъ Джумайско и 

е стъ nожарищата,с-Бчьта 
.:-:-~eCKaTa партия "ПРЕnО
'-...~q, КОито сж дигнали орж

-::;'5sаше да наnравятъ това, 
Г~~~ ~,ричатъ сериозностьта 

~s;эе :·:енностьта на подобни 
"'...,.е:::ония не е въ нищо ви
:: е.:нитБ, нито на ДРУГИТЕ". 

183 

Какъ могатъ революционери да бездействуватъ и дори 
да nротиводействуватъ когато, така или инъкъ, е обявено от
татъкъ възстание и когато борцит-Б изнемогватъ nодъ напора 
на "неприятелската сгань? Така просто се поставяше въпросътъ 
за .всички добри български патриоти, неосведомени или неу

. трални въ македонската междуособица. Тая именно патриоти
ческа струна обтБгаше Върховниятъ комитетъ на Михайловски. 
И имаше известенъ усп-Бхъ. Не само странични кржгове, но и 
н-Бкои отъ дружествата на другия комитетъ се ражолебаха. И 
комитетътъ, nредседателствуванъ отъ инж. Станишевъ, см-Бтна 
за по-ум-Бстно да спре печатния си органъ "Реформи"l) - "за 
да не" пр-Бчи на освободителното д-Бло, както го упр-Бкватъ н-Б
кои". Редактираниятъ отъ Ник. Наумовъ вестникъ "Право", " 
обаче, не последва неговия прим-Бръ. Оформенъ като неофи
циаленъ органъ на Вжтрешната организация, тоя вестникъ про
дължаваше да осжжда акцията въ Джумайско като единъ бе
зуменъ ударъ противъ готвеното nовсем-Бстно възстание, и по
ср-Бщаше невъзмутимо осжжданията и нападкит-Б, които отъ 
разни страни се СИПБха противъ неГ9.2) 

Да не се омаловажава Джумайското въстание предъ св-Б
та и да не се спъва отъ НИКОЯ българска СРЕда зараждащето 
се въ чужбина движение въ полза на реформи въ Македония, 
това б-Б напълно логично и патриотично отъ политическо и отъ 
общобългарско гледище. Но можеше ли Вжтрешната организа
ция да приобщи силит-Б си къмъ една акция, предприета безъ 
нейно съгласие и мимо нейната воля? 

Веднажъ запретнала сила да угаси или поне да ограничи 
до минимумъ пожара, умишлено подкладенъ и подпаленъ от

вънъ, не и оставаше друго, освенъ да изиграе докрай пожаро
гасителската си роля. Тя не можеше, поради тукаШНИТЕ па
триотически настроения и р-Бжи преценки, да се постави въ 
противоречие съ своит-Б дотогавашни действия и разбирания. 

Върховисткиятъ щабъ се отнасяше съ пренебрежение 
къмъ преценката на чуждия св-Бтъ за едно възстаническо дви
жение, което нос-Бше всички беЛЕЗИ на стъкмено отъ тукъ и 
къмъ дипломатическит-Б неудобства, които едно такова движе
ние представляваше за българското правителство. За всички 
чужди наблюдетели БЕше ясно, че възстанието има своята база 
въ територията на Княжеството: отъ тукъ заминаваха и тукъ 
следъ продължително време се завръщаха възстанишкит-Б от
ряди, предводителствувани отъ офицери въ българска военна 
униформа. Не за такова възстание мечтаеше и работ-Бше Вжт

1) Следъ раздвоението на 8ърх. комитетъ излизаха два вестника 
подъ сжщото име "Реформи" . 

2) "Само българскиятъ "Право" и сръбскиятъ "Србин" П!Jодължа
ватъ да отричатъ сериозн"остьта на положението въ Мш<едония или да 
ув-Вряватъ св-Вта, че движението е вече потушено, - писа в. "Препо
рецъ" отъ 25 октомврий 1902 г. 



гостъ на България, б-Бше дошел':' и известниятъ 6ившъ руски 
дипломатически представитель въ Цариградъ графъ Игнатиевъ 
- единъ отъ подготвителит-Б и прямит-Б виновници за руско
турската война, КОЯТО се привърши СЪ освобождението на 
България. 

Специално на Графъ Игнатиевъ отъ ц-Блото население въ 
София, включително и македонскигБбългари, се направи едно 
бл-Бскаво поср-Бщание. . ' . 

Графъ Игнатиевъ б-Бше гостъ на България и българския 
народъ . а графъ Ламсдорфъ -'  на Царь Фердинандъ. 

На другия день, .по инициативата . на двата ма.кедонски 
комитета, отъ всички легални македонски дружества и корпо

рации се устрои една гол-Бма · манифестация, въ която само 
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решната организация. ТЯ мисл-Бше, че революцията тр-Ббва да 
и ГШIВНИГБ си ресурси въ вжтрешностьта и да 

носи всички неопровержими елементи на н-Бщо м-Бстно и само
родно. Тоаа б-Бвъ духа и идеологията И, то се налагаше отъ 

на македонското освободително 
нацията; само то би могло да 

направи неатакуеми политическит-Б и морални позиции на бъл
предъ европейския концертъ и предъ 

Джумайското възстание въ 
водители б-Б .единъ Ч'1СТИЧНО сполучилъ 

ака разбираната идейна и тактическа база 
Силяновъ). 

Графъ Ламсдорфъ въ София 

По това време най-заинтересованит-Б ВеЛИI<И сили на Бал
знае, Австро-Унгария и Русия. Вс-Бка 

която се предлагаше отъ друга 

н-Бкоя европейска велика сила, тр-Ббваше обязателно да нам-Б
ри одобрението преди всичко на Австро-Унгария и Русия, т. е . 
на t-БхнигБ правителства. Австро-Унгарската и руската дипло

общи спора
интересит-Б имъ б-Бха диаметрално противопо

ложни, съперничествата имъ го)1-Бми, а следователно, и полити
следваха по отношение на Турция по цели и ме

Презъ 1902 година властьта въ България б-Бше въ ржцет-Б 
- Народняшката начело съ Ив. 

Евст. Гешовъ и Прогресивно-Либералната, начели съ Д-ръ Ст. 
постжпки, КОИТО 
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има СТИМУЛi1т-Б 

добре разбранит-Б интереси 

д-Бло и отъ общит"!; интереси lia 


гарското прС!вителство 

европейското обществено мнение. 


очигБ на отвъднит-Б 

атентатъ противъ т'


на Вжтрешната организация. (Хр. 


93. 

канит-Б б-Бха, както се 
дипломатическа инициатива, 

мации по отношение на Балканит-Б имаха своит-Б 
зумения, обаче, 

ката, която 
тоди значително се различаваше. 

на двет-Б русофилски партии 

Даневъ. Освенъ направенигБ дипломатически 
б-!3ха направени по 
тогавашното българско правителство 
ската и руската дипломации, за по-гол-Бмо 
декемврий 1902 година въ София пристигна, 
на външнит-Б работи графъ Ламсдорфъ. 
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македонци имаше повече отъ 25,000 души. До тогава София не 
б-Вше виждала подобна внушителна манифестация. Последната 
продължи късно до вечерьта и една грамадна тълпа, която 

минаваше по улица "Царь Освободитель", пожела да премине 
презъ ср-Вдата на княжеския дворецъ, кждето нея вечерь въ 
честь на графъ Ламсдорфъ се даваше вечеря. 

Манифестантит-В отъ булевардъ "Царь Освободитель" ми
наха външнит-В източни входни врати на двореца и ц-Влиятъ 
дворецъ се изпълни съ манифестанти, изключително македонци, 
почти всички държащи въ ржцет-В си факли, а мнозина мжже 
и жени облечени въ своята македонска национална носия. 

Манифестантит-В спр-Вха предъ самит-В входни врата на 
дворцовото здание и всички околни улици, площада и градската 

градина б-Вха изпълнени съ любопитствуващи граждани и граж
данки, участници въ манифестацията, които не можаха да нам-В
рятъ м-Всто въ двора на двореца. 

Предварително опред-Влени · оратори-македонци (Ат. Нау
мовъ и др.) тъкмо подъ балкона на двореца държаха кратки 
прочувствени речи, въ които очертаха тежкото и непоносимо 

положенне на македонскит-Б българи и изказаха задоволството 
си, че представителя на Н. В. Руския царь и великата освобо
дителка на Българйя - Русия, покровителката на ВСИЧКИ сла
вяни дохажда специално при насъ, да се запознае по-отблизу 
съ създаденото положение, ({акто въ България, тъй и въ Маке
ДОНИЯ, да види съ очит-В си болкит-В и страданията на маке
донския робъ; съ една дума, да тури ржката въ самата рана и се 
убеди въ правотаТ 1 на македонската освободителна кауза. Раз· 
бира се, всички присжтствующи продължително ржкопл-Вскаха 
на .нрасивиi"-В и прочувствени речи, гръмогласно викаха въ про

. дължение на часове "ура", "ура·", .да жив-Ве Русия, да жив-Ве 
Н. В. Императоръ НИl<олай /1, да жив-Ве графъ Ламсдорфъ". 

На балкона се появи i-рафъ Ламсдорфъ и още въ сжщия 
мигъ манифестантит-В нададоха такъвъ шумъ, съ своит-В овации, 
че той въ продължение на 10-15 минути б-Вше принуденъ да 
стои правъ на балкона и да чака утихването на шума вср-Вдъ 
многохилядната публика-манифестанти. С-Вl{ашъ по специална 
ПQржчка на графъ Ламсдорфъ, тукъ въ центъра на София, 
предъ двореца б-Вха се събраии ВСИЧI<И македонци, безъ раз
лика на професия, на идеи и убеждения. 

Следъ малко затихване, графъ Ламсдорфъ използува случая 
и съ гръмливъ гласъ каза, че благодари на всички симпатии 
отъ страна на българския народъ къмъ Русия, заявявайки, че 
всичко това което е вид-Влъ иразбралъ, щ-Влъ да доложи на 
на неговия господарь Н. В. Руския Императоръ. . . .. 

Очудването на мнозина б-Вше гол-Вмо, когато графъ Лам<:
дорфъ крашо, ясно и недвусмисленно . заяви, че той е дошелъ 
въ София не да взема съвети, а да дава такива и че желанието 
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на Негово Императорско Величество било  на Балканитъ да 
има миръ и спокоЙствие.l ) 

Разбира се, манифестантитъ автоматически пакъ отгово
риха съ дълги и продължителни ржкоплъскания и ура, а графъ 
Ламсдорфъ напусна балкона и се прибра въ дворцовитЪ салони. 

Следъ това манифестантитъ започнаха да се разотиватъ и 
всы�ии по своему преценяваше, тълкуваше и обясняваше думитъ, 
тона и позата на графъ Ламсдорфь. Едни останаха съ дълбокото 
убеждение, че · казанитъ думи сж продиктувани отъ голъмъ 
обичь, че били "тънка и дълбока" дипломация, че Русия пакъ 
бди надъ българското племе и пр. и пр. Обаче, мнозина отъ 
македонцитъ въ тази грамадна манифестация, коитО имаха по
голъмъ нюхъ И далновидность, ясно схванаха, че каквото и да 
става за въ бждеще въ Македония, най,малко царска Русия Щ8 
се постави въ положението на македонцитъ, най-малко тя ще 
се отзове на TЪXH~TЪ страдания и мжчения и че тя, въпръки 
че се смъта за наи-заинтересована на Балканитъ, съ своята ди
пломатическа подкрепа ще сео яви може би последна отъ всички 
останали държави, даже следъ Германия, отявлената приятелка 
на Турция. Голъма часть отъ македонцитъ виждаха истината 
грозната истина, която мнозинството не можеше да схване. ' 

94. Грt.шки и разочарования 

Дългата и продължителна упорита борба за надмощие въ 
България и въ известна часть на Македония между върховис
титъ и централиститъ бъше вече привършена. Въпръки всички 
предупреждения, въпръки ВСИЧI{И борби И даже сражения между 
формиранитъ отъ едната и другата страна чети, върховиститt 
въ България взеха надмощие и спечелиха борбата, стремейки 
се въ отдалеченитъ крайща на Македония да печелятъ свои 
последователи и да рекрутиратъ съмишленици и партизани. 

Г. Джумайското въстание се приключи и всъки можа да 
види . и се убеди каl{ВИ добри и какви лоши резултати даде 
това възстание. Следъ по::ъщението на графъ Ламсдорфъ, мно
зина се позамислиха и всъ!<и за себе си поне направи своитъ 
заключения и съобразно съ това си избра и съответно поведе" 
ние въ движението. 

На първо мъсто, водачитъ на централиститъ признаха 
своята грЪшка. Тъ по единъ положителенъ начинъ Се убедиха, 
че при наличностьта на единъ голъмъ факторъ  какъвто бъ 
българската държава съ СВОИТЪ правителства, въпръки всички 
правилни позиции, теории и таlпика на централиститъ . абсо" 

~~ ,
лютно невъзможно о ьше да се спре или ограничи дейностьта 
на Върховния Комитетъ, защото той бъш~ така да се каже 
дъсна ржка на Военното Министерство и Двореца. 

l) По това време Русия б-Бше всеЦБЛО заета въ Крайния Изто къ и 
подготовляваше Руско-Японската война. 

Едва тогава, следъ ка: 

а рчи толкова енергия 8" <: 
=;,;)ховния .Комитетъ, следъ :-< <! " 

.:. -", паритъ взети като от. : -= 
::=йu.и централисти разбрахг с 

тьта на Македония; че '"'!: -: 
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_"'.тре въ.Македония насе::"'· 
-~o, по-добре . въоржжено 
-=ра на тяжестьта бъше " въ . . 

Макаръ и късно, в:е ~ = . 

--=., вмъсто да деЙст·вуватъ ?:"= 

иматъ много привържеНИ"r' 

~ рба съ върховиститъ, за па 
.ение и да взематъ · юз ит-S 

-'омитетъ или пъкъ съвсе ъ 
i:3ИКЪ значеше  да саа. 

:: нктуватъ въ Военното "1 "" :: 

'i епосилна борба, централж--,"'
-"Ително къмъ борбитъ в-", ' :: 

Върховиститъ пъкъ, ?а;: 
своитъ "успъхи" въ Бълп:. 
наблюдателно положение, бе.3~ 
" ледище, както по цеЛИ7Ъ . : ii 
·"'акедония. Тъ целъха eцr. .: 
'а българската армия, чрез"=> 7 

'iятъ Македония. 
.въ противовесъ на тов :: 

"' резъ едно общо, повсе'· -&~ 
·извикатъ намъсата на ЗG ~· :-;~ 
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.а мъстното население. 
Между словесната 60 - э 
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да иматъ ясна предстаs:: , 
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"Jация въ България и нзсс..- " 
~цония, кждето въ прод":: .-: 

-епрекъсната агитация и на 
-е агитираше различно. На '= 
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:7-:-30 било - на Балканит-Бда 

5; автоматически пакъ отгово
::Jжкопл-Бскания и ура, а графъ 

:: 'Р'1бра въ дворцовит-Б салони . 
~ започнаха да се раЗотиватъ и 
- -нуваше и обясняваше думит-Б, 

!>. ::дни останаха съ дълбокото 
:';i\ ilРОдиктувани отъ гол-Бмъ 
г. - .:i :1пломация, че Русия пакъ 
:J . ~ пр. Обаче, МНозина отъ 
г"'ii'!фестация, които имаха по
::но схванаха, че каквото и да 
r:; . наЙ ' малко царска Русия ще 

- ~ ~.::tОНl! ит-Б, най-малко тя ще 
.жчения и че тя, въпр-Бки 

i: на Балканит-Б, съ своята ди
н l'юже би последна Отъ всички 
ер:.:ания, отявлената приятелка 
;< ецонцит-Б виждаха истината, 
с-:-о не можеше да схване. 

азочарования 

'i10рита борба за надмощие въ 
Македония между върховис
п ривършена . Въпр-Бки всички 
борби и даже сражения между 
ra страна , чети, върховиститi: 
: печелиха борбата, стремейки 
" '\ак:едония да печелятъ СВОи 
ъмишленици и партизани. 

приключи и вс-Бки можа да 
какви лоши резултати даде 
го на графъ Ламсдорфъ, мно
ебе си поне направи своитБ 
:и избра и съответно поведе

на централистит-Б признаха 
жителенъ начинъ Се убедиха, 
-Бмъ факторъ - какъвто б-Б 
равителства, въпр-Бки всички 
I, ка на централистит-Б, абсо
ре или ограничи дейностьта 
юй б-Бше така да се каже 
)СТво и двореца. 

11;.'10 заета въ Крайния VlЗТОI{Ъ и 

Едва тогава, следъкато почти безц-Блно и напраздно се 
изхарчи толкова енергия въ агитации и пропаганда противъ 

Върховния ' Комитетъ, следъ като се изразходваха гол-Бми суми 
отъ парит-Б взети като откупъ за мисъ Стонъ, македонскит-Б 
дейци централисти разбраха, че всичко ще зависи отъ вжтреш
ностьта на Македония; че напредъка на макеДОНСК9ТО револю
ционно движение зависеше отъ. обстоятелството, до колко изобщо 
вжтре въ Македония , населението е по-подготвено и организи
рано, по-добре въоржжено и готово за борба, тъй като цен
търа на тяжестьта б-Бше ' въ Македония, а не въ България. 

Макаръ и късно, все пакъ централиститБ се уб-Бдиха, че 
т-Б, вм-Бсто да действуватъ въ Македоння, кждето сж по·силни 
и иматъ много привърженици, почти ц-Бла година изгубиха въ 
борба съ върховистит-Б, за да спечелятъ българското обществено 
мнение и да взематъюздит-Б на управлението въ Върховния 
комитетъ или пъкъ съвсемъ да го премахнатъ, което на простъ 

• езикъ значеше - да свалятъ българското правителство и да 
диктуватъ въ Военното министерство и Двореца. Следъ тая 
непосилна борба, централистит-Бобърнаха своя погледъ изклю
чително къмъ борбит-Б въ Македония. 

Върховистит-Б пъкъ, разочаровани въ гол-Бма степень отъ 
своит-Б "усп-Бхи" въ България и ' часть отъ Македония, заеха 
наблюдателно положение, безъ обаче да отстжпятъ отъ своето 
гледище, както по целитБ, така и по методит-Б на борбата въ 
Македония. Т-Б цел-Бха една въоржжена нам-Бса, съ помощьта 
на българската армия, чрезъ която да освободятъ и присъеди
нятъ Македония . 

.въ противовесъ на това, централистит-Б се бореха, щото 
чрезъ едно общо, повсем-Бстно въоржжено възстание да пре
дизвикатъ нам-Бсата на заинтересованит-Б велики сили, ако не 
се усп-Бе да се вземе ц-Блата политическа власть въ ржцет-Б 
на м-Бстноiо население. 

Между словесната борба и теориитъ на двет-Б течения и 
самата действителность имаше гол-Бма разлика. Само н-Бколцина 
отъ двата лагера можеха да си дадатъ една по-точна см-Бтка 
и представа за воденит-Б борби, когато останалит-Б членове на 
В. М. Р. О. и нейнит-Б привърженици и съмишленици, отъ една 
страна, и привърженицит-Б и съмишленицит-Б на Върховния ко
митетъ, отъ друга страна , не можеха да си дадатъ точна см-Бтка 
и да иматъ ясна представа за своит-Б искания и претенции и 
върв-Бха като тълпа по общото течение. 

Времето течеше, прол-Бтьта наближаваше и никой не 
знаеше какви изненади щ-Бше да донесе тя предъ ВИДЪ на 
общото настроение, общия кипежъ вср-Бдъмакедонската еми
грация въ България и населението въ вж.трешностьта на Ма
кедония, кждето въ продължеI;-lие на н-Бколко години се води 
непрекъсната агитация и навсЪкж.де, споредъ м-Бстнит-Б условия, 
се агитираше различно. На едни м-Бста се говор-Бше, че Бълга



ници, селяни, работници и занаятчии - всички като единъ гор-Бха 
отъ желанието да се борятъ, да възстанатъ и б-Бха готови да 
дадатъ всички скжпи чов-Бшки И материални жертви въ името 
на единъ заветенъ всенароденъ идеалъ - освобождението на 
Македония. 
" Националното чувство на българит-Б въ Македония б-Бше 
много развито и толкова чисто, че съ право отъ мнозина се 

считаше, че въ тази духовна сила на народа е източt-lика за 

вс-Бка дейность и прогресъ въ Македония. Това б-Бше едната 
страна на медала, а пъкъ на другата -:-предстоеше въпроса За 
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рия, а следъ нея и Русия ще се наМЕСЯТЪ; че веЛИКИТЕ сили, 
съгласно Берлинския договоръ и други международни трактати, 
ще направятъ интервенция; че Турция ще се разпадне, защото 
и ерменци, и~ араби; и албанци сж МНОС'О недоволни и че ще 
възстанатъ и"т. Н., и че ако Македония не може да се обособи 
въ автономна политическа единица, то най-малкото което ще 
стане е, че режима ще се ПРОМЕНИ, защото МЛ<ЩОТУРЦИТЕ, ма
каръ малочислени и организирани въ комитета "Обединение и 
Напредъкъ", сж противъ султана и по такъвъ начинъ всичко 
се представляваше, като че ли само султана БЕше виновенъ за 
ужасното положение въ Отоманската империя, че само той съ 
своята придворна и военна I<амарила И ' гражданската такива сж 

виновни, и че ако ТЕ се махнатъ всичко ЩЕше да се оправи 
въ Македония и ДРУГИТЕ области на империята. 

95. Усилията за въоржжаване 

При това, положението на ЦЕЛОТО население, безъ разлика 
на ВЕра и народность въ политическо и економическо отноше
ние б-Бше ' много зле. Особено зле, ратайски б-Б поставено сел
ското население, не само поради това, че б-Бше безъ достатъчно 
земя, но то страдаше отъ м-Бстнит-Б феодали, отъ разни дере
беевци: албанци и турци, които държавната власть освенъ, че 
не обуздаваше, а напротивъ насърдчаваше въ всичко срещу 
ненавистното т-Бмъ българско население въ Македония и Од
ринско . Независимо отъ това, останалото градско население 
занаятчии, търговци, работници б-Бше сжщо така много недо
волно отъ абсолютизма въ управлението и редъ други порядки 
въ държавата. 

Въ ц-Блото българше население се б-Бше вече създало и 
втълпило едно дълбоко убеждение, че въ Турция всичко е 
лошо, че тр-Ббва по прим-Бра на останалит-Б баЛlШН<:КИ народи: 
българи, гърци и сърби да се бори, да възстане и се освободи. 

Това народно желание б-Бше станало една традиция, която 
съ течение на времето се пренасяше отъ градъ на градъ, отъ 

село въ село, отъ колиба въ колиба, отъ уста въ уста. Ц:\:;лото 
население, безъ разлика даже на полъ и възрасть, убеждения 
или класови различия: м'жже, жени, учители, търговци, свеще
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:: наМЕСЯТЪ; че веЛИКИТЕ си.~ 
~ ~руги международни трактат 
, ~(РЦИЯ ще се разпадне, защо-:: 

,'3. МНОС'О недоволни и че I..L. с,. 
- ! Е':ОНИя не може да се обосоо,.;

""ла, то най-маЛ/юто което щ.о 
='Ч. защото млаДОТУРЦИТБ, ма
;.- зъ комитета "Обединение у 

i "::: r1 по таl{ЪВЪ начинъ ВСИчко 
~ .;;'~:> султана ББше виновенъ за 
': ~-= 7a ИМГ1ерия, че само той съ 

~: , ;-:а И гражданската такива еж 
r., = ':;1ЧКО ЩБше да се оправи 
, <-:;3 ~МГ1ерията. 

в:.оржжаване 

':: ..-.ОТО население, безъ разлика 
-::. ЕС!(О И еКОНомическо Отноше

-е. Jaтайски ББ поставено сел
- ')х, че ББше безъ достатъчно 
-s !р е:щали, отъ разни дере

..: -=>~жавната власть освенъ, че 

;~J.:{Чаваше въ всичко срещу 
;: :::,; E:r.xe въ Македония и Од
-~ -' ::_-ОТО градско население _

:' ~-= сжщо така много недо
- .о сУеТО и редъ други Г10рядки 

f:.'G1e се ББше вече създало и 
е , че въ Турция всичко е 

Ссс;наЛИТБ балкански народи: 
~И . да възстане и се освободи. 
:: :танало една традиция, която 
·~e отъ градъ на градъ, отъ 

-а, отъ уста въ уста. Ц:!:'лото 
ПОпъ и възрасть, убеждения 
ни. учители, търговци, свеще

k - всички като единъ ГОРБха 
ЗЪЗ'::танатъ и ББха готови да 

'~·:атериални жертви въ името 

ицеалъ - освобождението на 

пгаРИТБ въ Македония ББше 
ie съ право отъ МНОзина се 
па на народа еИЗТОЧНI1Кi:! за 
I~.:едония. Това ББше едната 
:та - предстоеше въпроса за 

_ :~-анизирането и Г10дготовката по въоржжаването на наРОДНИТБ 
з :и . Този въпросъ занимаваше умовеТБ на мнозина, обаче, 
:;" lцина можеха да иматъ ясна представа за едно бждеще Г10

=:-еМБСТНО възстание; ТБ НБмаха понятие какъ ще се повдигне 
РЖКОВОДИ възстанието, а така сжщо при единъ евентуаленъ 

- ::УСПБХЪ, какви ще бждатъ последствията, 'не само за боря
_}1ТБ се, а и за ЦБЛОТО останало мирно население. 

При особено настроение ВСРБДЪ маСИТБ, ако имаше НБЩО, 
о: оето да насърдчава и ободрява, това ББха многоБРОЙНИТБ чети, 
-:одъ закрилата на които мнозина МИСЛБха, че, ако останатъ 
-..<иви - при една евентуална несполука, ще наМБрятъ подкрепа 
'1 закрила, до KqTO стигнатъ граНИЦИТБ на България. 

И така последния лозунгъ ББше чрезъ четническия инсти
тутъ къмъ организация, подготовка и въоржжаване на МБСТНОТО 
население въ Македония. ЧеТИТБ освенъ, че много допринасяха 
за по-бързото въоржжаване на населението, защото ВСБка ново
пристигнала чета донасяше съ себе си товари съ оржжие и 
бойни Г1РИГ1аси, но сжщевременно, се явява като инструктори 
по подготовката и обучението на МБСТНОТО население, предимно 
селското, което притежаваше различни видове оржжие: бер

данки, мартинки, гра, манлихерови, маузерови и др. пушки, а 

мнозинството не знаеше правилно ца манипулира съ тБхъ. Кито 
инструктори чеТНИЦИТБ подготвяха МБСТНОТО население да ма
нипулира съ раЗНОРОДНИТБ оржжия и съ това доставяха единъ 
кадъръ оп МБСТНОТО население, което да взема активно уча
стие въ подготовляваното вече възстание, което въ най-скоро 
време се очакваше. 

96. Ц. К. на В. М. Р_ О. и общия развой на македонското 
революционно движение 

До като презъ ЛБТОТО на 1902 година ВЪРХОВИСТИТБ поч
наха съ формиране и изпращане на чети въ Македония, Цен
траЛИСТИТБ по необходимость по СЖЩI:\Я шаблонъ почнаха да 
екипиратъ и изпращатъ чети въ всички крайща на Македония, 
отъ Осогово до Бистрица и отъ Рила до Охридското езеро. 
Така Македония се изпълни съ много чети, които заемаха сво
ИТБ бойни райони и подготовляваха МБСТНОТО население. 

При това въ общото положение ББше настжпила една 
значителна промБна. До като преди една-две години, повечето 
отъ по-деятелнит-Б македонски революционери ББха по МБстата 
си, по една или друга причина, отъ разни открити афери, съ
ображения отъ личенъ или общъ характеръ, ББха напуснали 
СВОИТБ райони и ББха се прибрали въ България. Отъ друга 
страна, мнозина отъ РЖКОВОДЯЩИТБ видни хора на В. М. Р, О. 
ББха или въ България, или въ затворитt, ИЛYl пъкъ нелегални. 
Бившиятъ съставъ на Ц, К на В. М. Р. О. (Хр. Матовъ, П. То
шевъ, Ив. х. Николовъ И Д-ръ Хр. Татарчевъ) 6Бха въ затвора; 



време влизаХа въсъс;ава на Ц. f<. на В. М. Р . О., които бtха 
прибрали ОКОЛО себо си една камарила отъ случайни хора,ВО

-

венъ на спокойствие, за .:а 
пенъ водачъ на едно $. .. 

противниТ<ъ, а сега по е;::К6 

бития, бtше станалъ рж'" -
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обаче, поради една амнистия бtха освободени и пристигнаха 
въ София. 

Членоветt на новия Ц. К. нЪмаха тази опитность и не 
бtха така деятелни. Тъ нЪмаха голtми връзки съ населението, 
а освенъ това нЪмаха и подходящия авторитетъ. Членоветt на 
Ц. К. на В. М. Р. О. ВЪ Солунъ бtха предимно учители и тър
ГОВЦИ, които, както еднитt, · така и оругитt, гледаха преди 
всичко своята . лична работа и занятия, а РЖКОВОДСТВОТО на 
Революционната . оргаГiизация за тЪхъ представляваше нtщо до
пълнитеhНО, второстепенно. А пъкъ централизацията бtше тол
кова голtма че и за най-дребнитt работи трtбваше да се 
търси разре~ение за одобрението или неодобрението на Ц. f<. 
ВЪ Солунъ. Обаче, размtритt, които бtше взела В. М. Р. О. 
съ дейностьта на своя организационенъ легаленъ и нелегаленъ 
апаратъ бtха толкова голtми, че Ц. К. и да бtше съставенъ 
даже отъ лица професионални революционери, пакъ не можеше 
да отговори на назрtлитt нужди по агитацията, пропагандата, 
подготовката, организирането и обучението, а камо ли пыъъ и 
ржководствоте на революционнитt действия въ цtла Македония. 

Вследствие на политическото вегетариянство и пасивность 
на членоветt на Ц. К, на В. М. Р. О . , последниятъ бtше вече 
изгубилъ нишкитt на РЖКОВОДСТВОТО и фактически В. М. Р. О. 
отъ организация съ пълна централизация стана такава съ пълна 

децентрализация, J<ОЯТО обаче бtше далечъ отъ онзи демOIсра
muчес"u ценmраЛllЗЪ.+l'Ь, който желаеха и за който се борtха 
мнозина знаини и незнайни македонски революционери вжтре 
въ организацията и въ отдtлнитt революционни окржзи.. . 

. Колкото ВЪ сжщность членоветt на Ц. f< . на В. М. Р О. ВЪ 
Солунъ бtха недеятелни, толкова повече растеше въ тъхъ же
ланието всичко да държатъ въ ржцетt си и всичко да се до
нася тЪмъ отъ всички революционни райони , като по нЪкога 
непознавайки мtстнитt условия въ отдtлни райони - ставаха 
причина, вмЪсто да направятъ HtJ<aKBa корекция, тЪ всичко 
изопачаваха до · неимовtрность , съ което се внасяше вреда на 
революционното движение . Това ще се види, може би, на мно
зина парадоксално, обаче. това бtше самата истина. Често пжти, 
по силата на нt}{ои обстоятелства и случайно нtкои личности, 
безъ всtкакви дарби, заслуги или способность се докопатъ до 
нtкой високъ отговоренъ постъ въ организацията, въпрtки 
своята босота и пакостна роль, веднажъ амбицирани да бждатъ 
на гопtмъ постъ, да разпореждатъ съ живота и честьта на 
останалитt тtхни подчинени въ организационно отношение, въ 
името на организационната дисциплина, се налагаха и Съ това 

се пречеше за правилния вървежъ на организацията. 

Типиченъ примtръ за това безсъвестно налагане на ор
ганизационни ВИСОJ<И постове бtха и лицата, КОИТО по това 

дими ОТЪ КОРИСТЬ да използ 

или положение въ обществот, 
македонски революционер и, 

на В. М. Р. О. или членове н 
ЦИОННИ комитети, било като ~ 
въ Бългярия, още повече пар<: 
въ Солунъ. 

По силата на така сло. 
сtкашъ по своя самоинициа-, 
да се приготовляватъ и засУ.. 

всtки да допринесе, който cl 

витието на общото революu 
което по всичко личеше бt . 
да се изразя съ езика на ре ! 

Азъ съ това не иска r-:1 
по свое усмотрение, на своя 

чески по отдtлно (групово) 
да снабдятъ своя районъ ~ 
се загрижатъ за ония Pёl-O;-' 

най-добре въоржжени и В-n 
голtми чети и пр .. Все П: -", 
търъ, но той не бtше B~~ 
телство съ своя щабъ OТ-~ 
войводи и четници, безъ .:, 
нитt войводи, ржководите.-: 
куриери, които непрекъсн~ 

кедония. 

97. Спорътъ 

Вследствие на ВCh
НОСТЬ на Ц. К. на В. М . 

невъзможно по тактиче 

отстранятъ членоветЕ на _ 
димо да му се отнеме BЪ~ 
Солунъ. . 

Ц. к. на В. М. Р. 0_ 
нашитt схващания по "'~ 
есnособность, кръвно ни ~_ 

бtше на всЪка цена па -с: 
би и да измрtмъ въ H~K 
да не бждемъ въ Солун-:: 



~зха освободени и пристигна ,~ 

н-Бмаха тази опитность и fO !: 

гол i;I'1И Връзки съ населениет 
.-·~ИЯ авторитетъ. Членоветъ НС 

'5Бха предимно учители и тър. 
"~~ и оругитъ, гледаха преДk 
Хнятия. а ржководството на 

, -:,о:ъ представляваше нъщо до. 

-ъ.~ -=> централизацията бъше тол. 

- 5-t1г.S работи тръбваше да се 
ти неодобрението на Ц. К. 

..rc :O бъше взела В. М. Р. О. 
-: енъ пегаленъ и нелегаленъ 

К и да бъше съставенъ 
~=Q .-; ")ционери, пакъ не можеше 

- - '!) агитацията, пропагандата, 

- 5;:чението, а камо ли пъкъ и 
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!;ими ОТЪ користь да използуватъ нъ/юя екзархийска служба 
i1ЛИ положение въ обществото. Обстоятелството, че ПО-ВИДНИТЪ 
:>1акедонски революционери, било като бивши членове на Ц. К. 
на В. М. Р. О. или членове на окржжни и околийски револю
ционни КОМИ1'ети, било като четници и войводи, бъхъ временно 
въ Бългярия, още повече парализира!lJе ржководството на Ц. К. 
ВЪ Солунъ. 

По силата на така сложилитъ се обётоятелства, всички, 
съкашъ по своя самоинициатива, групово по околии, започнаха 
да се приготовляватъ и засилватъ своята дейность, за да може 
всъки да допринесе, който съ каквото можеше, нъщо за раз
витието на общото революционно положение въ Македония, 
което по всичко личеше бъ предреволюционно, al{o мога така 
да се изразя съ езика на революционеритЪ. 

f\зъ съ това не искамъ да каЖ<l, че всъки действуваше 
по свое усмотрение, на своя глава. Не. Но при все това факти
чески по ОТДЪЛНО (групово) нъкои райони се грижеха по-скоро 
да снабдятъ своя районъ съ оржжие и припаси, отколкото да 
се загрижатъ за ония райони, на които предстоеше да бждатъ 
най-добре въоржжени и въ които тръбваше да действуватъ по
голъми чети и пр .. Все пакъ имаше единъ ржководящъ цен
търъ, но той не бъше вече Ц. К., а Задграничното Представи
телство съ своя щабъ отъ бивши и настоящи РЖl{оводители, 
войводи и четници, безъ да споменавамъ имената на по-вид
нитъ войводи, ржководители, ПУНКТОВИ началници, четници и 
куриери, които непрекъснато отиваха и се връщаха · отъ Ма
кедония. 

97. Спорътъ НИ съ Ц. К. на В М. Р. О. и Ив. Гарвановъ 

Вследствие на всички тия недоразумения и недееспособ
ность на Ц. К. на В. М. Р. О ., ние смътахме Ц. К. по-скоро като 
една спирачка за развоя на общото революционно движение и 
го уприличавахме на единъ цирей, който, за да се премахне, не 
оставаше друго сръдство, освенъ да се отреже, т. е. ако бъше 
невъзможно по тактически съображения, да се премахнатъ и 
отстранятъ членоветъ на Ц. К., то поне бъше крайно необхо
димо да му се отнеме възможностыа да има седалището си въ 

Солунъ. . 
Ц. к. на В. М. Р. О., особенно Ив. Гарвановъ, знаейки 

нашитЪ схващания по неговата (на Ц. К.) инертность и неде
еспособность, кръвно ни презираше и наЙ· голЪмото му желание 
бъше на всЪка цена да ни отстрани отъ Солунъ, пъкъ ако ще 
6и и да измръмъ въ нъкоя затворническа клетка, само и само 
да не бждемъ въ Солунъ, кждето той искаше да бжде оста
венъ на спокойствие, за да прокарва своит1:. цели, като натра
пенъ водачъ на едно движение, на което той по-скоро бъше 
противникъ, а с.ега по една случайность на сложилитъ се съ
бития, бъше станалъ ржководяща личность. 

:-5 .:еЙствия въ цъла Македония . 
-~ аегетариянство и пасивность 

О., последниятъ бъше вече 
- 3':'-;0 и фактически В. М. Р. О. 

.-:из.: ция стана такава съ пълна 

'E~~ далечъ отъ онзи демО/сра
~."1Oexa и за който се боръха 

~':: :)Н(:I{ И революционери вжтре 

~ ;:>еволюционни окржзи .. 
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?;тщетЪ си и всичко да се до
нни райони, като по нъкога 
ъ отдълни райони - ставаха 
н1>каква корекция, тъ всичl{о 
h което се внасяше вреда на 

ше се види, може би, на мно

~ше самата истина. Често пжти, 
1а и случайно ны{ии личности, 
И способность се Докопатъ до 
ъ въ организацията, въпръки 

ецнажъ амбицирани да бждатъ 
цатъ съ живота и честыа на 

организационно отношение, въ 

лина, се налагаха и съ това 
ъ на организацията. 

безсъвестно налагане на ор
Бха и лицата, КОИТО по това 
К . на В. М. Р. О., които бъха 
арила отъ случайни хора, во
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Ние, презъ ВСИЧI{QТО време, когато Ив. Гарвановъ ни кле
ветъше и инсинуираше противъ насъ, било предъ Гоце Дъл
чева, било предъ други отъ своитъ колеги, си наложихме едно 
голъмо търпение, само да не дадемъ поводъ за лични разпра
вии и крамоли .• Нито той, нито пъкъ ние се решавахме да пред
приемемъ нъщо на дtло срещу него или той срещу насъ, за
щото Ив. Гарвановъ знаеше нашето окончателно решение, а 

още повече становището на Орце п. Йордановъ, че за нищо не 
желаеше даже да види прага на затвора и бъше решилъ на 
всъка цена ~аже при едно повикване отъ страна на полицията 
да тури краи на живота си, но да не се намъри въ затворни
ческата клетка. f\ пъкъ ние не желаехме да се решимъ на 
каквотО и да е само и само да не се попречи на нашата акция, 

въ която се бъхме всецъло ангажирали и за която бъхме из
разходвали толкова много енергия, изтърпъли толкова несгоди 
и мжчения, безъ да смътаме изразходванитъ суми. 

Понасяйки съ твърдость всички горчевини и шикании на 
Ив. Гарванова, ние ~e утЪшавахме съ мисъльта, че, въпръки 
нашето криво или право становище по тактиката на борбата, 
нито съ Ц. К, а още по-малко съ населението било въ Солунъ, 
било въ останалата часть на Македония, нъмахме нищо общо 
и не желаехме да влизаме въ прения било съ Ц. 1-<. респ. 
Иванъ Гарвановъ, та и последния при това положение нъмаше 
абсолютно никакво право и основания да ни се налага, защото 
ние не бъхме членове на В. М. Р. О., а отдъленъ и независимъ 
отъ никого революцивненъ кржжокъ. ' 

f\KO имаше нъщо общо между насъ и Ц. 1-<., то се дъл
жеше само на това - че работъхме въ едно и сжщо мъсто, 
въ Солунъ, та Ц. К, базирайки се само на това обстоятелство, 
можеше всичко да ни оспорва, да ни създава пречки и неприят

ности, обаче, той нъмаше легитимното право да смъта Солунъ 
за свой запазенъ периметъръ и база на действие и да иска 
нашето отстраняване отъ Солунъ, още повече като се има предъ 
видъ обстоятелството, че у членоветъ на нашия I<РЖЖОКЪ все 
имаше по нъколко капки гореща българска кръвь, която ние 
искахме да пролъемъ въ столицата на Македония, ако не за 
свободата на JУ!акедония, която за насъ бъше все още много 
далече и мжчно можеше да се постигне, то поне и ние да из

кажемъ нашето негодувание и нашето възмущение противъ 

порядкитъ въ Отоманската Империя и по единъ демостративенъ 
начинъ вдигнемъ протестъ противъ жестоката тирания; която 

тогава царуваше въ Турция и специално на македонската земя. 
Съ други думи, никой не можеше да ни отклони отъ нашето 
желание - не да искаме мъсто въ революционната организа
ция, не да търсимъ длъжности и служби - като македонци 
да умремъ на родна земя, въ столицата на Македония. Обаче, 
съ заграбваН,ето и обсебването на 10JО-тъхъ килограма дина
митъ въ Дедеагачъ сы�ашъъ самия Ц. К чрезъ Ив. Гарвановъ, 

направи всичко възможно. :..:.: : . 
7Ъчно количество динами-о ' 

С:олунъ, защото бъше аосс#- :; 
, аквото и да е другаде - з

-оаа възнамърявахме въ ~!( 
"<ока въ Велесъ, София. П.-:-3~ 
.:а взематъ участие въ на:.:..:::-:-а 

, 98. ВРЪЗКИ И отне 

За по-първитъ лица на :: 
че ние сме отдъленъ кржж . 
-:риеме нъкоя акция отъ по- :-. : 
че ние сме въ отношения съ 

лесъ) знаеха лошитЪ ни 07Н_ . 
:о1 нозина знаяха, че ние с,· .. е C J 

когото получаваме срtдства н 
Ц. К и хората около него 3 "':: 

!{ржжокъ отъ младежи, иля 

зяваше "момчитии", обхва~а . ' 
теории (социализъмъ, ана х 
-:-ия учения, се мжчатъ да 

или да подражаватъ нiш 
4вижения, респ. руското ре ::: 

в :ички тия свои убеждения " , 
т етираха като младежи a3 ~H 

други нtкои хора, стоящи .:1а. 
З. М . Р. О. - въ София, К : 
на България, ни третираха за 
· ира съ нъкакъвъ неразби~ае 
_ускитъ революционери, кот 
общо съ действителностыа и 
_ия - специално въ MaKe!lc 
падежи, които живъятъ ВЪ 

зqтъ разходкитъ съ млади . 
~бовни връзки И тъхнитБ -: 

-: пизкитъ имъ, отколкото .J,i: 

- ло конспиративна дейно~ 
Въ нашия кржжокъ . • 

~ьмишленици, имахме г-ца с
-. Манджуковъ; г-ца Наде .: . 
~ ~атерина Измирлиева OT~ 

ното училище въ Солуог= 
-:>езъ тъзи млади момиче':'г 
vреспонденция, а по HЪKO~ 

1) Ив. Гарвановъ не знае~f: 
-ъ б-Вхме се снабдили съ И3~

Павелъ Шатевъ - ВЪ M1IKe~c 
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-=. хогато Ив. Гарвановъ ни кле
, :.: асъ, било предъ Гоце ЦБЛ
': :73 колеги, си наЛОЖихме едно 
:.:е :· 1 Ъ ПОВОДЪ за лични разпра
--= 1< Ъ ние се решавахме да пред

-re:-o или той срещу насъ, за
Е. ...:..::7.;) Окончателно решение, а 

. ~ - . Йордановъ, че за Нищо не 
:: 3-5твора и бъше решилъ на 
iЭ i: .-i е отъ страна на полицията 
'::: не се намъри въ затворни

~ :: .""елаехме да се решимъ на 
:: : е :lО пречи на нашата акция, 

i - ;1:J,a.m-i и 'За която бъхме из
.''! ю:- ърпъли толкова несгоди 
~.r; о.:; ванитЕ Суми. 

'-;I{}f горчевини и шикании на 
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направи ВСИУКО ВЪЗМОЖНО, щото ние поради липса на доста
тъчно количество динамитъ1) всецъло да се ограничимъ само въ 
Солунъ, защото бъше абсолю:гно невъзможно да предприемемъ 
каквото и да е другаде - въ Битоля, Велесъ, Скопйе както 
това възнамърявахме въпръки че имахме готови лица отъ КРЖ
жока въ Велесъ, София, /lловдивъ, КОИТО съ удоволствие искаха 
да взематъ участие въ нашата акция въ Македония . 

, 98. Връзки и отношения на кржжока 

За по-първитЪ лица на В. М. Р. О. не бъше вече тайна, 
че ние сме отдъленъ кржжокъ, който възнамърява да пред
приеме нъкоя акЦИЯ отъ по-круnенъ xapal<Тepъ. Нъкои знаеха, 
че ние сме въ отношения съ В. М. Р. О., други (Солунъ, Ве
лесъ) знаеха лошитъ ни отношения съ Ц. К на В . М. Р. О., а 
мнозина знаяха, че ние сме една група около Б. Сарафова, отъ 
когото получаваме сръдства и който ни "инспириралъ". До като 
ц. К. и хората около него въ Солунъ ни смътаха група  или 

е съ Мисъльта, че, ВЪПРЕКИ 
де по тактиката на борбата, 

" часелението било ВЪ Солунъ, 
е.:\ония, нъмахме нищо общо 

-.зения било съ ц. К респ. 
'" Г'ри това ПОложение нъмаше 
iЮriИЯ да ни се налага, защото 

.. а ОТдъпенъ и независимъ 
~-=: . 

-i насъ и ц. К., то се дъл
':е въ едно и сжщо мъста, 

·.е сar·ю на Това обстоятелство, 
riJOf създава пречки и неприят
ното право да Смъта Солунъ 
база на действие и да иска 
още повече като се има предъ 
зетъ на нашия КРЖЖОКЪ все 
българска кръвь, която ние 
'а на Македония, ако не за 
насъ бъше все още много 

':::тигне, то поне и ние да из
iaшето възмущение противъ 
1я и по единъ демостративенъ 
зъ жестоката тирания; която 
!иално на македонската земя. 
да ни отклони отъ нашето 
ь реВОЛюционната организа
служби - като македонци 
l1Цата на Македония. Обаче, 
10JО-тъхъ килограма дина
ц. К чрезъ Ив. Гарвановъ, 

КРЖЖОКЪ отъ младежи, или както Иванъ Гарвановъ се изра
зяваше "момчитии", обхванати отъ нъкои превратни учения и 
теории (социализъмъ, анархизъмъ), които безъ да разбиратъ 
тия учения, се мжчатъ да ги прилагатъ на македонска почва, 

или да подражаватъ нъкои чужди националъ-революционни 
движения, респ. РУСН:ОТО революционно движение, - поради 

ВСИЧН:И тия свои убеждения хората на Ц. К. на В, М . Р. О. ни 
третираха като мпадежи авантюристи, безотечественици, а пъкъ 
други нъкои хора, стоящи дапечъ отъ Представителството на 
8. М. Р. О. - въ София, Кю:::тендилъ, Пловдивъ и др. градове 
на България, ни третираха за младежки кржжокъ, н:ойто пара
дира съ нъкакъвъ неразбираемъ анархизъмъ и подражава на 
рускитЪ реВОЛЮЦИQнери, КОЙТО нъма и не може . да има нищо 
общо съ действителностыа и съ обективнитъ условия въ Тур
ция - специално въ Македония. Нъкои пъкъ ни третираха за 
младежи, които живъятъ ВЪ Солунъ за да могатъ да Си пра
вятъ разходкитъ съ млади момичета, съ които бъха завързали 
любовни връзки и тъхнитъ похождения да бждатъ скрити отъ 
близкитъ имъ, отколкото да могатъ да вършатъ каквато и да 
било конспиративна дейность отъ революционно значение. 

Въ нашия КРЖЖОКЪ, наистина, не като членки, а като 
съмишленици, имахме г·ца Спасена Бойкикева, братовчедка на 
П. Манджуковъ; г-ца Надежда Начова, нейна близка приятелка, 
Екатерина Измирлиева отъ гр. Кукушъ, учителн:а въ първона

чалното училище въ Солунъ, позната на Орце п. Йордановъ. 
Чрезъ тъзи млади момичета ние по нъкога получавахме нашата 
кореспонденция, а по нъкогажъ укривахме. и нъкои .материали: 

1) Ив. Гарвановъ не знаеше и не предполагаше, че ние по другъ 
пжть б~хме се снабдили съ известно количество динамитъ и бомби. 

Павелъ JlJатевъ - Въ lV\аt{едония ПОДЪ робство 13 
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Тогава, както и по - с :бертолетова СОЛЬ, бомбени гилзи, пъкъ даже динамитъ и пр .. 
::ннандъ, че насажда и К:::~ ТВ б-Вха млади и ентусиазирани момичета македонкикоито 
ловко раздробява по:но!~-=покрай роднинскит-В и приятелски връзки съ н-Вкои OT~ наши~ 

~анизации, като OTI{ PI1TТБ другари въ ,..Пловдивъ и Солунъ, б-Вха близки съ насъ, ' ус
~ердинандъ за свои личлужваха ни и о-Вха за постоянна връзка между всички другари 
""\акедония и само изпо.1Z: " пръснати въ Пловдивъ, Солунъ, Велесъ, Одринъ, София и дру
3ългария , кждето чрезъ С:: ~ .гаде. Разбира се, мнозина тогавашни дейци, по-скоро отъ фа
:-!ОТО и Военното МИНИСТенатизъмъ, отколкото отъ скромность, см-Втаха, че призванието 
зжтре въ Македония. И .';:на истинския македонски д-Вецъ-революцнонеръ е несъвм-Встимо 
зало поведението на КНЯЗ=

да дружи съ млади момичета, които съ своята непорочность 
раха мисълыа за едно по~: _стояха на първо м-Всто между българската колония, като см-В
обаче, rio мнението на н1; ,.. _таха че революционерътъ тр-Вбва непременно да дружи съ 
и общественици съ голt.кь ;:шансонетки! . . Ние не само че не обръщахме внимание на 
СТВО или даже обикновенна

всички ПРИI{азки, които се раправяха по адресъ на тия моми
ожде по-лошо, защото пчета по кюшетата, но мнозина отъ насъ се обличаха много до
малол-Втенъ, не щ-Вше да .бре, а това още повече дразнеше н-Вкои, които лично или по 
:ИВИ, като държавенъ главаиме ни познаваха, тъй като по разбиранията на тогавашнитБ 
регентство, въ което щt.Хё ~ дейци, ~жководители, войводи и четници - да пуснешъ брада, 
властвуващата коалиция да се оолечешъ въ кирливи . дрехи - б-Вше едно отъ услови
ми македономразци, които :?"3ята да представлявашъ отъ себе СИ революционеръ-хъшъ. Сре
на князъ Бориса тр-Вбвашt; ,щи и разходки съ млади момичета се таксуваше като любоl3НИ 
държатъ властыа въ CBOf1 :похождения, свързани непременно съ бждещи женитби, а това 
своята русофилска полиТИКё .за н-Вкои "патриоти" б-Вше ясно "доказателство", че ние 
само къмъ ц-Влото бъл ёщомъ като правимъ разходки съ момичета - н-Вмаме нам-Вре
кедония.ние да се боримъ и мремъ за свободата на Македония. 

Казахъ, че, по единъП. Манджуковъ и Спасена Бойкикева б-Вха внуци на 
таха като хора, които искаПловдивския митрополитъ Натанаилъ. Спасена, като ученичка 
стически методи, съ ХВЪрliЯ1!жив-Веше въ самата митрополия при чича си , д-Вдо .Натанаилъ. 
то изклютително въ предrтНие, сегизъ-тогизъ отивахме въ Митрополията, разбира се, безъ 
падно-европейски капита:~ да се явяваме предъ д-Вда Натанаила, който гледаше на своя 
говски предприятия. Мноз~:внукъ П. Манджуковъ като на н-Вкой еретикъ разколникъ 
СЪ респектъ, а най-първи;:: ,- б " оез ожникъ и като такъвъ го см-Втаще за "изгубенъ" чов1;къ. 
телство на В. М. Р. О. на че.Стаята, въ която жив-Веше Спасена Бойкикева въ Митрополията 
сегисъ-тогиСЪ се срещаХ" lеб-Вше съседна съ приемната стая на митрополита. Единъ 
б-Вше възприелъ и ПОДДЪрlдень, П. Манджуковъ, азъ и Спасена б-Вхме въ нейната стая, 
защото б-Вше изобщо про-;;,кждето ~азехме н-Вколко бомбени гилзи, фитилъ, малко дина
ние, което, при тогавашн::; митъ и оертолетова соль . Презъ този день и часъ, князъ Фер
положение, освенъ че нi; ' ~инандъ, възползуванъ отъ прибиваването му въ Пловдивъ, 
резултати, а напротивъь-Вше дошелъ да посети д-Вдо Натанаила, като духовенъ на
безъ даже да се преДИ3В"rIчалникъ. Князътъ и митрополита б-Вха сами и дълго време се 
ОТЪ страна на Велик~тtразговаряха, а ние отъ любопитство слушахме какъ и какво 
ясенъ погледъ на нtща-;с::говор-Вше княза . През,Ъ време на разговора имъ, князътъ поч
~редвидливъ да схване, ена да се оплаква на митрополитъ Натанаила, че мнозина го 
се работи само за oprat!ненавиждали, като го обвинявали въ автократство и завърши 
.-ението, а тр-Вбва систе' съ думит-В: "Особенно пъкъ вашит-В македонци тъй сж ме на
оито безъ да се обявяе-з :31Натанаилъмразили, че ИСкатъ едва ли не да ме унищожатъ ". 

усми~нато слушаше княза и почна да му говори, че и да има 

подоони елементи, т-В не сж опасни, т-В сж заблудени овци и пр. 

:ката власть да се Д р

: ъстояние, да се изтоща~ . 



,
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ъкъ даже динамитъ и пр .. 
момичета македонки,кОИТО. 
връзки съ НЪкои отъ наши

/НЪ, бъха близки съ насъ, ' ус
i! връзка между ВСИЧКИ другари 
Велесъ, Одринъ, София и дру_ 

е .:..:ни дейци, по-скоро отъ фа
, Смътаха, че призванието 

. ::: =в ::mюцнонеръ е несъвмъстимо 

ито съ своята непорочность 
-=-_:;о'арската КОЛОНИЯ, като смъ

6.== denpeMeHHo да дружи съ 

! ~e обръщахме ВНимание на 

;: =~xa по адресъ на тия МОми


: - ", !-!а СЪ се обличаха много до
о: :-ffiКОI1 . които лично или по 

:; ~ ::биранията на тогавашнитЪ 

' ;:!НИЦИ - да пуснешъ брада, 
~ - бtше едно отъ услови
: си революционеръ-хъшъ. Сре
:-а се таксуваше като любонни 
t:э съ бждещи женитби, а това 

,доказателство", че ние

= :-IОГ'l ичета - нъмаме наМБре
воеодата на Македония. 
" ~ Бойкикева бъха внуци на 
i: н;rrъ . Спасена, като ученичка 
'ри чича си, ДБДО .Натанаилъ. 

:·\J.1трополията, разбира се, безъ 

~aK11a , КОЙТО гледаше на своя 


нtкой еретикъ, разколникъ, 

tтаще за "изгубенъ" човЪкъ. 
на Бойкикева въ Митрополията 
::-ая на митрополита. Единъ 
!Сена бъхме въ нейната стая, 
и гилзи, фитилъ, малко дина
този день и часъ, князъ Фер

,биваването му въ Пловдивъ, 
-!атанаила, като духовенъ на
бъха сами и дълго време се 

тство слушахме какъ и какво 
1 разговора имъ, князътъ поч
iъ Натанаила, че МНозина го 
и въ автократство и завърши 
IИТЪ македонци тъй сж ме на
~a ме унищожатъ". Натанаилъ 
'а да му говори, че и да има 
~ни, тъ сж заблудени овци и пр. 

тОГЩJа, както и по-сетне, мнозина обвиняваха князъ Фер
~инандъ, че насажда и крепи личния режимъ, като изкусно 

и ловко раздробява политическитъ партии и македонскитъ ор
,анизации, като отr{рито заявяваха и поддържаха, че князъ 

Фердинандъ за свои лични династически цели спекулира съ 
Македония и само използува македонскитъ дейци, било въ 
България, кждето чрезъ свои емисари и органи, главно Външ
ното и Военното Министерства, поддържа разцеплението, било 
вжтре въ Македония. И между насъ много пжти се е разиск- · 
вало поведението на князъ Фердинандъ и нъкои даже ланси
раха мисълыа за едно покушение противъ живота на I{няза, 

обаче, rio мнението на НЪкои близки до насъ учени, политици 
и общественици съ голъмъ авторитетъ, едно покушение, убий
ство или даже обикновенна смърть на князъ Фердинандъ ще 
бжде по-лошо, защото престолонаследника князъ Борисъ, като 
малолътенъ, не щъше да може да изпълнява своитъ прерога
тиви, като държавенъ глава, а това ще се повъри на нъкакво 
регентство, въ което щъха да влъзатъ преди всичко хората на 
властвуващата коалиция - народняци и прегросести - голъ
ми македономразци, които за по-дълго време до пълнолътието 
на князъ Бориса тръбваше , по силата на обстоятелствата, да 
държатъ властыа въ свои ржце и да следватъ и прокарватъ 

своята русофилска политика, която ние смътахме за вредна не 
само къмъ ЦЪЛОТО българско племе въ България, а и за Ма
кедония. 

Казахъ, че, по единъ или другъ начинъ, мнозина ни СМБ
таха: като хора, които искатъ да си служатъ съ чисто анархи

стически методи, съ хвърляне на бомби, съ динамитъ и пр. и 
то изклютително въ предприятия, въ които се ангажираха за

падно-европейски капитали - желъзници, кредитни и др, тър
говски предприятия. Мнозина се отнасяха къмъ нашата група 
съ респектъ, а най-първитъ хора отъ тогавашното Представи
телство на В. М. Р. О. на чело съ Гоце Дълчева, съ когото ние 
сегисъ-тогисъ се срещахме и водъхме разговори. ТОЙ напълно 
бъше възприелъ и поддържаше и удобряваше този родъ акции, 
защото бъше изобщо противъ едно прибързано общо възста
ние, което, при тогавашното общоевропейско и общобалканско 
положение, освенъ че нtмаше да 'даде нъхои по-положителни 
резултати, а напротивъ щъше да разстрои още по-вече В.М .Р.О., 
безъ даже да се предизвика каквато И да било интервенция 
отъ страна на Великитt Сили. Но ВЪ сжщото време, 'съ своя 
ясенъ погледъ на нъщата, Гоце Дълчевъ бъше достатъчно 
предвидливъ да схване, че не трtбва и да се пасува, т . е. да 
се работи само за организирането. и въоржжаването на насе
лението, а тръбва системно да се следватъ редъ акции, съ 
които безъ да се обявява даже каквото и да е възстание, тур
ската власть да се държи въ едно напрегнато, потенциално 

състояние, да се изтощава, като и се причиняватъ редъ мате
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риални загуби, .които не можеха да не влияятъ, както въ,.,. вж.
трешната политика, така и въ външната политика, при оощия 

натискъ или голъма заинтересованость на НЪRОИ отъ великитъ 
държави, заинтересовани за своитъ ближи и далечни интереси 
изобщо въ Турция и специално на Балканитъ. F\ единъ отъ 
способитъ въ борбата бъше лозунга да се застрашатъ ангажи
ранитъ европейски капитали въ Македония и Одринско, като 
се предприематъ редъ акции срещу ж. п. линии, мостове, кре

дитни и търговски учреждения . Това не бъше вече мнение, 
схващане само на Гоце Дъпчевъ, а почти на всички предста
вители и изразители на желанията и аспирацпитъ на В. М. Р. О, 
и в . " Право", който минаваше като органъ на В. М. Р. О., въ 
нъколко броя бъше писалъ за такъвъ родъ акции.') 

Гьорче Петровъ сж.що така напълно схващаше положе
нието, но и той като по-далечъ отъ Ц. К., не можа да реагира, 
както се следваше. 

"Гоце Дълчевъ остана на мнението си противъ възстанието, 
но не взема позиция да противоцействува - той винаги бъше 
много мекъ. Пере Тошевъ не даде своя отговоръ. Сж.що така 
и Борисъ Сарафовъ се готвъше да замине. Предполагахме, че, 
като се пръснемъ тамъ по разнитъ краища, ще повлияемъ. По
ложението бъше много сериозно и изострено. Ние препорж.ч
вахме да се измъни таюиката на действие на четитъ и на те
рористичеCl{ИТЪ елементи въ градоветъ: отъ пасивно, чисто под
готвително държане, да се мине къмъ една по-голъма актив
ность, да се почне активно действуване, което да се доближава 
вече до възстание, за да се подготвятъ и калятъ повече ра

о ботници за сжщинското възстание . До тогава Организацията 
бъше забранила на четитъ да се вършатъ работи, които мо
гатъ да излагатъ мъстнитъ организации на катастрофи. 

При този духъ на дейность, като се прибавятъ и нереши
телностыа и непредприемчивостыа на легалнитъ сили въ гра
доветъ, които диктуваха, управляваха и даваха инертность. 
Организацията се бъше ограничила само съ вжтрешна органи
зационна деЙность. Почти никакви мероприятия, никаква ини
циатива срещу турцитъ не се забелЪзваше.2 ) оu 

"Градскитъ активни еЛементи, на които ужъ наи-много се 
разчитваше за презъ време на възстанието, не бъха изпитани 
и калени въ никаква борба срещу турцитъ. Защото въ градо
ветъ още по-строго действуваха тайно; ни сънка отъ инициа
тива, а само крайна предпазливость. Изобщо духътъ и такти
ката бъха рабски." 

"Като излизахъ отъ тия съображения , азъ настоявахъ, че, 
ако положението вече се е изострило въ страната, да развър

1) Вижъ в . " Право" отъ ]902 Г., София. о 

2) Вижъ С пом е н и отъ Г. Петровъ, ИЗД. на Мак. Науч. Институтъ 
"Материали по историята на Мак. Осв. Движение, кн. VIII. София , 1927 Г . 
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жемъ .повече ржцетъ на четитъи на градскитъ ржководители. 
~ близки и далечни интереси 

а Балканитъ. R единъ отъ 
. i-ira да се застрашатъ ангажи
; \\акедония и Одринско, като 
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,,'-' ::-.0 си противъ възстанието, 
E'fCТВYBa - той винаги бъше 
(е своя оТговоръ. Сжщо така 
,.::а за i'lИне. Предполагахме, че, 
i'"В краища, ще повлияемъ. ПО

"Зострено. Ние препоржч
.:ей:ТВl1е на четитt и на те
ае.Ъ: отъ пасивно, чисто под
!\,, "IЪ една ПО-ГОлъма актив
'З2не . което да се доближава 
-:. -ВS!ТЬ и калятъ повече ра

-= До тогава Организацията 
з:.~шатъ работи, които мо

GгШ1И на катастрофи. 

аТО се прибавятъ и нереши
а на легалнитъ сили въ гра

а.,ха и даваха инертность. 
!; Gli'Ю съ вжтрешна органи

"ероприятия, никаква ини
Е: .ТDзваше. 2 ) 

па които ужъ най-много се 

Clанието, не бъха изпитани 
-урцитъ. Ззщото въ градо

8;~O; ни СЪнка отъ инициа
I И ~ 'n. зоощо духътъ И такти

- З.-i(ения, азъ настоявахъ, че, 

• 0 въ страната, да развър

• ,1>1 

=- ;'{з!1 . на Маи. Нау'!. I1нститутъ 

~ение , ин. V/I/. София, 1927 г. 


да се почнатъ частични аl<ЦИИ, за да възпитаваме четницитъ 
и пр; къмъ пушката къмъ безстрашието, да добиятъ опитъ 
за нападение. Подобна таl<ТИl<а на частична активность, ако до
биеше развой по цълата страна, по моето разбиране щъше да 
представлява страната въ перманентно възстание, безъ да е 

обявено формално възстание. Ние така можехме нtколко го
дини да тормозимъ страната, безъ да може Турция да каже, 
че има открито възстание. RKO 6ъше позволено на четитъ от
крито да преследватъ турски разбойнически чети, да наказватъ 
лоши полицейски и др., се r: янитЪ да се разправятъ съ I<ехаитъ 
и разни други арнаутища, които ги съсипватъ по чифлицитъ, 
ние щъхме да имаме толкова афери наведнажъ, че щъхме да 
възбудимъ общо внимание Турция да изморимъ. R ние се 
боехме: "са:<ънъ да не стане нъкоя афера . " За мене подобна 
една борба бъ не отъ по· малка важность, отколкото едно про
кламирано възстание, защото такава борба може дълго време 
да трае. Съ тия доводи, азъ убедихъ другаритъ си именно, че 
по този начинъ ще се УСI<ОрИ възстаниеl.О по естестаенъ пжть, 

ще се дойде до крупната борба, която щъше да бжде края . 
Това становище азъ винаги подържахъ, че възстанието е лошо 
сръдство на организацията, но само до като то е идеалъ, I{ЪМЪ 
който се стремимъ. Бъхъ убъденъ, че стане ли това " реалъ" 
веднага подиръ възстанието щъше да се яви разочарование. 
И наистина така излЪзе .. . " "Широката маса съвсемъ не бъше 
подготвена да излиза гърди срещу гърди съ турцитъ: не бъше 
подготвена чрезъ събиране отъ тоя родъ, за да може открито 
да ги посреща" . 

. . . "Дълчевъ бъше се разочаровалъ и отъ солунскитъ 
дейци ·въ срещитъ си съ Иванъ Гарвановъ, Дълчевъ тръгна 
съ силно желание да види Груева, да размъни мисли съ него: 
той е билъ съ Даме 2-3 дни. Даме е сполучилъ съ това само 
да му нанесе последенъ ударъ на разочарование . каюо се бъше 
изповъдалъ предъ Пере и Яворовъ по-сетне въ Сършо1 ) 

99. Снабдяване съ новъ динамитъ и ср-Вдства. 

Още съ ' попадането въ р'жцетъ на Ив. Гарвановъ 1ООО 
кгр, нашъ динамитъ, схванахме, че, каквото и да приготвимъ, 

размърътъ на нашата акция въ Македония щъше да бжде 
Ограниченъ. Но, при все това, стараехме се да се снабдимъ съ 
достатъчно l<Оличество динамитъ, КОЛI<ОТО за Солунъ . 

Презъ 1902 година, по желанието на ржководяЩИТЪ лица 
въ сжществующитъ македонCI{И организации и групи, .а именно: 
Б. Сарафовъ, Гьорче Петровъ и Гоце Дълчевъ и др., отъ 
странство почна да се получава "милинитъ", опакованъ въ па

1) Паl{Ъ та мъ. I1зъ споменитt. на Г. Петровъ, сТр. 162 и 162, 
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кети отъ по единъ килограмъ, .обвити въ бъла пергаментова 
хартия, а отгоре обвити пакъ съ обикновена амбалажна, ' ясно 
червена хартия. Миhинитътъ се получаваше въ нови петролни 
каси, чието тегло бъше точно толкова, колкото теглото на две 
тенекии пълни съ петролъ (газь), каквито обикновено се поста
вятъ въ една каса. Това бъ направено види се, за да може 
.cToKdTa ", ужъ подъ предлогъ, че се изпраща петролъ, по

лесно да мине презъ съответнитъ митници. Обаче, все пакъ 
компетентнитъ лица отъ Финансовото министерство, а чрезъ 
тъхъ и Вжтрешното министерство въ България, бъха узнали, 

. че . макеДОНСI{ИТЪ деятели, чрезъ други подставени лица (Н. 
Тюфекчиевъ и др.) получаваха и пренасяха по влаковетЪ "ми
линитъ" , а споредъ закона и военно-административнитъ пра~ 
вилници и наредби, взривни вещества не могатъ да се прена
СЯтъ въ вагони и влакОве, въ които има друга стока и най
главно пжтници. По поводъ на това, министрътъ на Вжтрешнитъ 
работи, Ал. Людскановъ, бъ наредилъ, щото да се бди строго 
Н. да не се допуска превозването на динамитъ съ пжтническитъ 
тренове. Обаче, между Царибродъ и София, между Ломъ, Русе 
и София, а особено между София и Радомиръ почна да се 
пренася динамитъ наравно съ пжтническия багажъ. По поводъ 
на това Ал. Людскановъ публично бъ заявилъ, че "ако Б. Са
рафовъ и Гоце Дълчевъ сж македонски дейци, азъ съмъ ми
нистъръ  отговорно лице, и ако по ' влаковетъ или нъкои 
населени мъста се случи нъкое нещастие, азъ ще бжда отго
ворния, а не македонскитъ деятели" . Все пакъ милинитъ, съ 
коли, по влаковетъ и пр. подъ претекстъ, че е багажъ, или 
като стока, се превозваше и експедираше къмъ пограничнитъ 
мъста. 

Ние решихме да закупииъ едно по-голъмо количество 
(200 250 кгр,) милинитъ и презъ Кюстендилъ-Руенъ, колкото 
се може по-бързо да · го прехвърлимъ въ Македония . . Купихме 
милинитъ, опаЕовахме го както се ' следваше и на части го ек
спедирахме въ Кюстендилъ, отъ кждето азъ тръбваше да се 
грижа за препращането му въ Кочани. Паричнитъ сръдства, съ 
които разполагахме, поради наложилитъ ни се разходи въ Со
лунъ, Пловдивъ, София И Кюстендилъ, особено по пренасянето 
и укриването на милинита, което кост;уваше единъ-два пжти 

повече отъ неговата стойность, постепенно се намалЯ'ваха. Спо
редъ една приблизителна смътка, едва можахме да прекараме 
още 2-3 месеци, а отъ това зависеше и момента за изпълне, 
нието на акцията въ Сопунъ, при каквато и подготовка да ни 
завареше . 

. Отъ друга страна, Борисъ Сарафовъ бъше въ странство . 
По наши сведения, тъкмо по това време и той не разполагаше 
съ достатъчно пари. Даже презъ есеньта Б. Сарафовъ се обърна 
къмъ насъ и искаше отъ д. Мечевъ 25 наполеона, които тръб
ваше телеграфически да изпрати въ Парижъ, хотелъ "Лувъръ ". 

3ъпръки колебанията ' ~ .::. -
.о-обширно, доЙдох ~.: :: .: :. -
:-I оже би Б. Сараф:)в-: =-:~ ~
и иска отъ насъ ПОСО'it. ': --= : 
'1Оментъ можахме да ~ 

ни увъряваше, че cy :·: ~;! .=. = :. 
следъ като се прибере =- = :.: 

Д. Мечевъ и азъ 
зходнитъ врати, обаче. . '- "' - ~ '= 
текстъ., - на 2-3 пжти (,е -.=. 
защото той смъташе, че -с _ 
:< емеръ (кждето той крие~:: _. 
се повърнатъ и тръбваше :.= 
съ други думи казано, изг. - с . 
ние, той се реши, влъзох е <> 

ilредадохме сумата, взехие е:. 

гишето, като д. Мечевъ 5 -= -

държеше разписката и се = ---~ 

" изгубенитъ" пари, които ~ :. .-
време за работата на кр-:-, .- ~ 

Предъ видъ недостиг:, -: 
нахме къмъ Гоце Дъл,-; еБ~ 
о<оро ще останемъ безъ '-,,

Гоце Дълчевъ след" !-1 

ставителството на В. М. ? 
:l о,голъма сума и ние да !-! е = 
roтовляемата акция. Чрезъ . 
фановъ ние получихме 25" ' . 
!iИчното представителство ~ -
~ай-вече осемь .месеЦ !I. ть"" 
~OnYHЪ да внася едно по -г :; -s 
необходими за нъкои рево:: -:: 
отъ Централния комитетъ . ~ : 
Тия 250 турски лири се -
азахъ и по- горе, съ CB09~a 

'tDдящето лице да бжце ка - . 

100. Въ Соф;.iЯ С' 

Димитъръ Мечевъ .::-= 
~ J ::ловиченъ между наеъ. 

- съ разходи нъщо въ по· ~ • 
::..rno за храна, квартира , 0:'
- еше да се успокои, ядо~ 3.G....J 

.~азяваше върху и безъ ~ 2:: 
а'iИЯ и безпокойства He?2~ 
ога скромно и пестеше H~ 

- .:i :>очно, а защото това б-&_ 

= 

. 

. 



· обвити въ БЕла nepraMe~ToBa 
С ъ обикновена амбалажна, ясно 
, получаваше въ нови петролни 
оЛ/юва, КОЛКОТО теглото на две 
.), каквито обикновено се ПОста
правено види се, за да може 
че се ИЗпраща петролъ, по

'7Е митници. Обаче, все пакъ 
нсовото министерство, а чрезъ 
!ю въ България, БЕха узнали, 
IЪ други подставени лица (Н. 
I пренасяха по влаковеТЕ "ми
военно-администраТИВНИТЕ пра
це:::тва не могатъ да се прена
(Оито има друга стока и най
! ва, министрътъ на ВжтреШНИТЕ 
!едилъ, щото да се бди строго 
) на динамитъ съ ПЖТничеСКИТЕ 
\ъ и СОфия, между Ломъ, Русе 
ня и Радомиръ почна да се 
;тническия багажъ. ПО поводъ 
10 БЕ заявилъ, че "ако Б. Са
(еДОНСКИ дейци, азъ съмъ ми
'КО по ' влаковеТЕ или НЕкОи 
нещастие, азъ ще бжда отго
I1И". Все пакъ милинитъ, съ 
l;::>етекстъ, че е багажъ, или 
lедираше Къмъ пограНИЧНИТЕ 

едно ПО-ГОЛЕМО количество 
Кюстендилъ-Руенъ, колкото 

1;.JМЪ въ Македония. Купихме 
~ следваше и на части го ек
I<ждето азъ ТРЕбваше да Се 
)чани. ПаРИЧНИТЕ СРЕдства, сЪ 
КИЛИТЕ ни се разходи въ Со
ЦИЛЪ, особено по пренасянето 
) КОСТ;)Iваше единъ-два пжти 
степенно се намаля·ваха. Спо
едва можахме да прекараме 
ксеше и момента за ИЗпълне, 
каквато и подготовка да ни 

а?афовъ БЕше въ странство. 
време и той не разполагаше 
:еньта Б. Сарафовъ се обърна 
ъ 25 наполеона, които ТРЕб
.:' Парижъ, хотелъ "Лувъръ". 

ВЪПРЕКИ колебанията на д. Мечевъ, следъ като пораЗМИСj1ихме 
по-обширно, дойдохме до. едно ПО-ВЕРОЯТНО заключение, че 
може би Б. Сарафовъ временно е останалъ съвсемъ безъ пари 
и иска отъ насъ посочената сума, като знае, че ние още сжщия 

моментъ можахме да я изпратимъ. Б. Сарафовъ въ писмото СИ 
ни УВЕряваше, че сумата въ двоенъ раЗМЕРЪ ще ни я повърне 
следъ като се прибере въ София. 

Д. Мечевъ и азъ тръгнахме къмъ пощата, стигнахме дО 
ВХОДНИТЕ врати, обаче, Мечевъ - подъ единъ илн ДРУГ1=> пре
текст'Ь.- на 2-3 пжти се повърна назадъ, пакъ "да размисли", 
защото той СМЕташе, че паРИТЕ веднажъ ИЗЛЕЗЛИ отъ неговия 
кемеръ (кждето той криеше паРИТЕ на кржжока), НЕмаше да 
се повърнатъ и ТРЕбваше да се СМЕтатъ за изразходвани, или 
съ други думи казано, изгубени за насъ. Следъ ' дълго Itолеба
ние, той се реши, ВЛЕзохме въ телеграфо-пощенската станция, 
предадохме сумата, взехме една малка разписка и напуснахме 

гишето, като д. Мечевъ въ продължение на единъ часъ все 
държеше разписката и се вглеждаше въ нея и се охкаше за 

"изгубеНИТЕ" пари, които толкова БЕха необходимо по онова 
време за работата на кржжока. ' . . 

Предъ видъ недостигъ на парични средства, ние се обър
нахме къмъ Гоце ДЕлчевъ, като му съобщихме, че може би 
скОРО ще останемъ безъ пари. 

Гоце дЕлчевъ следъ НЕКОЛКО дНИ ни съобщи, че Пред
ставителството на В. М . Р. О. ще може да ни услужи съ една 
ПО-ГОЛЕма сума и ние да не бързаме съ изпълнението на под
готовляемата. акция. Чрезъ Туше деливановъ и дИМИТЪРЪ Сте
фановъ ние получихме 250 турски лири, обаче, предъ Задгра
ничното представителство ' поехме ангажиментъ, че ще чакаме 

наи-вече осемь месеЦll, тъй като В. М. Р. О. ЩЕла била презъ 
Солунъ да внася едно ПО-ГОЛЕМО количество 11УШЮ1 отъ Гърция, 
необходими за НЕКОИ революционни райони. Това се знаеше и 
отъ Централния комитетъ и отъ наШИТЕ другари въ Солунъ . 
Тия 250 турски лири се ПОВЕриха на Д. Мечевъ. Той, както 
казахъ и по-горе, съ своята съобразителность БЕше най-под
ходящето лице да бжде касиерь. 

100. Въ София съ Димитъръ JY\ечевъ 

димитъръ Мечевъ съ своята пестеливость БЕ станалъ 
пословиченъ между насъ. Когато забеЛЕжеше, че НЕКОЙ отъ 
насъ разходи НЕЩО въ ПО-ГОЛЕМЪ раЗМЕРЪ отъ обикновенния, 
било за храна, квартира, облекло и пр., той съ часове не мо
жеше да се успокои, ядосваше се,' което безъ друго много се 
отразяваше върху И безъ това изхабеНИТЕ му отъ дълги стра
дания и безпокойства нерви. Самиятъ той (Мечевъ) ЖИВЕеше 
много скромно и пестеше народната пара. Това той не правеше 
нарочно, а защото това БЕше свикналъ да прави още отъ де
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тинство. Той всъка сутринь още въ зори излизаше отъ квар
тирата, като обикновенно се отбиваше въ едно ерменско кафене, 
близо до джамията, поржчваше едно кафе и по 1-2 часа пре
стояваше тамъ. Следъ това отиваше да привърши нъкоя еже
дневна текуща раб0та, отбиваше се въ една малка гостилница, 
като харчеше за храна не повече отъ 40--50 стотинки и пакъ 
се прибираше въ кжщи за да подреди ежедневната си работа. 
Той си лъгаше много рано, защото сутринь редовно ставаше 
още въ 5 часа. Той излизаше рано за да пие чай или кафе, 
защото безъ т-Бхъ не можеше да се успокои . Той не позволя
ваШе въ стаята да си правимъ кафе или чай, защото въ нея 
имаше винаги динамитъ или други леснозапалителни вещества, 

а не позволяваше и да се пуши въ стаята . Иначе, за икономия, 
той би си поставилъ спиртникъ и би си правилъ чай и кафе 
самъ. 

Въ това отношение той бъше прекалено строгъ и стигаше 
до педаНТИЗЪfvl Ъ, но това се дълшеше на неговия характеръ -
винаги да се съобразява съ най~лошото, което би логло да се 
случи при даденъ конкретенъ случай. Той бъше гол-Бмъ песи
мистъ, повечето мраченъ, никога не се веселеше, даже и редко 

можеше да се забележи у нъго см-Бхъ. 
На гледъ Мечевъ изглеждаше много суровъ ч<?въкъ, обаче 

той имаше много отзивчива душа и много страдаше отъ нево
лята на своитъ другари и винаги бъше готовъ да даде своя 
залъкъ отъ устата си, за да нахрани своя другаръ. Той имаше 
органическа умраза къмъ алкохола и не можеше да търпи предъ 

себе си пиянъ човЪкъ. Той мразеше несериознитъ хора, а осо
бенно тия които съ своята прибързаность и лекомислие искаха 
да минатъ за голъми дейци. Отъ друга страна, той обичаше 
вс-Бки сериозенъ чов-Бкъ и къмъ него ёе отнасяше съ голъмъ 
респектъ. Той не можеше никакъ да търпи лекомисленит-Б хора 
и ги презираше, даже неможеше да търпи ТБХНОТО присжтствие. 
Често I1ЖТИ, неможейки да търпи лъкомислията на нъкого , той 
ставаше отъ компанията и демонстративно я напущаше, безъ 
дума да продума . Макаръ че Мечевъ бъше съ прогимназиялно 
образование, обаче, поради своята наблюдателность и съобра
зителность въ близкия му контактъ съ по-образовани хора, 
неговиятъ мирогледъ стоеше много високо и имаше въренъ 
критерий за обсжждане, разсжждаване. Той имаше свои лични, 
индивидуални схващания по всички въпроси, които живота на

лагаше. Той б-Бше добъръ математикъ. Той имаше силна помять 
и на умъ правt,ше такива аритметически действия и то бърз~ 
че на неговата феноменална память мнозина се очудваха, тъи 
като въ тия СМЪТI{И той не употръбяваше нито моливъ, нито 
хартия. 

Той бt,ше не само добъръ матемаТИI{Ъ, но имаше извън
редно здрава мисъль, макаръ че нъмаше подходяща подготовка. 

Той отъ дете е останалъ c~:p: 
най-крехката си възрасть да : 

По начинъ на живъене 
Той винаги бъше осамотенъ, 
По неговото държане, по по 
имаше видъ на мраченъ ске:-.

товъ да отрече и самия живо 

съ сили да се бори съ цълъ 
Като неговъ другарь и ё 

възможность по-отблизу да с. 

два-три пжти можеше да се Е 

съвсемъ тихо, монотонно за гrt;s 

съмъ, мале, много страдалъ k 

т. н., пъсень която той пъеш 
гато Мечевъ запt,еше, азъ се 
скоро съ своята пt,сень се ТА 
ОТКОЛl<ОТО противъ когото И . 

той не визираше своята май 
която бt,ше единствената негов 
и страдаше и за която той И'~ 

любовь къмъ нея чрезъ са~ю. 
Както казахъ и по-горе . .. 

въ една малка стаичка. Мечеэ 
чета вестници или списа i-Н1Я, ё 

отъ работа въ магазина, I(Ж 
влизаше Мискановъ, Мечезъ 
кановъ казваше "добъръ ве 
не отговаряше и се правt,ше 

той леко спи и че въ Ю:'>Iе 
Мискановъ се мжчехме ~a го 
банални 'прикаЗI{И, ca l'1O и сг 
обаче, напусто, тъй като Меч 
ности. По нъкога неможей;{~ 
ни молеше да спремъ и з -" 

НУ1маваме съ майтапи . ка-а 

"лекомислието" ни. На това 
не сме аскети, като тебе -
азъ цълъ день съмъ ра - _
имамъ нужда отъ малко :: 1: _ 
правъше съ единствената :", ::..' 
разговоръ, защото :-1 НОГО - : 

легне, да размtни НЪКОЯ _.' 
измжчваше Мискановъ, 1( :

достигаше до тамъ, че . -:-:: 
днитъ въ очаквания за -: <:: 

1) Велешани сж мн ра :;..- ;;. _ 
прана жена, съ свая хара,,- =: _ 



:: въ зори излизаше отъ квар

заше въ едно ерменско кафене, 

е.:::(но кафе и по 1-2 часа пре
ваше да привърши нtкоя еже

:: се въ една малка гостилница, 
се отъ 40--50 стотинки и пакъ 
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ано за да пие чай или кафе, 
" а се успокои. Той не ПОЗволя
афе или чай, защото въ нея 
и леснозапалителни вещества, 

въ стаята. Иначе, за икономия, 
, и би си правилъ чай и кафе 

ше прекалено строгъ и стигаше 

шеше на неговия · характеръ -
'лошото, което би логло да се 
lучаЙ. Той бtше гол-Вмъ песи
не се веселеше, даже и редко 

смъхъ. 

llе много суровъ човtкъ, обаче. . . 

I И много страдаше отъ нево

и бtше готовъ да даде своя 
Jани своя другаръ. Той имаше 
а и не можеше да търпи предъ 

еше несериознитt хора, а осо
"рзаность и лекомислие искаха 

ъ друга страна, той обичаше 
него се отнаСяше съ голtмъ 

да търпи лекомисленитt хора 

да търпи ТБХНОТО присжтствие. 
I лt!<омислията на нъкого, той 
~тративно я напущаше, безъ 

чевъ бtше съ прогимназиялно 
та наблюдателность и съобра
"актъ съ по-образовани хора, 
юго високо и имаше въренъ 
аване. Той имаше свои лични, 
<и въпроси, които живота на

тикъ. Той имаше силна помять 
:тически действия и то бързо, 
nть мнозина се очудваха , тъй 

Dtбяваше нито моливъ, нито 

"Iатематикъ, но имаше извън
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Той отъ дете е останалъ сиракъ и е билъ принуденъ още отъ 
най-крехката си възрасть да се грижи самъ за себе си. 1 ) 

По начинъ на живtене - Мечевъ б-Вше ц-Влъ спартанецъ. 
Той винаги бtше осамотенъ, мрачно и песимистично настроенъ. 
По неговото държане, по погледа му, по ВЪНШНОСть изобщо. 
имаше видъ на мраченъ скептикъ, който едва ли не бtше го
товъ да отрече и самия · животъ, I<ато че ли той разполагаше 
съ сили да се бори съ цtлъ свЪтъ. 

Като неговъ другарь и въ близъкъ !{онтактъ, азъ имахъ 
възможность по-отблизу да се опозная. Мечевъ презъ годината 
два-три пжти можеше да се види въ добро настроение, ,<Огато 
съвсемъ тихо, монотонно запtваше една народна пъсень: "Много 
съмъ, мале, много страдалъ и за , тебе, мале, много мислилъ" И 
Т . Н., пtсень която той пtеше много меланхолично. Винаги, ко
гато Мечевъ запtеше, азъ се трогвахъ до сълзи. Мечевъ по
с!{оро съ своята пtсень се тжжи и роптаеше противъ себе си, 
ОТКОЛl<ото противъ когото И да било, като въ своята пtсень 
той не визираше своята майка, а своята Родина  Македония, 
която бtше единствената негова любимка, за която той живtеше 
и страдаше и за която той искаше по-достойно да сложи своята 
любовь къмъ нея чрезъ саможертвата . 

Както казахъ и по-горе, той, азъ и д. Мискановъ живtехме 
въ една малка стаичка . Мечевъ си легаше рано, азъ оставахъ да 
чета вестници или списания, а Мискановъ се връщаше късно 
отъ работа въ магазина, кждето работеше. Когато въ стаята 
влизаше Мискановъ, Мечевъ винаги бtше въ леглото, но Мис
кановъ I{азваше " добъръ вечерь". Мечевъ, маl<аjJЪ и буденъ, 
не отговаряше и се правtше на заспалъ, обаче, ние знаехме че 
той леl<О спи и че въ момента е буденъ. Както азъ, така и 
Мискановъ се мжчехме да го предизвикаме, често пжти чрезъ 
банални 'приказки, само и само да влtзе въ разговоръ съ насъ 
обаче, напусто, тъй като Мечевъ не можеше да търпи банал
ности . По нъкога неможейки да търпи несериозни работи, той 
ни молеше да спремъ и въ негово присжтствие да не се за

НИмаваме съ майтапи, като ИЗI{азваше своето възмущение отъ 
"лекомислието" ни. На това Мискановъ му отговаряше: "Ние 
не сме аскети, като тебе - робъ само на своята идея, защото 
азъ цtлъ день съмъ работилъ на крака въ магазина и сега 
имамъ нужда отъ маЛl<О разговори и шеги". Това Мискановъ 
правtше съ единствената цель да може да увлече Мечевъ въ 
разговоръ, защото много го обичаше и искаше преди да си 
легне, да размt.ни нtкоя дума съ него. Но напусто. Това многО 
измжчваше Мискановъ, който въ своята обичъ къмъ Мечева 
достигаше до тамъ, че постоянно го дразнеше. Така минаваха 
днитt въ очаквания за по-сериозна работа, а Мечевъ нtмаше 

1) Велешани сж мн разпри вялн, че майката на fV\ечевъ, макаръ и 
прана жена , съ своя характеръ, УМЪ и воля, е била бел-Вжита щена . 
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никакво търпение и постоянно живъеше скрито и ядно се въл
нуваше, очаквайки момента, когато можеше да изпълни своя 
синовенъ дългъ къмъ майката Родина. 

101. 1<юстендилъ-границата-I<очани 

Следъ като се увърихме, че 1ООО-та килограма )J,инамитъ 
е за насъ окончателно изгубенъ, 'азъ заМViнахъ за Кюстендилъ, 
кждето добре познавахъ мъстнитъ условия, а така СЖЩО и 
мнозина отъ хората на разположение на ВМРО. Отъ к'юстендилъ 
отидохъ въ Сажденикъ, БЪ което село бъше складиранъ заку
пения отъ насъ динамитъ. Селото Сажденикъ и мъстностьта 
"Веселиновитъ колиби" сж въ подножието на върха Руенъ. 
Тамъ въ разни мъста, въ приспособени колибки, пръснати въ 
околностьта, имаше нъколко склада съ оржжие: пушки, патрони, 
бомби, динамитъ - предназначени за вжтрешно::тьта на Мак;
дония. И азъ намърихъ подходяще мъсто, кждето динамита тръо
ваше да престои, до като да се вземе връзка съ Кочани и да 
се уреди начина и времето: кога, какъ и чрезъ кого щъше да 
се препрати до Кочани, а отъ тамъ презъ Велесъ за Солунъ, 
за да може нашата група да разполага съ него и ги употръби 
за своитъ цели. 

Презъ 1902/1903 година Тодоръ F\лександровъ бъ назначенъ 
учитель въ гр. Кочани, а сжщевременно и членъ-ржководитель 
въ ОКОЛИЙСКИЯ революционенъ комитет ь. Съ Т. F\лександровъ 
азъ още презъ временното ми прибиваване въ родния ми , градъ 
Кратово бъхъ влъзълъ ВЪ близки отношения и често пжти по 
разни поводи, открито и недвусмисленно се бъхъ изказвалъ 
противъ нъкои сжществуващи проядки, както изобщо въ В. М. Р. О. 
така сжщо и въ рабатитъ на Ц. К. на В. М. 1-'. О. Така че за менъ 
наЙ 'лесно бъше да влъза въ прями и ЛИЧНИ връзки съ Тодоръ 
F\лександровъ и чрезъ него, като ржководитель въ кочанско, 
да уреда фактическото пренасяне на динамита. Отъ с. Сажценикъ 
нъколко пжти минавахъ границата съ нъкои отъ заминаващитъ 
за вжтрешностьта на Ма!(едония чети: Щипската, к'ратовската 
иКочанската. Най-напредъ минахъ границата съ четата на 
Андонъ Кьосето, която заминаваше за гевгелиЙско. Въ (. Саса 
- махалата Сарафци, четата престоя нъколко , дни, защото по 
сведенията на селскитъ РЖ I{ОВОДНИ тъла, по пжтя презъ !<ойто 
четата тръбваше да премине, имаше на 2-3 мъста струпана 
войска и джандармерия. Празъ това време азъ се запознахъ 
и много сближихъ съ куриеритъ, а особено съ Геро, когото 
изпратихъ съ ещю ПИСмо написано съ о::обенъ шифъръ (не тоя 
на Организацията), като на отдълна малка хартийка му дадохъ 
и ключа . Това направихъ, за да не става нужда да се връща 
обратно за да му давамъ ключа . Щомъ Геро пое писмотО и 
отдълната хартийка съ ключа, разбра , че това е ключъ, съ 
който писмото може да се прочете. Той веднага грижливо 

прикри хартият~-ключъ за да 

обискъ да се намъри у не:-о. 
занесе въ к'очани и предаде , 
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J.aз6ра, че това е КЛЮЧЪ, Съ 
)Чете. Той веднага грижливо 

прикри хартият~-ключъ за да не може даже при най-щателенъ 
обискъ да се нам-Бри у него, а писмото взе въ ржка, за да го 
занесе въ Кочани и предаде лично на Т. f\лександровъ. Когато 
куриерътъ Геро укри ключа на шифъра, тази негова изобрета
телность ме очуди. f\зъ взехъ да се възхищавамъ отъ него
вата съобразителность и предГ!азливость, а той СПОКОЙНО ми 
отговори, че дългата работа и опита сж го научили, щото на 
такива нагледъ дребни работи да гледа съ по-гол-Бмо внима
ние, защото често пжти по небрежность се получавали лоши 
последствия, тъй като, при влизане и излизане ОТЪ града, мжже, 
жени и деца били строго обискирвани заедно съ багажа или 
товара на доБИТЪJ<а, който карали било за продань, като: съно; 
дърва ИЛI1 закупували жито, царевица, соль, оризъ и пр. 

По такъвъ начинъ азъ вл-Бзохъ въ връзка съ Тодоръ 
f\лександровъ. До завърщането на Геро отъ "пазаря", азъ пре
стqяхъ въ с. Саса. Нъмаше нужда да убеждавамъ Т. f\лексан
дровъ, че моето прибиваване въ с. Саса и покрай границата 
б-Бше въ връзка съ подготовляваната акция, н-Бмаше нужда да 
го убеждаваме,че прехвърлянето на динамита не тр-Ббва да 
се знае отъ неГ08ит-Б колеги или отъ членовет-Б на Ц. К. Т. 
f\лександровъ още отъ' по-рано знаеше нашит-Б отношения съ 
В. М. Р. О. Съ завърщането на Геро всичко б-Бше уредено. 
Динамитътъ тр-Ббваше да , се препрати на части отъ по 20-30 
килограма въ CtHO до Кочани, а отъ тамъ Тодоръ Органджиевъ 
тр-Ббваше да го препрати до Велесъ въ чували съ оризъ. Отъ 
с. Саса въ Кочани можеше да се внася само съно, а отъ Кочани 
освенъ оризъ друго нищо не можеше да се изнася, безъ да не 

обърне вниманието на н-Бкои по-любопитствуващи хора. Отъ 
Солунъ б-Бше наредено Тодоръ Органджиевъ да замине за Ве
лесъ а отъ тамъ за Кочани, следъ като получеше писмо отъ То
доръ f\лександровъ, че една часть отъ ц-Блото количество е 
вече пристигнало въ Кочани и е въ негово лично притежание. 
Тъй като излишно б-Бше да стоя повече въ с. Саса, върнахъ 
се обратно въ Сажденикъ, кждето б-Бше на съхранение дина
мита . Въ с. Сажденикъ азъ престояхъ повече отъ 25-30 дни. 
Презъ това време на части препратихъ динамита презъ грани
цата и Геро го складираше въ с. Саса. Следъ като се изпрати 
първата пратка въ Кочани, азъ искахъ да зная отъ Т. f\лек
сандровъ дали той лично е получилъ динамита , а още повече 
дали е предаденъ безъ да бжде повреденъ, сир . измокренъ 
или на разпокъсани парчета, Съ куриера Геро се б-Бхме уго
ворили, щото следъ първия четвъртъкъ - пазарния день въ 

Кочани - въ петъкъ, следъ като стигнеше въ родното си село 
Саса, още презъ нощьта да ,мине границата и да дойде при 
мене въ едно опред-Блено м-Бсто въ съседната до самата гра
нична линия гора (въ българската територия), КЖДеТО имаше 
една овчарска колиба. f\зъ повечето време преl<арвахъ въ тази 
колиба заедно съ една група млади момчета и момичета (овчари 

203 



204 

и I {озари), I<ОИТО отъ десетина дни бъха въ гората съ 1000-1500 
г'лави овце и кози, Тъй като тъкмо презъ това време и въ 
българска и въ турска територия тръбваше да минатъ по 
селата преброители на дребния добитъкъ (бегликчии). Нъкои 
отъ селянитъ въ со с. Саса и Сажденикъ (повечето въ роднин
ски ИЛИ близки приятелски връзки) бъха групирали своитъ овци, 
кози агнета и ярета, като ги бъха повърили на нъколко овчари 

, с' ъ 
и овчарки, които чакаха момента, щото ако преороителит се 

яватъ въ СаждеНИI<Ъ - на българската територия  овчаритъ 
и овчаркитъ, ужъ пасейки ги, прехвър.'lяха Ч еСТО стадата презъ 
деня, а по нъкога и презъ нощьта, въ с. Саса ' или обратно въ 
с. Сажденикъ. 

Общиятъ интересъ на жителитъ на двеп села ги БЪше. 
заставилъ да си ПОмагатъ взаимно, да си даватъ прибъжище 
въпръки граничната стража. Общата имъ солидарность въ рискъ 
и отговорность ги I{араше да не обръщатъ голъмо внимание 
на граничната линия, пограничната стража и пр. и пр.. Собствено 
тъ не се криех'а отъ пограничната стража, а отъ преброителитъ, 
беглекчии, само ' и само да намаляъ своятъ даны�ъ,' защото и 
безъ това и дветъ села бъха съ извънредно мал ко работна 
земя и населението съ голъмъ труцъ едва успъваше да се из
храни презъ годината. Селата Саса и Сажденикъ като погра
нични, едното въ българска, а другото въ турска територия, 
имаха всичкитъ несгоди, ВСИЧI{ИТЪ неудобства, а пъкъ съ преми
наването на четитъ носяха и гЬлъмъ рискъ да пострадатъ. Тъ 
имаха само това приимущество, че поне една часть отъ дребния 
добитъкъ можеха да укриятъ по ТОЗ~j начинъ и направятъ из

вестна економия. 

102. Една овчарска компания 

Азъ престояхъ въ гората при со Сажденикъ около 15 дни. 
Презъ деня излизахъ отъ колибата и обикаляхъ презъ гората 
като спохождахъ нъкои отъ овчаритъ и овчаркитъ, съ които 
бъхъ вече добре познатъ и тъ всички се отнасяха '{ъмъ мене 
съ довърие, защото знаяха, че азъ съмъ НЪкой .. комита", ,{огото 
нищо друго не интересува освенъ да посреща и изпраща нtкои 
отъ куриеритъ, идящи отъ турско - со Саса. Презъ всичкото 
BpeJVJe азъ се хранъхъ заедно съ овчаритъ, даже спъхъ при 
тъхъ въ колибата. Презъ нощьта всички овци, кози и агнета 
се прибираха на едно мъсто, въ една поляна, оградена съ търне 
и клонове отъ дърветата. Нъколко пжти нощно време слу
шахме шумъ въ оградата, кждето бъха овцитъ и козитъ. Овча
ритъ и овчаркитъ още сжщия моментъ по гласа и ра.;здвижва
нето на овцитъ и козитъ схванаха, че тове е нъкои вълкъ, 
който безшумно  следъ !{ато е наближилъ до стадото -
задигва нъкоя овца или коза и при общия шумъ на живот
нитъ, той съ плячката си бързо избъгваше въ гъсталацитъ на 

- : чината. За отстранен и = "' ::' -
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височината. За отстранеНИе на тази напасть , почти цъла нощь 
въ колибата горъше огънь, който по редъ всъки единъ отъ 
овчаритъ или овчаркитъ по дежурство грижливо поддържаше, 
като сегисъ-тогиСЪ поставяще дърва или подреждаше горящитъ 
такива. Обаче и това СРБДСТВО не помогна. Наредихме по двама 

.:;еникъ (повечето въ роднин
5-Бха групирали свЬитъ овци, 
-овърили на НЪколко овчари 
--"ото ако преброителитъ се 

:...-:У.ата територия - овчаритъ 

с е ЗЪ;:>.l яха ЧеСТО стадата презъ 

~ -". g".:> С. Саса или обратно въ 

~I ~ ;.:а дветъ села ги БЪше. 
.:~ си даватъ прибъжище 

~E ~!>1Ъ солидарность въ рискъ 

:><5 :;.ъ~aTЪ голъмо внимание 
_'" ;:-:-раж~ и пр. и пр .. Собствено 
: :7зжа . а отъ преброителитt, 

"" ъ С"8ОЯТЪ даны<ъ, защото и 

r ·nв-ънредно малко работна 

: "- е4Ва успъваше да се из
=.:2 ." Сажденикъ като погра
.:J. ~OTO в ъ Турска територия, 

,.rt: ·.::юОСтва, а пъкъ съ преми
Н':къ да пострадатъ. Тъ 

,: -О" :е една часть отъ дребния 

. - '=3-' I-(ачинъ и направятъ из

:-~a компания 

:. "-.ажденикъ около 15 дни. 
-:: v. обикаляхъ презъ гората 
~a Jr 73 и овчаРI{ИТЪ, съ които 

~ЧКИ се отнасяха къмъ мене 

~ ~~"Ъ нЪкой "комита", ,{огото 
.::: :lОсреща и изпраща нtкои 

- с. Саса. Презъ всичкото 
,о '.свчаритъ, даже спъхъ при 
-:О. з :ички овци, кози и агнета 

.: ~.a IЮ.--:яна, оградена съ търне 

~ -..:. flЖТИ нощно време слу· 

: 5"Еха овцитъ и козитъ. Овча
-, i ;: "T b по гласа и раздвижва

:: ~a, че тове е нъкой вълкъ, 
:: нзближилъ до стадото 
- -:"г общия шумъ на живот
:ъгваше въ гъсталацитъ на 

оть овчаритъ да стоятъ съ пушка около колибата и щомъ забе
лъжатъ нъкой вълкъ да се доближва до прибраното на едно 
мъста стадо отъ овци, кози И агнета, да изгърми колкото да 
пропжди ВЪЛl{а. 

Всъка вечерь, следъ като се прибирахме ВСИЧI<И въ коли
бата и вечеряхме общо, почваха се игритъ. Игра съ пръстенъ, 
игра съ разни фокуси, пtсни, а чекто пжти излизахме вънъ 
отъ колибата не толкова да поглъщаме пръсенъ въздухъ, от
колкото да се наиграемъ съ овчарски хора. Овчаритъ и овчар
китъ много се радваха, когато и азъ се хваща хъ на хорото, 
за да ми се смъятъ, защото азъ съвсемъ не знаяхъ да играя 
хоро. При общи викове, смъхъ и веселие ние прекарвахме до 
късна нощь и се прибирахме да спимъ въ общата lюлиба.Овча
ритЪ и овчаркитъ повечето бъха въ близки - РОДНИНСI{И връзки. 
Обаче, все пакъ не ЛИПl{ваше и . .. любовь! Кой съ коя ов
чарка ще играе, кой кжде ще седи, кой до коя ще спи 
всичко това съкашъ по единъ неписанъ начинъ, като че ли по 
правилникъ бъ точно опредълено и ако нъкой овчаръ или ов
чарка си позволеше М8каръ и нъкоя строго опредtлена въ 
h'ржга на тъхнитъ отношения и разбирания волность, ВСИЧI{И 
безъ изключение вземаха страна, изказваха своето незадовол
ство, негодувание и по цtли дни това се коментираше между 
овчаритъ и овчаркитъ . 

Между овчаркитъ имаще една, млада 15-16 годишна 
мома, на име Райна. ТЯ имаше много правилни черти, бъло, 
бистро, и гладко обло лице, червени като божуръ бузи, а черни 
като вж.гленъ очи, вежди и коси. Тя бъше предметъ на осо
бенно внимание отъ всички; тя бъше тъй да се каже прицел
ната точка на овчарската компания. Всички се вглеждаха въ 
нея, било презъ време на хората, било когато се почиваше въ 

. колибата, когато се играеше или беседваше. 
Животътъ и обноскитЪ между овчаритъ и овчаркитъ бъха 

толкова идилични, че азъ още дълго време следъ това не мо

жахъ да видя подобна идилия. Между тъхъ витаеше простота 
въ обноскитъ, наивность въ думитъ и обръщенията, въ услу
гитъ И пр . И пр. Всичко това бъше така скромно, така ~CTe
ствено, тъй идилично, че ми правъше извънредно голъмо 
впечатление. 

Животътъ и въ луксознитъ С9ЛОНИ И въ обикновенитъ 
балове и сборове, както и въ тази овчарска задруга всръдъ 
гората е все единъ и сжщъ, само че външната му проява има 

своитъ форми, своето значение. Чувството у хората за хубавото, 
за красивото, за нежното и изящното се изразява различно, въ 
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ВСБКО мъсто И ВЪ ВСБКО време, само че тукъ въ колибата и 
тази уединена гора, всичко ставаше по единъ непристоренъ 

начинъ - съвърше'нно естест.венъ и идиличенъ. Овчарката ВЪЗ
пtва силата и твърдостьта на мжжа, а овчара - гиздавостьта 
спретнатостьта, грижливостьта и пъргавината на жената. 

f\зъ презъ . всичкото време се мжчехъ да подражавамъ 
въ приказки, пtсни и разговори на овчаритt, обаче, все пакъ 
съ моитt навици и привички, ' безъ да желая, излагахъ се предъ 
тtxъ и нtколко пжти станахъ между тъхъ пр'едметъ за при
казки и тънки, далечни упрtци. Напр. азъ въ СРБда и петъкъ 
не постtхъ и когато овчаритt и овчаркитt ~1e виждаха, че 
презъ тия дни ямъ сирене и пия млtко, едва ли не се отвраща
ваха отъ това и не ме СМБтаха за хрисгиЯi-!ИНъ и българинъ. Съ 
многото аргументи, които имъ навеждахъ, не можахъ съ нищо 

да ги убедя, че не е гръхота, ако се ~дe сирене, месо или 
млtко въ СРБда и петъкъ. По нtкои въпроси изъ живота у 
тъхъ се бtха напластили такива понятия, че абсолютно съ нищо 
не можеха да се отстранятъ. ПатриархаЛI-IИЯТЪ идиличенъ 
животъ има и С80итt отрицателни страни. Колкото е м'илъ, 
привлекателенъ и . лекъ, толкова повече той е Об?емененъ съ 
редъ предразсъдаци, които, както за живота, тъи и въ рабо
тата на хората, даваха неблагоприятни резултати. Най-главното 
е, че почти всички тия млади овчари и овчарки бtха съвър
шенно неграмотни. Въ селото СаждеНИI{Ъ нtмаше никакво учи
лище, а повечето отъ овчаритt и овчаркитt презъ своя животъ 
едва по 2-3 пжти бtха виждали черква. Едно отъ овчарче
тата даже не знаеше и нtмаше понятие изобщо какво нtщо 
е черквата, защото отъ рождението си до тогава цtли 15-16 
години, не б'Бше ходило, както останалитt овчарчета, на пазаръ 
въ Кюстендилъ, юкдето можело да види черква. 

103. Куриерътъ Геро отъ с. Саса 

Въ тази гора край с. с. СаждеНИI{Ъ и Саса нощитt мина
ваха по-скоро, отколкото днит-Б. Всt,ки день очаквахъ да по
луча .известие за препратения динамитъ въ Кочани. Почти на 
всъко изпращане и получаване на нt,коя пратка, съ06щаваше 
ми се за получаването и бtхъ спокоенъ. Единъ пжть на опре
дt,леното време Геро не дойде да ме уведоми. f\зъ се утt,ша
вахъ съ мисъльта, че може би е билъ заетъ или изморенъ и го 
чакахъ на другия день. Той и тоя день не дойде. Това ме оза
дачи и на следния день преди да залtзе слънцето азъ се упж
тихъ къмъ с. Саса, минахъ' граничната линия и почнахъ да сли
замъ по една поляна. Селото бt,ше далечъ около 2-3 кило
метра. Една група воловарчета караха едно стадо говеда къмъ 
селото, за да ' се прибератъ въ .кжщи преди да настжпи 
нощьта. f\зъ още ОТЪ далече дадохъ зна.къ и едно отъ тъхъ 
тичешкомъ дойде при мене. Следъ,като го запитахъ какъ се 

казва и на кого е синъ . ::z
селото. Воловарчето каз~. -~ 
навали съ говедата покраi 
увtрихъ, че Геро е въ r-::...- : 
той отъ небрежность !-:;: .:-:

варчеТО . да отиде при H~ 

горе къмъ граничната г .., - "о 

мене. Воловарчето пакъ 
тъмнината . f\зъ седна Jo:Ъ ,--~ 
пристигането на Геро, ::а ':'З' 
обаче, Геро не дойде. :: =" -:с:? 
и съ нищо не можехъ ~a 

шихъ да го чакамъ до оо:: 

Руенъ презъ януарий е г~ 
стои цt,ла нощь на отк i 

единъ студенъ вътъръ и ~
нито пъкъ да се седне . Б
още явила. f\зъ чака ,-= 
по-лесно да пжтувамъ ,., :;') 
триньта по никой наЧИНа ~:: 

Ако ли пъкъ останехъ .:1.0 со: 
студъ. Решихъ да се вър'"' :: .:: 
ната линия и благодарение 
веднага навлt,зохъ въ с<::·: ;: -., 

Оп време на' време сл~. 
като кучета, като ехото f10S 

сичий лай. Лисицитt прOSi 
цитt, не правt,ха сжщото Io! 

бжда нападнатъ отъ вълllм. 
волвера си и го държехъ съ 

се подпирахъ на една Tosr:a 
стоянно, като, че ЛИ В'Ъ . и. 

е единъ - казвахъ си 
отстраня, .като изгърмя 1- 2 
ако е глутница - какво "':с 

петъ все повече и пове'., :: 

правление и едва 1-2 .... а:= 
Презъ това време имаше - :. 
позная колибката, въ коятс 
следъ като намtрихъ ropci( 
ориентирамъ, кжде е ко;; . 

почти замръзналъ, предъ _ . 
чаРI{а и тихо се разговаряха 

веднага ми отстжпи 1'11 ;(:'-

дърва и го засили. Зал lo' Т" 
че ида отъ гората. Тt 
весело да се смt,ятъ. 
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само че тукъ въ колибата и 

, . аваше по единъ непристоренъ 

:=~ъ и идиличенъ. Овчарката ВЪЗ
.... Ai жа, а овчара - гиздавостьта 

~ъргавината на жената. 

;: ~ ~ e се мжчехъ да подражавамъ 

-"i на овчаРИТБ, обаче, все пакъ 
:;-=зъ да желая, излагахъ се предъ 

;.",ежду ТБХЪ предметъ за при
ianp. азъ въ СРБда и петъкъ 

'" ... овчаРКИТБ ме виждаха, че 
:ii МЛБКО, едва лине се отвраща

ё за Хрисгиянинъ и българинъ. Съ 
~=веждахъ, не можахъ съ нищо 

з...0(0 се яде сирене, месо или 

- НБКОИ въпроси изъ живота у 
::: п::)Нятия, че абсолютно Съ нищо 

Патриархалниятъ идиличенъ 
- -;ни страни. Колкото е милъ, 
за пОвече той е обремененъ съ 
ё!<ТО за живота, тъй и въ рабо

Г7ИЯТНИ резултати. Най-главното 
:)В<Jари и овчарки ББха съвър

СажденИI{Ъ НБмаше никаl{ВО учи
11 овчаРКИТБ презъ своя Животъ 

' .:1Н черква. Едно отъ овчарче
:: понятие изобщо какво НБЩО 
l~eTO си до тогава ЦБЛИ 15-16 
останаЛИТБ овчарчета, на пазаръ 
J да види чеРlша. 

~po отъ с. Саса 

гжденикъ и Саса НОЩИТБ мина
-1;. ВСБКИ день очаквахъ да по
динамитъ въ' Кочани. Почти на 
на НБКОЯ пратка, съ06щаваше 

спокоенъ. Единъ пжть на опре
да ме уведоми. f\зъ се УТБша
е билъ заетъ или изморенъ и го 
оя день не дойде. Това ме оза
ца заЛБзе слънцето азъ се упж
I ичната линия и почнахъ да сли

зше далечъ около 2-3 кило
караха едно стадо говеда къмъ 

въ кжщи преди да настжпи 

цадохъ знакъ и едно отъ ТБХъ 

щъ, като го запитахъ какъ се 

-шзва и на кого е синъ, запитахъ го дали протогера Геро е въ 
:::елото. Воловарчето I{аза, че сжщия день сутриньта, когато ми
навали съ говедата покрай неговата кжща, го ВИДБЛИ. f\зъ се 
)"ВБРИХЪ, . че Геро е въ селото и още повече се ядосахъ, че 
той отъ небрежность не дойде при мене. Поржчахъ на ' воло
варчето . да отиде при него и да му съобщи, че азъ го чакамъ 
;-оре КЪмъ граничната линия, въ една падина и да дойде при 
:·1ене. Воловарчето пакъ тичешкомъ си отиде и се изгуби въ 
тъмнината. f\зъ седнахъ на поляната и съ нетърпение чакахъ 
:-rристигането на Геро, за да се обяснимъ. Чакахъ часъ-два-три, 
обаче, Геро не дойде. Всевъзможни мисли ми минаха презъ ума 
и съ нищо не можехъ да си обясна, защо Геро не идва. Ре
шихъ да го чакамъ до полунощь. Обаче, почти на самия върхъ 
Руенъ презъ януарий е тъй студено, че едва можеше да се 
стои ЦБла нощь на открито. Къмъ полунощь почна да духа 
единъ студенъ ВБТЪръ и просто не можеше да се стои правъ, 
нито пъкъ да се седне. ББше много тъмно. Луната не ББше се 
още явила . f\зъ чакахъ поне луната да се появи, че да мога 
по-лесно дапжтувамъ презъ гората. Явно ББше, че до су
триньта по никой начинъ не можеше да се стои на това мБсто. 
Ако ли пъкъ останехъ до сутриньта, трtбваше да измръзна отъ 
студъ. Решихъ да се върна обратно. Iilотеглихъ къмъ гранич
ната линия и благодарение на луната и СНБга минахъ, обаче, . 
веднага наВЛБЗОХЪ въ самата гора и едва се движехъ изъ нея. 
Отъ време на ' време слушахъ гласа на ЛИСИЦИТБ, които лаеха 
като кучета, като ехото повръщаше отъ среЩНИТБ рътлини ли
сичий лай. ЛисициТБ проявяваха своето присжтствие, обаче, въл
ци тБ не праВБха сжщото и по едно време се изплашихъ да не 
бжда нападнатъ отъ вълци. За ПО-ГОЛБМЪ куражъ извадихъ ре
волвера си и го държехъ съ едната ржка, а съ другата ржка 

се подпирахъ на една тояга и полека-лека слизахъ надолу.По
стоянно, като, че ли вълци се ИЗПРБчваха предъ очитБ ми . Ако 
е единъ - казвахъ си - безъ да мога да го убия, поне ще го 
отстраня, като изгърмя 1-2 пжти срещу него съ реворвера, но 
ако е глутница - какво ще правя? И така съ страхъ и тре
петъ все повече и повече слизахъ надолу безъ посока и на
правление и едва 1- 2 часа преди зори стигнахъ до рБката. 
Презъ това време имаше толкова мъгла, че азъ не можехъ да 
позная колибката, въ която нощувахъ толкова време. Обаче, 
следъ като наМБРИХЪ горската РБкичка, по нея можахъ да се 
ориентирамъ, кжде е колибката. Когато ВЛБЗОХЪ въ колибата, 
почти замръзналъ, прецъ огъня стояха единъ овчаръ и една ов

чарка и тихо се разговаряха, а всички други спБха. Овчарчето 
веднага ми отстжпи МБСТОТО си, раздуха огъня, донесе още 
дърва и го засили. Запитаха ме отъ кжде ида. Отговорихъ имъ, 
че ида отъ гората. ТБ и двамата ме изгледаха и пакъ взеха 
весело да се смБятъ. 
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Следъ малко съ събудиха всички овчари и овчарки, бързо 
прибраха торбитъ си и излъзоха отъ колибата, като подкараха 
стадата си. Съвършенно изтощенъ, неусътно заспахъ. И презъ 
време на съня си не бъхъ спокоенъ, а все се ядосвахъ на Геро 
за неговата небрежность и неизпълнителность. Едва следъ 
объдъ се събудихъ, но все още не излизахъ отъ колибата. 
Презъ вратата на колибата забелъзахъ Геро и се правъхъ, че 

. го не виждамъ. Той влъзе при мене, каза "добъръ денъ" и съ 
много сериозенъ тонъ взе да Гlе пита - защо нея вечерь съмъ 

билъ на граничната линия и какъ съмъ се смъкналъ обратно 
презъ гората. 

- Щомъ ти не дойде на време при мене, тръбваше азъ 
да дойда при тебе, Геро. 

- Добре! Но какъ се реши да пжтувашъ нощно време 
презъ м. януарий презъ гората? Това е много опасно особенно 
отъ вълци - каза Геро. 

- И азъ не зная какъ съмъ се завърналъ. Тукъ стигнахъ 
едва въ зори. 

- F\зъ ПЪкъ, като слизахъ презъ гopaT~, пооглеждахъ се 
изъ тръницит-t дали нъма да намъря нъкое увиснало палто или 
друга дреха. Още ми е чудно какъ си тръгналъ изъ гората въ 
това лошо време и то безъ пушка! 

Но ти, Геро, защо не дойде завчера презъ нощьта? 

Това не можахъ да сторя, защото като се върнахъ отъ 
пазаръ, въ селото намърихъ група стражари, които, като про
тогеръ въ селото, ме задържаха за да имъ намъря квартири, 
да ги улесня съ храна и пр .. Ей сега рано сутриньта се махнаха, 
отидоха къмъ Виница и азъ можахъ да тръгна. 

Чакъ тогава азъ разбрахъ защо Гаро не дойде при мене 
и вече вмъсто да виня Геро, обвинявахъ себе си, че бъхъ тъй 
нетърпеливъ и се изложихъ всръдъ гората да бжда разкъсанъ 
отъ вълци. 

Геро ми донесе добри новини, че динамита се пренася и 
се складира въ Кочани. F\зъ се успокоихъ и до като преди 
единъ день съ гнъвъ и ярость споменвахъ името на Геро, 
сега не знаяхъ какъ да му благодаря за услугата. Още презъ 
сжщия день Геро си замина обратно, а азъ останахъ пакъ въ 
колибата - за да чакамъ. Овчарчетата и овчаркитъ тръбваше 
да си заминатъ съ стадата, тъй кото беГЛИI<чиитt "вече си за
минали". Тъ всички съ радость се прибраха, защото отиваха у 
дома си - при родителитъ, братята и сестритъ. Заедно съ 
тъхъ тръбваше и азъ да се измъстя, тъй като самъ самичъкъ 
не можахъ да стоя повече въ тази осамотена овчарска колиба. 
F\зъ се премъстихъ и отидохъ да живtя въ една кжща въ са
мото с. Сажденикъ. 

AGENZ I A 

L L()YD IIUSTIIIACO 

DEDEAOACH 

- qp-

4~J' 
"?t-.!/< / .~Z-L

.~~~<2./-V~'" ~<- ,-,J. 

C~J'.-/ ,# ~-~ ---"---~ . .: 

,2&М.е-.;" - ,,2 / ;- '7"--~ 

~~~ 

Факсимиле на писмото. съ '< 
че 1000-тв килограма n инаю{г". 
ство (graine antifi/oxeгique), ка : . 

въ де.:;е а;: 

Rgenzia 

della 


Societa di Navigatione а Уа ':-.:0 


del 

Lloyd Rustriaco 


in 

Dedeagach 


Monsieuг 

Еп reponse а votre е5 - '" 
СО 400110 = 10 barll s . ..у 
СО 401117 = 7 .. 
sont arrives ici раг s s . 

N2 Зб5 le 10, XI. 1902 et оп': е" = 
Veuillez agreer, Моns"е " 

Павеnъ Шатевъ - Въ /'-! ~_ -' 
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Факсимиле на писмото, съ което параходната агенция ..Paquet" съобщава, 
че ]OOQ-тВ килограма динамитъ, въ 17 бурета като химическо производ
ство (gгaine antifiloxeгique), на 17.11. 903 г. е билъ изтегленъ отъ митницата 

въ Дедеагачъ (къмъ стр. ]73). 
f\genzia 

delJa Dedeagach, le 30 Maгs 1903 
Societa di Nаvigаtiопе а Уароге 

deJ Мопsiеuг Bin Reboul 
Lloyd f\ustгi aco 

iп 
f\gent de N. Paquet & Cie 

Dedeagach Constantinople 

Monsieuг 

Еп гeponse 1'1 votгe estirnee du ]8 fevгieг je vous infoгrne que: 
CD 4()()] 10 = ]о baгils pгoduits chirniques 
CD 401117 = 7 " " " 
sопt aггives ici раг s/ s "ТеЬе " voyage 23 гetouг Thess. f\ sub cont 

N2 3б5 le 10, XI. 1902 et ont ete гetiгes 'е 17 rnёrnе rnois. 
Veuillez agгeeг, Мопsiеuг, l' f\gent rnes salutations ernpгessees . 

L' f\gent 
(не . се чете) 

Павелъ Шате въ - Въ Манедоння подъ робство 14 
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104. Въ село Сажденинъ 

Една сутринь, тъкмо на разсъмване, чухъ голъмъ шумъ 
отъ движущи се хора. Помислихъ за моментъ, че нъкоя чета 
е пристигнала отъ къмъ Кюстендилъ и търси квартира за 
презъ деня. Излъзохъ вънъ отъ кжщата и предъ мене се 
очерта група млади четници, които съ подбухнали отъ студъ 
лица и ржце, търсятъ огънь за да се нагрЪятъ. Това бъше 
Ш-то отдъление отъ щипската чета, командувана отъ Славчо 
Ковачевъ, което бъше стигнало въ с. Сажденикъ, идяще отъ 
турска територия. Заедно съ двама куриери оть с. Мишино съ 
настжпването на нощьта, тъ сж искали да преминатъ въ бъл
гарска територия, обаче, поради една снъжна виег.ица объркали 
пжтя, като се лутали презъ' цълата нощь и измързнали. Отъ 
силния студъ лицата и ржцетъ имъ бъха сил'но подути. Това 
отдъление по разпоредбитъ на Славчо Ковачевъ бъше опредъ
лено да внася приготвенитъ отъ него отъ по-рано и склади
рани въ с. Сажденикъ пушки, патрони и динамитъ, предназна
чени за ЩИПСI<О. Тъй като презъ него време - м. януарий 

бъше абсолютно невъзможно да минатъ 
коне или другъ товаренъ добитъкъ презъ 
граничната линия при Руенъ, самитъ чет

ници съ по 2-5 пушки на рамо пренасяха 
оржжието и го складирваха въ една кжща 

въ с. Мишино, отъ кждето другото отдъ
ление ' отъ щипската чета - натоварено 
на t ноне, мулета, подъ охраната на самата 
чета - го пренасяха презъ кочанското поле 

чакъ при политъ на Плачковица планина. 
. Тоя рискованъ, демонстративенъ начинъ за 
пренасяне на'оржжv.е Славчо Ковачевъ бъше 
усвоилъ поради това, че времето напред 

. . ,,,"- ваше, а пъкъ щипската околия била, спо
Кон. Л. F1рсовъ редъ както той на мъстото провърилъ съв

семъ безъ оржжие и муниции. 

Въ Ш-то отдъление на щипската чета бъше и Коце Л. 
Арсовъ, мой съученикъ отъ солунската гимназия, който лично 
познаваше повечето отъ моитъ другари-геМИДЖИi1Тlо. Коце Ар
совъ - внукъ на Тодоръ Лазаровъ - бъше родомъ отъ Щипъ 
И бlо единъ съзнателенъ революционеръ.1 ) Щомъ го видъхъ, 
въ това положение, азъ се крайно разчувствувахъ. Той бъше 
синъ на много състоятелни родители, отъ дете бъше изгледанъ 
съ голъми грижи И едва току-що завършилъ гимназията, той 
се втурна съ революционенъ жаръ въ суровия четнически 

животъ, безъ да е свикналъ да се движи по такива стръмни 

1) Коце F1рсовъ въ началото на пролi5тьта 1903 г. биде убитъ въ 
едно сражение съ турската вОйска въ с. Карбинци (Щипско). 

и непристжпими балкан.., , 
стоицизъмъ. Отъ СИЛI-!И~ 
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ЩИ това, че времето напред 
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~CKaTa чета бъше и Коце Л. 
i CKaTa гимназия, КОЙТО лично 
.угари-гемиджиИт-t. Коце ftp
1> - бъше родомъ отъ Щипъ 
,ионеръ.1 ) ЩОмъ го видъхъ, 
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и , непристжпими балкани и гори, което той понасяше съ голъмъ 
с;:тоицизъмъ. Отъ силния студъ ДОТQлкова , четницитъ бъха из
мързнали, че съ часове не можаха да размразятъ измързна

литъ стави по ржцетъ и краката си. Но при все това Коце 
ftрсовъ съ свояповдигъ внесе въ душата ми голъмо оведря
ване и радость въ предстоящата борба. Цълата нощь и на дру
гия день съ Коце ftрсовъ си спомняхме нашия хубавъ учиниче
ски живОтъ въ солунската гимназия. Отъ сръщата си съ Коце 
Арсовъ азъ съкашъ намърихъ въ себе си rJ!Horo повече сили 
и , куражъ и по-голъма настойчивость и твърдость за по-ско

.раiлното прехвърляне на динамита презъ границата, за да 
М,ога да си отдъхна, че съмъ поне благополучно извършилъ въз
ложената ми работа. 

105. Въ е. Мишино - Кочанено 

Втората вечерь четата тръбваше да замине обратно. И 
азъ съ разрешението на войводата Славчо Ковачевъ заминахъ 
съ четата, за да изпитамъ четническия ЖИВОIЪ и да се ява, въ 

ПОМQЩЬ съ каквото мога на четницитЪ, по-скоро на своя-любимъ 
другарь-съученикъ Коце ftрсовъ. Следъ като всъки отъ чет
ницитъ награбиха по 2-3--5 пушки - КОЙ колкото се нае
маше спородъ силитЪ си да пренесе - заедно съ съответ
ното количество патрони, тръгнахме на пжть. На другия день 
къмъ объдъ пристигнахме въ с. Мишино . деня прекарахме въ 
една кжща съвършенно изолирана въ една отъ селскитъ махали. 
Тамъ прекарахме деня и нощьта. На другия день следъ объдъ 
часовоя забелъзалъ, че къмъ , селото идватъ стражари . Ние 
помислихме, че четата е издадена и Славчо Ковачевъ разпо
реди всички да се приготвятъ за стрелба. до като четницитЪ 
да се облекатъ иразпредълятъ, стражаритъ въ редица набли
жаваха до кжщата. Имаше предъ кжщата много дебелъ снЪгь. 
Стражаритъ вървъха единъ следъ други, като минаваха по 
едни и сжщи стжпки, направени отъ първия стражарь. Преди 
да стигнатъ до кжщата, посрещна ги единъ селянинъ, когото 

стражаритъ започнаха да разпитватъ. Селянинътъ съвършенно 
спокойно ' и хладнокръвно имъ отговаряше ,като съ ржка имъ 
посочваше дирята на стжпкитъ на другата страна. Изведнажъ 
стражаритЪ, вмъсто да влъзатъ въ кжщата, взеха друго направ
ление и се отдалечиха. Ние всички бi3хме готови за стрълба, 
но само наблюдавахме и се зачудихме защо стражаритъ се 
упжтиха по друго направление. Следъ малко селянинътъ дойде 
при насъ въ кжщата и ни каза, че , стражаритъ го питали 
чии сж тъзи стжпки по снъга - да не сж комитски. Селянинътъ 
имъ , казалъ, че тъ не били КОМИТСКИ, а че преди нъколко часа 
друга една група стражари идящи отъ къмъ Кочани минала 
презъ селото и се упжтили къмъ с. Саса. Съ тази своя досет
ливость и хладнокръвие селянинътъ заблудилъ стражаритъ и 
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. ТБ · помислили, че наистина тt,ХНИГБ другари, които излt,зли 
заедно съ т-Бхъ отъ Кочани - но се упжтили по две различни 

"направления - сж се разминали и се упжтили къмъ с. Саса, 
.съ надеждата, че тамъ ще намt,рятъ групата, ще се видятъ и 
панъ по две различни посоки ще се прибератъ въ к.очани, 
следъ като сж изпълнили служебния си дъл гъ, да провt,рятъ 
дали минаватъ чети покрай граничнитt, села. R въ сжщность 
всt,ки 3-4 дни отъ България за Турция и обратно минаваха 
чети. Но махалитt" въ които квартируваха четитt, бt,ха така 
организирани, че мжже, жени и деца знаяха I{ora имаше нt,коя 
чета въ селотО и всички като очитt, си пазеха четитt,. Куриеръ, 
домакиня, воловаръ, козаръ или овчаръ - всички чрезъ спе

циални условни думи (пароли) отъ близо или отдалече единъ 
на другиго си даваха знаци и по тоя начинъ, даже когато въ 

самото село имаше стражари, войници и пр:, четата по 1-2 
дни прес:гояваше въ сжщото село, безъ да можеще да се раз
бере отъ противника. Въ планинCI<ИТt, МБста на Македония 
населението е много по-будно отколкото това изъ полскитt, 
села. Планинецътъ е хитъръ, изобретателенъ -- видно отъ тая . 
нищожна на гледъ случка, която спаси ЖИ80та на нt,I<ОЛКО 
четници, пъкъ и самитt, стражари, отъ една страна, а отъ друга 
- и селото отъ една афера . .. 

Следующата нощь, четата съ прехвърленото презъ гра
ницата оржжие и муниции замина къмъ I{очанското поле

Щипско, а азъ съ единъ куриеръ се отбихъ пакъ въ с. Саса, 
при Геро. Тамъ получихъ известие отъ Кочани, че по-голt,мата 
часть отъ динамита е вече прибрана и че следъ като се при
бере остатъка, цt,лото количество въ оризови чували ще се 
препрати въ Велесъ, отъ кждето се очакваше да пристигне 
Тодоръ . Органджиевъ и започне пренасянето му. Въ сжщото 
писмо Т. Rлександровъ ми съобщаваше, че той като предста
витель на к.очанския окол. револ. комитетъ заедно съ Григоръ 
Манасиевъ, учитель и бившъ ржководитель въ гр. к.ратово, 
искатъ да се срt,щнатъ съ мене и Стоилъ Rнтовъ, _ за да ги 
освt,тлимъ и размt,нимъ мисли по подготвящитt, се събития 
презъ настжпващето лt,то . Rзъ извикахъ отъ Кюстендилъ Стоилъ 
Rнтовъ и заедно съ него, пакъ презъ с. СажденИI<Ъ - Саса, 
отидохъ въ с. Оризари (Кочанско) кждето трt,бваше да дойдатъ 
Т. Rлександровъ и Григоръ Манасиевъ. 

1Об. Една среща въ с. Оризари (Кочансно) 

Единъ недt,ленъ день въ с. Оризари пристигнаха Т. Rлек
сандровъ и Григоръ Манасиевъ. Четиримата обстойно разисква
хме по всички въпроси, засt,гащи кочанско и кратовско. Ние 
като имъ съобщихме, че възстанието е почти предрешено, че 
много чети заминаватъ по всичкитt, райони, че пролt,'tьта носи 
изненада, ТБ останаха смаяни. Т. Rлеl{сандровъ ни каза, че 

-: едно приблизително I~ _ 
- ало 4000 пушки. Григор:: 
-.: оставаше освенъ да е:: 

: - пни по-голt,ми четv, .. _. 
-: J.roToBKaTa "на населен;{-=- : 

- : 3Ъ, като бившъ нt,колкс : ~ 
-. , се опредt,ли да ВЛБЗё 

;евъ му съобщи, че ОЩЕ 
_-= стане нелегаленъ и ще : . 
_~e Т. Rлександровъ, въ -: 



; Xtiитt другари, които излtзли 
но се упжтили по две различни 
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по едно приблизително пресмътане за кочанско сж необходими 
ОКОЛО 4000 ПУШI{И. Григоръ Манасиевъ каза сжщото за кратовско. 
Не оставаше освенъ да се организиратъ и екипиратъ две от
дtлни по-голtми чети, които изключитеЛf!О да се заематъ съ 
подготовката '· на населението въ кратовско и кочанско. Ст. F1.H

Тодоръ F\леl{сандровъ. 

товъ, като бившъ нtколкогодишенъ ржководитель въ кратов
ско, се опредtли да влtзе въ кратовската чета, а Гр. Мана
сиевъ му съобщи, че още при първитt раздвижвания и той 
ще стане нелегаленъ и ще се присъедини къмъ четата . Оста
ваше Т. F1.лександровъ, въ споразумение Ср кочанското ржко

н и се упжтили къмъ с. Саса, 
рятъ групата, ще се видятъ и 

~ ще се прибератъ въ Кочани, 
ебния си дългъ, да провtрятъ 
Нi-1чнитt села. F1. въ сжщность 
за Турция и обратно минаваха 
вартируваха четитt бtха така 

.Jеца знаяха кога имаше нtкоя 

юt си пазеха четитt. Куриеръ, 
овчаръ - всички чрезъ спе

!г" близо или отдалече единъ 
тоя начинъ, даже когато въ 

а:>~ници и пр: , четата по 1-2 
.0, 6езъ да можеще да се раз
нскитi; MtcTa на Македония 

ОТколкото Това изъ полскитi; 

05ретателенъ·- видно отъ тая. 
,то спаси живота на нtКОЛI<О 

~ . отъ една страна, а отъ друга 

е-о прехвърленото презъ гра

на къмъ кочанското поле

'ъ се отбихъ пакъ въ с. Саса, 
~e отъ Кочани, че по-голtмата 
vaHa и че следъ като се при
гао въ оризови чували ще се 

:ТО се очакваше да пристигне 

пренасянето му. Въ сжщото 
цаваше, че той като предста
. комитетъ заедно съ Григоръ 
Ж1<оводитель въ гр . Кратово, 

е и Стоилъ F1.HTOBP, .. за да ги 
1::> rюдготвящитt се събития 
iикахъ отъ Кюстендилъ Стоилъ 
презъ с. СаждеНИI{Ъ - Саса, 
:<ждето трtбваше да дойдатъ 
!Сиевъ. 

Оризари (Кочанено) 

Оризари пристигнаха Т. F1.лек
етиримата обстойно разисква
~ кочанско и кратовско. Ние 

ието е почти предрешено, че 
Б райони, че пролt'tЬта носи 
. F1.леl{сандровъ ни каза, че 
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водно т-Бло, да решатъ окончателно за формирането и екипира
Нето на кочанската чета. Тъкмо когато привършвахме разискvва
нията - това б-Бше въ самата черква въ с. Оризари - доиде 
селянинъ, който съобщи на двамата учители-ржководители, че 
въ селото вл-Бзла войска на чело съ единъ полковникъ. Ние 
помислихме, че сме открити и бързо-бързо едва се сбогувахме. 
Тодоръ F\лександровъ и Григоръ Манасиевъ, като легални, 
изл-Бзоха отъ черквата и отидоха въ кжщата на селския учи
тель Григоровъ, който тоже б-Бше нашъ интименъ приятель 
още отъ скопското педагогическо училище. F\лександровъ и 
Манасиевъ щ-Бха да представятъ своето дохождане въ селото 
като гости на учителя Григоровъ, кждето ще прекарать деня. 
Ние двамата останахме въ черквата и б-Бхме почти напълно 
убедени, че ще бждемъ открити. Затворихме отъ вжтре входната 
врата и см-Бтахме, ако ни откриятъ поне 2-3 часа ще се съпроти
вляваме, до като бждемъ убити. Презъ единъ прозорецъ на 
черквата наблюдавахме какво щ-Бха да правятъ офицерит-Б. 
Очаквайки да обкржжатъ черквата , забел-Бзахме, че полковника 
и останалит-Б офицери се спр-Бха предъ една кжща и седнаха 
на чардака. Следъ малко всички войници навл-Бзоха въ н-Бколко 
кжщи. За насъ стана явно, че пристигането на потерата не б-Бше 
за насъ, а съ съвсемъ друга цель . Това научихме едва при
вечерь, когато клисаря дойде при насъ и ни даде едно писъмце 
на м-Б:тния учитеЛЬ 'ржководитель, че полковника - началникъ 
на кочанския гарнизонъ - съ около една дружина пристигналъ 

въ селото, За да разквартирува воЙницитi;, · които тр-Ббвало да 
останатъ за по-продължително време въ с. Оризари, като по
централно м-Бсто, оть кждето могло да се наблюдава движе
нието на четит-Б въ кочанско и винишко. Ние се успокоихме, 
но още сжщата вечерь тр-Ббваше да изл-Бземъ отъ черквата и 
напуснемъ селото. Единъ-два часа следъ зал-Бзъ слънце, азъ 
и Ст. F\нтовъ при съвсем.ъ ясно небе и пълнолуние се упж
тихме по близкаТd до селото ржтлина, на пжть къмъ границата. 
Дълго следъ насъ селскит-Б кучета лаеха, а войници~, като 
нови въ селото, нав-Брно см-Бтаха, че дружния кучи лаи ' се из
разява въ такъвъ демонстриранъ начинъ срещу луната, или 

поради това че въ селото б-Бше вл-Бзла войската. Едва призори 
стигнахме въ с. Саса, ({ждето нам-Брихме пристигнала четата 
на Борисъ Сарафова. Цi;лата чета б-Бше добре екипирана, а 
самия Борисъ Сарафовъ гиздаво облеченъ, б-Бше много бодъръ 
и веселъ. Тукъ въ с. Саса, махалата "Сарафци" за последенъ 
пжть вид-Бхъ Бор. Сарафова. Той съ четата си сжщия день 
(28. 1. 923) при свечеряване замина по направление къмъ Ма
лешевско, с. Владимирово, кждето при м-Бстностьта Касапли на 
12. 11. даде и първото сражение. 

107. СнабдЯl 

Заедно съ Ст. F\:-па :: 
с. Сажденикъ и се прибрах 
съ формирането и екипиран 
заехъ да се снабдя съ ре] 

писанъ въ н-Бкоя община. Ка, 
менти, следователно, азъ 

чуждо име. За тази цель ал 
нинъ и приятель, тогава Y1.fИ7~ 

Казахъ му, че ми е необхоци 
тъй като не съмъ записанъ 
венъ това понеже не cъ:-~ · 

ность, ПО никой начинъ не !. 

име. Георги Маносовъ i'~И "' а 
за изваждането на паспорта 

общинското управлен~е ~_ . 
ната си повинность и ~e 

се снабди съ паспор-:-ъ. =.з= 
нахъ въ Кюстендилъ . ~ ~3 
съ секретаря на око •.? .:. 
готвя да не ми пр-Бчи 

дохъ заявление, съ КОЕ: -:

И приложихъ удостовi;~,; ,," _ 
резолюция, да се изда.:rЕ -:;::~ 

таря. Последния, пре2В ~- - 
като на опред-Бленото u-::

л-Бзи. При това положе1-!И'" 
F\зъ получихъ паспорТё 

. помня много добре, "Е -о:: 
Георги Маносовъ. За 
м. февруарий 1903 ГО;!; r-'--Z 

динамита е пренесенъ B~e 

кии, които ужъ СЪДЪРЖ~7·.,. 

рит-Б оть Велесъ тр-Бб~~ 
Динамитъть, ПОС7зве-

педитора при гарата И.- " 
Но, поради напреднало·~ з-= 
б-Бше въ малко коли~е~ 
само въ Солунъ. Н-Б:~г1:.'е -. 
всичкит1; другари-геми- - о' 
Мечевъ тр-Ббваше ца Е 
всичко б-Бше готово, ;-:- . з 
въ София и Кюстендиг -= 

108. Презъ Одр 

F\зъ тр-Ббваше да з<! 
търъ Мечевъ. Къмъ 15 о-==: ' 



• -пО за формирането и еl<ипира
,а:-ато привършвахме разиСква

е;жва въ с. Оризари  дойде 
~aTa учители-ржководители, че 

,,о съ единъ полкОвникъ. Ние 

ързо-бързо едва се сбогувахме. 
:,-", Манасиевъ, като легаЛНI1, 
(z въ кжщата на селския УЧI1

,'2ie нашъ интименъ приятель 
~ училище. f\лександровъ и 

'о: своето дохождане въ селото 
=. «ждето ще прекарать деНiI. 
г= г та и б-Вхме почти напълно 
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107. Снабдяване съ паспортъ 

Заедно съ Ст. Антовъ престояхме още 2-3 дни въ 
с. Сажденикъ и се прибрахме въ Кюстендилъ. Ст. Антовъ се зае 
съ формирането и екипирането на кратовската чета, а азъ се 
заехъ да се снабдя съ редовенъ паспортъ. f\зъ не б-Вхъ за
писанъ въ н-Вкоя община. Като емигрантъ н-Вмахъ никакви доку
менти, следователно, азъ можехъ да взема паспортъ само на 

чуждо име. За тази цель азъ се обърнахъ къмъ моя съгражда
нинъ и приятель, тогава учитель въ с. Четирци, Георги Маносовъ. 
Казахъ му, че ми е необходимъ единъ редовенъ паспортъ, обаче, 
тъй като не съмъ записанъ въ никой общински списъкъ, а ос
венъ това понеже не съмъ още отбилъ военната си повин

j;::-зорихме отъ вжтре входната 

ь :-:э~е 2-3 часа ще се СЪПРОТI1
. :lрезъ единъ прозорецъ на 
:!!ъха да правятъ офицеРИТБ. 
~a. забел-Взахме, че ПОЛковника 

rтpeдъ една кжща и седнаха 

ВОЙНI1ЦИ навл-Взоха въ н-Вколко 
стигането на потерата не б-Вше 

:;ь . Това научихме едва при
насъ и ни даде едно писъмце 

=. че ПОЛковника - началникъ 

:-;0 една дружина пристигналъ 
оойницит-В, които тр-Вбвало да 
реме въ с. Оризари, като по
гло да се наблюдава движе

SI1НИШКО. Ние се успокоихме, 
~ да изл-Вземъ Отъ черквата и 
;а следъ зал-взъ слънце, азъ 
небе и пълнолуние се упж

нша, на пжть къмъ границата. 
ета лаеха, а ВОЙНИЦИТБ, като 
1, че дружния кучи лай' се из
, начинъ срещу луната, или 

л-Взла ВОЙСI{ата. Едва призори 
IМБрихме Пристигнала четата 
'а 6-Вше добре еКИПl1рана, а 
блеченъ, б-Вше много бодъръ 
,ата "Сарафци" за последенъ 
1;1 съ четата си СЖЩI1Я день 
(а по направление къмъ Ма
) при м-Встностыа Касапли на 

ность, ПО никой начинъ не ще мога да извадя паспортъ на мое 
име. Георги Маносовъ ми каза, че ще ми услужи, обаче грижата 
за изваждането на паспорта оставаше на мене. Той извади оть 
общинското управление едно удостов-Врение, че е отбилъ воен
ната си повинность и че УДОСТОВБрението му е нуждно, за да 
се снабди съ паспортъ. f\зъ взехъ удостов-Врението и се вър
нахъ въ Кюстендилъ. Чрезъ мои познати азъ се сприятелихъ 
съ секретаря на околийкото управление, съ цель да го под' 
готвя да не ми пр-Вчи при изваждане на паспорта. f\зъ пода
дохъ заявление, съ което поискахъ да ми се издаде паспорт ь 

и приложихъ удостовБрението. Околийскиятъ началникъ сложи 
резолюция, да се издаде паспорта и азъ се явихъ Прl1 секре- ' 
таря. Последния, предварително подготвенъ, приготви паспорта , 
като на опреДБленото м-Всто вписа моит-В отличителни бе
л-Взи. При това положение паспорта б-Вше полуфалшифициранъ. 
f\зъ получихъ паспорта и отъ тоя день тр-Вбваше вече да за

, помня много добре, че не съмъ вече Павелъ П. Шатевъ. а 
Георги Маносовъ. Заминахъ за София, а следъ малко презъ 
м. февруарий 1903 година получихъ известие отъ Солунъ, че 
динамита е пренесенъ вече въ Велесъ и че отъ тамъ въ тене
кии, които ужъ съдържатъ маково масло (шарлаганъ) друга
рит-В отъ Велесъ тр-Вбваше да ги препратятъ въ Солунъ. 

Динамитъть, поставенъ въ специални тенекии чрезъ екс· 
педитора при гарата Илия Малинкинъ се прапрати въ Солунъ. 
Но, поради напредналото време и обстоятелството, че динамита 
б-Вше въ малко количество, решихме работата да се ограничи 
само въ Солунъ. Н-Вмаше нужда да се ангажиратъ и излагатъ 
всичкит-В другари-гемиджии въ Пловдивъ и Велесъ. f\зъ и Д. 
Мечевъ тр-Вбваше да заминемъза Солунъ, тъй като почти 
всичко б-Вше готово, пъкъ и н-Вмаше вече какво да правимъ 
въ София и Кюстендилъ. 

108. Презъ Одринъ, на пжть за Солунъ 

f\зъ тр-Вбваше да замина по-рано, а следъ мене и Дими
търъ Мечевъ. Къмъ 15 февруарий 1903 година азъ заминахъ 
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за Пловдивъ, кждето престояхъ единъ день за да визирамъ па
спорта си въ ПЛОВДЙ8ското турско · консулство. 

На 18 февруарий азъ минахъ границата при Любимецъ 
(Хебибчево) и вечерьта б-Бхъ вече въ Кара-F\гачъ. Отъ Одринъ 
тр-Ббваше да взема другия влакъ и останахъ 5-6 часа да ча
камъ на гарата. За да прекарамъ по-лесно времето, отбихъ се 
въ единъ локалъ, кждето имаше доста публика и оркестъръ. 
Седнахъ на една маса, поржчахъ си кафе и запушихъ цигара. 
Въ тоя MOMeНiЪ музикантит-Б започнаха да свирятъ една по това 
време много популярна турска п-Бсень и ц-Блата публика с-Б
кашъ се съживи. Музикантит-Б п-Беха: 

"Чаре буланъ олмади бу ярая, 
Пекъ язикъ олди бени бу чарея 
Гелди куршумъ алди бенимъ фесими. 
Пекъ язикъ олди . . . Нури бей" и пр . 

Въ тази п-Бсень се възп-Бваше трагичната смърть на Нури 
бей, т. е. сжщото бейче, което б-Бше заловено, а впоследствие 
убито презъ време на сражението, въ което П. Соколовъ биде 
убитъ, а Сл . Мерджановъ раненъ, заловенъ и обесенъ въ 
Одринъ. Тъй че тази п-Бсень ми напомни за моит-Б най-СКЖПИ 
другари Мерджановъ-Соколовъ. Слушайки п-Бсеньта, прене
сохъ се въ близкото минало, спомнихъ си за Сл. Мерджановъ 
и за П. Соколова - налегнаха ме такива мрачни мисли за ми
налото, за настоящето и за неизвестното бждеще. 

Оживлението въ залата ставаше все по-гол-Бмо и по-го
л-Бмо, а музикантит-Б-п-Бвци, като виждаха, че публиката е до
волна отъ п-Бсеньта, която б-Бше тъй популярна въ одринско, 
просто си раздираха гърдитБ и гърлата отъ пЪене . 

F\зъ имахъ много мили спомени ОlЪ Мерджановъ и Соко
ловъ И като че ли съ електрическа бързина предъ моето въ
ображение мина ц-Блъ низъ отъ нашия .животъ въ Цариградъ, 
когато копаяхме канала подъ .Банка Отоманъ. И почти унесенъ, 
безъ да слушамъ повече п-Бсеньта, азъ си разсжждавахъ: Е! ~ .. 
Кжде сте сега Мерджановъ и Соколовъ? Вие почивате, С'ледъ 
като геройски умръхте за свободата на Родината, но· бждете 
спокойни, ние останалит-Б още живи ваши другари продължа
ваме вашето свято дъло . F\зъ за моментъ се радвахъ, че вече 
отивамъ да изпълня заедно съ своит-Б другари нашата мечта 
хвърлянето на Банкъ Отоманъ въ въздуха- макаръ и 1/10 
Отъ онова, за което Слави Мерджановъ по ц-Бли дни и месеци 
бълнуваше. Въ тоя моментъ въ гърдитБ .ми забушува глухъ 
и непримиримъ плачъ за скжпит-Б другари. F\ пъвцитъ продъл
жаваха: 

" F\манъ полицъ съкма бенимъ колуми 
Бенъ билиримъ ... хапсанен·ънъ йолуни .. ;" 

kaTo че ли пъвцитъ п-Беха този куплетъ за мене. · И наи

:::тина, азъ пжтувахъ, но .. . ~- - .;: 

Времето наближава:..:.: :: с> :: 

40ХЪ на гарата и се ПО='Р ::_ ' 
чакаха реда си да мина:ъ ~=~] 

:Iицай, а другия воененъ. , .: -~ 

кит-Б документи на всичку - : 
цинит-Б и m-БсторождеН:-1е::: '- :: 
F\зъ подадохъ паспорта си ~2 

вписа въ регистъра, а С.,. е .:-= -" 
него, който отъ своя CTpa-:~ 

спорта. Презъ всичкото 8:>Е" -= ~ 
И умело наблюдавахъ Де .' 1 _ :: 

си паспорта н отидохъ пр~; -
моментъ военниятъ ме пов' '': 
страхъ, се доближихъ до '"' .: ~ :' 
да ме арестува, мислеi1 « , '"'<: -

паспортъ . Въ подобни MOt·~eh . 

Обаче, вмъсто да ме пита зг '" 
кактО си мислъхъ , офице:;. -",-::> 
отбел-Бза нЪЩО въ една 0-:-"'= . : 
порта . F\зъ се успокоихъ v : ъ
гарата и се качихъ въ в.- г "
потегли и постепенно се за - =1 
си се изгубваше въ тъмни~G: ;: 
пето, азъ наблюдавахъ 0/-(0:, - :. 
следно проС'Ти GТЪ Слави 
пристигнахъ въ Деде-F\гачъ. 
и вечерьта пристигнахъ въ 
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~ --:0 7 0 бждеще. 

'.: :: се по-голъмо и по-го
-.-.: з >:а . че публиката е до

.-" -, ~::>Г!уnярна въ Одринско, 
;-'з-3 отъ пЪене. 

тъ Мерджановъ и Соко
~ 5-"рзина предъ моето въ

,~ животъ въ Цариградъ, 
Е J.О:-Iанъ. И почти унесенъ, 
=::.-=- си разсжждавахъ: Е! .. _ 

: .~ :=.-:о ? Вие почивате, <,ледъ 
! 7= tfiI Родината, но бждете 
=-~ другари продължа

='Г"'о се радвахъ, че вече 

'- -:1; .J ?угари нашата мечта 
'='"=З .Jуха - макаръ и 1/1 О 

o=· = ~ по цъли дни и месеци 
::'':'io't: i. ми забушува глухъ 
i;;, :.r;ари. f\ пъвцитъ продъл

: ~~''Ъ 1<ОЛУМИ 
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стина, азъ пжтувахъ, но .. . знаехъ вече "пжтя къмъ затвора " ! ... 
Времето наближаваше за тръгването на трена. f\зъ оти

дохъ на гарата и се подредихъ съ останалитъ пжтници, които 
чакаха реда си да минатъ предъ двама чиновници, единия по

лицай, а другия воененъ, които грижливо преглеждаха пжтниш
китъ документи на всички пжтници и отбелъзваха имената, го
динитъ и мъсторождението на пжтницитЪ. Дойде и моя редъ. 
f\зъ подадохъ паспорта си на полицая, той го прегледа и ме 
вписа въ регистъра, а следъ това го предаде на военния до 

него , който отъ своя страна отбелъза нъщо и ми повърна па
спорта. Презъ всичкото време азъ смирено чакахъ предъ тЪхъ 
и умело наблюдавахъ дали ще се усъмнятъ въ нЪщо. Взехъ 

Изгледъ отъ Одринъ. 

си паспорта и ОТИДОХЪ при гишето да извадя билетъ. Въ тоя 
моментъ военниятъ ме повика и азъ, почти треперящъ отъ 
страхъ, се доближихъ до него и очаквахъ още сжщия моментъ 
да ме арестува, мислейки, че сж разбрали, че съмъ съ чужди 
паспортъ. Въ подобни JViOменти очит-Б на страха сж гол-Бми ... 
Обаче, !3мъсто да ме пита за н-Бщо и ' вмъсто да ме арестува, 
както си мислъхъ, офицерътъ повторно прегледа паспорта ми, 
отбел-Бза н-Бщо въ една отъ графитъ и пакъ ми повърна пас
порта. f\зъ се успокоихъ и бързо се упжтихъ къмъ перона на 
гарата и се качихъ въ влака . Следъ' 10--15 минути влакътъ 

' потегли и постепенно се засилваше, а Одринъ съ околноститъ 
си се изгубваше въ тъмнината. Застаналъ на прозореца въ ку
пето, азъ наблюдавахъ околноститъ на Одринъ и вземахъ по
следно прости GТЪ Слави Мерджановъ и П. Соколовъ. Сутриньта 
пристигнахъ въ Деде-f\гачъ, кждето се качихъ на другъ влакъ 
и вечерьта пристигнахъ въ Солунъ. Слъзохъ въ хотелъ n Сало
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никъ-Вилъ", находящъ се непоср-Бдствено при самата гара и 
чийто съдържатель б-Бше единъ италиянецъ. Тоя хотелъ ми 
б-Бше предварително посоченъ отъ другарит-Б. На другия день 
оставихъ шапката, поставихъ единъ фесъ, който нос-Бхъ съ себе 
си въ куфара и изл-Бзохъ низъ града. Презъ деня се вид-Бхъ 
съ почти всички другари, които ми съобщиха, че почти всичко 
е готово и вече на привършване. Освенъ това ТБ ми дадоха 
подробни сведения за всичко извършено, а азъ отъ своя страна 
имъ докладвахъ извършената отъ мене работа. · 

109. Минирането на Банкъ Отоманъ 

Още първитt. дни следъ моето пристигане, всичкия дина
митъ - старъ и новъ - поставенъ въ единадесеть газени те

некии добре натъпканъ, подреденъ подъ правъ жгълъ, отъ 
едната страна петь, а отъ другата въ шесть тенекии подредихме 

въ канала подъ самитt. основи на банката. Две отъ тенекиитt. 
се свързаха съ два отдt.лни дълги бикфордови фитили, които 
презъ канала отиваха до избата и на крайщата имъ поставихме 
около 200-250 грама нобеловъ динамитъ въ валчеста като 
крушка форма, а крайщата на фитилитt. окачихме презъ единъ 
гвоздей на стената, готови за запалване. По тоя начинъ мини
рането на банката бt.ше напълно гарантирано . 

За още по-голt.ма сигурность редовно презъ деня и нощьта 
въ избата стоеше по единъ отъ насъ, за да не би по нt.коя 
случайность да се открие и въ такъвъ случай преди още да 
почне обиска въ дюкяна - "часовоятъ" долу въ избата трt.б
ваше просто само съ една клечка кибритъ, или пъкъ съ цига

рата си да запали нобеловия динамитъ, който гори като смола 
и въ разстояние на 5-Ь минути щt.ше 100% да запали и двата 
фитила, а следователно да възпламени и цt.лия взривъ, който 
б-Бше подъ самитt. о:нови на 6анкъ Отоманъ. 

Макаръ и нелегаленъ, азъ ходt.хъ въ Солунъ открито. 
Често пжти срt.щахъ мои познати, СЪ които разговаряхъ. F\зъ 
не казвахъ, че се именувамъ Георги, а приказвахъ като Павелъ, 
тъй като така ме знаяха всички мои познати. Настанихъ се въ 
една квартира, близо до българската черква Св . Св . "I{ирилъ 
и Методий". 

Ние очаквахме пристигането на Димитъръ Мечевъ, който 
трt.бваше да мине презъ Нишъ, Скопйе, Велесъ, тъй като съ 
чуждо име не можеше да мине презъ одринската гара, кжцето 

мнозина го познаваха съ друго име. Неговото минаване и презъ 
Скопйе--Велесъ бt.ше съпроводено съ известенъ рискъ, но все 
пакъ бt.ше по-безопасно отколкото ако минеше презъ одрин
ската гара. 

110. Пристигането н 

Ние знаехме пестелив ._ 
който въ пазенето парит-Б на 
че просто бt.ше станалъ 0 -: -:: 
писали да се облече по-при.. 
на Bct.Ka цена да пжтува въ J 
прекалена предпазливость въ 

пжти взелъ по една по-силна 

разстрои стомаха си, за да X Q! 

си. Обаче, нови дрехи не взе:: 
мре", а купилъ отъ битъ-паз:: 

къвъ начинъ той си взема ЯR3 
поставя сини Очила и така де

тръгналъ за Солунъ. Ние пр'" 
тегли и съ нетърпение го 0 4 2 1 

бжде познатъ било между :-а :
ние четирима души отъ г?ynа 

солунската гара. рt.шихме, ак 
арестуванъ още при излизанет 

рата, двама отъ насъ - В.1 . 
хвърлятъ по една бомба, чи;.
предъ площада кждето б"О 

това време Д. Мечевъ съ оо. 
се изкубне отъ ржцетt. на ~ 
възможно, тогава да се убие 

ность Орце п. i---юрдановъ пр: 
за "чаСОJ;lОЙ" въ магазина. а а 
съ Вл. Пинговъ И Ил. Tpъ;.;~ 
рата". Вл : Пинговъ и И.. -=-7= 
външнитt. врата на гара-:-а 
пжтницитt., които излизаха ~ 
J{ирковъ се спрt.хме на У!: ' ._3. 

предъ гарата и около е = 
ката. Нашата задача бt.ше, .:.... : 
ито трt.бваше да ХВЪР:1 ЯТЬ . 
ние да хвърлимъ една, '-ie .:3. 

които стояха на площада ,...~ 

гатъ по единствената изхо=-~ 

Ние, единъ часъ преди 
рата и чакахме , Влакътъ -:;' 
не бt.ха почнали да ИЗЛИЗс~ъ 
обяснимъ, защо 10-15 r" 
ницитt. не се явяваха. 

111. Единъ 

Съ сжщия влакъ се 
кия консулъ Григори CTen



- ОСР1щствено при самата гара н 
-'Ъ италиянецъ. Тоя хотелъ ми 

С' ~ другарит-Б. На другия день 
е.:.инъ фесъ, който НОСБХЪ съ себе 
=. града. Презъ деня се вид-Бхъ 

i = ·., и съобщиха, че пОчти всичко 
гч-е. Освенъ това т-Б ми дадоха 
азършено, а азъ отъ своя страна 
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110 .. Пристигането на Димитъръ JV\ечевъ 

Ние знаехме пестеливостьта .и скромностьта на д. Мечевъ, 
който въ пазенето парит-Б на нашата група отиваше до тамъ, 
че просто б-Бше станалъ гол-Бмъ скжперникъ, че му б-Бхме 
писали да се облече по-прилично, като си вземе нови дрехи и 
на вс-Бкацена да пжтува въ 11 класа. Димитъръ Мечевъ отъ 
прекалена предпазливость въ разстояние на една седмица 2-3 

~T=> r·1eHe работа. ' 

ri.a Банкъ Отоманъ 

:>еТО пристигане, всичкия дина. 

,...:.енъ въ единадесеть газени те. 
0': ::'-: :' подъ правъ жгълъ, отъ 
-: -; въ шесть тенекии подредихме 
I ";.;~ банката . две отъ тенекиит-Б 
~:L--И бикфордови фитили, които 
~ё ,~ на крайщата имъ поставихме 
Е-::, ~инамитъ въ валчеста като 

лит-Б окачихме презъ единъ 
':-:тване. По тоя начинъ мини. 

: :-арантирано. 

Ь ;.еЦОВНО презъ деня и нощьта 
;. на .::ъ, за да не би ПО н-Бкоя 

='{ЪЗЪ случай преди още да 
Е:: :!OS!тъ " долу въ избата тр-Бб. 

Юofбритъ, или пъкъ съ цига. 
'riij":НТЪ, който гори като смола 
~tше 1ОО% да запали и двата 

;-;а:-,е'iИ и ц-Блия взривъ, който 
-:..:...:ъ Отоманъ. 


2 ""с,.:rЪхъ въ Солунъ открито. 

7.... С·Ь които разговаряхъ. Rзъ 

.:)?:t1, а приказвахъ като Павелъ, 

1'10" познати . Настанихъ се въ 
-"'o.a черква Св. Св. "Кирилъ 

на Димитъръ Мечевъ, който 
копйе, Велесъ, тъй като СЪ 

- :>езъ одринската гара, кждето 
~ e. Неговото минаване и презъ 

2 .-10 съ известенъ рискъ, но все 
::- 0 ако минеше презъ одрин

пжти взелъ по една по·силна доза английска соль нарочно да 
разстрои стомаха си, за да може да пром-Бна цв-Бта на лицето 
си. Обаче, нови дрехи не взелъ, тъй като "скоро щ-Бло да се 
мре", а купилъ отъ битъ-пазаръ единъ синъ балтонъ. По та· 
къвъ начинъ той си взема яка и връзка, облича синия балтонъ, 
поставя сини очила и така дегизиранъ, взема билетъ JJ класа и 
тръгналъ за Солунъ. Ние предварително знаяхме кога ще по
тегли и съ нетърпение го очаквахме. Предъ опасностьта да не 
бжде познатъ било между гарит-Б Скопйе, Велесъ иСолунъ, 
ние четирима души отъ групата съ нетърпение го чакахме на 

солунската гара. Р-Бшихме, ако д. Мечевъ бжде откритъ или 
арестуванъ още при излизането му отъ външнит-Б врати на га· 
рата, двама отъ насъ - Вл. Пинговъ И Илия Тръчковъ да 
хвърлятъ по една бомба, чийто тр-Бсъкъ да предизвика паника 
предъ площада кждето б-Б публиката и файтонит-Б, а презъ 
това време д. Мечевъ съ помощьта на останалит-Б двама да 
се изкубне отъ ржцет-Б на полицейския, а ако това бжде не
възможно, тогава да се убие полицейския. . За по-гол-Бма сигур
ность Орце п. I--lOрдановъ презъ настжпващата нощь остана 
за "часовой" въ магазина, а азъ и Константинъ Кирковъ заедно 
съ Вл. Пинговъ И Ил. Тръчковъ отидохме "да се биемъ на га· 
рата". Вл : Пинговъ и Ил. Тръчковъ тр-Ббваше да чакатъ предъ 
външнит-Б врата на гарата и да наблюдаватъ единъ по единъ 
пжтницит-Б, които излизаха отъ вратата на гарата. R азъ и К. 
Кирковъ се спр-Бхме на улицата, която изхожда отъ площада 
предъ гарата и около единъ километъръ върви покрай р-Бкич
ката. Нашата задача б-Бше, щомъ чуемъ гласа на бомбит-Б, ко· 
ито тр-Ббваше да хвърлятъ Илия Тръчковъ И Вл. Пинговъ И 
ние да хвърлимъ една, че ц-Блата публика, хора, файтони и пр., 
които стояха на площада предъ гарата, да не могатъ да б-Б
гатъ по единствената изходяща улица, която върви къмъ града. 

Ние, единъ часъ преди пристигане влака б-Бхме вече при га
рата и чакахме. Влакътъ пристигна, обаче, все още пжтницит-Б 
не б-Бха почнали да излизатъ. Ние съ нищо не можехме да си 
обяснимъ, защо 10-15 минути отъ пристигането на влака, пжт
ницит-Б не се явяваха. 

111. Ецинъ "сгоденъ случай" 

Съ сжщия влакъ се пренасяли тленнит-Б останки на рус
кия консулъ Григори Степановичъ Щербинъ убитъ въ Митро
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вица (28. Ш. 1903 г.). При гарата имаше много полицаи, защото 
ц-Блото консулско т1;ло б-Бше изл-Бзло да поср-Бщне и съпро
ВОДИ убития руски консулъ. Т-БЛ010 на убития б-Б поставено въ 
специаленъ ковчегъ, следъ който върв-Бха всички КОНСУЛИ и 
по-висши чиновници, а предъ ковчега - единъ гръцки владика 

съ 7-8 души свещеници. Шествието отъ площада на гарата 
мина по улицата за къмъ града, а ние двамата съ Константинъ 
Кирковъ съ по две бомби въ джобовет-Б на горнит-Б ни палта 
стоимъ покрай сжщата улица и наблюдаваме. 

- НКО Д. Мечевъ е арестуванъ, скжпо ще го платятъ. 
Ей вижъ ГИ всички консули, които ние търсимъ, сж събрани на 
едно м-Бсто и минаватъ ей предъ насъ. Не остава освенъ да 
хвърлимъ само по една отъ т-Бзи, които носимъ, и ще паднатъ 
може би половината! .. Такъвъ случай не ще ни се удаде 
ми ка :'а Константинъ Кирковъ. 

И наистина за насъ това погребално шествие б-Бше едно 
гол-Бмо изкушение. Церемонията мина, файтонит-Б почнаха единъ 
следъ другъ да минаватъ, а ние стоимъ покрай улицата и ужъ 
отъ любопитство наблюдавахме минуващитi;, като непрекжснато 
държахме ржцет-Б си въ джобовет-Б на палтото и вс-Бки мигъ 
очаквахме да чуемъ гърмежъ. .. за да почнемъ и ние... 

Изведнъжъ въ единъ файтонъ Илия ТРЪЧI<ОВЪ, Владо Пин
говъ и д. Мечевъ минаха, поздравихме се отъ далече. И по 
тоя начинъ пристигна въ Солунъ многоочаквания нашъ другарь 
Д. Мечевъ. Следъ като измина файтона , азъ съ Константинъ 
Кирковъ се опжтихме къмъ града и презъ всичкото време ко
ментирахме погребалното шествие, което преди малко мина предъ 
насъ. Разговорътъ ни б-Бше полушеговитъ, полусериозенъ. К. 
Кирковъ н-Бколко пжти приповтори, че неарестуването на дим. 
Мечевъ на насъ костува повече отколкото ще костува по-сетне 
неговото "свободно" влизане въ Солунъ, защото банката е 
"преосигурена", а ние четиримата съ по 1-2 бомби щ-Бхмеда 
уязвимъ европейскит-Б дипломати и турската власть повече от
колкото СЪ всички останали 'бомби, които имахме вече готови 
за хвърляне на наше разположение . 

- Такъвъ случай н-Бма вече НИl<ога да ни се удаде - съ 
горесть на душата говор-Бше К. 'Кирковъ. , , 

Когато запитахме Д. Мечевъ, I<акъ е миналъ презъ време 
на пжтуването, той ни разправи. че за малко щ-Блъ да бжце 
откритъ, като ни разправи следното: 

- Преводчикътъ при (копекото вилаетско управление 
Исмаилъ Ефенди, родомъ отъ Велесъ, съ когото се познавамъ 
отъ дъnги години, пжтуваше отъ , Скопйе за Велесъ ' и по една 
случайность' вл-Бзе въ сжщото купе, въ което б-Бхъ и азъ. Щомъ 
го вид-Бхъ ц-Блъ изтръпнахъ. Презъ време пжтуването отъ CKO~ 
пйе до Велесъ държахъ ржката си на една отъ бузит-Б и се 
приструвахъ, че ме боли зжбъ.1 ) Притискахъ си ржката, само и 

1) По това време купетата В1> вагонитi; бi;ха отдi;Лни. ' Всъко купе 
имаше врата за излизане В1>Н1> и В1> другитi; купета на вагона не можеше 
да се отива. 

само да не ме забел -Е . 
щото щ-Бше да ме ПОЗ!"Z:: 
едва можахъ да се ус.. - : - 

Исмаилъ Ефенди .:а. - :: 
Д. Мечевъ ще се реши .: ~ _. 
вет-Б на Падишаха и па ' .. _~ 
и като ГО е наблюдава."'":: - ;: 
даже да си помисли , : е 

главата Си. 

112. Разпредi:;лението на .JI 

И така ние всичк~ 
да се подготви б-Бше ",а--: -- , 
усилия и всички раЗХО.'J. I1, 

достатъчно количество .!Р-' := · 

този разм-Бръ, въ ко
отъ 1,000 килограма И!-i<l' 
съ което сега разпо;,а~а .• ;: 
около 300 килогра Г·1а . 07-D 
подъ банката, а отъ ocт~ ~~ 

кгр., предназначенъ за И:О ~:; ?, 

рахода, а съ остана) и ,~ 
70-80 бомби, тъй ка :-о " - " 
произходъ отъ "фабрr Кё: :G 
ТУКЪ'оттамъ, не б-Бха доеа ":"= 
жел-Бзарчета кукушани, 1'! г. ; :! 

лица, които за , н-Бколко д ,~ 
дебели обикновенни сто:·: <: -: f: 
вахме бомби. Единъ четзъ~--= 
линитъ, обвитъ ВЪ 6-8 к -::" 
пржчки, обвити добре и [] ti 

тель представляваха по -го. 'о 
които тр-Ббваше да си cr:y' 
не можаха да направятъ ;;з

вс-Бване паника б-Бха доста - ~ 
съ късит-Б бикфордови 1':':
колкото единъ ор-Бхъ Но6е:- : 
стоманенит-Б пржчки се ::Т:: 
които по всички посоки ~e~ " 
положение не оставаше д ;:;_~ 

планъ за изпълнение на ::..• . 
въ Велесъ, Пловдивъ и ;J. . -: 

ТЪЙ като б-Бше излишно. 
намитъ. 

Другарит-Б въ Плов-из"~ 
на динамИ1Ъ, т-Б н-Бмаше == = 

http:�����.'J.I1


~ -а И]~1аше много полицаи, защо:-: 
А3..ol 1:;зпо да Посръщне и съпрс . 

:::,,"-;0:-0 на убития бъ поставено 'Е 
- J вървъха всички КОНСули .
- З'1ега  единъ гръцки владике 
-~eTO отъ площада на гарат.:: 
. ~ г ние двамата съ Константин~ 
.: .:...:,·60ветЪ на горнитъ ни паЛТё 

;.; з5.lюдаl3аме. 

::знъ, скжпо ще го платятъ. 

': .:.;;:; нке търсимъ, сж събрани на 
:: -~ dгсъ. Не остава освенъ да 

които носимъ, и ще паднатъ 
;:.:')' ''I аЙ не ще ни се удаде _ 

е6ално шествие бъше едно 
" "~Ha, файтонитЪ почнаха единъ 
:: ~'"С'ОНI'1Ъ покрай улицата и ужъ 

'У.НуващитЪ, като непрекжснато 
. 3Е 7 'Б на палтото и всъки мигъ 

за ца почнемъ и ние... 
'17,,:. Илия Тръчковъ, Владо Пин
;JGЗИХl'lе се отъ далече. И по 

:= "ногоочаf<вания нашъ другарь 

2n 

~MO да не ме забелъжи и влъзе съ мене въ разговоръ, за
ото щъше да ' ме познае по гласа, та като слъзе въ , Велесъ, 

,=два можахъ да се успокоя - завърши Мечевъ. 
Исмаилъ Ефенди даже и не е подозиралъ, че терористътъ 

J,. Мечевъ ще се реши да пжтува така .свободно" съ влако
зеТ-В на Падишаха и да минава презъ родния си градъ Велесъ 
. j като го е наблюдавалъ презъ цълото време, нито е можалъ 
.J,аже да си помисли, че може дз има хора, които рискуватъ СЪ 

~лавата си. 

112. РазпреДБлението на динамита и приготовлението на 
бомби 

И така ние всички се прибрахме. Всичко, което можеше 
ца се подготви бъше направено. Само че въпръiш всичкитЪ ни 
усилия И всички разходи, ние не можахме да се снабдимъ съ 
достатъчно количество динамитъ, за да изпълнимъ акцията въ 

този размъръ, въ които проектирахме. Голъмото количество 
отъ 1,000 килограма динамитъ пропадна, а цълото lюличество, 
съ което сега разполагахме  старъ и новъ - милинитъ бъше 
около 300 килограма. Отъ тъхъ около 250 кгр. се постави 
подъ банката, а отъ останалото количество азъ взехъ 11-12 
кгр., предназначенъ за изгарянето и бомбардировката на пара
рахода, а съ останалитъ около 20-25 кгр. се приготвиха 

~,,,;:trона, азъ съ Константинъ 
.:а ,. nрезъ всичкото време ко
е "~oeTO преди малко мина предъ 
-~::..:.;е говитъ, полусериозенъ. f<. 
:>И, че неарестуването на Дим. 

отколкото ще костува по-сетне 

,,:. Солунъ, защото банката е 
-2 съ по 1-2 бомби щъхмеда 
< и турската власть повече от
(би, КОито имахме вече готови 
=Hv.e. 
-!е никога да ни се удаде - съ 
Кирковъ. ' 

::, какъ е миналъ презъ вреМ'е 

и. че за малко щълъ да бжде 
ото: 

текото вилаетско управление 

~пecъ, съ когото се познавамъ 

, Скопйе за Велесъи по една 
'пе, въ което бъхъ и азъ. Щомъ 

~з'h време пжтуването отъ Ско
а си на една отъ бузитъ и се 

Притискахъ си ржката, само и 

гонит-В б-Вха отд-Влни. Вс-Вко купе 
"угит-В купета на вагона не МОжеше 

70-80 бомби, тъй като 10-12 желъзни бомби сферически, по 
произходъ отъ "фабриката" въ с. Сабларъ и прибрани отъ 
тун.ъ-оттамъ, не бъха достатъчни. За цельта ангажирахме две 
желъзарчета кукушани, много добре намъ познати и довърени 
лица, които за, нъколко ДНИ изръзаха нъколко килограма по
дебели обикновенни стоманени пржчки, съ които приготовля
вахме бомби. Единъ четвъртъ килограмъ или само 125 гр. ми
линитъ, обвитъ въ 6-8 кжси специално направени стоманени 
пржчки, обвити добре и пристегнати съ желъзенъ или меденъ 
тель представляваха по-голъмата часть отъ нашитъ бомби, съ 
които тръбваше да си служимъ. Тъзи бомби, така направени, 
не можаха да направятъ разрушение, обаче, за тръсъкъ и за 
всъване паника бъха доста пригодни, защото лесно се палъха 
съ къситъ бикфордови фитилчета, на края на които имаше, 
колкото единъ оръхъ Нобеловъ динамитъ и при избухването, 
стоманенитъ пржчки се пръскваха на много дребни парчета, 
които по всички посоки действуваха, като КУРШУМИ. При това 
положение не оставаше друго, освенъ да се предначертае единъ 

планъ за изпълнение на акцията само въ Солунъ. Другаритъ 
въ Велесъ, Пловдивъ и др. нъмаше защо да се ангажирватъ, 
тъй като бъше излишно, пъкъ най-главното липсваше ди
намитъ. 

ДругаритЪ въ Пловдивъ предварително знаяха, че по липса 
на динамитъ, тъ НЪмаше да взематъ участие въ акцията, обаче, 



акция, поне на една часть отъ нея и да не може тя да се изпълни 

по предназначения планъ. fl пъкъ ние, следъ толкова усилия, 
толкова рискове и разходъ, изведнажъ можеше да се наМБРИМЪ 
предъ една невъзможность да направимъ нtщо цБлостно. Често 

Орце п. Йордановъ 
срамъ да се .".:.== 

- 'СI<ОТО бждеще така ни "' 

ПерипеТИИТБ, които г::> -
-~ градовеТБ, сж много и иес

случайности, ТБ се увеличава 
:амо търпението и 
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другаРИТБ-гемеджии въ Велесъ до последния моментъ разчи -:-и 
таха, ' че все ще можемъ да ОТДБЛИМЪ НБКОЯ часть отъ дина _"бва отъ 
мита, за да могатъ и ТБ - по ТБхна инициатива - да напра -
вятъ НБЩО въ Скопйе и Велесъ. Напраздно ТБ чакаха - ние -!ri; ББха 
повече отъ 5-6 кгр, не можахме да имъ дадемъ, тъй като той 
не стигаше даже за нашата акция въ Солунъ. . 

115. ЕдН2 С . 

113. 	Претекстъза прикритие отъ ПОлицията На всичко това опоре, '"' 
_е Temps", "Die Zeit " и :: . _ 

Освенъ най-главната ПРБчка - липсата на динамитъ въ -::!30люциона Организация :r~-.a 
достатъчно количество - ние имахме още НБКОЯ и друга -ейски търговски учрежцениж: 
ПрБЧКИ отъ МБстенъ характеръ. Отношенията ни съ Ив. Гарва "йкедония. Тоя слухъ, раз~:: ;:. ;:'"
новъ ББха изострени - едва се търпБхме. Освенъ това единъ 

~чи и самата турска B:1a~~ • 
отъ шефовеТБ на тайната полиция Панайотъ Ефенди, - .ето на акцията, зданието ~ 
като НБколкогодишенъ полицейски чиновникъ въ града Велесъ , :::алоникъ", f\встрийската ПО'-.:.а 
познашаше почти ВСИЧКИТБ другари велешани. При по-чести :.храна отъ стражари. Това С_ _ 
срещи по УЛИЦИТБ, прибиваването на Орце п . Йордановъ, Кон насъ, обаче, по ВСичко личес- : 
стантинъ Кирковъ, Владо Пинговъ и др. му обръщаше внима -е подобни учреждения ше 
нието и той на ВСБка цена искаше да узнае - защо се ски ~ypMЪ, поради което учреж.::

~ 


_ 
татъ въ Солунъ. За да бжде заблуденъ Панайотъ Ефенди, отъ ':7ражари, които съ пушки rre 
наши хора му се ГОВОРБше, че всички наши гемиджии, като си ..:епрекъснато стояха предъ U 
нове на СЪСтоятелни търговци велешани, нарочно сж дош -~едайки тБзи клети стража~ 

ли ВЪ Солунъ, далечъ отъ погледа на родитеЛИТБ си, за да 
 ~еНИТБ на 6анкъ Отоманъ Ci: 
могатъ да прекаратъ единъ по-воленъ животъ, да се распуст -ъй като стражаРИТБ охрана ~ 
натъ добре, да гуляятъ и прекаратъ известно време широкъ .:олу подъ земята ББше n ~" 

животъ изъ СОЛУНСКИ1Б шантани, тъй като тия богаташки си
 з-., ПО-ГОЛБМИТБ градове бt.L.е 
нове - юрганъ-чоджукларж не се интересуватъ нито отъ з.;.!ди се не идваше на умъ ::.а 

наука, нито отъ търговия и. ако сегисъ-тогизъ посещаватъ НБ инирана, а повечето ДОПУL.аr::: 


кои кантори или дюкяни, това е само да наМБРЯТЪ познати, за 
 - <) ставеНИТБ стражари БЪхё. - - 
да се забавляватъ съ приказки, за да мине деня. Дали ББше ::атеЛИТБ и защищава!" Ба,-,.r 1! 

заблуденъ Панайотъ Ефенди, това не знамъ, но той гледаше 
 .: з ВЛБзатъ вжтре. 
ужъ малко халтаво, но неговото будно око щателно наблюда
ваше. Но все пакъ ВБроятностьта НБКОИ отъ велешанитБ да 

116. Друrа ,
бждатъ повикани въ полицията и задържани ББше ГОЛБма. 

Едновремено Съ товв .Орце п. Йордановъ, Константинъ КИРКОВЪ, Владо Пинговъ и Д. 
:ж.щата .улица предъ 6анкъМечевъ ББха решили по никой начинъ да не пристжпватъ 
:1<ИТБ канали. ВБроятность-а 

~ 

:: 

случай на арестъ да се самоубиятъ, само и само да не паднатъ 


прага на полицейския учаС1ЪКЪ или затворъ и ББха готови въ 
лицата ББше малка, заЩО70 

въ ржцетБ на полицията. -:баче, никой не можеше д=. .... 
"'а градския канвлъ НБ IB !!....~ : 

." долу. Не че съ това ~'n~114. Рискътъ отъ н"'кое подозрение или откритие 
-8 Банката - тя както каза ~ . 

Изобщо работата ББше така сложена, че въ ВСБКИ моментъ - а безъ друго ЩБше ца се 

~ожеше да се случи НБЩО, което да попречи, ако не на ЦБлата 
 _ "{ята , взета въ своята цъ;--,-", 



~o последния моментъ ра 

~'I1МЪ н-Бкоя часть отъ Д 
I -Ехна инициатива - да Harr= _ 

Напраздно т-Б чакаха 
е па имъ дадемъ, ' тъй като г 
<!" ВЪ Солунъ. 

"ритие отъ ПОЛицията 

;: - липсата на динамитъ е::. 

- ,., "'1 ахме още н-Бкоя и друГt 

~ношенията ни съ Ив. Гарва
t ::--", рrтtхме. Освенъ това едиН"ъ 
j:- ,,-::::: ня Панайотъ Ефенди 

чиновникъ въ града Велесъ. 
-с;;и велешани. При по-чесn: 

- Н<: Орце п. Йордановъ, КОН
::= и цр. Г'1У обръщаше внима
~e ла узнае - защо се ски

.5.-;::-=-енъ Панайотъ Ефенди, отъ 
3Os'-i!(11 наши гемиджии, като си
3=!iешани, нарочно сж дош

- ",=3 на родителит-Б си, за да 

.~eнъ животъ, да се распуст
е j3,J:) известно време широкъ 

- =11 като тия богаташки си
:е интересуватъ нито отъ 

':= ~::ъ-тогизъ посещаватъ н-Б
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-~ти Орце п. Йордановъ повтаряше: "F\KO не усп-Бемъ, ще 
-:,tбва отъ срамъ да се удавимъ". Тази неизвестность предъ 
~ -: ИЗкото бждеще така ни тормозеше, че повечето отъ друга
: '1Т1:. бъха станали толкова н~рвни, че не можеха да се търпятъ_ 

115. Една случайность 

На всичко това отгоре, н-Бкои европейски вестници, като 
:"е Temps", "Die Zeit" и др. б-Бха писали, че Македонската 
?еволюциона Организация възнам-Брявала да напада разни евро
~ейски търговски учреждения въ нъкои по-гол-Бми градове въ 
'-'Iакедония. Тоя слухъ, разгласенъ по сведения отъ София, оза
~ачи и самата турска власть и 1-2 седмици преди изпълне
'i ието на акцията, зданието на ,,6анкъ Отоманъ", ,,6анкъ де 
Салоникъ", F\встрийската поща и др. се пазеха съ специална 
охрана отъ стражари. Това съобщение на чуждата преса сплаши 
и насъ, обаче, по всичко личеше, какво властыа предполагаше, 
че подобни учреждения ще бждатъ нападнати отъ вънъ, СЪ 
щурмъ. поради което учрежденията се пазеха с.ъ въоржжени 

стражари, които съ пушки на рамо обикаляха край стенит-Б и 
непрекъснато стояха предъ ВХОДНИТЪ врата на банкит-Б. Ние, 
гледайки т-Бзи клети стражари какъ се разхождатъ по край 
стенит-Б на Банкъ Отоманъ, се см-Бехме на т-Бхната наивность, 
тъй като стражаритъ охрана стояха на самото м-Бсто, кждето 
долу подъ земята бъше поставенъ динамита! Турската полиция 
въ по-гол-Бмит-Б градове бъше доста бдителна, но на никому 
види се не идваше на умъ даже, че банката може да бжде 

, 

о -:а"10 да нам-Брятъ познати, за 
за за мине деня. дали б-Бше 
$а не знамъ, но ТОЙ гледаше 
будно око щателно наблюда

",та нi:;кои отъ велешанит-Б да 
" н задържани б-Бше гол-Бма. 

-= Кирковъ, Владо Пинговъ и д. 
. ~ начинъ да не пристжпватъ 

затворъ и б-Бха готови въ 
тъ, само и само да не паднатъ 

одозренне или откритие 

а сложена, че въ вс-Бки моментъ 

[о ца попречи, ако не на ц-Блата 

:ея и да не може тя да се изпълни 
<Ъ ние, следъ толкова уСилия, 

нажъ можеше да се нам-Бримъ 
nравимъ нъщо ц-Блостно. Често 

минирана, а повечето допущаха, че тя ще бжде нападната и 
поставенит-Б стражари б-Бха готови да се С'ражаватъ съ напа
дателит-Б и защищаватъ Банката, та последнитъ да , не могатъ 
да вл-Бзатъ вжтре. 

11 б. Друга случайность 

Едновремено съ това, кой знае по какъвъ поводъ, на 
сжщата .улица предъ Банкъ-Отоманъ поправяха единъ отъ град
скитъ канали. В-Броятностыа да се открие нашия каналъ подъ 
улицата бъше малка, защото ние бъхме подъ общия каналъ, 
обаче. никой не можеше да ни гарантира, че при разкриването 
на градския каналъ н-Бмаше да се повреди и нашия каналъ 
отъ долу. Не че съ това щ-Бше да се осуети бомбардировката 
на Банката - тя както казахъ по-горе б-Бше 100% гарантирана 
- а безъ друго щъше да се попречи на изпълнението на ак
цията, взета въ своята цЪлость. 

Перипетиитъ, които приживъва революционера, особено 
по градоветъ, сж много и често пжти отъ обикновени слухове 
и случайности, т-Б се увеличаватъ или усложняватъ още повече_ 
Само търпението и постоянството, а най-главно окончателното 



жени къмъ Борисъ Сарафовъ предъ вицъ улесненията, които 
ни правеше въ материално отношение още отъ започването на 

зимислената отъ насъ акция въ Цариградъ и Солунъ, отъ една 

себе си и даже да бжде ._:> 

ние, обаче, съ тоя си жес-ь 

гемиджии. 

П.авелъ Шатевъ  Въ Mall~ 
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решение на революционера bc-t;ка моментъ да се прости съ 
живота си, срещу всички рискове, случайности и пречки 
може да го тласне напредъ, да го окуражава, за да привърши 

започнатото д-t;ло съ известенъ усп-t;хъ. Това правило отъ всички 

насъ най-добре Ы;ше схваналъ и разбралъ Орце п. Йордановъ. 
По темпераментъ той б-t;ше въ пълната смисъль на думата рево
люционеръ; той б-t;ше твърдъ, упоритъ и решителенъ. Обаче, 
срещу случайностьта никой не може да реагира. Предвидъ 
на една подобна случайность, предъ самото предположение, че 
изграденото отъ насъ съ гол-t;ми млши И страдания д-t;ло мо
жеше да рухне по най-случаенъ поводъ и да осуети подгот

вения атентатъ, Орце п. Йордановъ б-t;ше взелъ ефикасни м-t;рки. 

117. Осигуровната на Орце П. Йордановъ 

Отъ преди нъколко месеци той си бъше осигурилъ живота 

при осигурителното дружество "Ню-Йоркъ" за 10,000 зл . лева 
сума равна на онази, която Орце п. Йордановъ б-t;ше взелъ 
отъ Борисъ Сарафовъ. Цельта на осигуровката б-t;ше, щото въ 
.случай ако бжде предварително заловенъ или убитъ, безъ да 
се извърши акцията, сумата по осигуровката да бжде изплатена 
на Борисъ Сарафовъ. Обаче, въ полицата не можеше да се постави 
името на Борисъ Сарафовъ като чов-t;къ съ всеизвестно име въ 
ц-t;ла Европа и подозрението щ-t;ше да бжде гол-t;мо, поради което 
полицата по осигуровката можеше да бжде изплатена на 
Симеонъ Радевъ, като близъкъ и интименъ другаръ на Борисъ 
Сарафова, но безъ неговото знание и съгласие. Една седмица 

преди изпълнението на акцията, Орле п. Йордановъ съ по една 
отворена карта съобщи на Симеонъ Радевъ и Димитрий Ляповъ~ 
Гуринъ, че е осигуренъ за 10,000 зл. лева и ги молеше, следъ 
като се взематъ парит-t; отъ осигурителното дружество, да се пре
дадатъ на Бориса Сарафовъ. Това е истината съ тази просло
вута осигуровка, по която нъкои ЗЛИ язици въ продължение 
на дълго време, по съображения поскоро отъ личенъ или по
л итически характеръ на публични m-t;ста и чрезъ печата зло
слов-t;ха, както срещу Б. Сарафова, така и срещу и Сим- Радевъ. 
Обаче, преди всичко длъженъ съмъ да кажа материалната ис
тина и въ името на памятьта на самоотвержения революцио

неръ-терористъ и мой близъкъ другарь по убеждение, Орце 
п. Иордановъ, той никога не б-t;ше съобщавалъ за тази осигу
ровка нито на Борисъ Сарафовъ, още по-малко пъкъ на С. Ра
девъ, че го опред-t;ля съ осигурителната полица да получи 

застрахователната премия. Не само Орце п. Йордановъ, но 
и повечето отъ гемиджиит-t; се чувствувахме морално задъл

страна, и отъ друга - порa.:.r 

ползуваха н-t;кои отъ насъ 
Йордановъ, а най-много ВС И'iJ{ 
жесть, който той направи [] с_ 
тетъ, когато му поискаха 0 

такъвъ за дадената на "ге :·у. 

д-t;лото, ако той съобщи истин; 

! 

отъ турското правителс-

ДОСТОИНСТВО и авторитетъ; 

отъ една лека жена , съ K~ 

нашит-t; очи Борисъ CTbP'*-

не можаха да правятъ ж~-_ 

си. Борисъ притежаваше :- 
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""ни и Страдания Д"6ЛО ~_ 
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-Ю-ЙОРI<Ъ" за 1 0,000 зл. леВё 
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З"l-10венъ или убитъ, безъ да 

,-ровката да бжде изплатена 
зта не можеше да се постави 

~Э3t<ъ съ всеизвестно име въ 
-:: .:а бжце гол-f,мо, поради което 

-:: -.:е да бжде изплатена на 
:-н~eHЪ другаръ на Борисъ 

- .:: и съгласие. Една седмица 

':'?" е п. Нордановъ съ по една 
- - -", ?a~eBЪ и димитрий Ляповъ~ 

3.1 . лева и ги молеше, следъ 
;.ге.1НОТО дружество, да се пре

.=: а е истината съ тази просло
3 .1И язици въ продължение 

скора отъ личенъ или по

.. :·I "6ста и чрезъ печата зло
13.3, така и срещу и Сим. Радевъ. 
t,·:b .ца кажа материалната ис
t самоотвержения революцио
.:!ругарь по убеждение, Орце 

~e съобщавалъ за тази осигу
още по-малко ПЪi<Ъ на С. Ра

I'рителната полица да получи 

;амо Орце п. Нордановъ, но 
чувствувахме морално задъл

> =ЦЪ вицъ улесненията, които 
uение още отъ започването на 
-tа риградъ и Солунъ, отъ една 
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c-rpана, и отъ друга - поради гол-f,мото Дов-f,рие съ което се 
"lолзуваха н-f,кои отъ насъ предъ него, а особено Орие п. 

:::1 0рдановъ, а най-много всички уважавахме Б. Сарафовъ за оня 
{есть, който той направи предъ !{онгреса на Върховния Коми

тетъ, когато му поискаха отчетъ и той не можеше да даде 
.акъвъ за дадената на "гемиджиитъ" сума и за да не пропадне 
.ц"6лото, ако той съобщи истината и последнята бжде научена 

I 

/
! 

Борисъ Сарафовъ. 

отъ турското правителство, Борисъ Сарафовъ унижи своето 
достойнство и авторитетъ и заяви: " Тая сума ми биде задигната 
отъ една лека жена, съ която имахъ интимни ВРЪЗКИ " . Предъ 
нашитt очи Борисъ стърчеше надъ всички други водачи, които 
не можаха да правятъ жестовет-f, на Сарафова и I<леймятъ себе 
си. Борисъ притежаваше тоя цененъ даръ  да злепостави 

себе си и даже да бжде низвергнатъ отъ македонското движе
ние, обаче, съ тоя си жесть да прикрие действията на групата 
гемиджии. 

Папелъ Шатевъ  Въ МакеАО IНIЯ ПОДЪ роБСТDО . 15 



обаче, ТРБбваше да се опреДБЛИ кога да стане убийството 
дали преди изпълнението на акцията, дали презъ време на 

акцията, или пъкъ следъ самата акция. 

Взема се решение Хасанъ Фехми паша да бжде убитъ 
н-БКОЛI<О дни по-късно , следъ акцията, защото ако се ПОСБгнеше 
на него преди акцията, това убийство ЩБше, може би, да по
пречи на акцията, тъй като можеше НБКОЙ отъ наШИТБ дру
гари да бжде заловенъ или убитъ. Презъ време на самата 
акция тоже не Nlощеше да се ПОСБгне на валията, защото вси\.fКИ 
ТРБбваше да бждемъ заангажирани . Поради това именно гру
пата взе решение, щото единъ отъ другаРИТБ ЦВБТКО Трайковъ, 
РОДОМЪ отъ гр. Ресенъ, да се укрие добре и следъ изпълне
нието на акцията 2-3-5 дни по-късно, съ револверъ или съ 
1-2 бомби да се доближи до валията, когато той излиза отъ 
!<вартирата си и тръгне за къмъ Вилаетското управление или 

" Вардаръ", кждето да,.е - ~ 
искаше да уведоми и npt=. 
казалъ, че въ Солунъ на -'~:' 
единъ отъ съзаклятниnи73 

и да е, ИЗRазалъ жеiа 

аIщията и да стане пре::>..=. coi 

следенъ косвенъ ударъ ~~ 

не се нам-Всятъ въ Ту !! 

ното: ,,f\зъ, Даме, б-Вхъ Б= 
и легаленъ работНИRЪ ~ 
добре познавамъ какво е З~ _ 
5итолско и въ Скопско 
раното възстание. 3а мe.nе 
craние или не, е безъ З'-'а -
ацига общо възстание, 38_ . 

е ще може да се вземе ~-., 

с при сегашкото 
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За тая Сарафова постжпка и за неГОВИТБ насърдчения 
къмъзапочнатото ДБЛО на геМИДЖИИТБ, той ББше боготворенъ 
отъ насъ и нашиятъ най-любимъ другарь и ржководитель въ 
знакъ на благодарность и признателность къмъ Сарафова и 
му отплати отпуснатата сума, да му се наплати за отпуснатия и 

изпратенъ 1ООО кгр. динамитъ (заграбенъ отъ Гарванова) и 
защото ВБрваше напълно, че сумата по осигуровката взета вед
нажъ отъ Сим. Радевъ, тя ЩБше да бжде предадена напълно 
въ ржцетi; на Борисъ Сарафова, който съ тази сума ЩБше да 
продължава своята революционна дейность и насърдчава рево

люционерИТБ терористи. Орце п. Йордановъ ББше решилъ да 
се осигури и ББше поставилъ СВОЙ пълномощникъ, безъ да 
знае това, докато той не му съобщи съ пощеНСКИТБ кар
тички, както казахъ по-горе. Всичко друго е отъ лукаваго. Следъ 

смъртьта на Орце п. Йордановъ значи никой не можеше да 
вземе осигурената премия, освенъ Сарафовъ, на комуто Пяповъ 
и Радевъ ЩБха да я предадатъ. 

IV. Прис:гжпване къмъ изпълнението 

118. При така създаЛИТБ се обстоятелства, групата геми
джии ТРБбваше да пристжпи къмъ изпълнението на тъй дълго 

подготовляваната акция. Орце п . Иордановъ и Конст. КИРКОВЪ 
най-добре познаваха МБСТНИТБ условия и ТБ приготвиха плана, 
по който ТРБбваше да се действа. Този планъ ББше предло
женъ на групата за общо одобрение и той биде приетъ безъ 
ВСБкакво измБнение. Отъ практическа гледна точка, планътъ 
ББше много добъръ и за никакво ИЗМБнение не можеше и дума 
да става . Обаче, още при разглеждането на плана, се появиха 
два въпроса- единиятъ ББше - да се убие валията (губерна
тора) Хасанъ Фехми паша, а вториятъ - ТРБбва ли да се убие 
и Иванъ Гарвановъ. 

За убийството на валията НБмаше никой нищо противъ, 

пъкъ при излизането ОТЪ --: 
щевременно заСТРБЛЯ и ceSe 

НБКОИ отъ другариrt. 
Гарвановъ, за да му се 0 - ~
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НБКОИ се възпротивиха ка:-: 
като извършимъ атента:-а Т-ё :, ; 

за насъ ставаше вече fe-:з 
Обстоятелството, :;€: ;о _ 

за насъ ББше ясно, че sc;: 1: 

тралния Комитетъ на ВМ?· 
тъй като ЩБше да стане '"'-: . 
лунъ, последниятъ щъU!е ~~ 
се отрази и върху бжце_·Я' 

ность предполагахме, че ,...., :. 
на Ц. 1<. въ него щtха .:.е 3

нове и ако не ВСИЧКИ, ':- "' - _ 
люционери, а не въ не: 

Така, че по общо реше:-L.- ;: - ; 
посегне върху Ив. Гарван :5'": 

ТРБбваше да отмъщава ·~е . .: 
тивата дб единъ да из 'J= ' '

119. Срi>щата на ....... 


По това време Дa!·~e - 
Мечевъ още отъ мина.О:- : : 
и искаше на вс'Бка цена .:~ _ 
стана 10--12 дни прели 
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пъкъ при излизането отъ последното и да го убие, ({ато еж
щевременно застрt.ля и себе си . 

Нt.кои отъ другаритt. предложиха да бжде убитъ и Иванъ 
Гарвановъ, за да му се отмъсти за задържания ни 1ООО кгр. 
динамитъ, съ което той просто отрt.за ржцетt. на гемиджиитt., 
защото съ това се правt.ше невъзможно изпълнението на цt.лия 
планъ за повсемt.етни атентати въ по-голt.митt. градове, обаче, 
нt.кои се възпротивиха като съвеемъ безцt.лно, защото следъ 
като извършимъ атентата Гарвановъ дали ще живt.е или умре, 
за насъ ставаше вече безразлично. 

Обстоятелството, че акцията вече наскоро ще се изпълни 
за насъ бt.ше ясно, че веднага следъ нея седалището на Цен
тралния Комитетъ на ВМРО веднага щt.ше да се премt.сти, 
тъй като щъше да стане невъзможно Ц. К да остане въ Со
лунъ, последниятъ щt.ше да се измt.сти, което · пъкъ щt.ше да 
се отрази и върху бждещия съставъ на Ц. К. и ние съ увъре
ность предполагахме, че кждето и · да се измt.сти седалището 
на Ц. К въ него щt.ха да влt.затъ по-идейни и по-активни чле
нове и ако не всички, то поне двама-трима професионални рево
люционери, а не въ него да влизатъ чиновници и търговци. 

Така, че по общо решение на групата, предложението да се 
посегне върху Ив. Гарвановъ се отхвърли, още повече че не 
трt.бваше да отмъщаваме, когато се намираме предъ перспек
тивата дб единъ да измрt.мъ. 

119. Ср-Вщата на Д. Мечевъ съ Даме Груевъ 

По това BperJle Даме Груевъ 6t.ше въ Солунъ, Димитъръ 
Мечевъ още отъ миналото бt.ше добре познатъ съ Даме Груева 
и искаше на всъка цена да се срt.щне съ него. Срt.щата имъ 
стана 10-12 дни преди изпълнеНИЕ::ТО на акцията въ хотелъ 
"Вардаръ", кждето Даме Груевъ временно живt.еше. д. Мечевъ 
искаше да уведоми и предупреди Даме Груева . Той открито му 
казалъ, че въ Солунъ наскоро ще има атентатъ и че той е 
единъ отъ съзаклятницитt.. Даме Груевъ, безъ да каже каквото 
и да е, изказалъ желание, ако е възможно да се отложи 

aIщията и да стане презъ есеньта, следъ възстанието, като по

~леденъ косвенъ удС!.ръ къмъ нt.кои отъ великитt. сили , ако тъ 
не се намt.сятъ въ Турция. д. Мечевъ му казалъ още и след
ното: "f\зъ, Даме, бъхъ въ продължение на нt.колко години 
и легаленъ работникъ и четникъ въ Македония. f\зъ доста 
добре познавамъ какво е въоржжението на населението и въ 
Битолско И въ С(<Опско И не вървамъ въ успt.ха на проеl<ТИ
раното възстание. За мене и моюt. другари, дали ще има въз
стание или не, е безъ значение и по-добре би било да не се 
вдига общо възсrание, защото освенъ че политическата власть 
не ще може да се вземе отъ възстаналото българско население, 
а при сегашното общоевропейско положение, нъма никакъвъ 
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шансъ и за каквато и да било интервенция отъ страна на B~ 
ликитъ сили. Ето защо, както имахъ случай да кажа и на ГОL!Е 
заявявамъ и на тебе: ние сме решили на 'всъка цена да изпъ; 
нимъ проектираната наша акция и нека отъ нея и други r. 
добни, които биха могли да станатъ по градоветъ или желъзс
пжтнитъ линии въ Македония (като при Ангиста)l турскат,: 

Да Г'-lе Груевъ . 

власть да се държи постоянно въ напрежение, постепенно 1да 
се изтощава и предизвиква на излишни материални и ЧОВЪШI{И 

загуби ' и да се види докол/<о западноевропейскитъ сили биха 
могли да взематъ инициативата за едно вмъшателство, за една 
интервенция. EДHoBpeMeНlio съ това населението ще се кали въ 
по-борчески духъ, безъ да се излага масово ": 
. Даме Груеаъ нищо не възразилъ , а само пакъ повторилъ, 
че, споредъ неговото мнение, по-добре би било акцията да 
стане, но следъ възстанието. 

Така Дим. Мечевъ и Даме Груевъ се раздълили. Нъколко 
дни следъ този разговоръ , Даме Груевъ напусна Солунъ и за
мина за Битоля. 

1 На 14 мартъl90З г . по инициативата на Гоце Дtлчева биде раз
рушенъ съ NИЛИНИТЪ Ж. п. мостъ при га р а f\нгиста по линията Деде
агаЧЪ-СОЛУ liЪ. 

- Защо 
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., Всич/< итъ симпатии н-а z..;..г 
- жти бъше къмъ това Ч_ =~ 

е отъ този момен гь. ~ ; 

-яръ на Министерството а 
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-:~:1еднитъ, обаче, не БЪu.; = " 
~-Ъ не върваше, че и АН.... 
:=. -cl{a една отъ европейс< -= 

_ ХИ мотивъ, а всичкит\:, ~~ 
ЗЪ, който тъ приписваха -!~ -

Престижътъ и влияниi:. -
", - роси на руската и австр,'; 
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120. Защо се взема решението да се повреди НБНОЙ 
французни търговсни параходъ 

Групата реши да се изгори и повреди нъкой европейски 
търговски парахьдъ, каквито почти презъ день пристигаха въ 

СолунCI<ОТО пристанище. Да се повреди нъкой германски пара
ходъ бъ изключено, тъй като Германия по отношение на Турция 
следваше една политика, която освенъ че не целъше разпо
/{ъсването на Турция, а напротивъ иснаше по всъка/{ъвъ начинъ 
и на всъка цена да за/{репи и /{онсолдира турската империя, 
като и даваше дипломатическа и военна поддръжка, въ замъна, 
разбира се, на гол-Бми /{онцесии - постройка и експлоатация на 
ж. п. линии (Багдадската), воеНI:IИ доставки и пр. и пр. 

Англия, пъкъ отъ своя страна, следваше една линия, която, 
макаръ и да не бъше приятелска, но въ никой случай не бъше 
и враждебна предъ очитъ на по-голъми и по-далечни чисто 
империалистически стремежи и цели, не толкова въ Европейска 
Турция, отколкото въ Азиятска Турция, а освенъ това най
голъмото и внимание бъше обърнато по това време въ Крайния 
Изтокъ. 

Английскиятъ държавникъ съръ Едуардъ Грей въ своитБ 
мемоари казва: "Различнитъ усилия за подобрение на турското 
управление въ Македония бъха безкрайно уморителни, твърде 
неприятни и безполезно мжчителни. Ние взехме деятелно уча
стие въ тъхъ, обаче, МОтивитъ ни бъха незаинтересовани!? Ако 
имахме предъ видъ само политическитъ-си инrереСИ,ние бихме 
оставили въпроса да се развива самостоятелно. Както обяснихъ 
вече, нашата дейность съ протестирането противъ турското лошо 
управление намаляваше нашето влияние и б-Вше, следователно, 
противно на ТЪРГОВСI<ИТЪ ни интереси въ Турция. Обаче, хума
нитарнитъ чувства въ Англия и по::тоянната симпатия къмъ 
християнскитъ населения въ Турция бtха тъй силни, щото анг
;:JИЙСКИТЪ политически и материални интереси б-tха засЪнчени." 

"Всичкитъ симпатии на английскитЪ секретари по външнитБ 
работи бъше къмъ това чувство и тъхноro действие се вдъхно
вяваше отъ този моментъ, макаръ всъки nоследователенъ ти
туляръ на Министерството на външнитъ работи би могълъ да 
бжде притиснатъ отъ отчаяние: че не може да постигне успъхъ 
въ това направление. Македонскитъ реформи можеха да бж
датъ разгледани само заедно съ другитъ СИЛИ. Нито една отъ 
последнитъ, обаче, не бъше незаинтересована и нито една отъ 
тъхъ не върваше, че и Англия може да бжде незаинтересована. 
Всъка една отъ европейскитъ сили имаше нъкой свой полити
чески мотивъ, а всичкитъ измислиха нъкакъвъ политичес/{и мо
тивъ, КОЙТО тъ приписваха на насъ. 

Престижътъ и влиянието на Балканитъ бъха кардиналнитъ 
въпроси на руската и аВСТРИЙСI<а ПОЛИТика. Нито една отъ тъхъ 
не се наемаше да рискува положението си по филантропически 
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съображения: всъка една наблюдаваше другата и действията 
имъ въ дипломацията по македонския въпросъ се обуславяше 
отъ недовърие на едната къмъ другата и отъ опасение, че нЪ
коя отъ тЪхъ може да добие преимущество за смътка на дру
гата. И дветЪ гледаха на нашата дейность, като на повече или 
неразумно навлизане въ една сфера, въ която тъ имаха пръки 
политически интереси и въ която ние нъмахме такива (?). 

Германия мислъше само . за политическото си влияние и 
за търговското си разширение въ Турция. Тя не искаше да 
рискува нищо отъ тъзи свои цели за филантропически съобра
жения и се помж.чи да третира македонския. въпросъ по начинъ, 

щото това, което ние или другитЪ сили БИХ,а изгубили чрезъ 
досаждане на султана въ Цариградъ, да бж.де спечеленъ за 
германската позиция тамъ. 

Франция, която току що бъ се отървала отъ смутоветъ 
въ Мароко и се спасяваше отъ други о такива, искаше да из
бъгне всъкакви компликации другаде. И тя имаше сж.що своитЪ 
търговски интереси въ Турция и не бъше нито наклонна, нито 
съ желание да води кръстоносенъ ilОХОДЪ срещу турския сул
танъ. Въ сръдата самия султанъ f\бдулъ Хамидъ добре познатъ 
съ всички елементи на положението, обиденъ отъ мж.чнотиитъ, 
които му се създаваха, но увъренъ, че съ НЪкаква комбинация, 
тактъ и упоритость отъ негова страна, резултата ще бжде оси
гуренъ. При тЪЗИ условия въпроса за македонскитъ реформи 
бъше нъщо като потъващъ пъсъкъ; силитъ, които нагазваха, 
затъваха до колене и се мж.чеха да се изплъзнатъ една чрезъ 

друга " ...1 

Русия бъ една отъ "заинтеросованитъ" сили въ 6алканитъ, 
обаче поради мжчнотиитЪ въ Крайния Изтокъ, тя бъ противъ 
всЪка интервенция въ Македония. 

Графъ Ламсдорфъ въ Виена и въ София ясно и катего
рично заяви и подчерта това желание на тогавашното царско 

правителство. 

f\встрия сж.що б-Бше призната отъ великитЪ сили като 
една отъ най о заинтересованит-Б сили на 6алканитъ, но тя пре
следваше чисто анексионистически стремежи спрямо Европейска 
Турция - Македония и f\лбания съ Ново-Пазарския санджакъ. 
f\встрийскиятъ министъръ на външнитъ работи графъ Колноки 
ясно и категорично бъ заявилъ на Ив. Ев. Гешевъ и митропо
литъ Климента : "Не мислете никога за Македония; ако вие нъ
кога ' отидете тамъ, Македония ще бж.де гробницата на вашата 
независимость". Австро-Унгария бъше противъ всъкакво въз
стание въ Македония. 

Италия по своето вж.трешно и външно положоние не мо
о жеше да има абсолютно никаква инициатива, освенъ по отно

1 Изъ мемоаритt. на Лордъ Едуардъ Грей, бившъ министъръ на 
външнитt. работи въ f\нглия о 

...;ен ие на Турция да слепва 
:: зстро-Унгария. 
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шение на Турция да следва своитt. съюзници  Германия и 
f\встро-Унгария. 

Франция, по силата на капитулациит-Б, имаше гол-Бми при
вилегии и материални изгоди въ Турция. Постояннит-Б разми
рици и частични бунтове пречеха, за да може тя рационално да 
използува всичкит-Б материални облаги, чрезъ които най-силно 
и ефикасно политически се закрепваше въ ц-Бла Турция. По
ради това тя б-Бше наклонна да се въведятъ реформи въ Тур
ция. Но т-Бзи реформи тр-Ббваше само да предотвратятъ едно 
по-силно възстание, а не окончателно да се освободятъ нацио
нално, политически и економически угнетенит-Б народи - ер
менци, араби, македонци и пр.. Всичкото, което въ максимумъ 
можеше да се желае отъ Франция, б-Бше да се въведатъ ад
министративни, финансови и главно с/Кдебни реформи. Отъ 
всички държави наЙ'отзивчива можеше да б/Кде Франция, а 
освенъ това въ нея поради духа, темперамента на французкия 
народъ, по-силно 6-Б прогресивното обществено мнение. Ето 
защо, решихме да се повреди и бомбардира н-Бкой французки 
параходъ. 

Въ последния моментъ, отъ справката която направихме, 
научихме, че парахода "Гвадалкивиръ" отъ компанията "J'v\es
sageries Maritmes" щ-Бше да пристигне на 15/29. априлъ, за 
да отп/Ктува на другия день 16/29. априлъ 1903 година за 
Цариградъ-Одес:а. Тоя день тр-Ббваше да б/Кде първия день 
за привеждане въ изпълнение приготвения планъ . Азъ бtхъ 
опред-Бленъ да бомбардирамъ и повреда парахода "Гвадалки
виръ", но при условие бомбардировката да стане или въ Солун
ското пристанище или въ краенъ случай въ "Босфора" , но въ 
никой случай не на открито море, за да не би да пострадатъ 
п/Ктницит-Б въ него, като съвсемъ невинни и случейно п/Ктуваi.ци 

лица. 

Изъ МемоаРИТЕ на Тахсинъ паша, rлавенъ секретарь на 
Султанъ flбдулъ Хамидъ 

Външната политика на султанъ Абдулъ Хамидъ се състоеше 
да менажира Русия, въ никой случай да не влиза въ конфликтъ 
по който И да е въпросъ съ Англия, да се осланя на Герма
ния, безъ да изпуска изъ предъ видъ, че Австро-Унгария б-Б 
хвърлила погледа си къмъ Македония, въ крж.га на възможно
стьта да поддържа добри отношнния съ всичкит-Б останали 
държави, заинтересовани на Балканит-Б и да вс-Бва и поддържа 
разногласия между българи, сърби и гърци. . 

Султанъ Хамидъ често си спомняше за злинит-Б, които 
Русия периодически е причинявала на Турция и често повта
ряше, че тази държава е най-сериозния турски врагъ ВЪ С/К
щото време той б-Б убеденъ, че никаква помощь не можеше 
да се очаква отъ Англия при единъ конфЛИКТЪ съ Русия. Въ 
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единъ моментъ, когато русия ни б-Б представила едни съвсемъ 
неприемливи предложения, които бидоха отхвърленИ, Русия 
почна да концентрира войски къмъ границит-Б ни. Лордъ СаJ1ИС
бури, бритински делегатъ, въ една отъ състоялит-Б се по това 
време конференция, заяви, че f\нглия въ никой случай не ще 
може да помогне на Турция. 

Султанъ Хамидъ не се дов-Брява'ше на f\вглия, въпр-Бки 
че последнята ни увъряваше, че тя е отъ нашит-Б ПРl1ятели, но 
това съвсемъ не и пречеше да работи щото да ни си отнематъ 
всички права, които ние имахме върху Египетъ и да ни създава 
инциденти отъ къмъ Червено море ... 

Отъ друга страна знаеше се, че Италия искаше все по
вече и по-вече да засили своето влияние въ Триполитания, 
която възгiам-Брявише да завзема. Италия поиска отварянето 
на едно училище и ОТI{риването на една банка, за улеснение 
на нейната търговия. Въ момента, когато се замислюваше да 
се отхвърлятъ т-Бзи ИСI{ания, въ Римъ се прав-Бха приготовле
ния за изпращане на единъ експедиционенъ корпусъ въ Три
политания ... 

ПОЛИТИI{ата, която се следваше на Балканит-Б, б-Б да се 
засилва непрестанно колкото се може все повече съперниче

ството, разногласията и враждата ,:",ежду балканскит-Б народи и 
да се повдигнатъ въпроси по които да не могатъ въ НИКОЙ 
случай да се поt;:тигне ,{аквото и да е съгласие и споразумение. 
Въ това отношение султанъ f\бдулъ Хамидъ си служеше съ 
чеРНОГОРСI{ИЯ КНЯЗЪ Никола. Последниятъ, презъ прибиваването 
му въ Цариградъ, б-Б обектъ на гол-Бми почести. При това сул
тана му подари една разкошна вила, находяща се въ Бояджи 
КЬ9Й при Босфора. Когато принцътъ се намираше въ финансо
во затруднение, султана му помагаше. Така той на два пжти 
му б-Б изпратилъ по 20,000 зл. лири. Черна Гора имаше единъ 
жарже д'афаръ на име Бакичъ. Последниятъ се ползуваше съ 
гол-Бмо дов-Брие на своя господарь и допринесе много за доб
рит-Б отношения между двет-Б държави. Политиката, която се 
следваше по отношение на Черна Гора, засилваше съперниче
ството между нея и Сърбия. V!нтимната мисъль на l{нязъ Нико
ла б-Б да обедини Черна Гора съ Сърбия. Тоя проектъ князъ 
Никола го б-Бше пов-Брилъ на султана и последния, за да не 
го остави безъ надежда, привидно го удобри, за да не се лиши 
отъ услугит-Б на князъ НИКОЛ,а. 

Що се отнася до българит-Б, т-Б постоянно се раздвижва
ха и искаха да обърнатъ вниманието на всички по македонския 
въпросъ, съ цель да се предизвика вм-Бшателството на вели
кит-Б сили и да се подготви благоприятна почва за създаването 
на една велика България. 

Т-Б предизвикаха едно възстание въ Солунъ, като начало 
на възстанията, к.)ито б-Бха решили да организиратъ въ много 
ОI<ОЛИИ въ страната. Солунъ б-Бше най'важния градъ въ Евро
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пейска Турция и тамъ имаше консули, почти на всички дър
жави съ т~хни поданници. Българит~ CM~Taxa, че T~XHOTO въз
станическо движение щ~ше да нанесе много щети и загуби на 
чужденцит~, Qбстоятелство, което щ~ше да нам~ри 013ВУКЪ 
въ Западна Европа и че т~зи ' събития щ~ха да отворятъ вра
тата на политически преговори, кОито щ~ха да се приключатъ 
съ разрешението на македонския въпросъ въ T~XHa полза. За 
щастие Солунското съзаклятие не взе много сериозни разм~ри. 
Губернаторътъ Хасанъ Фехми паша, който б~ единъ много 
тактиченъ, уменъ и активенъ патриотъ, усп~ да локализира 
Солунското съзаклятие, като прояви, въпр~ки своята напред
нала възрасть, една младенческа енергия, за за предотврати 

вс~какви изстжлления.... 
Балканит~ б~ха прицелната ТОЧI{а на Султана. Той CM~

таше, че при едно евентуално изм~нение на stalu qUO-ТО, една 
английска интервенция щ~ше да предизвика едно много дели
катно, трудно и почти неразрешимо усложнение на Балканит~. 
Искрит~ за единъ пожаръ въ Балканит~, неминуемо щ~ха да 
Се простратъ чакъ до столицата, ПЪ къ даже и до двореца. По 
едно време българит~ б~ха наклонни ,{ъмъ f\нглия, а това из
плаши султана, който мисл~ше, че BC~I{O вм~шателство на Ве
лико-Британия въ балканскит~ работи щ~ше да бжде вредно 
за Турция. Той често повтаряше, че събитията въ Източна Ру
мелН';! се дължеха не толкова на подстрекателствата на Русия, 
ОГКОЛI{ОТО на f\нглия. Султанътъ знаеше много добре, колко 
амбициозенъ 6~ше князъ Фердинандъ и за това къмъ него се 
отнасяше съ гол~r"lО внимание. Князъ Фердинандъ, преслед
вайки своята цель да осжществи надеждип, които хран~ше 
къмъ Македония и б~ най-активния органъ на Балканит~, ни
кога не пропуCI<аше случая да покаже КОЛl<О е приятенъ на 

султана. Въ поздравителнит~ телеграми, които отправяше при 
опред~лени дни презъ годината, князътъ се подписваше: Вашъ 

t слуга, маршалъ Фердинандъ. 
Майката на принца, която искаше да види своя СИнъ съ 

царск,} корона, водъше една силна агитация и фаворизираше 
аВСТРИЙСКИТЕ интереси. Всичко това се знаеше отлично въ дво
реца и поради това се обръщаше особенно внимание къмъ 
българскит~ управници (дирижанти). 

Отъ друга страна не се ИЗПУСI{аше отъ предъ видъ въ 
случай на една война на Балканит~ , ча имаше опасность да не 
бждемъ готови за BC~Ka евентуалность. Военната комисия. която 
заседаваше въ двореца, подъ председателството на военния 

министъръ и въ която влизаха маршалит~ Етхемъ, Юмеръ, 
Ружди и Шакиръ паши, както и корпусния генералъ Шакиръ 
Паша,. се занимаваха съ подготовленията и изчисляваха колко 
войски и за какво време въ нзвестенъ моментъ ще тр~6ваше 
да се изпратятъ на границата. Непрекъснато се обмислюваха 
м~ркит~, които тр~6ваше да се взематъ още при първото 
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сблъскване на границата, до като да пристигнатъ други войски 
OTh Мала-Азия. 

БългарскиrВ бунтовници се раздвижваха и смущаваха ре
дътъ и спзкойствието почти въ всички пунктове въ Румелия 
(Македония и Одринско). Положението въ Румелия и А~бания 
предазвика незадоволството и оплакването на европеискиrВ 
държави на чело съ Австро-Унгария. Оплакваха се главно отъ 
неорганизираностьта на джандармерията и полицията и отъ об
стоятелството, че чиновницитъ не бъха добре и редовно пла
щани. Това, прочее, бъше върно. 

Посланникътъ на Германия, баронъ Маршалъ, въ една 
среща съ султана засегна тоя въпросъ и се изказа, че, ако се 

осигури едно добро и редовно плащане на чиновницитъ, поло
жението щъше да може да се спаси. По тоя въпросъ се за
веде една голъма и бърза преписка между Двореца и Висо
ката порта, обаче, великиятъ везиръ Саидъ-паша си даваше 
видъ, че работи и че взема .мърки, обаче, всичко остана безъ 
резултатъ, а впоследствие той биде само замъстенъ съ Фе
ридъ-паша . . .. 

121. Плана за изпълнение 

Освенъ парахода nГвадалкивиръ" тръбваше да се бом
бардира и зданието на " Банкъ Отоманъ " , подъ което •вече 
имаше готовъ за възпламеняване взривъ. Едновременно съ 
взрива подъ Банка Отоманъ, тръбваше още на едно мъсто да 
се предизвика пожаръ. Опредъли се да бжде подпаленъ " Бош
накъ Ханъ". Следъ това тръбваше да се разруши голъмия ре
зервоаръ при фабриката за свътиленъ газь. Знака за започване 
на всичко това тръбваше да се даде съ разрушаването на во
допроводниrВ и газови тржби, които минаваха подъ малкия 
мостъ, находящъ се близо до сърската гара, върху малката 
ръкичка, която на 20-25 метра се вливаше въ морето. Разру
шаването на газовитъ тржби се налагаше, за да се създаде по
голъмъ смутъ И паника, а едновременно съ това да се даде 
знакъ за започване на акциитъ. Разрушаването на водопровод
нитъ тржби пъкъ се налагаше безъ друго за да не могатъ да 
се потушатъ двата пожара въ "Банкъ Отоманъ" и "Бошнакъ 
Ханъ ". Така цълия градъ щъше да остане бе зъ сладка за пиене 
вода и изведнаж.ъ щъше да потъне въ тъмнина . ! Следъ като всичко 
това се привършеше, всъки атентаторъ, споредъ обстоятел
ствата, тръбваше по улицитъ и главнитъ локали да хвърли по 
нъколко бомби, като всъки си избере мъстото и нач~на какъ 
да умре въ бой съ джандармерията, полицията или воиската. 

1 ТоР·ава въ Солунъ нъмаше електрическо освЪтление. 
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- Тъй ли?! - съ иро 



~a пристигнатъ други войски 

D~вижваха и смущаваха ре

ни пунктове въ Румелия 
~TO въ Румелия и F\лбания 
~aHeTO на европеЙСКИТБ 

Оплакваха се главно отъ 
ra и полицията и отъ об

добре и редовно пла

нъ Маршалъ, въ една 
х-." н се изказа, че, ако се 

а:"!ё: на ЧИНОВНИЦИТБ, поло
10 тоя въпросъ се за
ежцу Двореца и Виса
Саидъ-паша си даваше 

:,:.гче, всичко остана безъ 
;: са;·ю заМБстенъ съ Фе

:1 нение 

'рБбваше да се бом
-: " анъ" , подъ което' вече 
53:J..ШЪ. Едновременно съ 

е на едно МБСТО да 
= :':: бжце подпаленъ .,Бош
С2 се разруши ГОЛБМИЯ ре

;, -азь. Знака за започване 
е Со> разрушаването на во

- ;о :·1инаваха подъ малкия 

~ :-г гара, върху малката 

~'Заuе въ морето. Разру

: -GШf: . за да се създаде по

'"-:":) съ това да се даде 

_---, зването на Водопровод

:.-р- .~O за да не могатъ да 

~ . Отоманъ" и "Бошнакъ 
:-a;.r€ безъ сладка за пиене 
t-~\.'1-fина.' Следъ като всичко 
; -=-;.ъ, споредъ обстоятел

;ъ локали да хвърли по 

:-IБСТОТО и начина какъ 
~~~ицията или войската. 

освБтление . 

235 

122. Въ очакване на парахода "Гвадалкивиръ" 

Отъ една седмица ние очаквахме съ ГОЛБМа нетърпение 
пристигането на французкия параходъ "Гвадалкивиръ ". Най
послеДНИТБ дни за насъ ББха дни за сжщинска почивка. Срав
нително спокойни, ПО-ГОЛБмата часть отъ времето си ние пре
карахме въ разходки изъ града и новия кварталъ "ПиргитБ". 
Често пжти вечерно време по кваРТИРИТБ ни се прибирахме 
доста късно. Единъ день съ К. Кирковъ се заприказвахме и 
останахме доста късно презъ нощьта. К. Кирковъ пожела да 
остане да пренощува при мене, въ моята квартира, за да про

дължимъ разговора си. Прибрахме се и легнахме на единстве
ния креватъ. Още въ самото начало, безъ да желаемъ подка
чихме разговоръ по една тема, върху която ТОЙ и азъ не вед
нажъ се ББхме изказвали и както той знаеше моето становище, 
така и азъ знаехъ неговото. ВЪПрБКИ това, обаче, пакъ заго
ворихме на тая тема и още въ самото начало ВЛБзохме въ 
пререкания. До като той по принципъ настояваше, че безъ 
друго ТРБбва да се умре, азъ подържахъ своето становище, че 
това ТРБбва да стане само въ краенъ случай, когато НБма аб
солютна никаква възможность НБКОЙ отъ насъ да се спаси 
тогава да се предпочете смъртьта. Кирковъ, освенъ че не се 
съгласяваше, но почна да ме иронизира, на което, разбира се, 
и азъ му отговаряхъ. Излишно ББше да продължаваме този 
споръ. Угасихме лампата, малко време замълчахме и сме заспали. 
Сутриньта се събудихме малко по-късно отъ обикновенното 
време и пакъ съ приказки, СМБХЪ и ирония продължихме раз
говора. Къмъ 10 часа тръгнахме на разходка къмъ "ПИРГИТБ" 
и по ЦБЛИЯ пжть приказвахме и се шегувахме. Ние ВЪРВБхме 
по крайБРБжната улица, по която ВЪРВБше и трамвайната ли
ния. Времето ББше хубаво, слънцето печеше, почти всичко ББше 
почнаl: О да се зелеНБе, а морето ББше съвсемъ тихо и повърх
ностьта му СВБтеше като огледало, въ което се отразяваха съ 
своята яркость c-ьживитеЛНИТБ ПРОЛБТНИ слънчеви лжчи. Въ тоя 
моментъ К. Кирковъ, поглеждайки къмъ морето, ми каза : ., Павле, 
ей това море може да те изяде. ТИ ей тамъ нейде ще умрБшъ". 

- Да, може би, но това ще бжде отъ НБмай кжде, по 
необходимость, тъй като азъ не ще мога да скоча отъ парахода 
на брБга. Естественно, такава смърть е добре дошла. Но, ти 

ДOГJeцъ ще те промуши съ щика на пушката си и ти ще 

Коста, поради твоята "теория" за смъртьта, кой знае кжде и 
какъ НБКОЙ алябакъ - така наричахме турския войникъ ана

-
падн~шъ като НБкое . " СБкашъ наШИТБ ТБла сж НБЩО като 
труповеТБ на ЖИВОТНИТБ и безразлично е какъ и кжде ще бж
демъ убити и захвърляни... Най-сетне и ние имаме майки, 
бащи, братя и сестри, които дълбоко и горко ще ни оплак
ватъ". 

- Тъй ли?1 - съ ирония ми отговори К. Кирковъ. 
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f\зъ искахъ на вс-Бка цена за последенъ пжть вече да 
предизвикамъ К. Кирковъ и по тоя начинъ да го склоня да въз
приеме моето гледище. Но напразно] Кир/{овъ не даваше и 
дума да се каже по тоя въпросъ повече, защото той б-Бше ре
шилъ съ извършването на атентатит-Б да умре. , . 

- . Ти, Коста, отъ фанатизъмъ къмъ своето революционно 
гледище, не изпрати даже единъ портретъ на домашнит-Б си, 
та сестра ти f\нисия ти б-Бше писала едно дълго и трогателно 
писмо. .. Признай, Коста, че не си правъ и че твоит-Б възраже
ния и аргументи, както по Отношение за неизпращането на 

портрета, така и относително твоята " теория", .че ще тр-Ббва 
на ВСЕка цена да се умре при извършването на атентатит-Б, 
ако не е съвсемъ погр-Бшна, то поне че е несъстоятелна. 

Коста ме изгледа съ единъ особенъ погледъ. Никога не 
б-Бхъ го виждалъ въ такова състояние. Въ тоя моментъ той 
б-Бше чудно хубавъ, само че очит-Б му издаваха неговата тжга. 
Той продължително ме гледаше съ едннъ милъ, приятелски по
гледъ, като , че ли ме съзерцаваше. Ни дума не се отрони отъ 
неговата уста ... Може би, въ тоя моментъ той мисленно се б-Бше 
пренесълъ въ своя хубавъ роденъ Велесъ и си въобразяваше, 
че се намира при своит-Б родители, братя и сестри, които тол
кова много го обичаха и прос-Бха отъ него милость да имъ из
прати поне единъ портретъ, та на портрета да се радватъ и 

обливатъ въ сълзи. Може би, J<азвамъ моит-Б напомняния за не
говата сестра f\нисия го за моментъ изм-Бниха и той предъ 
близката смърть , изжив-Бваше мисленно предъ въображението 
си съ своит-Б домашни и вземаше последно прости, защото той 
въ тоя моментъ сияеше отъ неземна радость, която бликаше 
въ неговит-Б хубави очи. Той, като, че ли не чуваше какво му 
говоря, като, че ли това не се отнасяше ни най-малко до него, 

той не искаше предъ прага на смъртыа да се покаже, макаръ 

за моментъ, · слабъ духомъ. Бързо лека усмивка проигра на 
лицето му и той игриво се обърна къмъ мене съ думит-Б: 

- Павле, погледни наср-Бща] 
Обърнахъ се и вид-Бхъ н-Бколко ученички, излизащи отъ 

Италиянското девическо училище, което се пос-Бщаваше ИЗJ<ЛЮ
. чително отъ млади момичета отъ 16~18 години, дъщери на 
по-видни и богати семейства въ Солунъ. Т-Б б-Бха хубави моми
чета, гиздаво облечени и н-Бкои отъ т-Бхъ б-Бха туркини. Т-Б 
застанаха на самата врата и се разглеждаха. 

- Кажи, какъ ги намирашъ? - повтори . Кирковъ. 

- Хубави, много красиви и чудесни момичета, въ цв-Бта 
на своята младость - отговорихъ азъ. 

- Е, кажи сега . . . I<акъ да се умира] 
едно отъ друго по-хубаво, по-гиздаво .. : 
ирония и ме изгледа право въ очит-Б. 

Вижъ . .. вижъ . . . 
каза КИРJ<ОВЪ съ 

И двамата почнахме да се см-Вемъ и шегуваме и б-Бхме 

,:оволни, че презъ време нз 

= 'ваме на т-Бзи млади МО:-;·· _ 

талиянкии др. 

123. На пжть З~ 

На опред-Бления деН1:: - ': :' 
=ъ пристанището съ н-Бк:о.-: !-::: 
-тъ бр-Бга. На другия де ,",!:>. -; 
- iфаръ, азъ изл-Бзо!{ъ ОГь 
""'Jжтанището. Въ куфара , 
.ежду които се мъдр-Бха ~ -

3, Юго, издание на БиБЛr!::Г = . 
,:,,( оло 11-12 кгр., разnpe~~, ~ 

рчета, обвитъ въ хубаво ;а 
з;ктр-Бшни страни на куфара " 
ажтрешни капаци на Ky<pa:Ja 
.: угата страна на куфара - : 

п р. Това б-Бше моятъ _J- : 
'уфара б-Бше прикритъ I<~a 
тъ пакетит-Б съ динамит", :: ~: 

-о-зо грама, въ форма на :-~ 
итъ, обвитъ въ хартия, T~5C 

-:?егледа на митницата, НЪ' -
· ~мнеше въ тяжестыа на :. 

:' ЩИ всичко . f\зъ за ед ин~с. 
_ rlгарата до малката съ m t:.!  -

-rъnъ на куфара и взривъ-:, 
~-Бше да стане, тъй КёГО 
,1к ритъ) И б-Бше дълъгъ 2- 3 

МинаваЙl<И съ файто-а - ::
:.ъ изключение на Орце п. '~ " :J. 
:: ень б-Бше останалъ за 

нъ" - стояха предъ e~'-' _ 
~ да видятъ какъ парахопа 

i: се напиятъ по 1-2 ча :...... 
::8зд-Блата ни вс-Бки каза :-0 

азъ тр-Ббваше да кажа -
-астояние заявихъ на свои,~ - ~ 

:..,еденъ пж.ть виждамъ, с. .е= _ 

~e се разв-Бе черно-чеРве1 . ~-:I 
-емиджиит-Б" ще отк риеТе 
,Гil и за последицитt. н-Б; а 
:а прец-Бнява". 

Оставаше да 1'1ина през~ __ 
гледъ. f\зъ отидохъ на -~ 

sгле да покажа паспорта а-. -
-_зения редъ вписа въ еди."" 



=: ::а последенъ пжть вече ,1.= 

-09. начинъ да го склоня да BbJ
--:ё ~HO! f<ИРI<ОВЪ не даваше 
--= повече, защото той б-Бше ре . 
.:: :-ит-Б да умре. 

:. Къмъ своето революционно 
-~ "'Ортретъ на домашнит-Б си, 
~::a едно дълго и трогателно 
С" ~paBЪ и че твоит-Б възраже
:'.=ение за неизпращането на 
: " -а " теория", че ще тр-Ббва 
"':::Зършването на атентатит-Б, 
~ .,",e че е неСъстоятелна. 

, -:-;::обенъ погледъ. НИ I{ога не 
~О'Яние. Въ тоя моментъ той 

:D ;-:у издаваха неговата тжга. 
С""= едннъ милъ, приятелски по

.~~ Ни дума не се Отрони отъ 
о,v.е :;-гъ той мисленно се бtше 

~ '" 3елесъ и Си въобразяваше, 
• . братя и сестри, КОИТО тол
е с-ь него милость да Имъ из
~= портрета да се радватъ и 

- ЬQ,··-ъ моитt напомняния за не
~"ТЪ изм-Бниха и той предъ 

~"'ё..Ц:..;o предъ въображението 
с ~ОС.lедно прости, защото той 
':;i: ~.F.a радость, КОято бликаше 
-О . ~ ли не чуваше какво му 
гсяше ни най-малко до него, 


,, :'-:-Dта да се покаже, макаръ 


:; :ека усмивка проигра на 

0.= U -" :'1Ъ мене съ думитt: 

- .<~ ученички, излизащи отъ 

оето се пос-Бщаваше ИЗI<ЛЮ
: 5- 18 гОдини, дъщери на 

::',.• }' нъ. Т-Б б-Бха хубави моми
С :--.= ТБХЪ б-Бха туркини. Т-Б 

:::: -.lеждаха. 

: - повтори f<ирковъ. 
":,цесни момичета, въ ЦВБта 
азъ . 

::е умира! Вижъ ... вижъ ... 
даво . . ; каза f<ИРI<ОВЪ съ 

о:Ъ . 

'5еr'-IЪ и шегуваме и бtхме 
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ДОВОЛНИ, че презъ време на разходката можахме да се полю

буваме на т-Бзи млади МОмичета: българки, туркини, еврейки, 
италиянкии др. 

123. На пжть за "Гвадалнивиръ" . 

На опред-Бления день парахода "Гвадалкивиръ" пристигна 
въ пристанището съ н-Бколко часа закъснение и спре далечъ 
отъ брtга. На другия день, рано сутриньта, само съ единъ 
куфаръ, азъ изл-Бзохъ отъ квартирата си съ файтонъ за къмъ 
пристанището. Въ куфара имаше н-Бколко ризи, гащи, чорапи, 
между които се мъдр-Бха и две томчета отъ "к.летницит-Б" на 
В. Юго, издание на Библиотекъ Насионалъ. Динамитътъ отъ 
около 11-12 кгр " разпред-Бленъ на малки плоСки четвъртити' 
парчета, обвитъ въ хубаво хасе б-Б приктритъ къмъ двет-Б 
вжтр-Бшни страни на куфара и ПрИl<рИТЪ отъ горе съ двата 
вжтрешни капаци на куфара, а по ср-Бдата - отъ едната и 
другата страна на куфара - бtха наредени дрехит-Б, книгит-Б 
и пр. Това б-Бше моятъ "гардеробъ". Въ единъ отъ жглитt на 
куфара б-Бше прикритъ {<рая на фитиля, койтО скопчваше еДИIiЪ 
отъ пакетит-Б съ динамитъ, а на края на фитиля имаше около 
10-30 грама, въ форма на лешникъ (топчица] нобеловъ дина
митъ, обвитъ въ хартия. Това б-Бше направено въ случай при 
прегледа на митницата, н-Бкой по-наблюдателенъ стражарь се 
усъмнеше въ тяжестьта на куфара и пожелаеше по-щателно да 
види всичко. f\зъ за единъ мигъ тр-Ббваше само да поставя 
цигарата до малката съ нищо незабел-Бзваема топчица въ самия 
жгълъ на куфара и ВЗРI1ВЪТЪ за по-малко отъ една минута 
щ-Бше да стане, тъй като фитила б-Бше добре маскиранъ 
(укритъ) и б-Бше дълъгъ 2- 3 см . 

Минавайки съ файтона покрай кея, всичкит-Б другари 
съ изключение на Орце п. Йордановъ, който нарочно на този 
день бtше останалъ за "часовой " въ тунела подъ "Банкъ Ото
мрнъ" - стояха предъ едно кафене, седнали на чаше ракия, 
за да видятъ какъ парахода щtше да потъне или да изгори и 
да се напиятъ по 1-2 чашки ракия за "Богъ да прости". При 
разд-Блата ни всtl<И каза по Н-БЩО, съ пожелание за усп-Бхъ. 
И азъ тр-Ббваше да кажа н-Бщо, та въ доста развълнувано 
състояние заявихъ на своит-Б другари, които СМБтахъ, че за по
следенъ пжть виждамъ, следно;о: "Следъ малко надъ морето 
ще се разв-Бе черно-червеното огнено знаме на смъртьта, а вие 
"гемиджиит-Б" ще откриете и ще водите сражението. За резул
тата и за последицитt н-Бма какво да мислите . Нека Историята 
да прец-Бнява". 

Оставаше да мина презъ още едно митарство - МИТНИШКИЯ 
прегледъ. f\зъ отидохъ на пристанището и най-напредъ трtб
ваше да покажа паспорта си на единъ полицай, който по уста
новения редъ вписа въ единъ регистъръ името ми, презимето, 
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номера и датата на паспорта и пакъ ми го повърна. f\зъ, съ 
шапката си, любезно му благодарихъ. Следъ това, преминахъ 
презъ едно малко здание - митническото помъщение  кж
дето тръбваше единъ отъ митническитъ чиновници да прегледа 
куфара ми. f\зъ бързо отворихъ куфара, оставихъ го на пода, 
разгърнахъ дръхитъ и му казахъ: " заповъдайте" ,като не изпу
щахъ цигарата отъ ржката си. Митничаря погледна нъкои вещи 
отъ лъво вдигна нъкои отъ дъсно И съ това се свърши цълия 
прегледъ.' f\зъ грижливо -наредихъ пакъ дрехитъ , заключихъ 
куфара и го вдигнахъ съ ржката си, безъ да го дамъ да го 
носи нъкой отъ хамалитъ, които си предлагаха услиугитъ, за 
да взематъ нъкой и другъ грошъ. Разстоянието отъ митниче
скоТО помъщение до самия бръгъ на морето, кждете бъха лод
китъ, бъше около 20-25 крачки. f\зъ използувахъ това малк~ 
разстояние не за да спестя нъкой грошъ, а да не би . нъкои 
отъ носачитъ да се усъмни въ тяжестьта на куфара. Още отъ 
бръга единъ лодкаръ взе куфара ми, постави го въ лодката, а 
едновременно съ това и азъ бъхъ вече въ лодката. f\зъ вед
нага замолихъ лодкаря да кара по-бързо, безъ да чака другъ 
клиентъ, като му казахъ, че времето напредна . и параходътъ 

скоро ще потегли. Разбира се, съгласихъ се да му заплатя 
цълата такса. За десеть минути лодката бъше вече предъ 
самитъ стълби на парахода "Гвадалкивиръ" и преди да напусна 
лодката, единъ полицай ·седящъ въ една специална лодка при 
стълбитъ на парахода пакъ потърси паспорта ми и следъ като 
видя, че е напълно редовенъ и завъренъ отъ пристанищната 
полиция, повърна ми го обратно и азъ се качихъ на парахода. 
Въ тоя моментъ парахода изсвири", почнаха да вдигатъ I<OTBaTa. 

124. Въ парахода "Гвадалкивиръ" 

Пжтувахъ съ билетъ 11 класа. Показаха ми една кабина 
N2 5 и 7. Влъзохъ въ кабината, оставихъ куфара, заключихъ 
вратата отъ вжтре и взехъ да се озъртамъ. f\зъ забелtзахъ, 
че дъното на кабината бъше надъ морското равнище. Следо
вателно, и да запалъхъфитиля динамитътъ щъше да повреди 
само борда на парахода. Това нtщо много ме смути. Разми
слихъ добре и вземахъ решението си: извадихъ отъ куфара 
скрития динамитъ въ пакети, направихъ единъ общъ пакетъ и 
го обвихъ въ една хубава ленена кърпа. П,шетътъ бъше вече 
готовъ и азъ излъзохъ отъ кабината и гючнахъ да се движа 
по салона на 11 класа. Динамитътъ бъше вече готовъ, когато 
пожелая да го възпламеня . Почти по-голtмата часть отъ паса
джеритt б-Еха на палубата, тъй като тъкмо въ тоя моментъ 
параходътъ почна вече бавно да се движи. Въ салона имаше 
една продълговата маса, върху КОЯТО бtха поставени вестници 
и списания . f\зъ седнахъ при масата и взехъ единъ отъ вестни
цит-Е ужъ че чета нЪщо. Макаръ че държахъ вестници и ужъ 
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чет-Бхъ , обаче, поради настжпилия у . мене смутъ, нищо не виж
дахъ предъ себе си. Параходътъ тръгна и следъ малко щ-Бше 
да изл-Бзе отъ пристанището. Кабината ми б-Бше надъ морското 
равнище и азъ все още не можехъ да се ориентирамъ и да 

взема решение, точно на кое м-Бсто ще тр-Ббва да възпламеня 
взрива. та, ако не може параходътъ да потъне, поне да изгори 

и се повреди. Въ тоя моментъ около масата, близо при мене 
седна една млада дама. Следъ това единъ продавачъ на бадеми 
и фастъци ни покани да си купимъ. f\зъ отказахъ, но дамата 
взе една шепа и ги заплати. Въ сжщото време французойката 
дама заговори съ мене и ми каза: "Чудно н-Бщо, бадемит-Б и 
фастъцит-Б въ Марсилия сж по-евтини отъ тукъ". 

f\зъ се усмихнахъ, на което и тя ми отвърна съ усмивка. 
- Така е, госпожице, едни н-Бща въ Марсилия сж по-скжпи, 

а тукъ по-евтини и обратното  и отговорихъ малко смутено. 
Французойката забел-Бза, че азъ се смущавамъ и по го

вора разбра, че азъ не съмъ французинъ и почна увлекателно 
да се разговаря съ мене, като си подправяше, ту косит-Б, ту 
блузата. f\зъ и отговаряхъ само съ " да" или "не". Тя сигурно 
търсеше н-Бкой компаньонъ, съ когото да разговаря изъ пжтя 
и по-приятно да бжде пжтуването и по морето. Тя, може би. 
случайно се спр-Б при мене, виждайки въ моето лице единъ 
младежъ, прилично облеченъ, и приказващъ горе-долу френски 
езикъ. 

Това нейно натрапено компаньонство ме извънредно ядоса, 
въ себе си роптаехъ противъ нея и на себе си говор-Бхъ: "Ето 
жената . .. дявола, който и въ най-последния моментъ дохожда 
да ме изкушава и прелъстява . .. ". 

Неможейки повече да понасямъ компаньонството на фран
цузойката, азъ нервно станахъ, опжти хъ се къмъ единъ отъ 
коридорит-Б, обиколихъ презъ другия коридоръ и забел-Бзахъ, 
че навс-Бкжде б-Бхме надъ морск()то равнище. Не оставаше нищо 
друго, освенъ динамита да се възпламени на такова м-Бсто, че 
парахода да може поне да се запали и изгори, ако не можеше 

да потъне. Взривътъ тр-Ббваше да се постави по къмъ ср-Бдата 
на п~рахода и то колкото се може по-близо къмъ машинит-Б. 
Оставаше ми да р-Бша дали открито да запаля фитила или пъкъ 
това да сторя скрито, тайно, безъ да може да забел-Бжи h-БкоЙ. 
к.ъмъ края f-ja кабинит-Б, опред-Блени за персонала отъ 11 класа, 
въ единъ жгълъ на парахода нам-Брихъ м-Бсто, кждето пакета 
съ взрива можеше да се остави и още въ сжщия моментъ съ 

цигарата си да запаля малкото късче динамитъ, който обяза
телно за 1-2 минути щ-Бше да запали и изгори фитиля И да 
възпламени взрива. Обаче, тъкмо въ тоя моментъ въ коридора 
се разхождаше единъ отъ прислугата на парахода. f\зъ се упла
шихъ отъ него, I<аТО предполагахъ, че ако той забел-Бжи моето 
отдръпване, а следъ това види че фитиля изпуща димъ, можеше 
бързо да издръпне фитиля и да осуети готвениятъ отъ мене съ 
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толкова трудъ, м;;ши и жертви атентатъ. Въ тоя момеlЧТЪ азъ 
застанахъ предъ една желъзна преграда и ужъ отъ любопитство 
наблюдавахъ какъ се .qpижеха долу подъ пода на II-я етажъ 
машинитt., какъ 1-2 цилиндри и нъколко колела се движеха 
съ голъма бързина. .. и какъ всичко се движеше като мра
вунякъ около . коридоритъ на парахода. 

125. Възпламеняването на взрива 

Параходътъ вече наближаваме малия "Кара-Бурунъ" и 
тръбваше вече да се реша, тъй като следъ малко параходътъ 
щъше да излъзе отъ пристанището. Въ най-последния моментъ 
размислихъ и решихъ: когато служащия, който се разхождаше 
изъ коридора, щомъ стигне до противоположния край на кори
дора, азъ ще подпаля взрива съ цигарата си и ще се оттегля 

покрай стълбата КЪГ1Ъ другия коридоръ. Пъкъ И служащия даже 
да забелъжёше нъщо, до като пристигне до края на I<оридора, 
до като забелъжи какво изпуща димъ, взривътъ ще избухне, та 
и служащия, пъкъ и азъ, м')же би, ще бждемъ мъртви. 

Щомъ стигна служащия на край коридора, азъ веднага 
запалихъ фитиля съ димящата си цигара. Неусътно се чу силенъ 
гърмежъ, който силно ме притисна до стената. Почувствувахъ 
адския тръсъкъ и, до като се съвзема, въ I'JaШИННОТО отдi;ление 
избухна гъстъ ди мъ. Една часть отъ динамита продупчи борда 
на парахода , като откърти едно голi;мо, колкото единъ обик
новенъ прозорецъ парче желi;зо, а другата часть отъ динамита 
възпла ,'1ени машинното отдi;ление. 

Паника обхвана пжтницитi; . Всички пжтници по палубата 
и салона на II-ра класа почнаха да тичатъ нагоре-надолу и 
едни други се питаха: "Какво стана? " . Всички пжтници бi;ха 
прежълтi;ли и съ настръхнали отъ страхъ КОСИ. Уплахата бi;ше 
неимовi;рно голi;ма. Въ тоя моментъ параходътъ взе силно и 
продължително да свири съ своята сирена. Това бi;ше знакъ, 
съ който параходътъ известяваше, че е въ опасность и търсi;ше 
помощь. Персонала отъ IJ класа на парахода почна да тича, а 
ние пжтницитi; СТОИмъ като вкаменени., Казаха ни да се качимъ 
на палубата. Обаче, пламъцитъ БЕха обхванали самата лествица, 
която бi;ше най-близо до машинното отдi;ление, кждето азъ 
бi;хъ поставилъ динамита. Съ помощьта на персонала, ние бi;хме 
извадени презъ стъкленитi; отварящи се отверстия на салона на 
11 класа и бi;хме вече на палубата. f\зъ отъ тамъ забелi;захъ 
какъ моряцитi; изваждаха само пощенскитi; торби, пакетитi; и 
багажа на пжтницитi;. По това време забелi;захъ единъ морякъ 
носеше моя куфаръ. Разбрахъ, че по заповi;дь на капитана моря
цитi; се мжчеха да спасятъ само пж,тницитi; и багажитi; имъ и 
пощата. Всичко друго: стока, добитъкъ и пр. остана въ пара· 
хода. Ние, следъ като излi;зохме на палубата, отъ дветi; страни 
на парахода спуснаха две спасителни лодки, въ които влi;зохме 
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една часть отъ пж.тницит-Б. Още когато нашата лодка стигна 
по повърхностьта на водата, отъ къмъ брtга на пристанището 
стигнаха две военни лодки съ войници и офицеръ и съ ТБХНО 
съдействие ние можахме да излtземъ отъ спасителната лодка 
и да влtземъ въ ЛОДI{спа на войницитt, за да може спасител
ната лодка още на два-три пж.ти да се вдигне и ('пусне, зада 

прибере и свали останалит-Б пж.тници и персонала. 

126. "Гвадалнивиръ" въ пламъци 

Следъ като парахода даде знаl{Ъ съ своята сирена за тре
вога, за по-маЛI{О отъ единъ часъ отъ къмъ кея пристигнаха 

н-Бколко лодки, а следъ ТБХЪ прииждаха още много други 
лодки. Всичкитt пж.тници, служащи и моряци, които сл"взоха 
отъ парахода, едни отъ стълбитt, други отъ спасителнитt 
лодки, се качиха въ пристигналитt лодки и наблюдаваха какъ 
параходъrъ гори. Високи червени пламъци, смесени съ пушекъ, 
се издигаха надъ парахода, а нtкои отъ мачтит"в почнаха да 
падатъ. Нtколко матрози, работници и служащи бtха останали 
въ по-низкитt етажи на парахода и НБмаха възможность да из
л-Бзатъ отъ парахода. цtлото внимание на капитанитt и служа
щитt бtше, какъ да улеснятъ останалит-Б въ по-низкитt части 
на парахода работници и служащи. 

Отъ силниятъ пожаръ, параходътъ все повече и повече се 
нагорtщяваше, а останалитt въ него работници, изолирани 
единъ отъ другъ, презъ малкитt крж.гли прозорчета отчаяно 
викаха за помощь, приповтаряйки: "Изгубени сме, изгубени 
сме!". f\зъ заедно съ единъ католически мона хъ и една жена 
6Бхме въ една лодка, въ която имаше и единъ полицейски ко
мисарь. Въ този моментъ пристигна една лодка съ бtло знаме, 
на което знаме имаше две черни букви "М. М.". Тази ЛОДI{а 
6tше на параходната компания и въ нея стоеше единъ фран
цузинъ, !{ойто сж.що дойде въ нашата лодка, като по-голtма, 
за да може по-лесно да се разпорежда и разговаря съ н-Бкои 
лица отъ персонала на парахода и нtкои отъ пж.тницит-Б. Тоя 
французинъ 6tше секретаря на французкото консулство. Той 
приказваше съ 2-3 матрози съ силенъ гласъ, а спедъ това и 
съ капитана на парахода. 

Наскоро следъ това пристигна и една моторна лодка, ко
ято влачеше следъ себе си друга по-голtма лодка, пълна съ 
сладка вода. Съ една помпа почнаха да пръскатъ вода върху 
борда на парахода и то само на това МБСТО, което взривътъ 
6-Бше поврtдилъ. Въ разстояние на половина часъ пръскаха 
вода съ помпата върху това МБСТО, за да охладятъ само тази 
часть отъ парахода, за да може единъ морякъ да се качи и 

презъ пукнатината да влtзе въ самия параходъ, за да улесни 
останалитt въ долнитt етажи на парахода моряци . По това 
време въ пристанищато навлtзе и белгийския параходъ " Пене

П авелъ Ш атевъ - Въ Манедония поаъ робс.тво. 16 
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лопъ", КОЙТО спря близо до горящия и обхванатъ отъ пламъци 
"Гвадалкивиръ". Съ една лодка двама моряци отъ "Гвадал
кивиръ" се качиха въ парахода "Ilенелопъ" и взеха две го
лt,ми брадви. Съ тt,зи брадви единиятъ морякъ, КОЙТО бt,ше 
вече при борда на парахода, трt,бваше да разчупи 1-2 дъс
чени прегради, презъ кждето само можеше да мине и се спаси 

единъ работникъ матрозъ, ЧИЙТО животъ бt,ше въ голt,ма опа
сность - ТОЙ рискуваше следъ единъ часъ живъ да изгори въ 
парахода. 

f\зъ наблюдавахъ презъ цt,лото време какъ параходътъ 
горt,ше и какъ мнозина отъ пжтницитt, и матрозитt, живо ко
ментираха подпалването на парахода. Въ мнозинството СИ пжт
ницитt, поддържаха, че пожара е станалъ вследствие на това, 

"ГвадаЛI{ИВИРЪ" ВЪ пламъци. 

че случайно сж се повредили и пръснали парнитt, котли. 
За моментъ, азъ се обърнахъ къмъ секретаря на францу

ското консулство и наивно го запитахъ: "Защо не пръскатъ 
вода върху парахода, който гори отъ всички страни". 

- Нъма никакви сръдства за спасение, параходътъ ще 
изгори цt,лия, но ние се мжчимъ да спасимъ хората" - рt,зко 
ми отговори секретаря. 

f\зъ вжтрешно въ душата си се радвахъ, че цt,лия пара
ходъ щt,ше да изгори и че нъма да има нито една човt,шка жертва, 
защото съ своята акция никога не сме се стремили да даваме 

човt,шки жертви, още повече, като се знае, че пжтницитt, въ 

Параходътъ "Гвадалкевиръ 
ломпа, се охлаждава цеПНil7 

кждето eAHIKTI3eHO межаха :.

--:. . 

а 
n"E,e 
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Параходътъ "Гвадалкевиръ" гори, а отъ реморкйора "Суецъ", съ една 
помпа , се ОХ!1аждава цепнатината, открита вследствие на взрива и отъ 
кждето единствено можаха да се спасятъ, останалит-Б въ машиннОТО от

ц-Бление , н-Бколко матрози . 
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парахода СЖ невинни по отношение на нашата - македонс({ата 

кауза. 

докато разговаряхме съ секретари на францус({ото кон
сулство, морякътъ, КОЙТО рискуваше да изгори живъ, стигна до 
MtCTOTO, кждето динамитътъ б1о,ше откъртилъ една доста го
лtма часть отъ борда (коритото) на парахода и отъ цепнати
ната се хвърли въ водата. ТОЙ бt добъръ плувецъ и почти 
голъ съ плуване се доближи до една лодка и, следъ като лод
каря му се притече на помощв и го прихвана, той вл1о,зе въ 
лодката, кждето веднага го увиха въ едно вълнено одеяло. 

Така че и най-последната вtроятна жертва се спаси. 
Пламъцит1о, все повече и повече се увеличаваха, грамадни 

огнени кълба се издигаха високо надъ мачтитt на парахода, а 
ние съ любопитство наблюдавахме. Следъ малко пристигна фран
ЦУСКИЯ консулъ г. Стегъ и още отъ далечъ, забел1о,звайки се
кретаря си, го запита: "Какво има? " .. , 

- Ето, параходътъ гори - отговори секретаря . 
- На какво се дължи пожара?  Върно ли е, че н1о,кой 

отъ парнит1о, котли е билъ повреденъ?  запита ({онсула . 
- Съвсемъ не, г-нъ Стегъ. Ако пожарътъ б1о, причиненъ 

вследствие повреждането на парния котелъ, параходътъ трtб
ваше да се възпламени най-малко следъ 1-2 часа, а ние какво 
виждаме  едновременно съ гърмежа и пламъцитt се появиха. 
Най-сетне поглtднете отъ какво е причинена тази дупка на .. а
рахода. Безъ друго това е вследствие на н1о, какъвъ експлозивъ! 
- отговори секретаря. 

Консулътъ, г. Л. Стегъ, въ възбудено състояние и съ 
гневни жестове подправяше мустацит1о, си, като следъ половина 
часъ си замина обратно къмъ бр1о,га. Отъ къмъ кея непрекжс, 
нато пристигаха лодки съ любопитствующи И всички още съ 
приближаването живо коментираха експлозията на парахода 
"Гвадалкивиръ". Повечето отъ т1о,хъ бtха евреи, които изчи
сляваха материалнит1о, загуби, оц1о,нява ха парахода\ стоката, ко
ято той носtше и пр. и повече заявяваха и приповтаряха: "Пар
ния котелъ се пукналъ". даже полицейския приставъ, който 
б1о,ше ' на нашата лодка, взе да ни ув1о,рява и даже да доказва, 
какъ следъ като се "пукналъ" парния котелъ, е последвалъ 

пожара. 

Въ себе си азъ се смtяхъ на наивностьта не ТОЛl<ова на 
окржжающитt ме пжтници, отколкото на наивностьта на поли
цейския приставъ. Обаче въ сжщото време си казвахъ на ума: 
"Публиката BtpBa и твърди, че пожарътъ е станалъ вследствие 
на пукването на парния ({отелъ, обаче, най-заинтересованит1о,

.интелигентнит1о, французи по разсжждения рабраха, че пожара 
не е вследствие пукването на парния котелъ , а се дължи на 

съвсемъ друго обстоятелство. Думитt :Donc c'est un explosif" 

1 Параходътъ "Гвадалквивиръ" бъ съ ВМЪСТИМОСТЬ 2700 тона. 
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ме озадочиха и си казвахъ на себе си: "Французинътъ лесно 
не се лъже". 

Времето напредна, повечето отъ мачтитt вече падаха, а 
пламъцитt и димътъ все повече и повече се усилваха. ' Пове
чето отъ лодкитt взеха да се връщатъ и ние останаЛИТБ пжт
ници съ една лодка тръгнахме къмъ брtга . ТРБбваше да оти
демъ въ ПОМЕщението на "Messagel'ies Maritimes ~t , което бtше 
при самия кей и препълнено съ любопитни французи, евреи и 
др . , I<ОИТО отъ балкона и отъ прозорцитt - мжже, жени 
съ бинокли наблюдаваха какъ гори парахода. 

Матрозитt отъ "Гвацалкивиръ ": въ предната редица сж онъзи, които 
б-tха останали въ ~1ашинното отд-tление. 

ЦБЛИЯТЪ персоналъ бtше Rече преустановилъ работата и 
гишетата б-t,ха вече затворени. Следъ като ни взеха имената, 
съобщиха ни на ДРУГИЯ день да се ЯВИ i'1Ъ сутриныа пакъ въ 
агенцията, за да си вземемъ багажитt. 

По протяжение на крайБР'Бжната улица имаше толкова 
много хора, че едва Г"lожеше да се върви, а още по-маЛI<О да 

се забе пtжи нtкой познатъ . Кафенетата сжщо бtха препъл
нени" публи:<ата по улицата на голtми групи се движеше и 
едва трамвая можеше да циркулира. 

Вечерьта , каlПО обикновено, градътъ се освtтли и цtлото 
пристанище се освtтляваше отъ пламъцитt на горящия пара
ходъ. По НБкога обикновеното любопитство по-скоро и по-лесно 
кара една часть отъ хората несъзнателно да демонстриратъ, 

безъ огледъ на тъхнитt цели или идеи. Тъй бъше случая и 
тази вечерь съ любопитната публика въ Солунъ. 

"Голtмитъ събития, l<ОуПО станаха на 28, 29 и ЗО априлъ 
въ Солунъ сж много обезпокоителни като се знае, че тБ сж 
едно обмислено и добре под готвено дъло на хора ръшени и 
готови да посрtщнатъ ВСИЧI<И евентуалности . 
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Т-БЗИ събития сж дъло на "Македонската Вжтрешна Ре
волюционна Организация", която има за задача да извоюва сво
бодата на Македония ... 

Планътъ на Македонската Вжтрешна Организация е много 
ясенъ. Тя иска "да спечели общественото мнение въ цивилизо
вания свътъ и да принуди западно-европейскитъ държави да се 
ръшатъ на една интервенция. Тя смъта, че ще постигне това 
като отчае правителството на Султана, и го накара да упражни 
кървави репресии, които ще смутать общественото мнение въ 
Европа. Събитията въ Солунъ сж въроятно едни отъ първитъ 
на една серия, и, може би, наскоро ще се повторатъ въ други 
градове даже и. въ самата столица Цариградъ. Първата стъпка 
бъ покушението на френския параходъ " ГвадаЛl<ИВИРЪ" на 
Компанията Месажери Маритимъ . 

На 28, вторникъ, сутриньта къмъ 10'ЗО ч. параходътъ 
"Гвадалкивиръ" командуванъ отъ капитана Комбъ, напускаше 
солунското пристанище на пжть за Цариградъ и Одеса . При
близително единъ часъ следъ тръгването, на парахода имаше 
една силна експлозия въ отдълението на машинитъ, която пре· 
дизвика силенъ пожаръ . 

Отъ къмъ бръга, не много далечъ отъ който стана експло
зията, се забелъжи какъ парахода почна да дава тревожни 
знаци и полека почна да се връща обратно къмъ бръга, а ед
новременно съ това съ стотици лодки се отправиха къмъ пара

хода, а сжщо тъй и единъ малъкъ ре'моркйоръ "Суецъ", който 
първи се яви на помощь на горящия параходъ, който следъ 
като бъ напълно обхванатъ отъ пламъцитъ се принуди да спре. 
Много бързо, нъкои отъ пжтницитъ И екипажа на пкрахода 
"Гвадалкивиръ" бидоха спасени . Обаче, петь души отъ служа
щитъ-моряци въ машинното отдъление, механици и огняри, 
обхванати отъ пожара когато сж чистили и измазвали разни 
части отъ движещитъ се машини на парахода безъ да успъятъ 
да излъзатъ отъ машинното отдЪление. Отъ време на време се 
виждаха какъ си подаватъ главитъ за да дишатъ пресенъ въз
духъ, презъ нъкои отъ прозорчетата на тъхния вече затворъ, 
малки кръгли прозорчета , презъ КОито въ никой случай не мо
жеха да се изплъзнатъ, да изБЪгатъ . Положението имъ бъ 
ужасно, адско . Реморкйорътъ "Суецъ " съ една пожарникарска 
помпа се спре и почна съ сладка вода да охлаждава тази часть 

отъ парахода кждето бъха нещастнитъ моряци. Отъ време на 
време презъ малкитъ кржгли прозорчета имъ се даваше вода 
за пиене . Тъхното мжчение продължи повече отъ три ча са, ко
гато вече можа да се охладни една доста голъма цепнатина 
образувана отъ взрива презъ която можаха всички моряци да 
излъзатъ и да се спасятъ. Веднага бидоха заведени въ една 
болница и за щастие тъ не пострадаха, а чу'вствуваха съвсемъ 
слаби болки. 

Параходътъ "Гвадалкивиръ" продължаваше да гори и 

at.лия изгоре тъй кат :. :; - =- :. 
':lомпи пожарътъ не :-: 

Още на другия :::"' :0 ;:е 

-~ -


амия параходъ била В"':З.

.. rвa::ta.

ринъ на име Георги Ma"'~ .: 
който билъ арестуванъ . n:~ 

На дригия день. ае-'=-:: :о' 

бития. 

127. Въ X QT 

СЪ двама пжтници :
По препоржката на е::;:r'-,г" 

щето хотелъ .. Партено'-Г::. • 
се прибрахме по стаитЪ ' . 
нитъ дрехи, не зная по . ' 
си въ вжтрешния джобъ 4ё 

намърихъ едно [VJал ко 

джеба ми фитилъ. Тая 
ми още отъ квартирата 
излишенъ, когато нагла- ·, . 

парахода - не можахъ .=<: 
Отъ напрежение на 

спахъ съ на iVJърение рано .:: 
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: .:а почна да дава тревожни 


f.! <: обратно I<ЪМЪ 6РБга, а ед
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-=о ре";vIOРКЙОРЪ "Суецъ", КОЙТО 
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- -аr-n'ЦИТБ се ПРИнуди да спре. 
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-зче . петь души отъ служа
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~и:тили и измазвали разни 


:Ча парахода 6езъ да УСПБЯТЪ 

.~'-!нe . Отъ време на време се 

i:i за да дишатъ пресенъ въз

на ТБХНИЯ вече затворъ, 

. ~.co въ Никой случай не мо
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,Б моряци. Отъ време на 

,.?чета имъ се даваше вода 
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--:;,..:)дължаваше да гори и 
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ЦБЛИЯ изгоре тъй като даже съ доста СИЛНИТБ пожарникарски 
пОмпи пожарътъ не можа да бжде угасенъ. 

Още на другия день се разбра че бомбата. поставена~~BЪ 
самия параходъ била възпламенена отъ единъ ПЖТНИКЪ 6ълга

" Гвадалкивиръ " следъ пожара. 

ринъ на име Георги Маносовъ, младъ ЧОВБКЪ, на 20Пгодини, 
който билъ арестуванъ и направилъ самопризнания. 

На дригия день, вечерыа, станаха още по трагични съ
бития. 

Нзъ сп. L. lIIustгаtiоп отъ 1б май 19:13 ГОЦ • 

127. Въ хотель "Партенонъ" 

Съ двама пжтници отидохме да търсимъ НБКОЙ хотелъ . 
По преПОРЖ!{дта на единия отидохме въ близкия до пристани
щето хотелъ " Партенонъ". Ние ангажирахме по едно легло и 
се прибрахме по стаИТБ си. Вечерыа, когато си съ6личахъ гор
НИТБ дрехи, не зная по какъвъ поводъ, бръкнахъ СЪ ржката 
си въ вжтрешния джобъ на палтото и, за ГОЛБМО мое очудване, 
наМБРИХЪ едно малко парче 5-6 см. случайно останалъ въ 
джеба ми фитилъ. Тоя фитилъ сигурно е останалъ въ дже6а 
ми още ОТЪ квартирата ми или пъкъ съмъ го ОТРБзалъ като 
излишенъ, когато нагласихъ пакета съ взриза въ кабината на 
парахода - не можахъ да си спомня. 

Отъ напрежение на СИЛИТБ си презъ деня, азъ~бързо ~за" 
'спахъ съ на lV(Брение рано сутриныа да ста"Ш, за l1a отида въ 
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квартирата на к.онстантинъ к.ирковъ и да вл-Бза въ връзка 
Сутриньта азъ отидохъ въ канцеларията на хотела и искахъ 
да платя таксата за пренощуването. Служащиятъ любезно ме 
помоли да почакамъ малко, защото директора на хотела билъ 
още въ леглото си. 

- Вм-Бсто на директора, ще платя на васъ - му отговорихъ . 
- Все едно, обаче, пасапорта ви е въ касата, а пъкъ 

ключа е въ директора - ми съобщи служащия. 
Rзъ настояхъ да се яви директора. Последниятъ дойде И 

азъ искахъ да си разплатя, обаче, той замислено МИ каза, че 
презъ нощьта миналъ единъ полицейски l и запов-Бдалъ никой 
отъ шктницит-Б да не напуща хотела, докато не се яви въ по
лицията. Rзъ енергично настоявахъ да ми се даде паспорта, 
подъ претексъ че ще изпусна влака, който тръгва рано сутриньта. 

- RKO е за явяване предъ полицията, азъ ще се ява на 
гарата, това е все едно - приповтаряхъ дЗЪ. 

- Добре, да помислимъ - отговори директора . 
Следъ дълго колебание директора на хотела се съгласи 

да ми даде паспорта и азъ задоволенъ, следъ като си платихъ 

таксата въ хотела, прибрахъ се пакъ въ стаята си и взехъ да 
мисля, какво изобщо да предприема. 

- Да остана въ хотела - казахъ си азъ  ще тр-Ббва 
да чакамъ да мине полицейския контролъ, а пъкъ отъ името 
или само отъ пасапорта щ-Бше да се разбере, че азъ съмъ единъ 
отъ пжтницит-Б на "Гвадалкивиръ". Rзъ допущахъ най-лошото, 
а именно, че мога да бжда даже задържанъ, като най-напредъ 
щ-Бха да ме запитатъ, защо не съмъ отишелъ да си взема ба
гажа-куфара отъ параходната агенция. RKO ли пъкъ презъ деня 
ме арестуваха, чрезъ н-Бкои отъ детективит-Б непременно щ-Бха 
да схванатъ н-Бщо повече и просто отъ подозрение щ-Бха да аресту
ватъ и н-Бкой отъ останалит-Б ми другари: к.. к.ирковъ, Илия Тръч
ковъ, Владо Пинговъ и др .. Ето защо решихъ да замина още сжщия 
день съ влака, ужъ пжтувамъ за Враня, въпр-Бки че турската виза 
на пасапорта ми б-Бше за Варна. Rзъ намислихъ, че въ случай 
при пжтуването ми въ влака, кждето обикновенно по това време 
ставаше пров-Брка на пжтницит-Б полицейскиятъ чиновникъ за
бел-Бжеше нередовностьта на паСёЗпорта ми, да представя, че 
азъ искахъ виза за Враня, а пъкъ по н-Бкоя фактическа гр-Бшка 
несъзнателно въ пасапорта е писано Варна. На ТУРСКИ езикъ 
думит-Б Варна и Враня се пишатъ съ едни и сжщи букви, само 
че буквата елиф = а се отбелязва съ една права чертица която 
стърчи горе надъ останалит-Б букви и въ първия случай стои 
единъ милиметъръ по на д-Бсно, а въ втория - по на л-Бво. 
Тоя възнам-Бряванъ отговоръ, разбира се, още въ самото на
чало щ-Бше да бжде единъ обикновенъ претексъ. Rзъ искахъ 
на вс-Бка ц-Бна да изб-Бгна арестуването ми тоя день - ср-Бда 

1 Сжщата нощь стана атентата' на ВЛal<а, идящъ отъ Дедеагачъ. 

,ъй като изпълнението :а ~= 
9ечерь. Мисл-Бхъ си - ': Е 3 '" 

:'l-Брятъ по пжтя щ-Бха.::: r 
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черьта, когато всичко Ш~ -:=_ 
лянето въ въздуха на ~3a -~ 

Почнахъ да прив:: --:: 2 
Отъ хотела съ единъ фа:- ':-""'_ 
По това време на BXOДН;~ .:. 

стражарь и освенъ пж '" ~ -= 
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на пжтницит-Б предъ са'·; -:: -
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пжтникъ европеецъ и дЗЪ -

съ шапката си поздравиr" 

въ редицата на пжтни..!' • . :: . 
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билети за пжтуване, аз-" ~= 
на една отъ масит-Б I~ ~ ~ '1 

бюфета да вл-Бза направе ,. '
разхождамъ по перонг 1-';: 

за поддържане на реда 

любопитствуваха като з;: 
да имъ се посочва пжтн. 

би, азъ въ най-послеДНI'!Q 
класно купе. Тренътъ - . _--з 
санъ въ регистъра на га:>а-а 

~lина кондуктора и по-:-"'::-

вадилъ билетъ, защото :.r=: а 
та затова се качихъ сез:: = -

- Добре, но ще . . -~ _ 
- Ще платя - - - ] 
На следующата ГiГ :; 

хвенъ опред-Блената -:-2 
каквато се следваше. 

128, На 

Оставаше да ча ка;~1:: 
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'i ендже, мина Гевгелий а -
- -Бше се явилъ. Обаче . . Е..
:кия дойде и съ единъ ( ~ . =-
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-аспорти, тескерета, нуф:з 



Овъ И да влъза въ връзка. 
,-:.!еларията на хотела и искахъ 
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ё. ~ ,-iI'lа. идящъ отъ Дедеш'ачъ. 
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тъй като изпълнението на цълата акция щъше да стане нея 
вечерь. Мислъхъ си - да замина съ влака и ако даже ме на
мtрятъ по пжтя щtха да ме повърнатъ най-рано съ другия 
влакъ, идящъ отъ Скопйе, а той пристига къмъ 1О часа ве
черыа, когато всичко ще бжде свършено по отношение хвър
лянето въ въздуха на "Банкъ Отоманъ". 

Почнахъ да привеждамъ въ изпълнение своя планъ. 
Отъ хотела съ единъ файтонъ се отправихъ за скопската гара. 
По това време на входнитt врати винаги стоеше специаленъ 
стражарь и освенъ пжтницитt не пускаше оби :<новенната пуб
лика въ малкия салонъ на гарата, кждето ставаше записването 

на пжтницитt предъ самото гише, кждето се изваждаха биле
титt. Пристигайки съ файтонъ предъ вратата на гарата, при 
това прилично облеченъ, съ шапка, стражаря ме взе за нъкой 
пжтникъ европеецъ и азъ бързо влъзохъ въ ('алона, като хладно 
съ шапката си поздравихъ стражаря. Обаче, вмъсто да застана 
въ редицата на пжтницитt, които единъ по единъ бавно мина
ваха предъ полицейскитъ чиновници, а следъ това изваждаха 
билети за пжтуване, азъ направо се отбихъ въ бюфета. Седнахъ 
на една отъ маситЪ и чакахъ да бие третия звънецъ и отъ 
бюфета да влtза направо въ трена, безъ да има нужда да се 
разхождв.мъ по перона на гарата, кждето имаше 1--2 полицаи 
за поддържане на реда и често пжти отъ прекалена ревность 

любопитствуваха като запитваха кой е пжтникъ и кой не, искаЙI<И 
да имъ се посочва пжтничеCJ<ИЯ билетъ . Последниятъ звънецъ 
би, азъ въ най-последния моментъ се качихъ въ едно второ
класно купе. Тренътъ тръгна и азъ освенъ че не бъхъ запи
санъ въ регистъра на гарата, но и нъмахъ билетъ. Изъ пжтя 
мина кондуктора и потърси билетъ. к.азахъ му, че не съмъ из
вадилъ билетъ, защото нъмахъ време и щtхъ да изпусна влака, 
та затова се качихъ безъ 6илетъ. 

- Добре, но ще платишъ глоба - каза чиновника. 
- Ще платя - му отговорихъ . 
На следующата гара кондуюорътъ ми извади билетъ и 

освенъ опредtлената такса, платихъ допълнително и глобата, 
каквато се следваше. 

128. На пжть за Скопйе 

Оставаше да чакамъ полицейския контролъ . Азъ, обаче, 
бtхъ вече по'спокоенъ, защото каквото и да ми се случеше, 
азъ щъхъ да бжда въ Солунъ най-рано следъ 10 часа вечерыа. 
Азъ продължава;;ъ пжтя си. Влаl<ЪТЪ пристигна на гара Гю
мендже, мина Гевгелий, а полицейскиятъ контролъ все още не 
бtше се явилъ. Обаче, между к.риволакъ и Велесъ полицей
ския дойде и съ единъ бълъ листъ разпредъленъ на графи от
белъзваше името, презимето и документитъ на пжтницитъ 
паспорти, тескерета, нуфузи. По това време съ нуфузъ се пжту
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ваше само въ границитt. на вct.ки виляетъ (губернаторство) въ 
който живt.еше пж.тника; съ тескеретата въ всички виляети, а 
съ паспорти - вънъ отъ Турция - странство. Полицейскиятъ 
не забелt.за нищо нередовно въ мОЯ паспортъ. Дали той схвана 
"грt.шката" въ думитt. Варна - Враня не можахъ да схвана. 
Вt.роятно думата Варна той взе за Враня, тъй като и направ
лението на влака бt.ше къмъ последния градъ. f\зъ по пж.тя 
можехъ да слt.за въ Велесъ, обаче, като лице чуждъ подан
никъ смt.тахъ, че ще дамъ поводъ на полицията да обърне по
голt.мо внимание кжде отивамъ, съ кого се срt.щамъ, а съ това 
щt.хъ да изложа другаритt. си въ Велесъ. Разбира се, при сж
ществуващитt. ни отношения съ лицата въ мt.стния комитетъ 
не можеше и дума да става да искаме съдействие за да ни се 
даде пжть, както по това време се казваше "каналъ" за КЪМЪ 
границата на България. Разсж.ждаваЙки така азъ продължавахъ 
пжтя си къмъ СкопЙе. 

129: Нрестуването ми на гара Скопйе 

Щомъ влакътъ стигна на скопската гара, полицейския въ 
влака заедно се полицейския комисарь на гарата дойдоха въ 
купето и ме поканиха да слt.за отъ влака. Отведоха ме въ по
лицейския участъкъ и около половина часъ предстояхъ тамъ. 
Очакваха да пристигне влака, i1ДЯЩЪ отъ Зибевче. 

к.огато азъ бt.хъ въ малкото полицейско помt.щение, на
ходяще се при перона на скопската гара, вънь при низката 

дъсчена преграда стоеше скопския жителъ к.оце к.ралевъ, ко
гото познавахъ още отъ скопското училище. к.оце к.ралевъ за
белt.за, че съмъ арестуванъ и отъ къмъ преградата стреми
телно ме наблюдаваше и съ 2-3 мимики искаше да ми се 
обади, смt.таЙки че азъ не мога да го позная или най-малкото 
че не мога да си припомня кой е. Презъ всичкото време на 
наблюдението азъ бt.хъ седналъ на единъ столъ и СЪ нищо не 
давахъ на к.оце к.ралевъ да разбере, че азъ го познавамъ. Това 
още повече озадочаваше к.оце к.ралева. Това мое · държане го 
караше съ още по,голt.мо настървение и преl{алено любопит
ство искаше да ми внуши, че се интересува отъ мене и че иска 

съ каквото и да било на Bct.Ka цt.на да ми услужи. Забелt.з
вайки това желание на к.оце к.ралевъ, съ извъртване на гла
вата му дадохъ да разбере, че трt.бва да ме остави и да си 
отиде. Обаче, при BC~ това к.оце стоеше и наблюдаваше. Следъ 
като пристигна и другия влакъ, заведоха ме пакъ въ едно 

II-класно купе. 
- Защо ме поставяте въ този влакъ?  запитахъ поли

~йския чиновникъ. 
- Съгласно телеграфическата заповt.дь на виляетското 

управление въ Солунъ трt.бва да Ви върнемъ въ Солунъ 
съ невъзмутимо спокойствие ми отговори полицая. 

- Защо? 
- Сигурно валия:--а 

говори полицая и заклю у. '" 

f\зъ всичко разбра хъ. ;: 
още нищо не знаеше. 1-:_ 

нt.коя случайность се B?~_= 
въ Солунъ. 

130. O~ pa

Въ купето бt.Хi· : е " .:: 
!Iицая и азъ. Презъ П';' - . =-.: 
лt.зе вънь отъ купето. e~ - =
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му, че съмъ българин".. : ':"
обърна погледа си къ ъ -- _ 
не пожела да влt.зе въ ~-: 
лото схванахъ "страхъ:- "= 

считахъ за нуждно да ~O ~ ::. _ 

нощь стигнахме на гев;-е:: . - _ 
имаше малко хора. Отъ -z 
~оито тихо и сериозно -е 

церитt. разбрахъ, че al<~ ~ 
нитt. въ Гевгелий зная- '=
вестно време влакътъ r~ 

нята станция, отъ кжде:-о :;::=: 
ето бt.ше много хубаво 
аше освt.тлението на гр ::;:



! зиляетъ (губернаторство) въ 
: :;етата въ ВСички виляети, а 
- странство. Полицейскиятъ 

- ~ паспортъ. Дали той схвана 
.враня не можахъ да схвана. 

=..а Враня, тъй като и направ
:'::~ния градъ. F\зъ по пжтя 

'е, I< ато лице чуждъ подан

!:: :;'; 21 ПОлицията да обърне по

~ ;(ого се ср-Вщамъ, а съ това 
3е"есъ . Разбира се, при сж
~3Ta въ м-Встния комитетъ 

::--<!'1е съдеЙствие за да ни се 
е -,а3ваше "каналъ" за къмъ 

;.f така азъ ПРОдължавахъ 

Fia гара Скопйе 

:<дта гара, полицейския въ 

:г :>Ь на гарата дойдоха въ 

:. ;;:1аl<а . Отведоха ме въ по
~E-04~д часъ предстояхъ тамъ. 
- -", отъ Зибевче. 
~ :).lицеЙско пом-Вщение, на
~ :-а ра , вънъ при низката 

-""i"'"ел ъ Коце Кралевъ, ка
пище. Коце Кралевъ за

" .d ",:-1b преградата стреми
- ~ИI'lI1I<I1 искаше да ми се 

а -о Позная или най-малкото 
~резъ всичкото време на 

- е.:хинъ СТолъ и СЪ нищо не 


... че азъ го познавамъ. Това 


'::еза. Това мое държане го 
='i'.-_e и преl{алено любопит

e~YBд Отъ мене и че иска 
-,-re ла ми успужи. Забелъз

- е:гЬ, съ извъртване на гла
,:;Ова да ме остави и да си 

-.:Je..Jе и наблюдаваше. Следъ 
:; ~<>qoxa ме паl{Ъ въ едно 

Е.'д/{Ъ? - запитахъ поли

З"iТов-Бдь на виляетското 
3ri зърнемъ въ Солунъ _ 

-:::r:t:lj)11 п::mицая. 
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- Защо? 
- Сигурно валията иска лично да Ви пита нъщо - от

говори полицая и заключи вратата на купето. 

F\зъ вСичко разбрахъ, но все още предъ полицая, който 
още нищо не знаеше, искахъ да мина като пжтникъ, който ' ПО 
нъкоя случайность се връща по административенъ редъ обратно 
въ Солунъ. 

f{а ~lенния мостъ на р. Вардаръ въ Скопйе СЪ калето. 

130. Обратно къмъ Солунъ 

Въ купето бъхме само трима души : единъ евреинъ, по
лицая и азъ. Презъ пжтуването, когато полицая за моментъ из
лъзе вънъ отъ купето. евреинътъ съ голъмо състрадание и ин
тимность ми зададе въпросъ: "Евреинъ ли си?". Отговорихъ 
му, че съмъ българинъ. Моятъ отговоръ го стресна. ТОЙ бързо 
обърна погледа <:и къмъ прозореца и почти презъ цълия пжть 
не пожела да вл-Взе въ разговоръ съ мене . F\зъ още въ нача
лото схванахъ "страхътъ иудейски" на моя съпжтникъ и не 
считахъ за нуждно да го обременявамъ изъ пжтя. Въ късна 
нощь стигнахме на гевгелийската гара . На перона предъ гарата 
имаше малко хора. Отъ тъхъ 2-3 групи бъха турски офицери, 
които тихо и сериозно се разговаряха . Отъ държането на офи
церитъ разбрахъ, че акцията е почнала въ Салунъ и вече воен
нитъ въ Гевгелий знаятъ какво става въ Солунъ. Следъ из
вестно време влакътъ пристигна на гара Топчинъ, предпослед
нята станция, отъ кждето следъ малко потегли за Солунъ. Вре
мето бъше много хубаво и отъ прозорцитъ на влака се не виж
даше освътлението на града Солунъ, IJnraTO други пжть още 
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отъ гара Топчинъ се забелЪзваше. Наближавахме . вече гара 
Солунъ, qбаче, всичко бъше тъмно и мрачно. Нашиятъ съпжт
никъ евреинъ питаше постоянно полицая: " Защо не се забе
лъзва освътлението на Солунъ?" . f\зъ се държахъ съвсемъ 
индиферентно, а така сжщо и полицая никакъ не отговяраше 
на запитванията на ebpe i 1ha-търгоьецъ, който горъше отъ любо
питство. Влакътъ спре на гара Солунъ. На перона на гарата 
имаше само 4-5 фенери за освътление и това бъше цълото 
освътление на грамадната гара. При гарата и на перона имаше 
само войници, офице~и и полицейски. Цълиятъ градъ бъше по
тъналъ въ тъмнина, обаче, още отъ самата гара се виждаха 

пламъцитъ надъ "Банкъ Отоманъ" и тия на "Гвадалкивиръ", 
които високо се издигаха и освътл я ваха околностьта. Това още 
по-вече плашеше пжтницитъ, които отиваха къмъ неизвестность, 

защото никой на гарата нищо не съобщаваше какво става въ 
града и t<акви бiоха тия пожари. 

Отъ време на време чуваха, единъ следъ другъ, силни 
бомбени гърмежи, и eAHoBpeNeHHo съ тъхъ продължителни пу
шечни гърмежи. Стрълба имаше и въ града и къмъ градината 
"Бешъ Чинаръ" и около гарата . Борбата между съзаклятни
цитъ отъ една страна, и войската и джандармерията, Отъ друга 
- бъше въ своя разгаръ. 

Пжтницитъ слъзоха отъ влака и на групи, придружавани 
отъ военни патраули, заедно съ по едиъ полицай се отправяха 
къиъ града. 

Гърмежитъ отъ бомби И пушечната стрtлба съ малки ин
тервали продължиха кжсно следъ полунощь. 

"Следъ настжпването на нощьта, светилниятъ гасъ внезапно 
биде спренъ н цълия градъ потъна въ тъмнина. Нъколко ми
нути следъ това, съ малко прекъсвания, почнаха да се слушатъ 

силни и последователни гърмежи въ фреНCI{ата махала и отъ 
къмъ набрежната улица. Въ града настжпи силенъ трепетъ и 
общъ стра хъ. 

.ОтдЪлни лица или на групи по двама-трима смъло се дви
жеха по главнитъ улици и тукъ-тамъ хвърляха бомби при нъ
кои здания, които предварително сж били отбелЪзани. 

" Мъстата кждето ставаха взривоветъ бъха ОНЪ3И заведе
ния, които обикновено се посъщаваха отъ чужденци·европейци 
като бирария Pschor, хотелъ "к'оломбо", хотелъ "f\нглетеръ", 
лътната градина "f\лхамбра", нъ:<ои кафенета, сетне ны�оии гер
мански заведения, Отоманската банка, която споредъ съзаклят
ницитъ бъ представителка на европейския финансовъ капиталъ 
къмъ който 6ъха насочени всичкитъ станали покушения . Глав
ната прицелна точка бъ помъщеннето на ОтомаНCI{ата баНI{а. 
Тя пострада най-вече. 

"Въ най-последния моментъ даректорътъ на банката е 
билъ предупреденъ да напусне здание;rо съ семейството си. 

' =4Ъ нъколко пушечни и -: = 3 

~ взрива подъ Отоман - -: :: = 

" Презъ цълата ношь -: ==0,0 
: ~ едонцитъ хвърляха С 3 _ 

-~ букети въ време н= - ~_
~шечни гърмежи огг. а с -вг .. 

лятници бидоха избi'f~ , =
отъ властитъ. 

., Тръвогата бъ поч :- ... - о:-:. 
- ::"=>ртъкъ, по сръдъ AetE 
~ ежи последвана отъ си.-

::  . ' Войската бъ обсаДrС:: ::' 
-= революционеритъ на ~ .. е , 
-  другарь. РеВОЛЮЦИОНЕ?"..::· 

_ самъ се застреля 1... 

_ По увъренията на NH _ ~' ;! 

. ~ъ да прокопатъ eд~a ' ~ ' = ~ 
-<И магазннъ, минава.l.~ - .:' ': :: 

- , .':1,0 Отоманската ба!-f}(с :z....; 
- :;:~ави едно ПО-ГОлъr, ;) .: ~ 

- - - :1скали да раз рушат= -= 
: . . Обаче. поради н1;к а г;;..а -

обстоятелсва, съзак:uг _ 
, ~ и решили да разр' ...z-=. : 

~цинъ-два часа пред~ -~ -~ 

, ~ други арестанти, пак -. =о 

;:; :::,::инъ полицейски KO:-II-:'Cc : =-
~ъpBЪXMe по една ог"  _-'О" 
- ёлхането" (арсеН<lЛг.). :.-= 

- готови за CTP t..- а -
.я комисарь отговар _ "'
По такъвъ начинг~ e= =~ 

-----s улици . Стигнах!',~ :-: _=: =. 
. -:t;~ъ че телеграфнитЪ -

3iJокжсани и падна :- , ....:<: 
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" .'"'И .1 И всички 60,'16 101 . " ' 
. "э;ре:менно сж се Зi\стре - 

= еж по тавили въ ус.а;=. 

сп . "L'il/ustration" - '" . ~ 
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Следъ нъколко пушечни и револвеР:-IИ гърмежи, изведнъжъ 
стана взрива подъ Отоманската банка, която изгоре цЪлата. 

"Презъ цълата нощь продължиха жестоки и кървави сцени. 
Македонцитъ хвърляха своитъ бомби ПОЧТИ ТЪЙ както се хвър
лятъ букети въ време на празника на цвЪтята. Силни топовни 
и пушечни гърмежи огласявахя динамитнитъ еl{СПЛОЗИИ. ВСИЧКИ 
съзаклятници бидоха избити съ изключение на ны�лкоo зало
вени отъ властитъ . 

"Тръвогата бъ почти преустановена когато на зо априлъ 
четвъртъкъ, по сръдъ день, къмъ 11/2 часа, се чуха бомбени 
гърмежи последвана отъ силни продължнтелни пушечни гър

межи: войската бъ обсадила една кжща въ която бъ единъ 
отъ революционеритъ на име Иорданъ (Орце) заедно съ единъ 
СВОЙ другарь. РеволюционеРЪТЪ-ХИМИI{Ъ за да не бжде зало
венъ самъ се застреля 1 ." 

По увъренията на мнозина планътъ на революционеритъ 
е билъ да прокопатъ една галерия, IЮЯТО почва отъ единъ ба
калски магазинъ, минавала подъ градския каналъ за да стиг

натъ до Отоманската банка, банка Митилинъ и др. следъ като 
се постави едно ПО-голъмо "оличество динамитъ. По тоя начинъ 
тъ сж искали да разрушатъ всички здания, които сж били на
около. Обаче, поради нъкаква поправка на канала, или нъкои 
други обстоятелсва, съзаклятницитъ сж се отказали отъ тоя 
планъ и решили да разрушатъ само Отоманската банка2 • 

Единъ-два часа преди появяването на зората, азъ съ нъ
колко други арестанти, пакъ съ военен1:>. патрулъ, придруженъ 

отъ единъ полицеЙСЮ1 комисарь, бъхме отправени къмъ града. 
Ние вървъхме по една отъ главнитъ улици и когато стигнахме 
до "Тапхането" (арсенала), отъ лъво и отъ дъсно, ВОЙСКОВИ па· 
трули - готови за стрълба - извикваха "КОЙ тамъ", а поли
цейския Iюмисарь отговаряше: " воененъ патрулъ" (ескеръ-дев
риеси). По такъвъ начинъ едвамъ можехме да минаваме презъ 
прекитЪ улици, Стигнахме предъ хотелъ "Салоникъ" . Тамъ за
белъзахъ че телеграфнитъ жици, които минаваха по нея улица, 
бъха изпокжсани и паднали на земята, а по-нататъкъ при жгъла 
на главната улица и преката, която извива и отива покрай глав

ния входъ на "Топхането", една група войници заедно съ по
лицаи поливаха вода съ тенекета по улицата и чистъха кръвьта, 
която се забелъзваше по паважа. Тукъ при ТОЯ жгълъ бъше 
квартирата на Димитъръ Мечевъ и Илия Тръчковъ. За менъ 
бъше ясно, че презъ нощвта тъ двамата тукъ при ТОЯ жгълъ 

1 Споредъ Н'БIЮИ лица и самия хазаинъ на кжщата Орце п. Иорда
новъ е билъ въ тоя мо:v:ентъ съ Вл. Пинговъ. ТБ И двамата следъ като 
еж изхвърлили ВСИЧКИ бомби, съ които еж разполагали, I<оленичили и два
мата едновременно еж се застреllЯЛИ съ револверитt. си като дулото на 
последнитt. еж поставили въ устата си. 

2 Вж. сп. "L'illustration" отъ ]6 май ]90Е N~ 3]42. 
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сж хвърляли бомби отъ горния етажъ на квартирата имъ и сж 

се сражавали съ войската. 
Придружавани отъ военния патрулъ, продължихме пжтя 

по главната улица "Тахта Кале" и следъ малко се отбихме на 
лъво къмъ правителствения домъ  Виляетското управление. 

При изхода на всъка една отъ прекитъ улици и на 20-50 
крачки се спирахме и пакъ тръгвахме следъ всъки пропускъ и 
отзивъ на войсковитъ патрули. Още въ тъмно ние влъзохме 
въ двора на Виляетското ' управление, което изцъло бъше об
кржжено съ въоржжени войници и до сутриньта ~и :>ставиха 
да седимъ въ една отъ стаитъ на полицаитъ въJ;наи-долния 
етажъ~на зданието. , 

131. ВЪ1СОЛУНСКИЯ времененъ~:'затворъ ~ ai 
Почна ди се съзорява. Още не бъше се окончателно:съм

нало когато почнаха да прииждатъ на групи арестувани бъл
гари: Всъка група се придружаваше отъ полицаи и войници. 
Всички арестанти вкарваха въ сжщата стая, въ която бъхме и 
ние арестуванитъ отъ по-предишния день и като такива дър
жаха ни отдЪлно. Въ стаята двама полицаи записваха само име
ната и мъсторождението на арестуванитъ и ги завеждаха въ 
четверожгълния дворъ въ центъра на правителствония домъ. 

Р.рестуванитЪ двама по двама излизаха отъ помъщението, а въ 
това време стоящитъ вънъ войници стражари за охрана, съ 
прикладитъ на пушкитъ си, СЪ сопи и плъсници безразборно 
и безмилостно биеха когото и юкдето сварятъ арестуванитъ 
българи. Всички плачеха и съ трогателни ВИКОВ.е за помощь 
търсъха защита, викаха за помощь. Побоищата и звърствата 
надъ беззащитнитъ българи продължаваха до като всички аре
стувани се прибраха въ вжтрешния дворъ на огромното здани~. 
Колкото арестанти на групово прииждаха, толкова повече вои

ницитъ, стражаритъ и полицаитъ се озлобяваха и ожесточаваха. 
Р.зъ виждахъ какъ войници или стражари, като слушаха вико
ветЪ и писъцитъ на арестуванитъ, още по·силно и по-жесТtЖО 
се нахвърляха върху тъхъ и кой съ дърва, КОЙ сЪ приклада 
на пушката си биеха ТЪЙ безразборно и тъй жестоко приижда
щитъ арестувани българи, че въ своята жестокость се самоза
бравяха и въ тъхъ се· виждаше човЪкътъ-зверъ.. . алченъ за 
човъшка кръвь. 

Едни отъ полицаитъ записваха имената на арестуванитЪ, а 
други двама стояха прави до арестантитъ, задаваха имъ въпро
ситЪ И съ това улесняваха пишущия. Дойде реда на единъ 
българинъ 40-45 годишенъ, който съвсемъ не знаеше турски.; 
Запитаха го какъ се казва и какъвъ е по народность, а тои 
високо и свободно каза: Диновъ  българинъ. Полицейскиятъ 
ужъ възмутенъ отъ окончанието "овъ", кипна и изведнъжъ му 
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ряйки "Сарафовъ", "Сарафовъ". Българинътъ падна на земята, 
а полицейския Сюлейманъ почна да го рита съ ботушитt си 
по гърдитъ, по корема. Диновъ отъ ударитЪ изгуби съзнание, 
очитt му се затвqриха и лицето пожълте - така отъ жесто
кия побой Диновъ· издъхна. Това убийство на невинния бълга
ринъ стана въ присжтствието на гювече отъ 25 души аресту
вани българи. За моментъ записването спре. Следъ малко при
стигна началника на джандармерията въ виляета Хайрединъ Пу
стина, албанецъ, съ нъколко джандармерийски офицери. Начал
никътъ на джандармерията, още съ влизането си въ стаята, за

пита: "Кжде е тоя, който починалъ отъ слънчевъ ударъ •. Явно 
бъше че той е предизвестенъ за убийството и дойде, така да 
се каже, подготвенъ. Показаха му трупа на убития и Хайре
динъ Пустина заповъда да се занесе въ една градска болница 
за аутопсия. 

"Падналъ отъ слънчевъ ударъ", когато на хоризонта едва 
се бtха появили слънчевитъ лжчи! Така, по такъвъ начинъ, 
искаха да оневинятъ своеволието, жестокостьта и убийството 
отъ страна на полицейския фанатикъ, КОЙТО единственно защото 

. арестувания ясно и твърдо каза своето име съ българско окон
чание " овъ", толкова се разгнъви и озвъри, че съ нъколко 
удари умъртви тоя добъръ човtкъ, само защото имаше добле
стьта да се назове българинъ. 

F\зъ, като арестантъ отъ предишния день, заедно съ още 
5-6 души седъхме на една дъсчена пейка и гледахме всичко, 
което се вършеше въ затвора . Съ стотици души българи бъха 
пребити отъ бой, мнозина наранени по главата и лицето отъ 
които течеха кърви, а на това отгоре и убийството на бълга
рина Диновъ. 

F\зъ никога не съмъ предполагалъ, че сждбата ще ме по
стави въ положението на такъвъ трагизъмъ. F\зъ бъхъ единъ 
отъ непосръдственитt виновници за извършенитъ атентати. F\зъ 
тръбваше да гледамъ съ собственитъ си очи какъ биеха ра
ботния български народъ. Обзе ме скръбь, гнъвъ и ярость, 
обаче, съ нищо не можехъ да помогна и тръбваше да изпия 
горчивата чаша до дъно. И ако азъ се спирамъ на тоя фактъ, 
единственно искамъ да отбелъжа като типиченъ примtръ да се 
види, ка/{ъ въ рtшителнитъ моменти виновнитt не страдатъ 
толкова, колкото страдатъ невиннитъ, когато се касае за една 
общонационална кауза. Обикновенно, когато стане нъкое събитие, 
нъкое сражение или обикновенна афера, често се цитиратъ 
имената на случайно изпъкналитъ лица, които по единъ или 
другъ начинъ ставатъ известни като борци и герои на времето, 
а обикновеннитъ простосмъртни хора, които съ своето държане 
и съ своитъ дъла се жертвуватъ и умиратъ, безъ да се знае 
даже името имъ, а още по-малко начина по който тъ сж се 
държали и какъ сж се пожертвували предъ олтаря на свобо
дата, на родината. Тtзи именно незнайни лица, сж творцитъ на 
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националнит1; правдини и свободи, на които ПО-КЪСНО поколе
нията ще се радватъ , и черпятъ поука и насърдчение за реали

зиране на своит1; общо-национални, общочов1;шкн идеали. Сле
дователно, д1;лата на т1;зи незнайни дейци и труженици сж, 
които изпълватъ Историята, която, за жалость, често пжти се 
занимава съ повърхностни, случайни лица, а скромнит1;, незнайни 
борци, дейци на дадено време и м1;сто оставя въ забвение. 

Въ Македония на вс1;ка чукара, въ вс1;I<И усой, при вс1;ка 
поляна и поточе, въ вс1;ки участъкъ или затворъ сж измжч
вани, жестоко терзани и сж дали своя животъ хиляди добле
стни и храбри борци-герои, които даже не се знаятъ а въ 
действителность сж истинскит1; народни борци, cBeTЦ~тi; на 
епохата, въ която сж жив1;ли, действували и умирали. Предъ 
памятьта на т1;зи незнайни борци тр1;бва вс1;ки да прекланя 
глава, а сжщевременно съ благогов1;ние тр1;бва да се напомня 
за т1;хъ и т1;хнит1; страдания и д1;ла. ако иска да имъ отдаде 
своята признателность като борци-герои въ миналото. 

Следъ н1;колко часа , придруженъ ' отъ единъ полицай, 
б1;хъ отведенъ лично при валията Хасанъ Фехми паша. 

Още при влизането ми, той изпитателно ме изгледа отъ 
главата до петит1; и ме запита какъ се казвамъ. Потърси и 
паспорта ми. Показахъ го. 

- Ти нали б1;ше пжтникъ въ парахода "Гвадалкивиръ"? 
ме запита валията. 

- Да!  отговорихъ му азъ. 
Валията ме изгледа и нищо повече не ме попита, като 

даде запов1;дь на полицая да ме отведе. 
Полицаятъ ме отведе направо въ затвора, кждето ме по

ставиха въ една съвършенно тъмна стая въ най-долниятъ етажъ 
отъ къмъ заднята часть на виляетското пом1;щение. Въ тази , 
стая прекарахъ деня и нощыа. 

132. Първата нощь въ затвора 

Презъ нощьта спахъ сравнително добре, защото не б1;хъ 
спалъ 36 часа и б1;хъ извънредно уморенъ. Склонихъ глава и 
бързо се унесохъ въ сънь. Сутриныа рано се разбуди хъ, но 
не искахъ да стана, а покритъ съ палтото си, размишлявахъ за 

миналото и предстоящето. 

Преди зори, единъ младежъ-българинъ отъ Дойранъ, аре
стуванъ преди н1;коЛl<О дни за обикновенно престжпно деяние, 
съ сладъкъ мелодиченъ гласъ п1;еше една много тжжна турска 
п1;сень. Младежътъ п1;еше така тжжно и мелодично, че всички 

го слушаха съ особенно внимание. Сутринната тишина въ огром
ното здание и ехото отъ гласътъ на п1;веца придаваха една 
особенна вълшебность, каквато на такова м1;сто - временния 
затворъ - р1;дко можеше да се ср1;ща. Често пжти присжтст
вието на единъ добъръ п1;вецъ допринася поне за моментъ 
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измжченит-Б, тормозенит-Б и жестоко бити арестанти, да изпи
татъ н-Бколко сладки минути и се пренесатъ въ другъ животъ, 

, за какъвто сж мечтали. При такъвъ случай, музиката се явява 
като ср-Бдство, което ако не можеше да внесе удоволствие, то 
поне да внесе облекчение въ моралнитБ и физически болки. 
Слушай/{и мелодичния гласъ на тоя българинъ и текста на не
говата п-Бсень, азъ се разчувствувахъ и си мисл-Бхъ: ето това е 
най-малкото, което ме очаква въ бждеще, ако, разбира се, 
остан-Бхъ живъ. Съдържанието на п-Бсеныа б-Бше следното: мла
дежь възп-Бва и тжжи за своята годеница, която била "най-ху
бавата отъ хубавитБ момичета" и какъ той като затворни/{ъ не 
ще може да я вземе, тъй като отъ .продължителния затворъ, 
месата му изгнили отъ лежане и очит-Б му изтекли, гледайки 
презъ решетката на прозореца и пр. 

С-Бкашъ тая п-Бсень той лично я п-Беше за мене, за да ми 
ПОДСI<аже моето бждеще .. , моя затворнически животъ. 

Колкото и да ми б-Бше приятна мелодията, азъ по-скоро 
се мжчехъ да чуя думит-Б и да вни/{на въ съдържанието на 
п-Бсеныа. Младежыъ изпъ цълата п-Бсень и мнозина отъ аре
стантитt въ стаята, даже и н-Бкои отъ стражаритБ го похвалиха 
за хубавия му гласъ и хубавата п-Бсень . 

F\ предъ менъ, въ моето въображение, се рисуваше дъ
лъгь затворнически животъ, т-Блесно изтощение, дълбока скръбь 
и пр. И все още останахъ съ утешението, че азъ презъ живота 

си не б-Бхъ любилъ, а колкото за продължителния затворъ, 
оставахъ не съ надеждата, а съ убеждението, че най-малкото 
мое наказание ще бжде смърть! . .. Чов-Бкътъ И въ най-крити~ 
ческит-Б минути не остава безъ утешение и надежди. F\зъ б-Бхъ 
единъ отъ тия, които се нуждаяха отъ утешение и които се 

хранятъ съ надежди. 

Презъ деня ме извадиха отъ , затворническата стая, поста
виха ми жел-Бза на ржцет-Б и ме оставиха да стоя правъ, като 
отъ време на време часовоя, който ме пазеше, позволяваше 

да седа върху единъ дъсченъ сандъкъ, находящъ се близо до 
вратит-Б на двет-Б една срещу друга затворнически стаи. За 
менеб-Вше явно, че ме изолирваха и ме поставяха въ уедине
ние и понеже н-Бмаше свободна стая, , държаха ме окованъ въ 
жел-Бза и ме пазеха съ специаленъ часовой, но вече не стра
жарь или полицай, а войникъ стоящъ СЪ щи/{ъ на пушката си. 
Презъ този день въ Солунъ и ц-Блия виляетъ б-Б обявенО военно 
положение съ най-строги мърки. 

1ЗЗ. Една суматоха 

Къмъ об-Бдъ, сжщия день, се забел-Вза ~eДHO общо раз
движване на стражари, войници, особенно между полицаит-Б . 
Отъ това се схваан, че въ града имаше гол-Бма суматоха. Обаче, 
на какво се дължеше това, не можеше да се разбере. Следъ 

Павслъ Шатевъ .- ВЪ Манедония ПОДЪ рО бс тв о. 17 
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1-2 часа стана ясно. Въ града пакъ се хвърлили бомби, поя
вили се пакъ комити, чаршията се затворила, населението па

нически б-Бгало, за да се укрие по домовет-Б си, а валията него 
день излъзълъ отъ канцеларията си преди оgикновенното време. 
f\зъ се вслушвахъ въ разговорит-Б на стражарит-Б, войницит-Б 
и полицаит-Б, които случайно минаваха по тази часть отъ ко
ридора на зданието. Ц-Блиятъ день възбуждението на войни
цит-Б, полицаит-Б и стражарит-Б бtше гол-Бмо. Тоя день бt.ше 
последния за действие на съзаклятницит-Б. 

Чуха се и топовни гърмежи. Пристигнали чужди, европей
ски параходи - съобщиха н-Бкой отъ полицаит-Б. Любопитството 
ми се увеличи и искахъ да науча . дали отъ параходит-Б сж 
свалени войници въ ' града или не. Силно раздвижване, обща 
тревога и особенъ страхъ влад-Беше между войницит-Б, поли
цаит-Б и стражарит-Б. 

134. Изпълнението 

Параходътъ "Гвадалкивиръ· биде запаленъ въ вторникъ 
15/28 априлъ 1903 година. Сжщиятъ день; презъ нощьта, Ди
мирътъ Мечевъ, Илия Тръчковъ и Миланъ f\рсовъ съ предва
рително приготвенъ взривъ се доближили до желt.зопжтната 
линия Солунъ-Дедеагачъ и при единъ завой между гол-Бмата 
гара, която б-Бше вънъ отъ града, и малката гара въ самия 
градъ, съ две петарди - прикрепени съ пластинкит-Б имъ до 
релсит-Б - поставили 2-3 килограма милинитъ тъкмо ВЪ мо
мента, когато се появилъ влака . Колелата на локомотива ми
нали върху маЛКИТБ, черни и съвсемъ незабел-Бзани петарди, 
които възпламенили динамита и отъ взрива локомотивътъ се 

повредилъ, обаче, безъ да се катурне, а само стылатаa на по
вечето отъ прозорцит-Б на вагонитt. се изпочупили . Отъ пжт
ницит-Б никой не пострадалъ. Безъ да бждатъ забелязани , атен
таторитt. се втурнали въ една отъ пр-Бкит-Б улици на желt.зо
пжтната линия и се прибрали пакъ въ града. Тогава вече за 
всички стана ясно, че въ града Солунъ има комити и атента
тори, тъй като изгарянето на парахода "Гвадалкивиръ" и пов
редата съ динамитъ на жел-Бзопжтната линия всички взеха за 
една комбинирана атентаторска акция. . 

Другиятъ день, среда - 16/29 априлъ, мина тихо. Поли
цията усилено е търсила скрити комити, безъ да нам-Бри такива. 

Презъ нощьта, следъ като вс-Бки отъ атентаторит-Б е билъ 
на предварително опред-Бл~ното си м-Бсто, Константивъ Кирковъ 
поставя н-Бколко килограма милинитъ между газовит-Б и водо· 
проводни тржби, които минаваха подъ малкия мость на р-Бкич
ката, преди да се вл-Бе въ морето. Отъ взрива газовит-Б и во
допроводни тржби се повредили и въ единъмигъ ц-Блия градъ 
потжналъ въ мракъ и останалъ безъ вода. Това б-Бше знака, 
за започване на борбата. Въ тоя моментъ Димитъръ Мечевъ и 
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Илия Тръчковъ еж били при низю·.т-Б стени около двора на 
фабриката за св-Бтиленъ газъ, съ единственаJ.а цель да се пре

Фасадата на ,,5анкъ ОТО'1анъ" следъ експлозията и пожара (предъ мра
морната стълба е !{асата, която можа да се запази). 
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хвърлятъ въ двора на фабриката и съ, единъ предварителнс 
приготвенъ взривъ да възпламенятъ самия резервоаръ за CB i3 
тиленъ газъ, обаче, бдителния гавазинъ (пазачъ) на фабриката 
е попречилъ на това, ]{ато съ револверни изстръли е подго
нилъ и двамата, които възползувани отъ тъмнината, се изгубиш 
въ съседната градина, отъ кждето се прибрали въ общата квар' 
тира, близо до хотель "Сал6никъ", при самия жгълъ, кждетс 
отъ . главната улица "Тахта Кале" се отдъля една тъсна, крив::: 
улиц~ и минива покрай стенитъ на Топхането. Димитъръ Ме
чевъ и Илия Т-ръчкqвъ, следъ като отъ вжтре добре затворил \!: 
желъзната врата на кжщата, отъ стаята и терасата на кщ~ртv.· 
рата имъ почнали да хвърлятъ бомби. По разказа на хора 
живущи близо до тЪхната квартира, презъ нощьта тъ сж хвър" 
лили повече отъ ба бомби и въ разстояние на нъколко часа 
сж се сражавали съ войската и джандармерията, следъ !{оето 
еж били убити . ТЪ и двамата -Мечевъ и Тръчковъ ~ отъ 
стаята и терасата, една по една сж хвърляли бомби, аслеДl: 
избухването на всъка бомба, войницитъ групово подъ команда 
C?i'\ обстрълвали цълата кжща, за да ги убиятъ. Войската и 
джандармерията на тоя пунктъ е командувалъ Хюсни ефенди . 
арапъ бинбашия - по произходъ негъръ. Въ първия моментъ 
НБКОИ отъ войницитъ и стражаритъ сж били убити и наранени. 
но впоследствие, следъ хвърлянето на всъка бомба, до като да 
изгори кжсия фитилъ;' арапъ-бинбашия е викалъ: "Легни", "легни 
и всички войници сж легали съ ГЪРДИТБ по земята и пакъ по 
заповъдь на сжщия бинбашия сж ставали за да гърмятъ B~ 
прозорцитъ И въ терасата. ' 
, Презъ тази нощь въ магазина "часови" е билъ Орце п , 

Йордановъ. Той, следъ като забелъзалъ изгасването на лампитi3 
запалилъ дългия фитилъ въ магазина, излиза вънъ и се 'отда
лечава. Следъ нЪколко минути взрива избухва съ голъмъ _тръ
съкъ, разрушава зданието на "Банкъ-Отоманъ " и се появява 
пожаръ, Тъкмо при избухването на взрива, съ единъ фаЙТОН"h 
е минавалъ по улицата германския инженеръ Хекелъ и при 
рБанкъ Отоманъ" е 6илъ убитъ отъ пръснатитъ вследствие на 
взрива камъни. Цълата стража, която пазеше зданието, още при 
първия взривъ се разбъгала къмъ съседнитъ улици. Директо
рътъ на банката, който до скоро живъеше въ най-горния етажъ . 
като по-предвидливъ, предвидъ всъкаква изненада, отъ една 
седмица напусналъ банковото помъщение и живъеше въ оТДълн~ 
частна квартира. 

Миланъ f\рсовъ е билъ опредъленъ да хвърли една бомба 
въ лътната градина - театъръ "А.лхаА'lбра", а Георги Богда
новъ - въ кафене "Нйон,а", при площада до самия кей! , 
Веднага следъ изгасването на лампитъ съ газовото освътление , 
публиката бързо се раздвижила и съ страхъ се рззбъгала и 
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ВЪ тоя моменъ Миланъ Арсовъ и Георги Богдановъ, съ цига
рит-В си възпламеНЯI;lатъ "пакетит:Б " ', които сж държали въ 
ржцет-В си, обвити въ хубава хартия . Фитилит-В на взрива, както 
на Миланъ АРС9ВЪ, така и на Георги Богдановъ сж били доста 
дълги, съ единствената цель да не се дадатъ чов-Вшки жертви. 

Владимиръ Пинговъ се е опиталъ съ l1алко бертолетова 
соль и едно шише съ фосфорна течность да предизвика пожаръ 
въ "Бошнакъ Ханъ". Той още съ изгасването на лампит-В на 
въздушния газъ, запалилъ течностьта и бертолетовата соль, 

излиза вънъ на улиuата, FЮЯТО върви покрай "Бошнакъ ханъ" 

Временно полицейсно бюро въ двора на ,,6a Нl{Ъ Отоманъ" . 

и хотелъ "Вардаръ" и се упжтилъ къмъ квартирата на Дими
търъ Мечевъ и Илия Тръчковъ. Обаче, когато е минавалъ 
тъкмо предъ входнит-В врати на "Топхането", старшия на поста 
е искалъ да го спр-В и арестува просто по подозрение, а той 
се е съпротивилъ и е билъ застр-5лянъ. 

Константинъ Кирковъ и Орце п. Йордановъ - възползу
вани отъ тъмнината и общата суматоха въ града, особено по 
главната улица, предъ хотелъ "Египетъ " и театъръ "Еденъ" 
сж хвърлили н-Вколко бомби, съ целъ още повече да увели
чатъ паниката. Близо до хотелъ "Египетъ" 6-5 "Банкъ Ото
манъ" и една гол-5ма часть отъ публиката - 06взета отъ па
нически страхъ - е тичала по главната улица надолу къмъ 

хотелъ "Салоникъ " и като забел.-5зала че и тамъ се хвърлятъ 
бомби и има стр-5лба, връщали се обратно къмъ КРЪСТОПЖТЯ 
при хотелъ "Египетъ" и театъръ "Еденъ " . 
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На 16/29 априлъ 1903 година, презъ нощьта, сж убити 
Димитър., Мечевъ, Илия Тръчковъ и Вл. Пинговъ .. 

Георги Богдановъ. 

I'v\ иланъ f\рсовъ . l'v\ apK o Ив. Бошна l<ОВЪ 

Орце п. Йордановъ, f{онстантинъ f{ирковъ, Миланъ F\p
совъ, Георги БJГдановъ, Марко Бошнаковъ и Цвътко' Трайковъ 
сж усп-F,ли да се прибератъ въ I<вартирит-F, си. 

На 17/30 априлъ  ~e- .:=. 
Кирковъ, прилично обnе~е~= 
упътва къмъ улицата _ Сг-: - ,. 
на телеграфната станция . - ::
всички обществени и /{ pe_?7~ 
тата на пощенското зда ни: 

ковъ се опиталъ да влъз: :. -::
подаде една телеграма, ~ ::

гласно распореждането Г!а -=. 
моментъ К Кирковъ се () - .:: -  . 
бомбата обаче, часовоя i _ ~ 

Презъ сжщия день. _ 
квартирата си, находяша С: ::

толическата черква (една ':: = . Е 
/{онъ, въ която жив-F,еше е _':: : 
Пеп~) въ продължиние на 2
хвърлялъ бомби отъ ВЖ-:J-:--:
убитъ отъ воЙницит-F, . 

Когато трупътъ на G _: 
отъ кжщата и простряпЪ - :; 
войници сж искали да :-0 - ~ 

обаче Хюсни ефенди - a :- ~ -,, " 
на м·-F,стопроизшествието, ., :: 
убития атентаторъ, обърна ::'", _ 
ното: .Ето тъй се умира ~ - 
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До 17 априлъ отъ 3_ - . а 

лични ПУНlпове сж били . ~ 
само Орце п. Йордановъ 

Презъ деня, н-F,/{О.'П< " 
9ъзбудено отъ фанатиз- -..~ 
t'зтжпления - като избиsт::" 
оето, разбира се, нtмаш:: 
. гато валията Хасанъ е 

: ходилъ изъ н-F,кои ул~'.!. 
?анатизирани групи да Не -
~авалъ, че властьта ще се - . 
-~eTO на европейски вое -
::~CTBO на валията oгpa~ 

.ъ тоя моментъ най-добре е -
Губернатора, валия а 

:.. жава всичкит-F, похва .l . - -
- r,i; експлозии се яви на . - . 
2-а като я ув-F,ряваше, '-Ie " 
'" могатъ да запазятъ ре.::а 

го запрещаваше улич~ 
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: :' .дii1! I( OBЪ И Цвътко' Трайковъ 
53?тиритъ си. 
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На 17/30 априлъ - четвъртъкъ - рано сутриньта Коста 
I<ирковъ, прилично облеченъ, излиза отъ квартирата си и се 
упътва къмъ улицата "Сабри паша", кждето бъше помъщението 
на телеграфната станция. Тоя день, както предъ вратитt на 
всички обществени и кредитни учреждения, така и предъ вра
тата на пощенското здание имало часовой. Константинъ Кир
ковъ се опиталъ да влъзе въ телеграфната станция ужъ да 
подаде една телеграма, обаче старшия на поста поискалъ, съ
гласно распореждането на вла~тьта, да го обискиратъ. Въ тоя 
моментъ К. Кирковъ се отдръпва и се опиталъ да възпламени 
бомбата обаче, часовоя го промушилъ съ щика на пушката си. 

Презъ сжщия день, къмъ объдъ, Орце п. Йордановъ отъ 
квартирата си, находяща се близо до 6анкъ Отоманъ, ЗF.lдъ ка
толическата черква (една двуетажна гевгирена кжща съ бал
конъ, въ която живъеше едно италиянско семейство f\нтонио 
Пепе) въ продължиние на 2-3 часа отъ време на време е 
хвърлялъ бомби отъ' вжтрешностьта на кжщата, до като е билъ 
убитъ отъ войницитъ. ~ 

Когато трупътъ на Орце п. Иордановъ е билъ изваденъ 
отъ кжщата и прострянъ сръдъ улицата, нъколко разярени 
войници сж искали да го промушатъ съ ножоветъ на пушкитъ, 
обаче Хюсни ефенди - арапъ-бинбаши - който сжщо е билъ 
на м·Ъстопроизшествието, ги е спрълъ и, посочвайки трупътъ на 
убития атентаторъ, обърналъ се къмъ войницитъ и казалъ след
ното: "Ето тъй се умира за отечество. Нека убития да ви служи 
за примъръ, какъ тръбва да се жертвувате и да умирате за 
отечеството! " 

До 17 априлъ отъ войската и джандармерията при раз
лични пунктове сж били убити 42 души, а отъ атентаторитъ 

само Орце п. Йордановъ и Константинъ Кирковъ. 
Презъ деня, нъколко групи отъ турското население, силно 

възбудено отъ фанатизъмъ и ярость, се опитали да правятъ 
изтжпления - като избиятъ българското население въ Солунъ, 
което, разбира се, НЪмаше нищо @бщо съ атентатитъ. Обаче, 
когато валията Хасанъ Фехми паша научилъ за това, той самъ 
е ходилъ изъ нъкои улици И лично е увещавалъ разяренитъ 
фанатизирани групи да не правятъ изтжпления, като имъ е обе
щавалъ, че властьта ще се справи. Присжтствието въ приста
нището на европеЙСI<И военни параходи и енергичното вмеша
телство на валията ограничиха изтжпленията, чиито последствия 
въ тоя моментъ най-добре е схващалъ самия Хасанъ Фахми паша. 

Губернатора, валията Хасанъ Фехми паша се отличи и за
служава всичкитъ похвали. Той, още сутриныа, следъ стана
лип експлозии се яви на много мъста за да УСПОI<оява публи
ката като я увъряваше, че войската и административната Аласть 
ще могатъ да запазятъ реда и спокойствието въ града като 
строго запрещаваше уличнитъ тълпи да се намЪСЯТЪ въ раз
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поредбит-Б на властьта. Войската и офицерит-Б общо ' взето се 
държаха добре, съ ' изключение на ПОЛ'йцейскит-Б органи, ' които 
се указаха лишени отъ вс-Бкакъвъ тактъ, умение И ' предвидли
вОсть. (L'illustration отъ 27 ЮНИ 1903 г.) 

Сжщиятъ день къмъ 5-6 часа,' когато валията се е' при
биралъ ' въ квартирата си, находяща се въ махалата "Пиргит-Б" 
опред-Бления отъ по-рано съзаклятникъ Цвътко Трайковъ се 
опиталъ 'да се приближи до файтона на 'валията , обаче, билъ 
забел-Бзанъ отъ охраната и подгоненъ. ' Цв-Бтко, след"Ь ' като се 
поотдалечилъ '<ъмъ едно празно м-Бсте около една кжща, ИЗ" 
важда една бомба, запалва я ис-Бда върху нея. Бомбата из
бухва и Цв-Бтко намира своята героЙскасмърть. Тая саможер
тва на Цв-Бтко сковава на м-Бсто и валията и воЙницитt. . 

.. --- ----"1 

Хасанъ Фехми паша. 

Следъ': н-Бколко дни Георги Богдановъ, Миланъ Арсовъ, 
Марко Ив. Бошнаковъ, I<аКТО и всички останали съучастници и 
сподвижници на съзаl<лятницит-Б бtха арестувани и предадени 
на специаленъ воененъ сждъ (дивани харбъ). Всички убити атен
татори и други лица, убити презъ време на СОЛУНCI<ит-Б. атен
тати, еж погребани въ бългаРСl<ит-Б гробища въ обща гробница, 
(само Константинъ Кирковъ е погребанъ въ отд-Бленъ гробъ), 
въ горния л-Бвъ жгълъ ьъ гробищата Около малката , черква
параклисъ Св. "f\постолъ Павелъ". . 

I{аналътъ 

Каналътъ, КОЙТО биде разкритъ следъ експлозията е дъ
лъгъ 13 метра. Той е доста широкъ и високъ , че чов-Бкъ може 
свободно да се подм-Бства като се работи въ него. Пров-Брява
нето е ставало съ едно оБИl<новено духало. Каналътъ започва 
отъ магазина (баl<алница), минава подъ градския каналъ и стига 

зработенъ всъкашъ съn;ъ;:. _,r-,: 

ОЙ офицеръ-пионеръ отъ ~-'" 
При разкопването на 

= 0 самит-Б основи на банк -а 
-о една почти пречупена .- 
-ачертанъ отъ единъ ~ : . 
_ТЪ него и разнит-Б му 0- -~
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до самитt основи на банката. ТОЙ не върви по права _линия, а 
по една почти пречупена линия. Азъ видtхъ плана на канала, 
начертанъ отъ единъ инжинеръ, съ обозначение на BctKa часть 
отъ него и разнитt му отклонения. Каналътъ бt много добре 

.;... 
<tJ 
Х 
:r: 
<tJ 
\о 

<11 
Х 

40... 
:s: 
:r: 
:s: 
t:; 
<tJ 

'" <tJ '" 
а. 

о 
1: 
u 

40 
1:1:. 

<tJ,n:! 
... :<: 
ОХ 

t:; 

=' ::1 
,N ", 

"'х \о ,
;<:'"
О :!: 
.... 3: 
O ~ 

'
,а ", 
х ;<:
:r: 
rtJ !ДО 

~-= 
<tJ С: 
1: ,n
t ... 
:<: 0 
:r: 
<IJ ... 
u 
:s: 
<tJ ... 
<11:r 
:s: 
t:; 
>. 

,а 

1:1: 
О 
t:: 

.Q... 
~ 
<11 
:r: 
<tJ 

;,:: 

изработенъ ВСБкашъ съдържателя на баl{алницата, е билъ Ht
КОЙ офицеръ-пионеръ отъ българската армия (!?). 

При разкопването на канала се указа, че е имало и другъ 
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по-малъкъ каналъ, КОЙТО е отивалъ къмъ хотелъ "Коломбо" 
т. е много по на лъво отъ магазина-бакалница. Една часть 01Ъ 
тоя втори каналъ бъ почти напълненъ съ земя, която се е из
важдала отъ главния каналъ. 

Почти въ началото на по-малкия каналъ се намъриха не
покътнати две доста голtми бутилки ПЪЛНИ съ динамитъ. Ни
кой не може да си обясни защо сж били поставени тtзи бу
тилки пълни съ динамитъ безъ да се възпламенатъ въ момен
та на взрива. Специалната комисия, която ги изследва, още не 
е могла да си каже мнението ... 

L'illustration N~ 3148 отъ 27 ЮНИЙ 1903 год. 

136. Военно положение ' и първитi; р,епресалии 

Въ цълата страна се обяви военно положение и непре
кжснато - почти всiжи день - цtли дружини' войски съ па
раходи пристигаха отъ къмъ Смирна - Мала F\зия и се от
правяха въ вжтрешностыа на Македония - Скопйе, Битоля, 
Съресъ, тъй като властыа още въ началото смъташе, че се 
почва общо възстание. Поради това, едновременно съ общитt 
масови арести въ Солунъ, арестувани , бъха, като първа репре· 
салия, много първенци и заподозрени лица въ вжтрешностыа 

на Македония. Търговията и всички пжтни съобщения бъха пре
установени. Въ разстояние на една седмица къмъ Солунъ и 
вжтрешностыа на Македония се движеха сам:> войскови части. 

137. Предъ военния ' сждъ. Първиятъразпитъ 

Първитt 5-6 дНИ НИI{ОЙ не ме разпитваше. F\зъ бtхъ 
премъстенъ въ отдълна, доста голъма стая, въ която имаше 
само една дъсчена пейка . Вратата на стаята бъше денонощно 
отворена, а предъ самия входъ стоеше воЙникъ-часовоЙ. ПО нъ
кога - обикновено нощно време - офицери по двама или 
трима дохождаха при вратата, нъкои отъ тъхъ ме ругаеха, а 
други ПЪкъ само изпитателно ме изглеждаха и пакъ си отиваха. 

Часовоятъ, по заповъдь, не позволяваше никому да влъзе въ 
стаята ми, а още по-малко да се разговарямъ съ когото и да 

било. 
На 23 априлъ (6 май н. ст), на връхъ Гьорьовдень, ме за

ведоха при каймакамина Сери бей, а той съ едно писмо ме 
предаде на едиъ младъ офицеръ. F\зъ и офицера, придружени 
отъ двама въоржжени войници, слъзохме по стълбитъ на вто
рия етажъ и вмъсто въ моята стая, влtзохме въ двора на ви
ляетското управление, кждето чакаше единъ фаЙтонъ. ВСИЧКИ се 
качихме въ файтона и той потегли. Вмъсто по улицата .. Сабри 
паша", файтона потегли по улица "Мидхадъ паша" . Офицерътъ 
стоеше до мене, а войницитъ - единия ср-Е,щу насъ, а другия 
при файтонджията. Още въ началото на улицата азъ се обър

-'.-ахъ къмъ офицера и го -о 
отъ мене и да не се доб~ 

I(И каза: 

- "Защо? F\зъ те о :е- . 
- Да, но азъ отъ !П ' - .

ъленъ съ нечистотии и ~~~ 

i10лази по васъ, защото 2,{-= 
Jихъ азъ. 

Офицерътъ се дръ .:-:2 
азъ го пазя отъ гадь, ТО% 

Залавянето 

и се разчувствува. Сле:l'~ 
се обърна къмъ мене fi 

- .. Слушай, не се : _,-- ~ . 
пъкъ ако си виновенъ. - ,; ",-", 
те защити... " 

F\зъ мълчехъ и не . - ;: 
венъ, нито че съмъ невИi~--= 

пориви на турския офruе = 
Той може би се TPOГH~ - -:: 

може би пъкъ и да бtlL: · -2 ' 

което не е редкость BCP~=-= 

городство бtше една ча :..:::: 
поднесе въ моментъ на -- --:::- : 
чудна е душата на тур ч;.1 .,. 

власть! 


Файтонътъ отъ ул. ~ 

Wпенната улица "Хамидие , 
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нахъ къмъ офицера и го помолихъ да седи малко по-настрана 
ОТЪ мене и да не се доближава до мене. Офицерътъ зачудено 
ми каза: 

- "Защо? f\зъ те охранявамъ ... азъ те пазя". 
- Да, но азъ отъ нъколкодни съмъ арестуванъ и съмъ 

пъленъ съ нечистотии и гадь, която гадь ще се прехвърли и 

полази по васъ, защото вие сте съ чисти дрехи" - му отгово

рихъ азъ. 

Офицерътъ се дръпна малко настрана и виждайки какъ 
азъ го пазя отъ гадь, той схвана че азъ не съмъ лошъ ЧОВЪКЪ 

Залавянето на еди нъ отъ съзакл ятницит-Б . 

и се разчувствува. Следъ малко, съ сериозенъ тонъ, офицерътъ 
се обърна къмъ мене и ми заговори: 

- "Слушай, не се бой; ако си невиненъ Богъ ще те спаси, 
пъкъ ако си виновенъ, пакъ не се бой, защото законътъ ще 
те защити .. ," 

f\зъ мълчехъ и не можахъ да кажа нито че съмъ вино

венъ, нито че съмъ невиненъ. Но все пакъ тtзи благородни 
пориви на туРСКИЯ офицеръ ме утtшиха и даже насърдчиха . 
Той може би се трогна отъ моето внимание спрямо него, а 
може би пъкъ и да бtше чов-Вкъ добродушенъ и благороденъ, 
което не е редкость вср-Вдъ турцитt . Но за мене неговото бла
городство б-Вше една чаша пр-Всна студена вода, която ми се 
поднесе въ моментъ на гол-Вма жажда . И наистина, по н-Вкога 
чудна е душата на турчина, даже когато ТОЙ е облеченъ въ 
власть! 

Файтонътъ отъ ул.., Мидхадъ паша" изви къмъ първосте
пенната улица " Хамидие" . Въ момента, когато стигнахме до 
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"Беязъ Куле" пресръщнахме ОЩIO погръб,щно шествие, ~ДИ!-l1;> 
висщъ офицеръ отъ е.ВРOI;IеЙ~I<а'..а марина бъше ПРЧl1наI/Ъ и тъ
ЛОТО му носъха къмъ крайбръжната улица. При самото ществие 
файтонътъ спре, азъ свалих"!;>. шt:\пката си, ,а: публиката, I{ОЯТО 
вървъше .следъ КО,вчега, повечето европейски и турски офицери 
и войници моряци, почнаха да ме изглеждатъ. Tt разбраха, че 
азъ съмъ единъ отъ съзаКЛЯТНИЦf1ТЪ и продължително ме из
глеждаха. Човъшко любопитство! Шествието измина, а файтона 
спре предъ ДИЕ\ИЗИОННОТО упраВ)1ение"находяще се сръщу пло
щада при Беязъ Куле. Офицерътъ напредъ, азъ следъ него И 
войницитъ най-подиръ влъзохме въ помъщението и офицерътъ 
ме остави въ една малка стая, като при мене на 5-6 крачки 
пакъ постави двамата войници часови. Въ тази стаичка азъ 
престояхъ 1-2 часа, а следъ това офицерътъ ме въведе въ 
единъ голъмъ салонъ. 

Отъ лъво седъха нъколко турски офицери, отсръща единъ 
генералъ - Едипъ паща, началникъ на 111 армейски RОрПУСЪ, 
а отъ дъсно. седъха двама цивилни безъ шапки - - француз
киятъ консулъ Л . Стегъ и директора на параходната агенция 
"Месажери Маритимъ". Посочиха ми единъ столъ въ сръдата 
на стаята и ми казаха да седна. F\зъ седнахъ. Това бъше съ
става на учредения вече извънреденъ воененъ сждъ . 

- Какъ се казвашъ и отъ кжде си? -~ ме запита предсе
дателя на сжда. 

- Именувамъ се Георги Маносовъ и съмъ родомъ отъ 
к.юстендилъ . 

Знаешъ ли нъщо за станалото въ града? Билъ ли си 
пжтникъ въ единъ параходъ, който преди една седмица изгоръ 
- ме запита председательтъ на сжда, който бъше типиченъ 
простъ турчинъ. 

- Да, Зная, че единъ параходъ изгоръ и отъ всичко виж
дамъ, че Вие ме обвинявате , че азъ съмъ запалилъ тоя пара
ходъ. Но понеже дъянието е станало подъ французко знаме, 
сир. на Французка територия, следователно, французкиятъ сждъ 
е компетентенъ и може да ме сжди и само Ta~1Ъ ще кажа как

вото зная.! 
Председательтъ на сжда се силно разгнъви, обаче, той се 

стъсняваше отъ присжтствието на фраНЦУЗI{ ИЯ консулъ и само 
преизпълненъ отъ злоба, каза: "Добре, добре, ще видимъ. Това 
е последня работа". 

Следъ това донесоха моя куфаръ, върху който имаше 4-5 
восъчни печата. 

- Твой ли е този куфаръ - ме запита председателя. 

I F\зъ искахъ да бжда сжденъ отъ французки сждъ, но тъй като 
параходътъ изгор-Блъ JjЪ турскит-Б териториални води, следоват елно въ 
турска територия , установили да ме сжди турски сждъ, а надлежното 

обезщетение въ разм-Бръ на 120,000 ТУРСНИ лири (2,СОО,000 зл . фР.) да 
заплати турското правителство. 

-'-' Да. 

Разпечатиха куфарс 
да стана отъстола, за = .3 .,. 

Нищо не ми ,T~, :": 

стола и да П'регледаNЪ :{::: !:: 
- Но какъ? Стан . 

извика нервно предсе~ё-:--= .--= 

F\зъ станахъ праз ъ, - ~ 
казахъ, че нищо не r н ~ .3i 

Двама отъ присжт-з 
ми, между които наr'I'Бр' =. '::..:) 

френски езикъ. Франuуз 

Мостътъ, 

сж книгитъ. Подадоха 
томчета отъ романа г.з 

ние на Библиотекъ-На 
се спре да прочете HЪ,{~:---

усмихнатъ предаде KH~~a ~ 

знаеше да чете френсКt1 - - :
ното СЪ моливъ. Единъ ... . = : 
държание го на отбеля:ю...... ·.". 
бъ единъ пасажъ, въ i( -. - :: 

ната. F\зъ когато съмъ .!~-__ 

! Моятъ куфаръ е 6и..т:о. з-=-_ 
предаваше на турс/(ата Благ_ 
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.:.....;. ' Да. 

Разпечатйха куфара ' И следъ' /{ато го отвориха, казаха ми 
, -да стана отъстола, за;: Дд видя дали нt.що липсва. 

Нищо не ' МИ липса ' .:... казахъ азъ, безъ да стана отъ 
стола ида прегледамъ куфара tи. 1 

--' Но какъ? Стани, прегледай пъ/{ъ тогава отговаряй -
извика нервно председателя. ' 

f\зъ станахъ правъ, погледнахъ отгоре-отгоре дрехитt. и 
казахъ, че нищо не ми липсва и пакъ седнахъ на стола. 

двама отъ присжтствующитt. офицери прегледаха дрехитt. 
ми, между които намt.риха единъ фесъ, и нt.колко брошури на 
френски езикъ. Французкиятъ консулъ пожела да види какви 

Мостътъ, подъ който съ динамитъ бидоха повредени 
водопроводнит-t и газови тржби. 

сж книгитt. . Подадоха му ги и той виде, че това бt.ха 2-3 
томчета отъ романа на ВИI<ТОрЪ Юго  "Клетницитt.", изда
ние на Библиотекъ-Националъ. Л. Стегъ разгъна едно томче и 
се спре да прочете нt.колко реда. Следъ като прочете нt.що, 
усмихнатъ предаде книгата на председателя. Последниятъ не 
знаеше да чете френски и пожела да му се преведе отбеляза
ното съ моливъ. Единъ отъ Qфицеритt. бързо му преведе съ
държаниего на отбелязания по накрая съ моливъ пасажъ. Това 
6t. единъ пасажъ, въ който В. Юго говори изобщо за гилоти
ната. f\зъ когато съмъ челъ книгата, види се, харесалъ ' ми се 

1 Моятъ I<уфаръ е билъ задържанъ въ агенцията и едва сега се 
предаваше на турската власть. 
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е този пасажъ и съмъ го отбелязалъ. Това обърна вниманието 
на Французкия консулъ и ТОЙ посочи пасажа на председателя 
на сжда, а последния, следъ като схвана за какво се касае, 

ехидно се ЗZlсм,tи каза по т.урски: "Той още 'отъ по-раfiО се .е 
готв1:.лъ Следъ това извадиха ме отъ салона и ме отведохаIf • •• 

въ малката съседна стая, а следъ 2-3 минути и двамата фран
цузи си излtзоха. Заседанието се прекрати, а мене повърнаха 
обратно въ · Сарая ~ Ви:ляетското управление. 

Това бtше първия разпитъ. Въ разстояние на две седмици, 
почти всtки день, пакъ по сжщия начинъ ме изваждаха предъ 
военния сждъ и пакъ повръщаха въ Сарая - Виляетското 
управление. Презъ всичкото време на разпита азъ настоявахъ, 
че живtя въ Кюстендилъ и се казвамъ Георги Маносовъ и че 
турски не зная, а само български и френски. Разпитътъ ста
ваше чрезъ преводчикътъ Тефиковъ, турчинъ свършилъ воен
ното училище въ София. Следователь бtше Джемалъ бей, 
единъ извънредно интелигентенъ офицеръ маЙоръ. Председа
тель Едипъ Паша, подпредседатель Шемс:и паша началникъ 
на марината въ Солунъ. 

Въпрtки моитt признания, сждътъ искаше съ факти и 
свидетели да установи, че азъ съмъ изгорилъ парахода "Гва
далкивиръ If и много се озадачи, за дето отричахъ, че съмъ 

Павелъ П. Шатевъ, РОДОМЪ отъ Кратово, и че официално предъ 
сжда настоявахъ, че съмъ Георги Маносовъ отъ Кюстендилъ. 

Сждиит1:. забелtзаха, че съ това голо отричане азънtщо 
целtхъ, обаче, не можеха ца си обяснятъ и да се убедятъ, защо 
настоявамъ на своето. f\зъ не можехъ и не желаехъ да имъ 
обясня, изхождайки отъедно предубеждение, което въ сжщ
ность, може би, нtмаше абсолютно никакво значение. f\зъ, 
обаче, тогава идеализирахъ България и смtтахъ, че ако призная 
че СЪмъ турски поданникъ и се именувамъ Павелъ Шатевъ, съ 
това щtхъ да потвърдя, че паспорта ми е фалшивъ, а това 
мислtхъ си азъ, ще даде ПОВОДЪ за нtкой дипломатически 
конфликтъ, въ който България като държава, щtше да се 
изложи, защото никой нtмаше да повtрва, че азъ само съ 
съдействието на единъ писаръ успtхъ да се снабдя съ паспорта. 
Отъ разпита азъ разбрахъ, че сждиитt бtха съ предубежде
нието, че азъ, както и останалитt мои другари, като млади 
хора, сме изпратени едва ли не отъ HtKoe министерство отъ 
България, за да изпълнимъ акцията по опредtленъ планъ, изра
ботенъ въ София! f\зъ всячески отричахъ, че съмъ Павелъ П. 
Шатевъ. Сждиитt продължаваха да ме увещаватъ, като ми 
привеждаха документи и доказателства, обаче, азъ упорито на
стоявахъ, че СЪмъ Георги Маносовъ и че никога не съмъ 
познавалъ лицето Павелъ Шатевъ. За да удостовtри моята 
самоличность, най-напредъ сждътъ повика мои бивши учители 
при Солунската гимназия. Иванъ Гарвановъ заяви, че ме познава 
и че въ разстояние на 4 години ми е билъ учитель. При очната 

ставка азъ лично заявих~ ~~ 
:1ъже. Както Иванъ Гарвс :,;с::", 
волство се усмихваха на . 
i1РИПОвтаряхъ: "Чс;>вtкъ :-! ё 
Гарвановъ, повикаха Г. Ра:::;-:; 
учитель по математика . Ка - - : 

можеха и не трtбваше .::а -.
ме познаватъ, защото съ 7: = 
водъ за подозрение. f\зъ .:: 
Г. Раевъ, той каза: "ocbe:-r:: _ 
Обаче, азъ съ голtмо с . :Ж_ - : 
индеферентно. Повикаха и . 
ефенди. Последниятъ тоже 3 ~

- Той знае ли турсю~ 
Добродушниятъ И СЪС7:; =. 

да ме извини, обърна се .. _,;.. ,
СИ спомнямъ, какво кате _ 
слабъ ученикъ ("пек за ~'·-· - . 

Най-после , З\3 да се .: _ -~ 
телно съмъ Павелъ Шап: :;-:; 
листа, на който преди Тр .... ~:_ 
френски езикъ бtхъ писа .-" _" 
писа си. 

- Добре! Вземи пи-а: - 
f\зъ взехъ писаЛк<r.а . 

диктуваше: Оп dit q~e I(! ----:: -: 
1 I<азватъ, че смъртьв ..~ ~ 

сахъ изречението и отъ .: С . 

rтисахъ Democгite . Не че :-:: :< ~ 
да кажа на тоя интели-е: :=- "'- ::; 

е известно, сир . че това с:е _ 
и почна да сравнява PF..J< - - . 
саното изречение и ми :-! ё::..=. _ 

"S If ЯВНО личи, че почер:-~~ :: 
седателыъ на сжда CЪO_~' 7: 
вайки единъ листъ, ми '. аз~ 
долу подъ написания текс- -= 

нове отъ Околийския CЪHe~= 
ряватъ, че ти не си Гeop"~ ;: 
Ив. Шаневъ\ ВЪЗПОЛЗJ'8~ Н:= . 
гарски име Шане н1:.ма. ~; .

"Най-сетне, като те - ;. ... 
какъ ще признаешъ " - :;а - -_ 
:>1ене председателя Едип-= __ 

f\зъ се приструвахъ. 

1 Двет1> точки върху т"'. ......~." 
изглеждаха, като една и пре ;:; 
-е ше "Шаневъ". 
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,Е!>ИЯ и смътахъ, че ако призная 

енувамъ Павелъ LUатевъ, съ 
с:;,а ми е фалшивъ, а това 

. -~ за h-t,КОЙ дипломатически 
:ато държава, щ-t,ше да се 

:: повърва, че азъ само съ 
'DXЪ да се снабдя съ паспорта. 
~..-:I1 T-t, б-t,ха съ предубежде
-= ~ои другари, като млади 

С.::; нъкое министерство отъ 
,i":--a ,о опред-t,ленъ планъ, изра
"7 ;>ичахъ, че съмъ Павелъ П. 

:: э ме увещаватъ, като ми 

e.- craa, обаче, азъ упорито на
зъ и че никога не съмъ 

~. За да удостов-t,ри моята 
= :lОвика мои бивши учители 
- - -38НОВЪ заяви, че ме ПОзнава 

е билъ учитель. При очната 

ставка азъ лично заявихъ на Гарванова, че той в-t,роятно се 
лъже. Както Иванъ Гарвановъ, така и всички ('ждии съ задо
волство се усмихваха на моит-t, твърдения, а пъкъ азъ само 
приповтаряхъ: "Ч91!1-t,къ на чов-t,ка прилича .. . " Следъ Иванъ 
Гарвановъ, повикаха Г . Раевъ, който сжщо каза, че ми е билъ 
учитель по математика . Както той, така и Иванъ Гарвановъ не 
можеха и не тр-t,бваше да кажатъ друго, нито да отречатъ че 
ме познаватъ, защото съ това безъ друго щ-t,ха да дадатъ по
водъ за подозрение. f\зъ пакъ отричахъ. При очната ставка съ 
Г. Раевъ, той каза: "освенъ по лице, познавамъ го и по гласа!" 
Обаче, азъ съ гол-t,мо спокойствие отказвахъ и се държахъ 
индеферентно. Повикаха и учителя по турски езикъ Едхемъ 
ефенди. Последниятъ тоже заяви, че ме познава. 

-- Той знае ли турски -- запита председателя. 
Добродушниятъ и състрадателенъ Едхемъ ефенди, по-скоро 

да ме извини, обърна се къмъ председателя и му каза: "Добре 
си спомнямъ, какво като ученикъ по турски езикъ б-t,ше много 
слабъ ученикъ ("пек заиф-иди, паша хазретлери"). 

Ней-после, за да се докаже съ документъ, че действи
телно съмъ Павелъ LUатевъ, а не Георги Маносовъ, донесоха 
листа, на КОЙТО преди три години на зр-t,лостния изпитъ по 
френски езикъ б-t,хъ писалъ темата си. f\зъ отказахъ и под
писа си. 

О Добре! Вземи писалката си и пиши -- каза Джемалъ бей. 
f\зъ взехъ писалката, приготвихъ се да пиша, а той r4И 

диктуваше: Оп dit que la mort n'est pas un mal" 1. Нзъ напи
1 Казватъ, че смъртьта не е нещастие. 

Сахъ изречението и отъ долу, безъ да ми каже Джемалъ бей, 
писахъ Democrite. Не че това бtха думи на Democrite, а искахъ 
да кажа на тоя интелигентенъ ревностенъ офицеръ, че това ми 
е известно, сир. че това не ме плаши. Джемалъ бей взе листа 
и почна да сравнява ржкописа отъ зр-t,лостния изпитъ съ напи
саното изречение и ми каза: ето пр буквата "а " и по буквата 
"s" явно личи, че почерка е сжщия. f\зъ пакъ отказахъ. Пред
седательтъ на сжда сърдито се обърна къмъ мене и, посоч
вайки единъ листъ, ми каза: "Ето това е твоя портретъ, отъ 
долу подъ написания текстъ личатъ подписит-t, на всички чле
нове отъ ОКОЛИЙСКИЯ Съветъ и тъ съ подписит-t, СИ удостовъ
ряватъ, че ти не си Георги, а си Павелъ и че си синъ на Поце 
Ив. LUаневъ\ Възползуванъ отъ това, азъ заявихъ че на бъл
гарски име LUaHe н-Бма. Пашата ехидно се изсм-t,. 

"Най-сетне, като те предамъ на полицията, ще видишъ 
. какъ ще признаешъ" -- заканително и грубо се обърна къмъ 
мене председателя Едипъ паша. 

f\зъ се приструвахъ, че ' не разбирамъ турски и продъл

1 Двет-В точки върху турската буква "т" б-Вха толкова малки, че 
изглеждаха, като една и председателя вм-Всто да прочете "Шатевъ", че
теше "Шаневъ". 
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жавахъ да мълча. Въ тоя моментъ Едипъ паша , се ,обърна къмъ 
сж.диит-Б и имъ каза: "Н-Бма ли да бж.де по-добре, ако се~еле
графира въ к.ратово да се доведатъ родителит-Б му -:- баща 
му и майка му - че да видимъ тогава!?" На · това предложение 
на Едипъ паша, тихо се противопостави коменданта на мари
ната Шемси паша и каза: "Господинъ Председателю, отъ пи
смотО И рапорта на кратовския каймакаминъ се установява съ 
свидетели, че той не е Георги, а е Павелъ, обаче, въ рапорта 
се казва, че баща му е билъ доста почтенъ и порядъченъ 
чов-Бкъ и излишно И безц-Блно е да се повикватъ, защото и да 
дойдатъ, не го ли виждате той всичко отказва. Той и слънцето 
отказва, ще откаже и т-Бхъ и съ това ще се свърши всичко. 
За насъ сж.дии е важно това ли е лицето" което е извършило 
престж.пното д-Бяние, а че той се казвалъ Георги или .павелъ, 
н-Бма значение. 

I\зъ харесахъ тази аргументация на подпреДQедателя и при 
първия моментъ следъ като завърши ТОЙ, ' когато започнаха 
отново да ме увещаватъ да призная, азъ отричахъ като зая

вихъ: "I\ко вчера съмъ се казвалъ Павелъ, днесъ се казвамъ 
Георги и НИКОЙ не може да ми . запрети още утре да не се 
казвамъ Мехмедъ". 

- Тъй ... тъй! ... За тебе е все едно, но за насъ не е 
- отговори следователя Джемалъ бей. 

Разпитътъ по тоя "кардиналенъ" въпросъ се приключи и 
минаха на другъ. 

- Защо подпали именно французкия параходъ, когато 
сж.щия день е имало другъ, италиянски параходъ, много по

хубавъ, по-гол-Бмъ - запита ме председателя. 
- Защото горе-долу познавамъ френски езикъ и по-лесно 

ми б-Бше да пж.тувамъ съ фреНСI-<И параходъ. 
- Друго н-Бщо? 
- Нищо повече н-Бма какво да кажа. 
Въпросит-Б ми се задаваха единъ следъ другъ, като на 

вdкивъпросъ отговаряхъ. Сж.диит-Б явно схванаха, че азъ отго
варяхъ на въпросит-Б имъ, само и само да се изпълнятъ фор
малноститi; по процедурата на сжда. 

- Принадлежишъ ли къмъ нъкое съвременно социално 
учение? - ме запита най-сетне Тефиковъ. 

Престорихъ се, че не го разбирамъ. 
Тефиковъ пакъ бавно, ясно ми обясни питайки ме - дали 

се числя въ н-Бкоя организация и каква е тя - национална 
или социална. 

I\зъ разбрахъ тенденцията, която искаше да прокарва Те
фиковъ и заявихъ: "Не принадлежа къмъ никаква организация 
национална или социална, а само съмъ македонецъ". 

Сждътъ искаше да призная, че съмъ анархистъ, защото 
веднага следъ атентата, по внушение на българския търговски 
консулъ, 1\. Шопов"Ь, се разгласи по града, че атентаторит-Б не 
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гарски дипломатически представитель, предъ СВОИТЕ колеги'~БЕ 
поставенъ на ТЕСНО и едва ли не' изобличенъ,че макеДОНСКИТЕ 
българи действуватъ не толкова противъ ТУРСКИТЕ, ОТКОЛl{ОТО 
противъ европеЙСКИТЕ интереси. А . Шоповъ по ВСИЧКИ револю

Павелъ ШатеВ1. - Въ Мэнедония подъ робство . 18 
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ционни акции вжтре въ Македония поддържалъ едно друго 
становище, което при наличностыа на всичко това, което. стана 

"въ Солунъ мжчно вече можеше да се поддържа. Отъ тамъ, 
може :би, бtше и голtмото му озлобление и всячески искаше 
да представи, че това дtло не е на народни, национални дейци, 
а дtло на еюалтирани млади хора, наистина македонци-бъл
гари,tlO по убеждение анархи~ти. 

138. При сждебното дирене 

Всичкото, каквото казвахме ние подсждимитt, се отбелtз
ваше въ специални протоколи, въ които отъ ДБСНО бtха въ
проситt, а отъ лtво - отговоритt на обвиняемитt и свидете
литt. Всtки листъ се приподписваше отъ насъ и това бtха 
доказателствата, възъ основа на които военния сждъ трtбваше 
да решава и да се произнесе за присждата. Никакъвъ проку
роръ, никакви адвокати нtмаше. Ние бtхме сЖ,дени отъ извън
реденъ воененъ сждъ по една най-проста и кжса процедура. 
СЖ,ДЪТЪ продължи разпита около 25 дни, тъй като всtки по 
отдtлно се разпитваше, а по нtкои въпроси се правtха очни 
ставки и се събираха доказателства. Презъ последнитt 12-15 
ДНИ, всички атентатори отъ Сарая (Вилаетското управление) 
бtхме премtcтени въ специално направени нови, малки, много 
влажни и тъмни стаички, задъ външната стенна ограда на Бе
язъ-Куле. Вратитt на келиитt бtха наредени една до друга и 
денонощно бtха затворени, като предъ ВСБка El.paTa стоеше 
часовой -войникъ, а въ ВСБка килия имаше само по единъ отъ 
насъ. Въ килията освенъ една рогозка и една стомна вода 
нищо друго нtмаше. Всtки день редовно ни даваха по единъ 
килограмъ хлtбъ. Никаква друга храна не ни даваха, пъкъ и 
абсолютно невъзможно бtше да си набавимъ такава отъ свои 
лични срБдства. Въ продължение на 1-2 седмици нито единъ 
пЖ,ть не ни извадиха за разпитъ предъ сЖ,да. Военниятъ сждъ 
презъ това време е разследвалъ другитt лица, заподозрени и 
съучастници въ съзаклятието и арестувани въ Солунъ и Велесъ. 

При сЖ,дебното следствие се установи, че динамита е до
шелъ ртъ Велесъ. Една специална комисия на чело съ Дже
малъ бей зиминала за Велесъ и въ продължение на нtколко 
дни проследили всичко и въ резултатъ въ Солунъ бtха дове
дени 15-20 души българи отъ града Велесъ, обвинени като 
съучастници въ съзаклятието. Между ТБХЪ бtха: Гйошо попъ 

Йордановъ - бащата на Орцето, Петъръ п. У10рдановъ (не
говъ братъ), Иванъ, Илия и Гиго п. Йорданови - синове на 
Пе1ЪРЪ п. у'lордановъ, Илия Малинкинъ - комисионеръ-експе
диторъ, f\лексо Миновъ (канико) у когото били намtрили НБ
колко пакети съ динамитъ, поради което той се билъ хвърлилъ 
отъ една стълба, за да се самоубие, обаче, бt останалъ живъ, 
свещ. Лазо Органджиевъ, Борисъ Къртовъ и още нtколко 
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граждани отъ Велесъ и Хр. и Йор. Зулфови (братя) отъ Ку
I<УШЪ, Тодоръ Органджирвъ предварително успЪ да се укрие 
и презъ Сl<опйе заминава за България. Поради изчезването на 
тоцоръ Органджиевъ, властьта не можа да узнае отъ кжде е 
изпратенъ динамита въ Велесъ. Препращането на динамита 
отъ Кочани до Велесъ знаяха само Т одоръ Органджиевъ и Т0

доръ !1лександровъ. Последниятъ по една съвсемъ друга афера, 
З-Д'седмици по-рано бъше арестуванъ и бъше въ Скопския 
окржженъ затворъ "Куршумли ханъ", а .Тодоръ Органджиевъ 
избъга отъ ржцетt. на полицията. 

139. Въ затвора "Беязъ Купе" 

Отъ продължителното стоене на едно мъсто и отъ голъ
мата влага въ келията, отъ денонощната тъмнина и физичеСI<О 
изтощение и умствено напрежение бъхъ съвършено отслабналъ 

Изгледъ отъ Солунъ съ ,,6еязъ-куле", специаленъ политически 
затворъ за българитъ. 

и не можехъ да изяждамъ цълия си затворнически хлЪбъ. 
Единъ-два дни наредъ повръщахъ хлъба, I<ОЙТО ми се подна
сяше. Гвардиянинътъ ме запита защо не вземамъ хлЪба. 

Не ми се яде - му отговорихъ. 
Да не си боленъ? 
Не. 
!1 защо отказвашъ да вземешъ хлъба - настояваше 

гвардиянина. 

- Имамъ хлъбъ и ми е достатъченъ за днесъ. 
Гвардиянинътъ Реджебъ не ми повърва и доложилъ на 

началника на караула и следъ 1-2 часа пристигна единъ под
полковникъ съ две цивилни лица, единиятъ отъ I<ОИТО бъше 
лЪкарь. Отвориха вратата, ИЗВИl<аха ме и питаха дали сьмъ 
боленъ. 
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- Не съмъ  отговорихъ азъ. 
FI защо не се хранишъ? 

- Защото не ми се яде. 
Лъкарьтъ изпита пулса ми, хвана ме по челото и следъ 

малко всички си отидоха . 

Това мое нежелание да приема хлъба се изтълкува като 
гладна стачка и дойдоха да провърятъ, какво е здравословното 
ми състояние. Турскитъ военни и граждански чиновници 
обикновено груби - при подобни случаи почти всички сж много 
чувствителни и отзивчиви. Да се откаже хлъба, това споредъ 
тъхнитъ разбирания, бъше силенъ протестъ, който е равноси
ленъ на опитъ за самоубийство. 

Въ разстояние на повече отъ две седмици, ние бъхме въ 
тъмнитъ и извънредно влажни келии и единственото ни раз
влечение бъше да се изnравимъ на крака, да застанемъ при 
вратата и презъ малкото прозорче-отверстие да гледаме отъ 

сръща часовоя, който стоеше въ малкия коридоръ на 50 санти
метра д.о вратата. 

Една сутринь, предъ съседната до мене килия, въ която 
бъше Георги Богдановъ,се вдигна голъмъ шумъ. Георги ви
каше отъ болки, а часовоя сърдито движеше Ilушката си. Вдигна 
се тревога, дойде гвардиянина и началника на караула, отво
риха вратата на килията и почти полумъртавъ, облянъ въ 
кръвь, извадиха Богдановъ отъ килията и го оставиха въ ко
ридора . Часовоятъ съ щика на пушката си бъше наранилъ въ 
гърдитЪ Георги Богдановъ. Пристигна единъ офицеръ и почна 
да разпитва какво е станало. Войникътъ му каза, че арестан
тина извадилъ ржката си вънъ отъ прозорчето и се опитвалъ 

да отвори вратата, за да бъга! Всички се зачудиха каква е 
тази постжпка отъ страна на Георги, когато вратата е заклю
чена. Войникътъ, обаче, настояваше на своето. Следъ малко 
всичко се изясни. Георги Богдановъ, вследствие на уединения 
арестъ, отъ много мисли, тревоги и мжчения изгубилъ равно
весие и несъзнателно извадилъ едната си ржка презъ прозо

реца, и види се е хващалъ ключа на вратата. Войникътъ, 
виждайки това, тутакси вдигналъ пушката си и презъ прозор
чето съ върха на ножа е наранилъ въ гърдитъ арестувания, 
за да го ОТКЛОНИ отъ вратата, безъ да знае на какво се дължи 
това ржкомахане. Пристигна единъ градски лъкарь, прегледа 
Георги Богдановъ и единъ фелдшеръ превърза раната му. 
Георги Богдановъ премъстиха въ една съседна стая, кждето 
той отъ време на време високо викаше и самъ на себе си от
говаряше. Така Георги Богдановъ щъше да стане жертва, обаче, 
по една случайность бъше леко раненъ. 

140. Въ килията 
Отъ продължителенъ сънь или отъ килийната влага, щомъ 

заспъхъ, веднага почвахъ да сънувамъ, а често пжти и да бъл

нувамъ. Въ съня си ви,. - ~ ::: 
презъ живота си не СЪ" : -';: 

Всичко това азъ OTдaBaг~ 
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нувамъ. Въ съня си виждахъ разни лица и нi;ща, които никога 
презъ живота си не съмъ виждалъ, даже и не съмъ мислилъ., 

Всичко това азъ отдавахъ на продължително спане, изтоще
ние, слабость и главно на голi;мата влага. Поставенъ въ съ
вършено тъмна стаичка, изолиранъ, нищо не ми оставаше друго 

освенъ да спя. Следъ малко сънь, събуждахъ се отново и па къ 
главата ми тегнi;ше и пакъ заспивахъ, защото нi;маше кжде 
да употрi;бя своитi; физически сили, нито пъкъ при такова по
ложение можеше да се мисли изобщо. Отъ друга страна и вла
гата безъ друго действуваше, та бi;хъ постоянно въ едно осо
бено сънно състояние на умора. Уединениятъ затворъ е най
лошото наказание, което "културния" човi;къ е измислилъ. 
Грубитi; и жестоки наказания, които въ далечното минало еж 
били на.rагани на осждени, като: изгаряне живи, набодване на 
остри колове, убийство съ стрела, ножъ или друго оржжие, 
пъкъ даже и бесилката, като наказания, бледнi;ятъ предъ мо
дерното наказание - уединението. "Културниятъ" човi;къ е 
ИЗмислилъ много научни, технически изобретения, които уле
сняватъ живота или труда на човi;ка, но едновремено съ това 
е изнамi;рилъ и най-жестокото наказание  строгия и уеди
ненъ тъмниченъ затворъ. 

141. Едно съновидение 

Една сутринь се събудихъ и подъ преснит't впечатления 
отъ преживi;ния сънь, КОЙТО ми направи голi;мо впечатление, 
започнахъ да си го възпроизвеждамъ и тълкувамъ. Съньтъ ми 
бi;ше следния:  единъ следъ другъ чухъ нi;колко пушечни 
гърмежи и видi;хъ, че гъстъ пушекъ се издигаше нагоре. Въ 
тоя моментъ въ срi;дъ едни гробища видi;хъ една отдавна поз
ната на мене жена, че плаче върху единъ гробъ - оплакваща 
своитi; двама синове, които наскоро били ужъ починали. Въ 
продължение на нi;колко минути азъ всячески се стараяхъ да 
изтълкувамъ тоя си сънь. Давахъ му ту едно тълкувание, ту 
друго и все пакъ си казв~хъ: сънь, като сънь  въ тази тъмна 

и влажна КИЛИЯ подобни съновидения сж обикновенно явление. 
Презъ живота си бi;хъ виждалъ съ стотици различни сънови
дения, но повечето сж били съ обикновенно значение, но Hi;
колко съновидения Сж се така изпълнили и азъ много пжти 

дълбоко СЪмъ се взиралъ въ тi;хъ, за да извадя нi;кои заклю
чение или да си обясни Hi;Koe бждеще с I:: битие или случка. 

Обикновенно се казва, че "сънищата... нi;матъ никакво 
значение или нi;що общо съ сждбата на човi;ка. Ето защо на 
тi;хъ не трi;бва да се отдава абсолютно никаква Bi;pa и зна
чение". Това не е Bi;pHO. Както въ древнит't времена египтя
нитi;, финикийцитi; и др. народи сж се занимавали съ тълкува
нето на сънищата и въ най-новитi; времена редъ писатели, 
професори и психолози се занимаватъ съ сънищата. 
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Още Шекспиръ е отдавалъ гол-Бмо значение на сънищата, 
К9ето се илюСтрира съ думит-Б на Хамлетъ: "Да бждешъ или 
не". Ето въпроса. F\ми сънищата ... 1 

. "В1;> съня е истината; въпр-Бки всички прикрития въ ве
личие или унижение, ние познаваме нашето собственно азъ".2 

. "Въ съня душата не спи, нейниятъ апаратъ остава интак
тенъ"З 

Хора на науката се занимаватъ съ сънищата. Сънищата 
съдържатъ предимно желанията и тежненията на този, който 
сънува. Т-Бзи желания или тежнения могатъ да бждатъ съзна
телни или несъзнателни. Съньтъ съвършенно не е самоизмама 
и едни н~координирани впечатления, а извира изъ нашата ду

шевна ~ъкровищница. 

Сънищата иматъ много н-Бщо общо съ сждбата Аа "този, 
КОйто сънува и на т-Бхъ при компетентно тълкуване тр-Ббва да 
се отдава в-Бра и значение (Д-ръ р. Цалмоновъ). 

Въ историята на всички времена, съньтъ е заемалъ едно 
особенно м-Бсто и чов-Бчеството винаги се е занимавало съ 
проблемата на сънищата. Въ миналото хората винаги еж били 
наклонни да предсказватъ поср-Бдствомъ сънищата бждещето. 
Така още по времето на арабит-Б, на евреит-Б, на персийцит-Б и 
вавилонянит-Б ср-Бщаме хора, които сж се занимавали съ гадаене 
на сънищата. Така наприм-Бръ, известенъ е случая съ Креза въ 
време на неговит-Б борби съ Кира, завладяването · на Тиръ отъ 
l\лександъръ Македонски, случаи които сж били предсказвани 
поср-Бдствомъ сънищата. Сжщо така и отговорит-Б на Делфий . 
скит-Б оракули, които Т-Б сж давали въ полубудно състояние на 
ония, които сж се явявали въ храма на Делфи, често пжти сж 
били отъ гол-Бмо значение за древнит-Б гърци. Римлянит-Б и 
елинит-Б сж предприемали всичко, като сж се допитвали .пред
варително или до жрецит-Б на Делфи .или до собственит-Б си 
сънища. Твърди се, че F\вгустъ запов-Бдалъ да се започне сра
жението при Филипи благодарение на съня на своя л-Бкарь, а 
сжщо така, че Константинъ Великий, който сънувалъ орелъ 
съ кръстъ, подъ тоя знакъ победилъ противницит-Б си. 

Маса сж легендит-Б, преданията и анекдотит-Б, които ни 
свидетелствуватъ за значението и важностьта на сънищата, а 

сжщо така и за онова влияние, което съня може да окаже въ 

художествениятъ и творчески животъ. Така наприм-Бръ, гол-Б
миятъ италиянски музикантъ Тартини твърди, че неговата "Дя
волска соната" му е била изсвирена отъ самиятъ дяволъ. За
раостра, Рафаелъ, Моцартъ за много отъ своит-Б работи сж 
били вдъхновявани отъ сънищата си. 

F\ртемидоръ, който е жив-Блъ въ Jj-я в-Бкъ следъ Христа, 

1 G. Н. Fichte. 
2 Scholz 
з Delbeuf. 
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започва пръвъ да се занимава съ символичното тълкувание на 

сънищата. За да може единъ чов-Вкъ да схване смисъла на 
единъ сънь, споредъ F\ртемидора, трtбва да се пренесе въ по
ложението на оногова, КОЙТО сънува и да се помжчи да изтъл-. 
кува, за какви мисли може да се отнася ТОя сън!:). Сжщо така 
сж подчертавали значението и тълкуванието на сжнищата. Мо
дерното разрешаване въпроса за СЖНl:lщата и т-Вхното значение 
ни дава нtмскиятъ философъ Щернеръ, който принадлежалъ 
къмъ идеалистичната школа. Първи, обаче, се опитва да обясни 
научно феномена на сънищата и дори да създаде въ това от
ношение HtKaKBa школа, професоръ Сигмундъ ФроЙндъ. 

За да можемъ да обяснимъ сънищата и да разберемъ 
тБхната символистичность, тр-Вбва преди ВСичко да не се за
бравя, че въ по-раншнит-В времена символиката е била изпол
зувана много повече отколкото днесъи че тая символика не е 

била изключително право на поетитt. 
Още F\ристотель е казалъ: въ будно състояние вс-Вки чо

в-Вкъ се движи въ единъ общъ св-Втъ съ останалит'В хора, до 
като на сънь вс'Вки чов'Вкъ си има своя собственъ св'Втъ. Бол
нитtсънуватъ за здраве, влюбенит'В - за любовь, ония които 
мечтаятъ за щастие - сънуватъ богатство и власть. Нашитt 
сънища сж преди всичко отражение на нашит'В желания и тукъ 
може да се създаде правилото, че съня въ всички случаи, при 

които нашето желание е така гол'Вмо, че поглъща ц'Влото наше 
съзнание, създава ония образи и положения, КОИТО се явяватъ 
като изразъ на изпълненитt наши желания. 

Освенъ сънищата, има и другъ родъ сънища, които могатъ 
да се нарекатъ телепатически. На първо мъсто такива сънища 
се пораждатъ отъ надеждитt на опасенията, които занимаватъ 
чов'Вка въ будно състояние и поглъщатъ всец-Вло неговото 
внимание. Ако човtкъ прежив'Ве единъ такъвъ сънь, той се 
чувствува критически неспособенъ да прец'Вни, дали тоя случай 
се е разигралъ въ будно състояние или на сънь . И ВЪ тоя слу
чай може да се каже, че чов'Вкъ изпълнява на сънь всички 
ония желания, които го занимаватъ въ будно състояние. 

Изразъ на това дава Хебелъ въ своята мисъль: Единъ 
сънь не може да ни дава ОСНОвание да предскажеме онова, 

което ще стане съ даденъ чов'Вкъ, но благодарение на такъвъ 
сънь ние можемъ да знаеме, какво ще направи той . 

Независимо отъ тия категории, има и такива сънища, които 
винаги сж TtCHO свързани съ нtкой по-силенъ ефектъ. На сънь 
чов-Вкъ прежив'Вва отново н'Вкое неприятно или радостно съ
битие, което е прежив'Влъ въ последнитt дни. 

Въ вс'Вки случай върху създаването на еднаiп;:mожителна 
теория, както за астралното ТЕЛО на чов'Вка, така и върху cъ~ 
нищата, ученит'В ще има още много да работятъ, да предприе
матъ много опити, до като създадатъ н-Вщо положително.1 

Изъ в. "УТРО". 
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"Чов-Бкътъ е единъ живъ радиоапаратъ, казва французкия 
професоръ Лаковски. Bъ~ чов-Ешкото т-Ело сж събрани, течатъ 
и се излжчватъ електрически лжчи и вълни и нашиятъ орга

низъмъ представлява и емисионна и приемателна станция въ 

едно и сжщо време. 

Тази необикновенна и интересна теория на парижкия ученъ 
не е само духовита приказка, но заключение, основано върху 

дългогодишни, внимателни научни изследвания и безброй опити, 
направени въ лабораториит-Е, въ продължение на двадесеть 
години. 

Професоръ Лаковски въ една статия за електричеството 
въ чов-Ешкото т-Ело казва, че всичкит-Е досегашни таинствени 
процеси, духовни и т-Елесни у чов-Ека, каквито сж телепатията, 
сугестията и други ни довеждатъ до убеждението, че въ сжщ
ность, нашето т-Ело представлява единъ радио-апараiъ, съ по
стоянно излжчване на електрически вълни, а възъ основа тъкмо 

на т-Ези излжчвания ще можемъ да разрешимъ всичкит1> тайни 
около чов1>шкия телесенъ и духовенъ животъ. . 

"Но отъ що произлиза това таинствено излжчване на еле
ктрически вълни въ нашето пло и отъ какво естество сж п? 
Споредъ моит1> най-последнн изследвания, може по единъ не
съмненъ начинъ да се докаже, че изворътъ на всичкото еле

ктричество въ чов1>шкото т1>ло е малката жива клетка. Нашето 
т-Ело е изградено отъ билиони клетки. Съставнит1> влакънца 
на клеткип сж подобни на една мрежа отъ жици и иматъ 
сжщото свойство, както и радио-апарата: могатъ да приематъ 
и разнасятъ електрически вълни. 

Всичкитъ досег ашни проучвания сж доказали, че малката 
клетка отъ живото чов1>шко т1>ло е, наистина, найсчудната и 
най-съвършена машина на св1>та. Клетката е така съвършенно 
построена и толкова сложна, че и до днесъ, дори и при най
внимателно микроскопическо разглеждане, тя не могла да бжде 
проучена. И днесъ тя · още крие въ себе си много тайни за уче
ния. F\зъ усп1>хъ да ОТКРИЯ въ клетката всичкит1> съставни части 
на единъ радио-апаратъ, кондензаторъ, жици, индукционенъ 

калемъ, резонаторъ и т. н . Разбира се, всичко това е въ много 
малъкъ видъ. Н1>що повече, вс-Ека чов1>шка нл1>тка има своя, 
самостоятелна дължина на вълната си. 

Ц1>лиятъ чов1>шки ЖИВОlЪ може да се обясни, като едно 
постояно струене и излжчване въ т1>зи миниатурни апарати въ 
т-Елото (клеткит1». . 

_ Вълни съ · различна дължина и съ разни действия се из
лжчватъ отъ клеткит1>, кръстосватъ се и създаватъ основата 
на своя животъ. Всичкит1>, ' следователно, прояви на нашия жи
вотъ, сж ВЪ сжщность, само електрически процеси, а нашето 

т-Ело е най-чудниятъ електрически акумулаторъ. И когато това 
електрическо равновесие се неруши, "!'огава дохождаме до бо
лестит-Е . .. 

Чудното предназна~= -. _ 
nло е мжчно да се 0 ....." -

чов-Ешкото т-Ело играе sz  . 
организъмъ - това дне--;:: :: :: 

Таинственит-Е и ч · _~ ;:: 
жлезит1> съ вжтрешна - Cё.-; -~ · 
степенна роля въ Ч09 :'_ 

направляватъ не само Ф 

Н1>мскиятъ л1>карь -
оригиналенъ методъ за :- : : 
ството на хормонит1>.. . - ... 

Както е известно С.7 .- · _ 
ц-Еляне психическото C1::~ :
учението на Фройдъ B~ с-. , 

ключва н1>какси, се проя:вs;3G 
излизатъ на повърхнсс .. : 
стени", както се изразяв.::: :--= 
чатления, настроения, ,,·с 3._;: 

новит-Е лжчи, които даsэ:--" -: 
физическия организъмъ, с = ;::
Бъ психическия оргаНИЗ1:: -.,. :: 
гатъ да хвърлятъ св-Ет v= 
нашето т-Ело . . Ще спо:·:е:;~ = 
- като сънищата на глэ.: е:_ 

свързката между опрецъ~€ 

:-анизма и сънищата. до:-с:-  : -= 
зъ сжщность, е много по·.: -::..- : 
атъ т-Ези или он-Ези веш~_= 
зит-Е съ вжтрешна сек E:':.~ . 

За да докаже прэзи.-:.<"::
= направилъ редица ОПhW . -: -

lреди да ги постави да 

т1> виждали чудесни с--
tfНTepeCeHЪ . пеЙсажъ, сл:uz. 
зали си, че се намират~ _ ", .... ;: 
<5жбречната жлеза преду.~= · 
пасности, преследвания . 1'13-:'" "" 

ов-Екъ се пробужда, най - 
- :жритъ съ студенъ ПОП: . 

СЪ две думи физич.е;: 
=:.шкия организъмъ сж С "' '''  

...:.ата на чов1>ка, ц-Елата таз 
~уваща-въпр1>ки ОТРИL:ё. е 
~ течение на времето ще с=. 

-J1НaTa .•• 

1 В. "Миръ" бр. 10]5б~l' 
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, ?здиоапаратъ, казва французкия Чудното предназначение на радио-вълнитЪ отъ чов-Бшкото 
:: ..:J~ OTO ТЕЛО сж събрани, течатъ тЕло е мжчно да се обясни напълно. Но че електричеството въ 

.• "'чи и вълни и нашиятъ орга ЧОВБШКОТО тЪло играе важна роля върху здравия и болния 
-!:-!3 и приемателна станция въ организъмъ - това днесъ е вънъ отъ вс-Бко съмнение. 

ТаинствеНИТБ и чудни вещества, които се изработватъ отъ 
.:;С;:На теория на парижкия ученъ жлезит-Б съ вжтрешна секреция - ХОРМОНИТБ - играятъ първо
9С" заключение, основано върху степенна роля въ ЧОВБШКИЯ организъмъ, като опреДБЛЯТЪ и 
'":И изследвания и безброй опити, направляватъ не само физичеСКИТБ, но и психическит-Б процеси... 
:=> продължение на двадесеть 

НБМСКИЯТЪ л-Бкарь Слосовъ уСПБЛЪ да открие единъ много 
оригиналенъ методъ за опред-Бляне присжтствието и количе=.: ":= статия за електричеството 
ството на ХОРМОНИТБ . . . по сънищата.I(ит-Б досегашни таинствени 

Както е известно сжнищата играятъ ГОЛБма роля за опре.....5 '51<3' каквито сж телепатията, 
д-Бляне психическото състояняе на даденъ субектъ. Споредъ-" ~O убеждението, че въ сжщ
учението на Фройдъ въ сънь, когато нашето съзнание се изЕ '=' е-=1 ИНЪ радио-апаратъ, съ по
ключва н-Бкакси, се проявява нашето подсъзнателно "азъ" и,,,,'C<r: зълни, а възъ основа тъкмо 
излизатъ на повърхностыа всичкит-Б наши сподавени "изм-Б~ ': :: разрешимъ всичкит-Б та~ни 

- эснъ животъ. стени", както се изразяватъ психоанаЛИТИЦИТБ, желания, впе
чатления, настроения, усБщания. Сънищата, подобно на рентге7ёинственб ИЗлжчване на еле
новит-Б лжчи, които даватъ представа за това, което става въоо! ::пъ какво естество сж тЪ? 
физическия организъмъ, ОСВБтляватъ процеСИТБ, които ставатъ~~.;: е:,:вания, може ПО единъ не
БЪ психическия организъмъ. Сега се изяснява, че сънищата мо<€: ; fЗВОрЪТЪ на всичкото еле
гатъ да хвърлятъ св-Бтлина и върху физическото състояние на:: ·13.1;<ата жива клетка. Нашето 
нашето тБло. Ще споменемъ за явленията, известни вс-Бкиму~;;етн и. Съставнит-Б влакънца 
- като сънищата на гладенъ и ситъ стомахъ, които показватъ"'.,::<;а ;>1 режа отъ жици и иматъ 
свързката между опред-Блено физиологическо състояние на ор-"'~? rюта: могатъ да приематъ 
ганизма и сънищата. Докторъ Слосовъ твърди, че тъзи свързка, 
въ сжщность, е много по-дълбока, защото сънищата зависятъ-~""Jf сж доказали, че малката 
отъ ТБЗИ или ОНБЗИ вещества, които се изработватъ отъ жлеn::o е. наистина, най"чудната и 
зитЕ съ вжтрешна секреция.,~ ~;; еП<ата е така съвършенно 

1:; r! ,3,0 днесъ, дори и при най За да докаже правилностыа на своето гледище, Слосовъ 
-_'ЕЖ.:tане, тя не могла да бжде е направилъ редица опити. Той инжектиралъ на своит-Б пациенти, 

=.-~ ::ебе си много тайни за уче преди да ги постави да спятъ, хормони отъ мозъчния нарастЪкъ 

,- Е -'{д:-ё всичкит-Б съставни части и т-Б виждали чудесни сънища, мили, хубави и приятни хора, 
,Е -;з.аторъ , жици, ИНДукционенъ интересенъпейсажъ, слушали великолепна музика, въобража

вали си, че се намиратъ въ рая. Наопаки, хормонит-Б отъ над• 1А: се. всичко това е въ много 
• ,; ', г ЧОВБшка I<л-Бтка има своя, бжбречната жлеза предизвиквали ужасни сънища съ смъртни 
= -:-~ си . опасности, преследвания, явяване на чудовища, падания и смърть . 

ЧОВБКЪ се пробужда, най-после, съ силно сърцебиене и ц-Блъ 
- 'i"sзи миниатурни апарати въ 

.,е да се обясни, като едно 
покритъ съ студенъ потъ. 

Съ две думи физическото и ПСихическо състояние на чо
,г '1 съ разни действия се из в-Бшкия организъмъ сж преплетени необикновено т-Бсно. l Ду
::а:- ъ се и създаватъ основата шата на чов-Бка, ц-Блататази неизследвана, но все паl{Ъ сжще

:"':: :='7e ."IHO, прояви на нашия жи ствуваща-въпр-Бки отрицанието на материалистит-Б - область, 
~\{П)ически процеси, а' нашето съ течение на времето ще стане дост:Жпна й уловима за меди
~ ё ;<умулаторъ. И когато това цината . .. 

• ~ ;..!. тогава дохождаме до 60
1 В. "Миръ" бр. 1015б~и 10142 отъ 25. У. и 5. IV. 1934 г. 
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142. Предъ сжда. Прочитане на прнсждата. 

Бъше се изминало около единъ , часъ, отъ както бъхъ се 
събудилъ и искахъ да тълкувамъ своя сънь, когато задъ сте

ната, отъ къмъ улицата, едно следъ друго слушахъ какъ пре
минаваха много файтони и коли. По.цобенъ шумъ слушахъ всъка 
вечерь, но този пжть шумътъ бъше извънредно голъмъ, про~ , 
дължителенъ и честъ. Бъше сжботенъ день. f\зъ не знаяхъ 
да.riи е още рано или бъ пладне. 

Прострянъ съ гърба си върху рогозката, ту ставахъ и за
тваряхъ очитъ си въ тъмнината. Изведнажъ, дойде гвардиянина, 
отвори вратата, азъ станахъ на крака. Единъ офицеръ, който 
стоеше предъ вратата, ми каза да излЪза. f\зъ набързо облъ
кохъ палтото си, обущата, взехъ си шапката и ИзлЪзохъ. ПDедъ 
входнитъ врата на "Беязъ куле", които бъха желъзни,' отъ 
вжтрешната страна седъха н1:;колко полицейски пристави и 
10-15 войници съ пушки. Отъ келиитъ бъхме извадени единъ 
по единъ, обаче, гвардиянина не ни постави веригитЪ, както 
обикновено това правъше, а взе да ни обискира. Той ни при
бра часовницитъ, паритъ, джебнитъ ни кърпн и разни ремъци. 
В-::ичко това ми обърна внимание и азъ съ нищо не можахъ 
да си обясня постжпката на гвардиянина Реджебъ, който не бъше 
лошъ човЪкъ. Наредени единъ следъ другъ, излъзохме отъ 
главнитъ желъзни врати на крепостьта "Беязъ куле". Извед
нъжъ отъ дъсно И лъво И въ две редици ни обкржжиха вой
ници отъ 17. Стрълчески полкъ съ щикове на пушкитъ си. 
Най-напредъ вървъше офицеръ, следъ него азъ, после Марко 
Ив. Бошнаковъ и най-подиръ Миланъ Арсовъ. Георги Богда
новъ бъше още боленъ и не дойде съ насъ. До всъки отъ 
насъ стоеше полицейски и НИ ' държеше за ржката. Отъ сръща 
въ съседната градина при едно кафене имаше голъма навалица: 
мжже, жени, деца и всички ни гледаха, а нъкои отъ публиката 
се смъеха. , 

Първата мисъль, която премина презъ ума ми, бъше, че 
ще ни екзекутиратъ, като ни обесятъ публично, за това, каз
вахъ си азъ, се е събрала такава грамадна любопитна публика. 
Ние вървъхме бавно посръдъ улицата. Предполагахъ, че бе
силкитЪ по всъка въроятность се намиратъ предъ малкия пло
щадъ l:Ia "Беязъ куле" , .т . е. между крайбрежната главна улица, 
морето и крепостьта , който · площадъ все още не се виждаше. 
Следъ 1-? минути, ние минахме предъ малкия площадъ, обаче, 
освенъ фаитона на валията, азъ не забелъзахъ нищо друго 
площадътъ бъше съвършенно празенъ и никакъвъ белъгъ отъ 
бесилки. 

До този моментъ, въ разстояние на нъколко минути, азъ 
напълно бъхъ увъренъ, че ни водятъ къмъ бес:илката и всЪки 
мигъ очаквахъ да я видя отъ далече . Презъ този интервалъ 
време азъ изживъхъ душевното вълнение на осжденъ на смърть, 

отиващъ къмъ бесилката.' "'- : 
Слави Мерджановъ, КОЙТО ("'::о 
жето на своя хубавъ в1'<'1':""= 
моментъ става съвсемъ ?ё ;: - : . 

вотно, когато го водятъ !с:: ""-= 

човъкъ върви като авто :-: а:-= 
кажа какво бихъ изпита."!ъ, - . 
Дали въ последния momer.:-:: 
страхъ и трепетъ предъ ~" -.eJ 

стигне до бесилката все ~_== 
обаче въ последния MO~: e..:",-= 
друго положение и да И3~ :. ~ 
мжжественъ духъ да се г.:х> _ 

които като Слави Мерджа'Н~ 5 :: 
чатъ на ешафота и метна:-:. : , 

Обаче, вмъсто да H~~ ~::
ни въ помъщението на B;)t' 

ни сждиха. Коридоритъ!-!а~;;: 
офицери, войници и ЦИВ I~ .- :"-· 
която - освенъ сждиитЕ. 
вилни лица. Изправиха ни -- =_ 
а задъ насъ застанаха ГЮ.-: _= 
бъха насъдали на три ~:; -: =-. 
Председат'ельтъ Едипъ :-~ Е. j 

а останалитЪ членове г.а С7 =а 
лъво и ВЪ дъсно канапе-:-с . 
изпълнена съ цивилни .' l' ..: a: : 
ски КЖЩИ, висши чин:! :!: 

насъ бъха журналисти ~ . 
Щомъ се изпраВИХ " 'е 

миха погледи къмъ нас:",' ':- . 
смиваха, а нЪкои отъ J+i: 

нието се откри най-наrтpе~ -:l

рапортъ - въ който се R ~ =" 
новъ е заболълъ и е на .- :: 
Следъ това единъ офипе?~ 
въ КОЙТО накратко се 0 - :~ 
ЗО априлъ 190З ГОДИJ-:ё 5-= • 

убититъ, кои сж об9ин~е ' ,....~ 
титъ и останалитъ жиs,. _~~..: 

Присждата н 

Военния сждъ през :,. ~ 
крити врата, освенъ на 6 ю ~ 

Въ дъното на засе =i а:-е. 
първия етажъ въ помБ-' е..'" . 
прозорци, офицеритt-гене~ 
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~HЪ часъ, отъ както б-tхъ се 

своя сънь, когато задъ сте

С\Ъ друго слушахъ какъ пре

одобенъ шумъ слушахъ BdKa 
.:..Ie извънредно гол-tмъ, про- , 
отенъ день. f\зъ не знаяхъ 

у рогозката, ту ставахъ и за

!sеднажъ, дойде гвардиянина, 
,ака. Единъ офицеръ, който 
изл-tза. f\зъ набързо обл-t

J1 шапката и изл-tзохъ. Поедъ 
хоито б-tха жел-tзни,' отъ 

,но полицейски пристави и 
.1Иит-t б-tхме извадени единъ 
1-:И постави веригит-t, както 
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отиващъ къмъ бесилката:! Спомнихъ си за моя скжпъ другарь 
Слави Мерджановъ, който съ жестъ на безразличие метна вж
жето на своя хубавъ вратъ. И наистина, чов-tкъ въ такъвъ 
моментъ става съвсемъ равнодушенъ и се чувствува като жи

вотно, когато го водятъ къмъ кланицата. При такъвъ моментъ 
чов-tкъ върви като автоматъ. Обаче, при все това не мога да 
кажа какво бихъ изпиталъ, ако ми MeTн"txa вжжето на врата. 
Дали въ последния моментъ не бихъ изпитвалъ чувството· на . 
страхъ и трепетъ предъ прага на смъртьта, защото до като се 

стигне до бесилката все чов-tкъ може да стегне своит-t нерви, 
обаче въ последния моментъ може да изпадне въ съвсемъ 
друго. положение и да изгуби ума и дума . Не вс-tки . може съ 
мжжественъ духъ да се прости съ живота. Малцина сж тия, 
които като Слави Мерджановъ могатъ съ гордость де се изка
чатъ на ешафота и метнатъ вжжето на врата си. 

Обаче, bm-tСТО да ни заведатъ къмъ бесилката, заведоха 
ни въ пом-tщението на военния сждъ, въ сжщата зала кждето 
ни сждиха. Коридоритъ на сждътъ бъха препълнени съ публика: 
офицери, войници и цивилни. Вл-tзохме въ сждебната зала, въ 
която - освенъ сждииn - имаше повече отъ 200 души ци
вилни лица. Изправиха ни предъ една продълговата зелена маса, 
а задъ насъ застанаха полицаитt. Насреща, въ дъното на залата, 
б-tха нас-tдали на три продълговати канапета самит-t сждии. 
Председательтъ Едипъ паша б-tше седналъ самъ на едно канапе, 
а останалиn членове на сжда по трима на двет-t останали въ 
л-tво и въ д-tсно канапета. Останалата часть на залата б-tше 
изпълнена съ цивилни лица: директори на кредитни и търгов

ски кжщи, ВИСши чиновници, офицери и др., а въ лъво отъ 
насъ б-tха журналистит-t. 

Щомъ се изправихме предъ зелената маса, всички устре
миха погледи къмъ насъ; нtкои отъ тъхъ ехидно ни се под
смиваха, а нъкои отъ журналиститt вземаха белЪжки. Заседа
нието се откри най-напредъ, като се прочете единъ лъкарски 
рапортъ - въ който се казваше, че обвиняемия Георги Богда
новъ е заболtлъ и . е на лtчение въ една градска болница. 
Следъ това единъ офицеръ прочете единъ доста дълъгъ актъ, 
въ който накратко се описваше станалитt атентати на 28, 29 и 
30 априлъ 1903 година въ гр. Солунъ, прочете имената на 
убититt, кои сж обвиняемиn и прочете общо имената на уби
титt и останалитt живи съзаклятници. 

Присждата надъ съзаклятницит-S 

Военния сждъ презъ всичкото време заседаваше при за
крити врата, освенъ на б юни когато биде произнесена присждата. 

Въ дъното на заседателната зала, една широка стая на 
първия етажъ въ помtщението на. дивизията, стая съ шесть 
прозорци, офицеритt-генерали сж седнали на канапета; малко 
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предъ ТБХЪ, губернатора (валията) и началника на третата ар
мия сжщо седнали на канапета, председателя на сжда е при 

едно бюро, на ЛБВО и ДБСНО отъ което седнали на столове сж 
седеМТБХЪ сждии и преводчикътъ жандармерийския майоръ 
Хюсеинъ ефенди. Отъ обвиняеМИТБ сж тримата стоящи прави 
при!една маса поставена срещу бюрото на председателя на 
сжда. ТБ сж, първия, съ пардесю и г6логлавъ Р. Поцевъ (Ша
тевъ, 20 годишенъ, единъ отъ съзаКЛЯТНИЦИТБ, който запали 
парахода "Гвадалкивиръ"; на ДБСНО отъ него, съ фесъ, Марко 
Бошнаковъ, "съдържателя" на магазина·бакалница; следъ него 
Миланъ "рсовъ, единъ младъ момъкъ на 18 год., ученикъ въ 
Сол. бълг. гимназия. Четвъртия отъ подсждимитБ съзаклятници 
Георги Богдановъ 24 години, отсжствуваше поради това, че 
билъ боленъ и оставенъ на лечение. 

(Изъ сп. ,,1. lIustration'l отъ 27. У. 1903 г .) 

Следъ прочитането на акта, председательтъ Едипъ паша 
взе закона и прочете чл. чл. 54, 56 и 58 отъ Отоманския на
казателенъ законъ, по силата на които, заяви пашата - Павелъ 
П. Шатевъ подъ псевдонима Георги Маносовъ, Марко Иванъ 

. Бошнаковъ, Миланъ "рсовъ и Георги Богдановъ се осжждатъ 
на смърть (идамъ). 

При произнасянето отъ страна на председателя думата 
С.мърть, мнозина отъ публиката изпитателно ни изглеждаха. 
Въ тоя моментъ всичкитБ подсждими си давахме видъ на съ
вършенно спокойни хора, макаръ въ сжщность това да не ББше 
така. НБЩО повече, въ отговоръ на ехидния СМБхъ на НБКОИ 
отъ присжтствуваЩИТБ цивилни (повечето европейци) азъ на
рочно раздвижвахъ УСТНИТБ си и си давахъ видъ, че се усмих
вамъ. Това обърна вниманието на мнозина и взеха да се раз
движватъ, като едни станаха прави на крака, а други ВЛБзоха 
въ разговоръ помежду си. Публиката коментираше равноду
шието, съ което тримата ПОДt::ждими изслушахме присждата. 

НБКОИ отъ любопитната публика СМБтаха, че ние сме необикно
вени хора, а други ВБРОЯТНО предполагаха, че ние ще се раз
вълнуваме, едва ли не ще почнемъ да плачемъ · и искаме ми

лость, предъ видъ на смъртната присжда, която присжда за 

насъ ББше спасение отколкото наказание, защото уединениятъ 
затворъ е толкова жестоко наказание, предъ коетосмъртьта 

се явява избавление. 
Властьта нарочно ББше устроила тази сцена да стане 

публично въ присжтствието на отбрана публика - повечето 
европейци и МБСТНИ представители на банкови и търговски 
учреждения - предъ която да се прочете присждата, за да се 

видятъ ВИНОВНИЦИТБ и по-шумно да се разгласи присждата. 
Дали сждътъ съ това искаше да манифестира своята ком

петентность, своята безпристрастностьили искаше да успокои 
ЧУЖДИТБ европейски капиталисти, не можахъ да разбера тогава, 
пъкъ:даже и сега, 
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Публиката почна да се разотива, насъ ни извадиха отъ 
салона и по сжщия начинъ повърнаха обратно въ "Беязъ Куле" 
- въ ~килиитt. ~Щомъ влtзохме :въ затвора, гвар диянинътъ 
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Реджебъ остана изуменъ, а не по-малко изумени бtха и оста
налитt служащи въ затвора . Отъ приготовлението, коетЬ за
почнало да се готви отъ ранна СУТРИНЬ/:,виждайки ,{акъ видни 
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представители на властьта се събиратъ, виждайки публиката, 
гъмжаща по съседнит-t, на "Беязъ Куле" улици, всички поми· 
слили че непременно днесъ ще стане екзекуцията, а Реджебъ 
намислилъ да се възползува отъ случая да прибере поне часов· 
ницит-t, ни, малкото пари съ които разполагахме, пъкъ даже и 
джебнитЪ кърпи - см-t,тайки че всичко това не е нуждно Ha~ъ, 
понеже .сме .предъ самия прагъ на бесилката. Самоизмата е 
посТояненъ съпжтникъ на хората, но по нъкога тя толкова ' ги 
изобличава, че тъ чувствуватъ срамъ за извършеното отъ тЪхъ. 
Такъвъ б-t,ше случая и ~ъ бошнака Реджебъ. Дребенъ на ръстъ, 
др~бенъ по служба, тои се показа дребенъ и по разсждъкъ, 
тъи' като Реджебъ б-t,ше далъ повече ходъ на своята фантазия, 
отколкото на своя разсждъкъ. 

143. Въ централния затворъ "Еди Куле" 

Тоя день още преди об-t,дъ, ние б-t,хме вече въ оградата 
на "Еди Куле". Директорътъ на затвора, служащит-t" н-t,колко 
гардиени и др. б-t,ха въ предния дворъ и СЪ гол-t,мо любопит~ 
ство ни изглеждаха. Извадиха ни жел-t,зата отъ ржце1-t" пре
търсиха ни най-щателно, с-t,кашъ като новопристигнали аре
станти и презъ н-t,колко прегради ни въведоха въ общия дворъ. 

f\рестантскит-t, пом-t,щения въ крепостьта б-t,ха четири дву
етажни и едно едноетажно здания. Разд-t,лиха ни единъ отъ 
други, като вс-t,ки отъ насъ поставиха въ отд-t,лни пом-t,щения, 
въ които имаше по 100-120 души криминални и политически 
затворници: турци, българи, евреи и др.. Още въ първия мо
ментъ затворницит-t, ни поср-t,щнаха радушно. Турцит-t, затвор
НrIЦИ въ първия моментъ ни отб-t,гваха, а българит-t, се стара
еха всячески да ни бждатъ въ услуга. 

f\зъ попаднахъ въ VI-Ta стая (каушъ). Още съ влизането 
ми шефа на арестантитЪ (каушъ-асията) Хамидъ чаушъ ме по
кани да седна при него, поржча ми кафе и ме пита какъ се 
казвамъ, отъ кжде съмъ, на колко години съмъ осжденъ и 

пр. и пр. въпроси, СЪ които обикновена става запознаването 
между затворницитt.. 

~алко следъ това при насъ дойдоха двама българи Хри
сто Курфалиевъ и ~ицо Зотовъ отъ Кара-Су. Тъ и двамата 
б-t,ха осждени на 15 годишенъ затворъ. Следъ като разговора 
съ "шефа" се приключи, азъ се прибрахъ при т-t,зи двама бъл
гари. f\зъ имахъ вече събеседници! Това ме толкова радваше, 
че азъ съвършенно забравихъ че имамъ смъртна присжда, че 
подлежа на смъртно наказание. 

Повече отъ половината затворници б-t,ха българи, отъ ко
ИТО 1/1 0 часть б-t,ха I<риминални, а всички останали б-t,ха полити
чески затворници. f\зъ се научихъ, че въ останалитЪ стаи (ка
уши) има арестанти българи, мои познати . Но тъй като общия 
дворъ б-t,ше разд-t,ленъ на петь отд-t,ления, преградени съ сте
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ни, презъ деня всички познати се виждахме само отъ далече, 

.безъ да можемъ да се срtщаме и си поговоримъ. Срtщитt 
ставаха само съ разрешение, обаче, намъ първитt дни не ни 
ра~решаваха да се срtщаме съ когото пожелаемъ въ затвора 

Думата "атентатори" и · бомбаджии", види се, все още 
плашеше приспужницитt въ центрппния затворъ, пъкъ и са
мата смъртна присжда респектираше по-малодушнитt отъ при
слугата, пъкъ даже и самитt затворници. 

Но всtки случай тукъ въ затвора се чувствувахме много 
по-добре. Уединението ни въ съвършенно тъмни келии, въ 

Солунскиятъ центряленъ затворъ "Еди-куле". 

които не влизаше никаква слънчева лжчь, бtше ни се дотол
кова отразило върху нервната система, че въ нtкои моменти 
се чувствувахме извънъ себе си, гледахме на всичко около насъ 
съ апатия и гледахме часъ по-скоро да се свърши съ насъ. 

Тукъ, обаче, щомъ влtзохме нашиятъ мирогледъ се много из
мtни . Тукъ виждахме кипящъ животъ, макаръ и затворниче
ски. Ние можехме да говоримъ и се обясняваме съ много отъ 
затворенитt българи, които ни обясняваха попожението въ 
много ОТЪ околиип не само въ Солунския вилаетъ, но и въ 
останалитt вилаети на Макадония. Щомъ влtзохме въ кон
тактъ съ наши българи, бързо нашитt чела се проясниха и 
почнахме вече да мислимъ като човtци, но все пакъ ние очак
вахме изпълнението на смъртната присжда. 

Така изживtвахме затворническия животъ въ "Еди-Купе", 
животъ - макаръ и затворенъ между стени и желtзни огра
ди -- все пакъ изпълненъ съ радости и скърби, животъ който 
ние понасяхме съ облегчение, поради радушното посрtщане 
отъ страна на затворницитt българи, които на насъ гледаха не 

" - - -- - ---- ~ = ~ 
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отъ любопитство и състрадание, а ни третираха нато хора, 
които се боримъ като ТБхъсрещу турската тирания и които 
затворници българи внасяха всръдъ насъ радостния копнежъ 
за свобода и добруване на македонския народъ, за който и тъ 
сж се борили. Тукъ между нашитъ братя ние се чувствувахме 
така бодри, така доволни, като че ли не ни предстои изпъл
нение на смъртна присжда. 

Рапортъ на Солунския италиянски генераленъ консулъ 
до Итал. М-ръ на ВЪНШНИТБ работи. 

Солунъ , 30.4. 1903 г. 
получено въ Римъ на 7.5. 1903 г . 

Господинъ Министре, 

Въ допълнение на моята телеграма отъ вчера вечерь, честь 
ми е да подтвърдя на Ваше Превъзходителство, че локала седа
лище на Императорската отоманска банка, едно отъ най-голъ
мит-Б и хубави здания въ града, намираще се въ центъра на 
квартала "Франко" бъ хвърлено въ въздуха. 

Точно въ 8 ч. единъ извънредно силенъ гръмъ, 'послед
ванъ отъ други гърмежи, разтърси града и изгаси всички въз

душно-газови ламби, като потопи въ тъменъ мракъ всички 
квартали осветлявани съ въздушенъ газъ. Въ единъ ·моментъ 
на лудъ тероръ, при който населението бъгаше, безъ да знае 
на кжде, считайки че българит-Б сж хвърлили въ въздуха газо
M~тъpa. Отправихъ се веднага съ вицеконсула, въ файтонъ, 
!{ъмъ квартала "Франн:о", гдето се намиратъ най-важнитъ ита
лиянски учреждения и гдето жив-Бе бедната часть отъ колонията, 
за да се погрижа, въ рамкит-Б на възможното и да окуража 
колонията съ нашето присжтствие. Едновременно съ това дадохъ 
нареждание за строга охрана на консулството отъ страна на 

консулската охрана. Приближавайки, виждаше се една голъма 
огнена колона да се издига надъ квартала " Франко", помислихъ 
че гори Банка f\латини и се отправихъ веднага къмъ мъстото. 
Желъзната врата бъ затворена и достжпа пазенъ отъ вжтре 
съ въоржжени гавази. Наредихъ да бдятъ и да не отварятъ на 
външни лица, тукъ узнахъ, че пламъцитъ идатъ отъ къмъ Ото
манската банка, разположена на близо, която бъ въ пламъци. 
По пжтя и около се чуваха револверни изстръли и бомбени 
гърмежи. Ужасниятъ видъ на едно пълно разрушение въ нъ
колко минути и буйнитъ пламъци показваха, че изобилни гори
телни материяли усилваха горението. 

Тъмнината въ градътъ, общиятъ ужась и сигурностыа, че 
станалото е дъло на българитъ, налагаше да се отиде по-скоро 
при Валията, за да бждатъ взети нужднитъ мърки. Бъхъ вече 
обиколилъ колегитъ, разположени на близо, преди да отида въ 
квартала "Франко": повърнахъ се пакъ при тъхъ и заедно съ 
f\нглийскиятъ, f\встро-унгарскиятъ и Французскиятъ Ген. кон
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сули отидохме при Валията. ТОЙ б'h много поразенъ и ни увt.ри 
напълно за , предохранИтелнитt. мt.рки взети отъ него. Отъ моя 
страна му обяснихъ, както не веднажъ съмъ му обръщалъ 
вниманието, че силИтt. за охрана, особено при обстоятелствата 
въ последно време, сж Kpaj;fHo недостатъчни и при дне.шнитt. 
събития, съ малкото войски на разположение, би било ' абсо
лютно невъзможно да се запазятъ интереситt., въ които итали
янската колония У4аствува тъй значително. За щастие до като 

•продължаваха нашитt. разисквания, донесоха на Валията съоб
' щението, 4е единъ параходъ пристигналъ съ два редифски 
табура. идящи отъ Сирия. И това бt. истинско провидение, 
защото телеграфнитt. линии съ вжтрешностьта бtха прекъснати 
отъ българитt.. 	 , 

Валията каза, че ще разтовари веднага воЙскитt. и ще ги 
разпредt.ли за охрана на града. 

Да приповторя ИСТОРИЯТi;t на събитията станали въ тази па
метна нощь . Точно въ 8 часа българитt. за да не хвърлятъ на

, селението въ ужасъ и да даратъ сигнала на съзаклятницитt., 
хвърлиха съ динамитъ газопровода, който води отъ газометъра 

'	 въ града. Газопровода минава , подъ близкиятъ до станцията 
мостъ на линията Солунъ-Цариградъ. На другиятъ день ви
дt.хъ разрушенията: 4асть отъ моста разрушенъ, газовата тржба 
съ диаметъръ 60 см. откжсната на една дължина отъ 70 см. По 
дадениятъ сигналъ отъ тъмнината, хвърлиха се бомби: часть отъ 
кафенето f\лхамбра, на Молоса, при което бt убито едно лице 
и тежко наранено друго, предъ бирарията Нонйо, на площадъ 
Олимпия противъ телеграфното бюро, предъ кафенето-вариете 
(на единъ италиянецъ), въ , турската поща - гдето бt. убитъ 
единъ войникъ и единъ стражарь, предъ хотелъ Коломбо, 
(сжщо на италиянецъ) и на много други Mt.cTa изъ града. Едно
временно съ това предъ желt.зната врата на OTOMaHCKtlTa банка 
спира единъ файтонъ, отъ който слизатъ нt.колко лица, по
следвани отъ други, симулирайки да се каратъ помежду си, 
убиватъ часовоятъ и двама нощни пазачи. На изстрt.лит-Б се 
явилъ караула отъ 12 войника, който успtлъ да убие нt.колко 
отъ Съзаклятницитt., но другитt. възползувани отъ суматохата, 
успt.ли да се промъкнатъ въ банката и да хвърлятъ бомби въ 
всички посоки. Чуха се три взрива, при вториятъ голt.ма часть 
отъ зданието рухва и една отъ стенитt. пада върху съседното 
здание на хотелъ Коломбо и зат ис ва подъ своитt. развалини 
германскиятъ клубъ, наре4енъ "Кегелъ-клубъ". Леко раненъ 
останалъ г. Форъ, управляющъ германското консулство, а бt 
убитъ г. Опо ' Фрюмперъ, освенъ , това тежко раненъ г. Фи
фипсъ, леко раненъ г. Иени, другъ неизвестенъ убитъ подъ 
развалинитt.. Наши загуби: f\PTYpO Фабияни, първия шива4Ъ 
търговецъ въ града, почина на другия день, негова СИнъ и дъ

щеря затрупани отъ стената на банката бtгайки отъ магазина 
си, разположенъ близо до банката, Маццолини f\нтонио сжщо 
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.	затрупаflЪ отъ разва.iтини·тt.', Лоренцо · Rапути раненъвъ корема 
01'ъkуршумъ на умиране · въ болницата. Много отъ съзаклят
ницитt. · останаха затрУni:lНИ' 'подъ раЗвалинитt. вжтре въ бан
ката, други бt.хаизбИТИ, трети · арестувани. До като банката го
pt.iцe, една група 'българи ' атакува входа на артилериЙск.итt. 
казарми. Една жестоЮi' борба се захваща между воЙниЦитt. и 
тt.зи безумци, които про,цължавалида хвърлятъ бомби, .имало 
е убити и отъ дветt. страни~ · НО ' най· после .сж били отблъснати 
и се оттеглили близо до германското училище, срt.щу което, 
загнездени въ една кжща, започнали да хвърлятъ дъждъ отъ 

бомби. Кжщата бt. щурмувана отъ войската, избивайки · нами
ращитt. се вжтре българи,. между които · и .единъ български 
офицеръ, нt.коЙ си Илия. Презъ нощьта боя съ възстанИцитt. 
продължи къмъ Вардаръ-капу. На сутриньта се чуваха само 
отдt,лни бомбени ГЪРJ'YIежи. 

Още рано сутриньта стотица българи сж .. арестувани, а 
ония заловени съ оржжие и указващи съпротивление сж били 
избити. Къмъ 6 часа вечерьта въ българскитt, гробища сж били 
занесени 39 убити и неизестно· число други въ други гробища, 
но не по,малко отъ стотина. Военно положение е въ сила, безъ 
да бжде обявено: струва ми се че е нужно да бжде опове

' стено за да се освободи отъ изгледъ на незаконность смърт
нитt, изпълнения, които взематъ видъ на ловъ на българи, както 
преди време ставаше съ арменцитt,. . Дължа да заява, че Ва
лИята увt,рява, че ' далъ най-стоги нареждания да не се убивiпъ 
ония, които не се съпротивляватъ съ оржжие. 

При тt.зи траурни обстоятелства, вицеконсула г. Майони 
се държа мжЖествено . Когато азъ се отправихъ къмъ Валията 
както казахъ, той се повърна на Mt,CtOTO на нещастието, да
вайки помощь и грижи на раненитt,. Самъ ходи да доведе хи
рургъ въ Домътъ на ·г. Фабияни отъ единъ кварталъ обстрt,л
ванъ отъ бунтовницитt.,· гдето войската трt,бваше всt,Ю1 мо
ментъ да употрt,би оржжие. 

Тъй l{aTO движението нощно време следъ единъ часътъ 
нощно време е забранено, то сутриньта ходихъ да посетя квар
талитt., дето борбата бt,i.uе въ разгара си преди нt,колко часа 
за да успокоя тия нещастници, основателно обвзети отъ ужасъ 
поради масовитt, арести и избивания на българи указващи въо
ржжено .съпротивление. За Tt,xHa честь трt,бва да кажа че на
шитt, сънародници, въпрt,ки уплахата,· ('е държеха спокойно и 
съ куражъ, вt,рвайки на правителството на своето отечество. 

Безсъмнение, изпращането на военни параходи, ще се от
рази укрепително за колонията и ще бжде една Mt,pKa за си
гурноеть, защото ако и турцитt, да взематъ мt.рки своевремено 
не ги поддържатъ достатъчно продължително за да произве

датъ дълrотрайни ефекти. Условията въ вжтрешностьта на Ма
кедония създаватъ крайни мжчнотии на мt,стнитt, власти за да 
осигурятъ реда и спокойствието въ ненормални времена, а съ
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наОрцето ще OCTaHa~= --=:с 

i ЯСНО личи , че и'а- . . 
на официално лице, още '"О; : о.. ~ 

фш(ти, напр. че банката не е - 
Тръчковъ е см-Втнатъ, п.,... - - 
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а " ути раненъ въ корема 
ё . J'r' HOrO отъ С:ъзаклят, 
;-, ~"HГB ВЖтре въ бан
:; ;:: к . до като банката го
с .:та на артилерийск,ИтВ 
L a ,·,ежду ВОЙНИЦИТЕ и 

=:Ъ;)JJЯТЪ бомби, ' имало 
сж били отблъснати 

!.1Ище, срtщу '<Оето, 
• -: -з 

,~ върлятъ Дъждъ Ьтъ 
- 'ara, избивайки ' нами

и единъ български 
i: 	 б~ съ възстаницит-Б 

"',, :-а се чуваха само 

- ,, :::и еж арестувани, а 
'- - ;>Отивление сж били 

v.гБ гробища сж били 
, " въ други гробища, 

-':-:' ::"iие е въ сила, безъ 
с - -! J да бжде Опове
,~ ,езаконность смърт
- ~ЗЪ на българи, както 

~~.;.na да заява, че Ва
1.: ;:ния да не се убиватъ 
· ~..жv.е. 

...:е!{онсула г. Майони 

IГ~вихъ къмъ Валията 

:-;:: на нещастието, да
Ь ходи да доведе хи


'" I< варталъ обстр-Бл

·о-Вбваше ВС1ЖИ мо

: .lедъ единъ часътъ 
оцихъ да посетя квар
. ;,реди н-Бколко часа 

- ,-:0 обвзети отъ ужасъ 
" ъпгари указващи въо
Ббва да кажа че на

с .1,ържеха Спокойно и 
на своето отечество. 
{ .а раходи, ще се от

""-е една м-Брка за си
Г:> /1tрки своевремено 
:-е!1 НО за да ПРОизве
ажтреШностыа на Ма
"kтнитt власти за да 
~мални времена, а съ

,б'1,таята могатъ да нал~жатъ изпращането веднага на . в~й.СI:<И въ 
вжтрешн'остыа, безъ да ' могатЪ да ги за 'м-Бстятъведнага ' или 
H~ Bp~Me.' както за жа~осt~ \ CT~Ha сега съ, тежкl'i, последици за 
И,нтеj:>есип" ,НачужденциТ-Б'. ' . 
", РезеР~l:1рамъ се да да~'ъ,гФипърви случай, допълнителни 
сведения по , въпроса.l 

' 	 , Ди Рев'еЛъ. 

,145. Н9рда!iЪ п. Йордановъ (Орцето). (i881~1903). 
" Първоначалното си образование Орце получи въ родния 
Ы " 'градъ Велесъ, а гимназиялното продължи въ ' Солунската 
гимназия, ' която още ' преди да завърши започнас:ъ обществена 
и 	революционна деЙность. Той и Константинъ КИРI<ОВЪ ' сж ос
нователит-Б и душата на кржжсжа " ГемиджиитЕ", КОЙТО още 
въ началото по задача б-Бше по~с:коро за самообразование въ 
чисто нихилистическиДухъ. Рускит-Б революционери сж първи
ТЕ учители, отъ които се взема прим-Бръ и на които се опит
ватъ да подражаваl'ъ въ вс-Бко отношение. За повечето отъ 
"гемиджиит-Б" б-Бше ясно, че при създаденото положение и 
сжществующит-Б условия въ Турция е невъзможна вс-Бкаква 
социална борба, защото тя предполага политическа свобода. 
Следователно, турската тирания е .и · тр-Ббва да бжде наЙ'глав
нияобектъ въ борбата. Но турската власть б-Бше неуязвима 
съ многото свои пълчища войски. Ето защо "гемиджиит-Б" см-Б 
таха за по-ц-Блесъобразно и по-ум-Бстно да се насочи борбата и 
противъ вложенит-Б въ Турция европейски капитали, IШИТО 
кърм-Бха и поддържаха тиранията на султанитЕ. 

Веднажъ тръгнали по този пж,ть, "гемиджиит-Б" почватъ 
да търсятъ ср-Бдства и пЖ,тища за реализирането и приложе
нието на практика своит-Б схващания и идеали въ революци
онната борба. ' . 

Орцето б-Бше първия предаденъ до фанатизъмъ на своитЕ 
идеи. Надаренъ съ силна ВОJ1Я и проницателенъ умъ, той стре
мително се наСОЧва КЪМЪ една единствена цель, като, вм-Бсто 
да бжде разколебанъ отъ ежедневнит-Б препятствия и МЖЧНО
тии, той още повече се насърдчава и готви за борба. 

Орцето б-Бше много темпераментенъ младежъ, практиченъ 
и ' реалистъ. Той се ползуваше съ гол-Бмо уважение и дов-Брие 
въ кржжока и вънъ отъ него. Прямъ и силенъ въ свЬит-Б 
стремежи, язвителенъ къмъ слабостит-Б у хорат'а, той заставя
ше вс-Бниго да бжде внимателенъ въ обноскит-Б си къмъ него. 

Не'говиятъ характеръ б-Бше скритъ. Ликътъ и характера 
" наОрцето ще останатъ неизвесни за бж'дещит-Б поколения . По 

i ЯСНО личи, че италиянсниять нонсулъ, БЪПР-ВНИ положението му 
на официално лице, още първия день не е ~1Ожалъ точно да научи н-Внои 
фшпи , напр. че банната iie е била нападната и разрушена отъ вънъ, че Илия 
ТРЪЧНОБЪ е см-Втнатъ, ПО-СНОРО по слухъ, за офицеръ и др . 

-- -	 - ---~ ,. -~-- - ---- ~ 
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Н~~ОЙ . нач~нъ не можеше да ' се съгласида ' се фотографира, 
защото той не искаше следъ неговата смърть да остане ка
къвто и да било портретъ и споменъ отЪ него. Неговиятъ ха
рактеръ тоже ще остане не обрисуванъ въ пълната ' смисъль 
на думата, защото отъ многотоср-Бщи между другарит-Б и меж
ду роднинит-Б на Орце, все не можеше да се обрисува тоя 
особенъ характеръ. 

Орце п. Йордановъ, като ученикъ, б-Бше много приле
женъ и трудолюбивъ. Високъ ръстъ, сухо мургаво лице, пра
виленъ носъ и малки уста, ТОЙ на пръвъ погледъ изглежда

. ше като едно, колкото смирено, толкова и кротко и скромно, 

момче. 

Още отъ ученическата стамейка ТОЙ се отдаваше на дъл
ги размишления и съзерцания. Слабъ т-Блесно, . тоЙ още отъ 
ранната си възрасть б-Бше нервенъ и безпокоенъ. Безъ да ра
боти н-Бщо, той не можеше да застои на едно м-Бста повече 
QТb 5-10 минути. Той б-Бше дълбоко скритъ въ себе си и не 
обичаше много да общува. Н-Бколцина роднини и съграждани 
представляваха неговото общество, съ което той общуваше, 
разговаряше, критикуваше или се шегуваше. Орце б-Бше си
ленъ ученикъ по Математика и История. На всички други 
предмети гледаше като на научни дисциплини съвършенно из

лишни, та не се интересуваше отъ т-Бхъ. Той не обичаше и не 
можеше да п-Бе, обаче, музиката го привличаше. 

Обикновенно облеченъ много скромно, с-Бкашъ като н-Б
КОЙ силуетъ се движеше !"Iежду познатит-Б си. Седналъ н-Бкж
де, съ превитъ вратъ, стисналъ ржце между коленет-Б, про
дължително и ядовито разсжждаваше" ТОЙ , си даваше отчетъ 
за живота и правеше своит-Б лични заключения. Макаръ още 
юноша, 'ТОЙ още отъ ученическата скамейка имаше началниче
ски, водителски приьоми. Възмутенъ отъ поведението и апати
ята на единъ отъ учителит-Б ни, по единъ съвсемъ нищоженъ 
поводъ, по инициативата на Орце - безъ даже да ни б-Бше посв-Б
тилъ въ самата действителность - почти всv,tчки ученици отъ VI. 
класъ вдигнахме бунтъ. Орце п. Йордановъ б-Бше инициатора и во
дача. Вследствие на тоя бунтъ, срещу всички ученици се приложи 
сжществующата училищна дисциплина съ всичкит-Б и формал
ности и училищни правилници, зле тълкувани и зле прилагани. 

Всички ученици се нам-Бриха вънъ отъ гимназията. Борбата 
срещу неджгавостьта и педантството на единъ отъ учителитЪ
преподаватели се изрази въ борбата срещу системата и общит-Б 
порядки въ Солунската гимназия, като учебно и възпитателно 
заведение. 

Училищната управа си послужи съ най-малкит-Б м-Брки въ 
подобни случаи и почти всички ученици-демонстранти капиту
лираха. Гол-Бмо б-Бше разочарованието на Орце, когато видя 
че н-Бкои отъ по-слабохарактернитЪ ученици се поддадоха и 
изнев-Бриха още презъ време на бунта. Възмущението му отъ 

поведението на всички уч 

ч~ той демонстративно на-, 
ВКУПQМq . другарит-Б си съ - 
теръ, бързо се поддадоха 
повЬдъ стана причина, шо-:; 

напусна училищната CKa '~~- " 

за борба се хвърли въ ж." J 

Училищниятъ живо7""'= 
лини въ гимназията му се 1! 

Като че ли по инстинктъ C7_~ 
дълго И че н-Бма защо да 
учни дисциплини, коита 1',' ::..~ 

Още съ напускането" н;; , 
водовъртежъ на македонск -:-;: 
СТвеното му кормило б-Бu;е 

умъ, който съ ентусиаЗЪ. I :' . 
превратностит-Б на сждбс. -:ё . 
ТОЙ б-Бше извънредно •U1~':- : J 

да дружи, да се шегува :::-::- ' 
да могатъ да узнаятъ не ::: <=. 
мисли и възнамtрява. 

Въ каквито и да би:::: :
прокарвайки своето r>1НЕ '= 
Историята, познаваше :a , ~ ,:: 
революция и съ чуднн 

доводи по дадени въ 

дителни; той говореше съ .. 
ит-Б изяснения, което Се _"0- 

логичес!<и заключения. К - : 
еше да се съобразяв,;:, С"= : - - " 

практическия ЖИВО7Ъ. - ;: __ 

пяше напълно отъ I-! -"~ 

Той р-Бдко говорЪше. ' . - . 
ваха негови привърже. 

редно убедителенъ и а:-: ,-~_о: 
У Орце липсваше ~5-:: 

че н-Бкои добили а вто к-;:--· . 
тези, които сж съвсе . :: 

безъ вс-Бкакви цepe~~ . 
телни умозаключения . :- ..- 
ваше гъвкавъ повеГН1Тt ,-. :' ': 

най-малкит-Б волности "..i •-: 

рит-Б, макаръ направеНУ. 
Той притежаваше 

гика и често пжти по .• ":':,:0: 

несведущи лица, се за"e.-:~ =-ё 

особено ненавиждаше xo~ : ~ 
и си служеха съ помпоз. 
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:': з ъ даже да ни бъше посвъ
--"ТИ ВСI;1ЧКИ ученици отъ VI. 
':ёНОВЪ бъше инициатора и во
.:.! ~," зсички ученици се приложи 
!"-.н:-m съ всичкитъ И формал
: :-~1Кувани и зле прилагани. 
-::-: отъ гимназията. Борбата 
-: на единъ отъ учителитъ
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Ъ най-малкитъ мърки въ 
ци-демонстранти капиту

e :.z~eTo на Орце, когато видя 
Б ученици се поддадОха и 

.:зта . Възмущението му отъ 

поведението на всички ученици отъ KJJaca бъше толкова голъмо, 
че той демонстративно напуща гимназията, неИСi<(j\1КИ давижда 
вКупомъ . другаритЪ си съученици, 'които съ своя ' .лекъ харак
теръ, бързо се поддадоха и измЪниха. Тоя наглед}) нищоженЪ 
поводъ стана ПРИ':lина, щото Орце, незавършилъ 'още У! класъ, 
напусна училищната скамеЙка . и съ своя жаръ и ентусиазъмъ 
за борба . се хвърли въ ' живота, пъл~нъ съ беди и опасности. 

Училищниятъ животъ и преподаването на нъкои дисцип- ' 
лини въ гимназията му се вижда>еа незначителни за живота. 

Като че ли по инстинктъ Орце схващаше, че той нъма да живъе 
дълго и че нъма защо да дисциплинира своя умъ съ разни Ha~ 
учни дисциплини, които му сж ненуждни. . 

Още съ напускането на гимназията той се впуща въ бурния 
водовъртежъ .на македонското освободително движение. Един
ственото му кормило бъше неговия .остъръ и проницателенъ 
умъ, който съ ентусиазъмъ и ревность схващаше въ детайли 
превратноститъ на сждбата. Характерната му черта, бъше, че 
той бъше извънредно много скритъ въ себе си. Той можеше 
да дружи, да се шегува съ месеци съ най-близкитъ си, безъ 
да могатъ да узнаятъ не само какво върши, но даже какво 

МИСли и възнамърява. . 
Въ каквито и да било спорове, той винаги се налагаше, 

прокарвайки своето мнение и становище. Той добре познаваше 
Историята, познаваше лично много епизоди отъ Французката 
революция и съ чудни примъри И аналогии подкрепяше своиn 
доводи по дадени въпроси. Думитъ му бъха извънредно убе
дителни; той говореше съ голъма ясность и простота въ сво
итъ изяснения, което се дължеше на неговитЪ здрави и много 
логически заключения. Като сжщински съзаклятникъ, той зна
еше да се съобразява съ условията на времето и мъстото 
практическия животъ. Неговото убедително слово се подкре
пяше напълно отъ искренното изражение на неговото лице. 

Той РЪДl{О говоръше, но когато заговори противницитъ му ста
ваха негови привърженици и едномислящи. Той бъше извън
редно убедителенъ и влияеше на събеседницитЪ СИ" 

у Орце липсваше всъкакво щеславие, но когато виждаше, 
че нъкои добили авторитетъ лица ИСl{аха да прокаратъ свои 
тези, които сж съвсемъ неоснователни, той реагираше и 
безъ всъкакви церемонии имъ изтъкваше тъхнитЪ неоснова
телни умозаключения. Той бъше роденъ за водачъ и притежа
ваше гъвкавъ повелителъ духъ и бъше извънредно строгъ къмъ 
най-малкитъ волности ИЛи прегръшения отъ страна на друга
ритъ, макаръ направени несъзнателно или случайно. 

Той притежаваше силенъ умъ, здравъ разсъдъкъ и ло
гика и често пжти по лиuето му когато влизаше въ споръ съ 

несведущи лица, се забелъзваше подигравателна усмивка. Той 
особено ненавиждаше хората, които се с.мЪтаха за авторитетни 
и си служеха съ помпозни пози или жестикулации. 
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. При всички спорове т~ой гледаше на практическата страна 
на въпроса и една отъ наи-отличителнитЕ му черти бъше тази 
че. ,ой лесно и бързо познаваше хората, които Сщ;,няваше да'лн 

.еж годни за работа още при едно или две свиждания, макаръ 
и кратковременни. ' . , . . 

' НеГОВИЯТЪJемперамонтъ не можеше да търпи НИI;<i'li<во 
иго: лично, семеино или политическо. Той, въпр1:;ки всички мжч
НОТНИ И житейски предразсждъци, живъеше съ своя свободенъ 
духъ и умръ безъ да се подчини на каквито и ' да било дисци
плини. Презъ време на несретитЪ въ живота, той бъше твърдъ 
като кремъкъ, а щомъ ги преодолъеше ставаше любезенъ, сни
ходителенъ и шеговитъ. 

. t ой обичаше близкитъ си, другаритъ си и народа. Но че
СТ() се ,подиграваще на мнозина, които по това време искрено 

или привидно оплакваха народа-мжченикъ, безъ да смъятъ да 
жертвуватъ своя животъ за тоя народъ. Орце по природа бъше 
голъмъ индивидуалистъ, въ своитъ разбирания за живата по 
своитъ схващания въ революционнитъ борби. ' 

Социализмътъ схващаше като една религия: методитЪ и 
тактиката на анархизма възприемаше, но все пакъ въ прило

жението имъ си оставаше съ своитъ ЛI1ЧНИ разбирания. Той бъ 
националенъ дъецъ въ интернационална смисъль на думата. 

~ Орце л. уюрдановъ бъше единъ особенъ . човъкъ и при 
наи-голъмото ми старание - като неговъ другарь и сподвиж

никъ - да дамъ една по·правилна прецънка на този свиденъ 
човъкъ, революционеръ. и борецъ, надали ще мога да дамъ 
поне кратко описание на неговата личность. 

той мразеше славата, защото той се боръше и искренно 
искаше да служи на своя поробенъ народъ, за който народъ . 
Орце се самопожертвува. 

146. l{онстантинъ Ив. l{ирновъ (1882-1903) 

Той имаше сръденъ ръстъ, бъло, прозрачно обло лице, 
черки очи и коси. Естествено хубавъ младежь. Колкото външно 
стьта и физиономията му го посочваха за тихъ, спокоенъ и ве
селъ човъкъ - неговата душа и темпераментъ бъха отрица
ние на всичко въ жИвота. Макаръ и съвършено младъ, той 
бъше доста развитъ и съ единъ страненъ мирогледъ. Богъ, се
мъенъ животъ, обществено и социално положение той прези
раше въ душата си. Той по убеждение бъше анархистъ, готовъ 
да се опълчи и бори с.ъ най-голЪМъ ентусиазъмъ прЬтивъ всичко 
въ живота: предразсждъци, закони, обществени порядки, даже, 
ако би било възможно, самъ да се бори и противъ природнитъ 
стихии. 

Подъ неговиятъ физически образъ, който имаше една жен
ствена хуЬ0СТЬ, бъше въплотена една колкото мжжествена тол
кова и страшна по замисъль идея - идеята на разрушението. 

Винаги доволенъ oг~ ~: 
всички, особено къмъ CBOr-:: 

МИДЖI1ИТЪ" 'бъше най-си ','-:i, 
неГОEjИЯ голъмъ идеализ,,'·,:: 
Обикновено мълчалив~, 
квания, но било въ 
диспути, било въ раз
говори, когато той го· 
воръше и отговаряше 
съ кжси .заключения, 
които веднажъ из

казани отъ него безъ 
много мотивировки, 

оставяха .въ ума на 

всички като сжщински 

заковани гвоздеи. Той 
не знаеше какво нъ· 
що е отчаянието. Въ 
неволя или рацость 

той си бъше все СЖ· 
щИЯ хладнокръ

венъ, спокоенъ, вина· 

ги веселъ, шеговитъ, 

съ една приятна усмив' 

ка, добродушна ше· 
говитось и саркасти

ченъ хуморъ. 

Самопожертвова
теленъ до безкрай· 
ность, решителенъ и 

смълъ, той на смърть 
та гледаше като на 

едно щастие въ жи

вота и винаги и на 

всъкжде я желаеше, п;:; ' 
се явеше тя, стига car·1O .::~ : 

Той бъше решите::е -;= -_ 

начинание, било за CHё5~;~~- _ 

изпълнение на НЪКОЯ 
той не се ядосваше. ни-:) --" 
хуморъ посръщаше та , ~Eё. - : 

снизходителенъ и вели ' .:: _ :: 
цитъ на своитъ друга ' 

Като човъкъ и с-:,х - -:--
остава такъвъ за ПОЩJё,~ ": : 

Когато искаше д'а ::; :::С ;;._ : -: 
когато искаше да осмъе-: '- <: 
разлика на положение, - Й : -= 



ё.1Ое на практическата: страна 

:-е.1НИтБ му черти бi:.ше тази 
ата, КОИТо оцi,няваше дали 

,...;ти две свиждания, мiжаръ 

неше да търп,И никакво 

Той, въпр1;ки всички мж.ч
" въеше съ своя свободенъ 

.~ Z<аквито и да било дисци
: '" живота, той бi:.ше твърдъ 
: =-=~ ставаше любезенъ, сни

;- а;>ктБ си И народа. Но че
-- .:. ло това време искрено 

енххъ. безъ да смi:.ятъ да 
.:-= -:... Орце по природа бi:.ше 
::~збирания за живата, ПО 
;: борби. 

':.: 'iG религия: методитi:. и 

~ <"' ~ все пакъ въ при'ло

: -:~и разбирания. Той бi:. 
. ,· ~a С('1Исъль на думата. 

,..-:> :н::обенъ , човi:.къ и при 
~- зэъ другарь и сподвиж

~ ;;. =:.!ЪHKa на този свиденъ 
'· ;:' -='=.IИ ще мога да дамъ 

~~:J::Т Ь. 

.:; -::е борi:.ше и искренно 
"::::ЮЦЪ, за който народъ , 

,О9Ъ (1882-1903) 

lрозрачно обло лице, 
;>3:tежь. Колкото външно 

ё. 3 :1 ТI1ХЪ, спокоенъ и ве

~е?аNентъ бi:.ха отрица
.. съвършено младъ, той 

: :";ё."t-" мирогледъ. Богъ, се
"-:~ :щложение той прези

:: бъше анархистъ, готовъ 
.'~азъмъ ПроТивъ ВСИЧКО 

~'~еz:твени порядки, даже, 
JИ и противъ природнитi:. 

,, '=, XO;:jTO имаше една жен
- : :;:;: ото мжжествена тол
" ':,tпа на разрушението. 
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Винаги доволенъ оть себе си, учтивъ и внимателенъ къмъ 
ВСИЧКИ, особено къмъ своитi:. другари, TO~ въ кржжока на »ге
миджиитi:." бi:.ше най-симпатичния, най-обичания, главно поради 
него~ия голi:.мъ идеализъмъ, неговата скромность и доброта. 
Обикновено мълчаливъ, той рi:.дко вземаше думата въ разис
квания, но било въ 
диспути, било въ раз
говори, когато той го
ворi:.Ше и отговаряше 
съ кжси , заключения, 

КОИТО веднажъ из· 

казани отъ него безъ 
много МОТИВИРОВl<И, 

оставяха въ ума на 

всички като сжщински 

заковани гвоздеи. Той 
не знаеше какво Hi:.
щО е отчаянието. Въ 
неволя или ра цость 

той си бi:.ше все сж
щия хладнокръ

венъ, сгюкоенъ, вина

ги веселъ, шеговитъ, 

съ една приятна усмив

ка, добродушна ше
говитось и саркасти

ченъ хуморъ. 

Самопожертвова
теленъ до безкрай
ность, решителенъ и 

смi:.лъ, той на смърть
та гледаше като на 

едно щастие въ жи

вота и винаги и на 

всi:.кжде я желаеше, при каквито условия и обстоятелства да 
се явеше тя, стига само да бжде сигурна и да дойде по-бързо. 

Той бi:.ше решителенъ противникъ на полумi:.ркитi:.. Bci:.KO 
начинание, било за снабдяване съ срi:.дства групата, било за 
изпълнение на нi:.коя акция, когато забелt.зваше полумt.рки, 
той не се ядосваше, нито пъкъ роптаеше, а само съ СМБХЪ и 
хуморъ посрt.щаше такива полумt.РI{И - дотолкова той бt.ше 
снизходителенъ и великодушенъ къмъ грt.шкитt. и недостатъ
цитt. на своитt. другари. 

Като човt.къ и съзаклятникъ, той бt.ше образецъ и си 
остава такъвъ за подражание. 

Когато искаше да обрисува нt.коЙ близъкъ или далеченъ, 
когато искаше да ОСМБе лично НБКОГО или нt.коя група, безъ 
разлика на положение, той съ сбити думи и СЪ ТЪНЪКЪ хуморъ 

Константинъ Ив . Кирковъ. 
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си служеше, че даже самия обектъ на критиката '-- било лице 
или група - да бъше предъ него, щъха да се трогнатъ · от1:. 
неговитъ думи и съждения. Той бъшекрайно наблюдателенъ 
и съ голъма памя'lЪ. Той усмиваше и · духовенството и rьpгoB
ското и еснафското съсловия, не че ги мразеше, а само защото 
му се виждаха flQсредствени по духъ и разбирания. 

Той бъше начетенъ младежь. Познаваше ОСНОВНО ' со
циалъ-революционнитъ движения и теоретически обясняваше 
нъкои тъхни недостатъци съ голъма компетеНтность. 

По отношение на социалъ-революционнитъ движения ; · той 
заявяваше, че нъма защо да бждемъ много учени и теоретици, 
за да можемъ да се произнасяме по тЪхъ, защото както хората 
имаrь инстинктъ за самосъхранение и чувствата: обоняние,осе
зание, С"лухъ, миризъ и погледъ, така сжщо хората иматъ и со

циално чувство, което по интиуция ги кара да знаятъ «ой пжть 
да хванятъ. Дали това чувство имъ е вдъхнато отъ природата, 
дали то се дължи на нъкое специфично социално чувство, това 
е безразлично, но все пакъ хората доколкото е възможно се 
стремятъ да налучкачъ правия пжть и по него да се движатъ. 

. Константинъ Кирковъ бъше голъмъ индивидуалистъ. 
Константинъ Кирковъ се ржководеше отъ една максйма, 

която за него бъше като догма: той схващаше и разбираше, 
че революционния дългъ можеше и тръбва да се изпълНЯва 
само като се упражнява като професия. 

Той противъ всъка неправда, по свой начинъ и инициа
тива смъло реагираше и се боръше съ голъма стръвъ. 

И ТОЙ, подобно на Орца п. Иордановъ, отъ фотографията 
се боеше и бъгаше отъ нъкоя "като дяволъ отъ тамянъ", както 
казва народната поговорка . Той не искаше следъ неговата смърть 
и поменъ да остане отъ него, защото той смъташе, че, като 
индивидуалистъ, той се бори и ще умре ине иска да занимава 
нито ближнитъ СИ, нито хората съ своята революционна деЙность. 

Той умръ на своя постъ, обвзетъ отъ младенчески , енту
сиазъмъ и въ пълно съзнание, че умира за една общонародна 
кауза и са"1Ъ по свое желание отиде смъло предъ смъртьта и 
тя го грабна съ своитъ костеливи ржце. 

Следъ като изпълни въ точность възложената му задача, 
на третия день отъ атентата, на 30 априлъ 1903 година, преди 
объдъ, при опита да разруши и телеграфо-пощенската станция 
въ Солунъ, биде убитъ оrьчасовоя . 

"Дълатл сж по-добри отъ думитъ " .. , 

147. Димитъръ Мечевъ (1870-1903) 

Високъ pъcrь, сухо лице, малки очи, ocrьpъ правиленъ 
носъ, черни къдрави, тукъ-тамъ вече побълъли коси и малки 
черни мустаци; винаги скромно облеченъ, той по външность 
приличаше на обикновенъ работникъ. Само неговото чело и 

изобщо черепа ' на главата .' 
.,Ъми· умствени способно~и ~ 

Още отъ детинство:-с : ~ 
:.;JИЛЪ първоначалното си с - - 
зало да се грижи, освен-: :3 :: ~ 

:-rрепитание. Израстналъ В" о .:: 
зането на революционна~ _~

-<ато обикновенъ членъ и з-=. 
зитъ ратници, като въ ! =? - :. 
:-ерористъ. 

Натоваренъ да на ас :: е.: 
той съ хладно оржжие ( е -· :';: 
5езъ да може да го УХЪ?З ·. 
!1енъ, четникъ и въ разс;:: я :: 
:10 Пелистеръ, Бабуна, П а оо:" 
заминава за България, /{ r ::е-: 
си, безъ да бжде въ тяжес--.=. 
простъ работникъ въ '·'W ::: : ::' 

Въ началото на 19::'2 ~: .: 
се завръща отъ Женева , --: :: :::
И привлече за активенъ ~~~= 

Мечето. Следъ дълги yse-.:
се съгласи да се ангажир ~ :-= 
бъше разочарованъ отъ . '" : : 
онната организация, КОЯ :-О 

лични наблюдения и пре~~-;,; 
Димитъръ Мечевъ i' u _ - 

и въоржжението на MHor
- въ Скопс/{ия И Бито.: 
че съ едно възстание ro~ c r.·.e_e : 
и че съ ИЮ'ервенция отъ G:;:' -: 

ще се постигне освобож.:;:е '- е 

Димитъръ Мечевъ б~-= ~ 
вува предъ благото на c~ 
съ изпълнението на нtк~я - е_ 
намъряваше и ПОДГОТ09.-: 5! 3:: -= 
пълно възприе тезата на 

На първо Bpe~1e ': i'I1 
София, като представите .Th -' -: 
замина за Одринъ, кждеre 
зданието, въ което се 110 ."3_ " _ 

по редъ съображения и 
:<ржжока, нито отъ самия .: 
Мечевъ се прибра въ Сс - . '" . 
зае съ ИЗпълнението на р.'е-': -= :: 
!<ата на Солунското СЪЗ6Н ;; '" 

Единъ месецъ преди ~--~ 
зече въ Солунъ (въ haQa.-: ;: - : 

http:�����������.Th
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с?:ЩО хората иматъ и со

-re;>a да знаятъ кой пжть 
=:ъхнато отъ природата, 

: социално чувство, това 

сколкото е възможно се 

""'О него да се движатъ. 

:": :, индивидуалистъ . 

!: =~e отъ една максима, 

:Азащаше и разбираше, 

~б8а да се изпълнява 

саой начинъ и инициа-' 
-'.):1 t.ма стръвъ. 

i ~"J 3 ~, отъ фотографията 
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'" с.lедъ неговата смърть 
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е и не иска да занимава 

Jf:30Люционна деЙность. 
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изобщо черепа на глаJ;lата му го издаваше, че е човt.къ съ го
лt.ми умствени способности и нравствени качества. 

Още отъ детинството останалъ сиракъ, той едва привър
шилъ първоначалното си образование и още като дете е трt.б
вало да се грижи, освенъ за своето, но и за онова на майка си 
препитание. Израстналъ въ мжки и неволи, той още съ създа
ването на революционната организация въ Велесъ постжпва 
като обикновенъ членъ и' въ кжсо време става единъ отъ пър
витt. ратници, като въ първо време е билъ предназначенъ за 
терористъ. 

Натоваренъ да накаже единъ отъ велеШкитt. чорбаджии, 
той съ хладно оржжие (секира) посt.гналъ върху живота му, 
безъ да може да го умъртви. Поради това той става нелега
леl-iъ, четникъи въ разстояние на повече отъ една година скита 

по Пелистеръ, Бабуна, Плачковица, следъ което като емигрантъ 
заминава за България, кждето пъкъ, за да изкара прехраната 
си, безъ да бжде въ тяжесть на Организацията, постжпва като 
простъ работникъ въ мината Перникъ. ~ 

Въ началото на 1902 година, когато Орце п. Иордановъ 
се завръща отъ Женева, първата му грижа бt.ше да спечели 
и привлече за активенъ членъ въ групата на "гемиджиитt." и 
Мечето. Следъ дълги увещания и увt.рения, Димитъръ Мечевъ 
се съгласи да се ангажира съ работа, тъй като той отдавна 
бt.ше разочарованъ отъ много порядки вжтре въ революци
онната организация, която той познаваше по-добре отъ свои 
лични наблюдения и преживявания. 

Димитъръ Мечевъ много добре познаваше подготовката 
и въоржжението на много революционни околии въ Македония 
- въ Скопския И Битолския окржзи И не си правеше илюзии, 
че съ едно възстание можеше да се вземе политическата власть 

и че съ ИН1'ервенция отъ страна на ЕвропеЙскитt. велики сили 
ще се постигне освобождение на Македония. 

Димитъръ Мечевъ бt.ше винаги готовъ да се самопожерт
вува предъ благото на своята поробена родина, като се заеме 
съ изпълнението на нt.коя терористическа акция, каквато въз
намt.ряваше и подготовляваше l<ржжока "Гемиджиитt." и на

пълно възприе тезата на Орце п. Йордановъ. 
На първо време Димитъръ Мечевъ биде оставенъ въ 

София, като представитель на "Гемиджиитt.", а следъ малко 
замина за Одринъ, кждето се възнамt.ряваше да се минира 
зданието, въ което се помt.щаваше f\ВСТРИЙСl<ата поща. Обаче, 
по редъ съображения и обстоятелства, независящи нито отъ 
кржжока, нито отъ самия д. Мечевъ, тая акция се изостави и 
Мечевъ се прибра въ София, кждето съ голt.мо усърдие се 
зае съ изпълнението на редъ работи въ връзка съ подготов
ката на Солунското съзаклятие. 

Единъ месецъ преди изпълнението на акцията, той бt.ше 
вече въ Солунъ (въ началото на м. мартъ 1903 година), понеже 
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всичко бtше вече привършено и~канала п~дъ "Банка Отоманъ" , 
бtше прокопанъ и взрива подготвенъ, тои се ангажира , да , по
вреди желtзопжтната линия, да повреди влака идящъ отъ ~a
риградъ И да възпламени резервоара на свtтилниягазъ, КОИТО 
резервоаръ трtбваше да повредипомtщението на скопската 
и битолската гари. Той съ Илия Тръчковъ, по непредвидени 
обстоятелства и една случайность, не можаха съ , успtхъ , да 
извършатъ първата имъ, възложена работа, но още сжщата 
нощь отъ квартирата имъ, въ продължение на нtколко часа, 
съ бомби, се сражаваха съ войската и джандармерията, коман
дувана отъ прочутия по това време Хюсни ефенди - F\рапъ
бинбаши. , 

Димитъръ Мечевъ по природа бtше мълчаливъ и къмъu 

хората винаги скептикъ до песимизъмъ. Тои бtше много недо
в-Врчивъ, всичко провtряваше и въ ВС\1ЧКО се съмняваше, като 
нищо не "Предприемаше безъ обстойно проучване, поради което 
често пжти го иронизирахме съ думитt: "Диме на слаба дъс!<а 
лесно не стжпва". 

Димитъръ Мечевъ обичаше да се срtщаи говори само 
съ по-сериозни хора, макаръ v. съвсемъ неграмотни. Къмъ инте
лигенцията въобще той гледаше съ много голtмо недовtрие и 
винаги когато ' се намираше въ срtда отъ интелигентни хора, 
той бtше сдържанъ и съсрtдоточенъ въ себе си. 

Той всtкиго изслушваше, отбелtзваше си всичко на ума 
и още въ сжщото време си правtше своитt заключения, като 
още при раздtлата си той съ малко думи изказваше своето 
удобрение или неудобрение. Той бtше много жеСТОI{Ъ къмъ 
тия хора, които обичаха да си служатъ съ чужда фразеология 
и винаги да правятъ сравнения съ чужди автори и поддържатъ 

"своята" теза. 
Димитъръ Мечевъ бtше дете на народа, живt съ н;го

витt мжки и неволи, изпита много страдания, но запази оод
рость ВЪ своя духъ, като знаеше, че попрището на всtки рево
люционеръ и борецъ е нерозово, че той трtбваше да страда 
непрекъснато, да преживtва мжки и неволи, рискове и опаст
ности и че спокойствие може да намtри само следъ смъртыа. 

Мечето живt и YMpt като истински революционеръ, той 
даде на революцията своята мощь и своето чисто и непорочно 

сърце и кристалната си душа. 

148. Илия Тръчковъ (1884-1903) 

Младъ 18 годишенъ, съ правилни черти и стройно тtло
ело жение. Той беше единъ отъ ревностнитt членове на крж
жока "гемиджиит-Б " . 

Той бtше извънредно скроменъ и благодушенъ младежь. 
Отъ неговата физиономия лъхаше симпатии . 

Той бtше преизпълненъ съ Btpa въ започнатото дtло и 
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съ rол-Бма преданность вършеше възложената му революцонна 
работа бързо и безъ ' колебание. За прикритие, той п он-Бкога ра
боri;ше обущарство, " " 

- ,което кой знае по r---- . ~~--~':~-- " ~ , '- - ,-. 
какъвъ поводъ и слу

чай б-Бше горе-долу 
научилъ. ']


Отъ всичкит-Б чле
нове на кржжека "Ге
миджиит-Б'" той б-Бше 
най-мълчаливия. Ко
гато присжтствуваше 

на н-Бкакви спорове 
или пререl{ания~каl{- " 
вито често пжти се 

случваха въ кржжока 

даже и за най-дребни 
поводи -- той никога 
не вземаше страна, а 

внимателно съ устре· 

менъ погледъ след-Б
ше всичко, за да види 

края. Както винаги 
вСички такива спорове 

и пререкания между 

"Гимиджиитt" се за
I-1лия Тръчковъ. 

вършваха съ една 

братска примирител
НОСТЬ, още повече като се има пРедъ видъ че почти всички 

б-Бха младежи, едва изправили се на кракъ, такива спорове 
се изжив-Бваха, защото въ т-Бхъ липсваше материални домогва
ния, а само чисто идеалистически тежнения, които тр-Ббваше да 
бждатъ разяснени. 

Илия Тръчковъ б-Бше прим-Бръ на интименъ и милъ дру
гарь, готовъ вс-Бки моментъ да се пожертвува за ближнитЕ и 
другарит-Б си~ 

Той падна убитъ заедно съ Димитъръ Мечевъ въ сраже
нието съ Хюсни ефенди (f\рапъ-бинбаши) въ квартирата на 
Димитъръ Мечевъ. 

149. Владимиръ Пинговъ (1863-1903) 

Късъ ръсть, мургаво лице, темпераментъ жизнерадостенъ. 
Той имаше гол-Бмъ похватъ да предразположи и развесели ком
папията, да ги настрои и накара да забравятъ мжки и неволи 
-- б-Бше едно отъ най-гол-Бмит-Б му желания. 

При изпълнение на възложената му работа той ставаше 
извънредно тихъ и мълчаливъ, но готовъ вс-Бкога и навсtкжде 

.. 
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да се заеме съ най-рискуваната работа, само и само да . изпълни 
възложената му работа отъ кржжока на "Гемиджиитъ и • 

Презъ цълия тригодишенъ периодъ по подготовката и из
пълнението на солунскитБ атентати, на Пингова . се възлагаха 
такива работи, че ВСЪКJ:! моментъ той можеше е да бжде изло
женъ на . РИСКЪ и опасность. Обаче, при все това. той презъ 
този тригодишенъ периодъ не изгуби веселия си характеръ, 
нито пъкъ показа безпокойство и нервность. 

Той беше голъмъ фаталисть. Той смъташе, че каквато и 
работа опасна да му се въз;южи или пъкъ му предстоеше да 
извърши, тя бъше предопредълена отъ сждбата и безъ всъ· 
какво възражение я извършваше съ най-голъмъ възторгъ, смъ
тайки че съ това върши народополъзно дъло. 

И като ученикъ и като съзаклятник ь, повечето отъ вре
мето той прекарваше въ уединение. Той не бъше мечтателенъ, 
а реалистъ и винаги имаше позата на човъкъ, тойто нъщо 
масли и крои. 

Презъ време на солунскитъ атентати, той бъше натова
ренъ да възпламени съ фосфорна вода и бертолетова соль 
едно съседно здание до Отоманската Банка, която задача той 
извършва и въ MOM~HTa, когато Димитъръ Мечевъ и Илия Тръч
ковъ започнали сражението предъ тъхната квартира, само съ 
единъ револверъ той се опжтва къмъ квартирата на Мечевъ 
и Тръчковъ, НО въ момента, когато се опитва да мине предъ 
входнитъ врата на "Тапхането", часовиятъ го спира, той се про
тиви и бива застрелянъ. Той падна убитъ на 500-600 крички 
ОТЪ мъството, кждето паднаха убити Мечевъ и Тръчковъ. 

150. Съмишленици, сподвижници и укриватели 

Конспирация е едно абстрактно понятие. Когато се про
вежда въ живота, т. е. когато се прилага, тя има конкретни 

форми и е немислима безъ съмишленици, сподвижници и укри
ватели. 

Въ Солунското съзаклятие активно участие вземаха 10-12 
души, но покрай тъхъ, отъ самото начало, до последния мо
ментъ имаше двойно,тройно повече сподвижници и укриватели. 

Мимоходомъ азъ споменахъ НЪкОй отъ тъхъ, НО тъ не сж 
всички, а презъ всичкото време, презъ · всички приживени пери

петии, услугитЪ и дълата на нашитъ сподвижници и укрива
тели бъха цънни за успъха на подготовляемата акция. 

Мнозина смътатъ, че въ ВСЕка конспиративна работа, спо
движницитЪ И укривателитъ по-скоро могатъ да причинятъ 
вреда, отколкото полза и старателно се грижатъ, колкото е 

възможно числото на сподвижницитъ и укривателитъ да се на
мали до минимумъ. Като правило може би това е върно, обаче 
на практика не е така. Всъка конспиративна акция предпол ~га 
съмишленици, сподвижници, укриватели и колкото тъ сж по
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вече и по~добре подбрани, толкозъ 11 усп-Вха на акцията е по
гарантиранъ, стига сподвижницитЕ, както и укривателитЕ да 
се прониннатъотъ съзнанието, че служатъ на една възвишена 

цель. Безъ съмишленици, сподвижници ' и УКРl1ватели вс-Вка кон
спераtивна дейность е немислима. Ето защо, предварителното 
условие за усп:Бха на вс:Бка конспиративна дейность е да се 
нам:Брятъ, спечелятъ и подбератъ съмишленици, сподвижници 
и укриватели, които напълно и съзнателно да спод-Влятъ иде
ята, на която се служи и при това да удобряватъ цельта и 
методит-В на борбата. Веднажъ това обезпечено, т:Б могатъ да 
бждатъ повече или по-малко, споредъ разм:Бра на проектира
натаакция. 

За да се даде пълна представя за сподвижницитЕ, укри
вателит:Б и съмишленицит:Б въ Солунското съзаклятие, би тр:Бб
вало да напиша н-БКОЛКО печатни КОЛИ, тъй като т:Б б:Бха доста 
много и отъ различно социално положение, като по духъ и 

темпераментъ б-Вха различни. Т-В по разни причини и обстоя
телства не взеха активно участие, обаче, указаха гол-Вмо съ
действия, като съ д-Вла допринесоха вс-Вки въ кржга на въз
МОЖНОТО, за усп:Бха на съзаклятието. 

Тукъ, макаръ б:Бгло, ще спомена за н:Бкои отъ т:Бхъ, като 
се опитамъ да ги представя тъй каквито б:Бха като хора жи
вущи и движещи се въ конкретнит:Б условия на тогавашната 
епоха. 

Презъ 1900 година Цариградъ б:Бше сжщинско гн:Бздо на 
най-отвратителния шпионажъ въ Турция. Съ хиляди детективи 
и полицаи б:Бха въ услуга на полицията и дворецътъ на Сул
танъ .f\бдулъ Хамидъ, който чрезъ една широка шпионска мрежа 
б-Вше си така обезпечилъ положението, че чрезъ една тайна 
военна и гражданска шпионска мрежа научаваше и знаеше 

всичко каквото ставаше и въ най-крайнит:Б пред:Бли на импе
рията. Кжде какво се казало, кой съ какво се проявилъ~ офи
церъ, чиновникъ, обикновенъ гражданинъ - .. Илдъза" по всичко 
се уведомяваше и тежко на оня, който, макаръ и невиненъ, 
станеше обектъ на наблюдение или попаднеше въ ногтитЕ на 
н-БКОЙ шпионинъ или полицай, особенно въ Цариградъ, кждето 
бдителностьта б:Б извънредно гол:Бма, полицейскит:Б м:Брки 
крайно сурови и вср:Бдъ населението като сжщински легенди 
се разнасяха разни слухове за безследно изчезнали лица. Всички, 
които приказваха или слушаха тЕзи слухове, просто отъ страхъ 
трепер:Бха да не би и т:Бхъ по н:Бкоя случайность да сполети 
н-Бкое нещастие отъ невидена страна. 

При т:Бзи условия, Слави Мерджановъ можа да нам:Бри 
лице, което да се ангажира съ единъ постоянеиъ РИСКЪ да 

бжде наематель на едно пом-Вщение (магазинъ), отъ кждето 
тр-Вбваше да се копае подземния каналъ подъ зданието, въ 
което се пом-Вщаваше централното управление на Банкъ Ото
манъ и Режията на монопола на тютюна въ Турция. 
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Това лице бъше Нанчо Стояновъ, , с;:инъ H~ търговеЦЪ-Il~
чатаръ, .родомъ отъ ГР' . Ресенъ, живущ~ ~въ ' Ц<;lРИ~Рf!ДЪ, liанчо 
Стоянов'; бъше ЗО годишенъ, жененъ, съ · ВИСО/{Ъ" ,РЪСТЪ, ру~и 

. /{ОСИ ' \1 мустаци, продълговато лице. По хауактеръ той БЕше 
тихъ и смиренъ. Веднажъ ангажиранъ, тои БЕще толкова и~
правенъ въ раб~тата си и често, KOr!lTO отъ него се искаше 
нъкоя услуга, тои по цъли дни спокоино не можеше . да.заспи 
до като не . извърши . услугата, безъ да създава опасности. и 

рискъ. . . . " v 

На първо време ние го смътахме за страхливъ. Обач~,тои 
не бъше TaKЪBЪ, ; ~ .като по-възрастенъ, като новъ въ конспи
ративната дейность, жененъ, при това и българинъ ЖИВ'lщъ Въ 
Цариградъ всръдъ_ чужди по въра и народность хора, тои бъше 
прекалено предпазливъ. . . ' . 

Предъ постоя,нния рискъ да бжде откритъ всъки мрментъ, 
Нанчо Стояновъ . не дружеше .съ насъ, нито. пъкъ Сеv сръщаше 
съ насъна публични мъста, освенъ по работата . Тои по цъли 
дни .бше въ печатницата на · работа или пъкъ У дома си, IЮ
дящъ еДИI:IЪТИХЪ семъенъ животъ.той на насъ гледаЦlе като 
на хора, които ВСЪки моментъ мога:rъ да увиснатъ на .бесил
ката. Въ сжщность/ обаче,бЪЦJеобратното: ние носъхме рискъ 
когатобъхме на работа вжтре въ магазина, а HaHLJo. носеше 
най-гол-Вмъ рискъ, като нашъ укриватель и ята къ. 

Презъ есеньта на 1900 година ние бъхме арестувани, безъ 
обаче, полицията да знаеше точно KaI{BO . работЪхме. Първитъ 
дни страхътъ ни б-tше гол-Вмъ, като предполаГахме, че На~чо 
ще се изплаши, или ще сесамопризнае или пъкъ ще изб-Вга. 
Обаче, всички астанахме излъгани. Нанчо. още слецъ първия 
разпитъ мажа да се изплъзне атъ ржцет-В на полицията, /{ата 
се представи невиненъ ката гължбъ и презъ всичката . време 

продължи да пази магазина и тайната, да . l<aTa въ края на , 1901 
година магазинътъ биде . откритъ, а Нанчо и негавия баща 
Калчо Стаяновъарестувани, асждени на вЪченъ затворъ и за
точени въ I<репостьта на гр. Синопъ, кждета и . двамата пачи
наха следъ дъщи мжчения, а семействата имъ б-Вха излажени 
на гладна смърть, панеже ас;:танаха безъ вс-Бкаква памощь. 

/V/алаftо СаздО8'О, радамъ атъ гр. Велесъ, б-Вше единъ атъ 
нашит-Всъмишленици-укриватели. Миланъ , бъше младежь 18 
годишенъ, служащъ КiЗта гарс;:анъ въ в,!ганъ-ресroранта на кан

венционалния влакъ, който два п;r;.ти презъс;:едмицата Ц!'lрку
лирашемежду Бълградъ и Цариградъ. 

Димитъръ Мечевъ · спечели Миланъ, Саздавъ за нашата 
кауза и го с;:клани ЩI ни ус;:лужва па пренасянето. на динамитъ 

атъ Сафия да Цариградъ. Миланъ Саздовъ ~ъ . задавалства 
прие и следъ ката всичка бъше приготвено, таи се зае съ пре

.насянено динамита на малки части. . 
Миланъ Саздавъ бъше младежь съ сръденъ ръстъ" пълно 

тълосложение и винаги спретнатъ и пъргавъ. Кагата паср-Вща

хме канвенцианала на 

?азиiелностъ приемаше 
видъ, че тай е наЙ-реВI-:::':• 
сама и' само да избъгне -.. _ ; :. 
ОТЪ страна на свая ше<;: -= . :: 
колеги-служащи. 

Тай б-tше аблечен-:=> ==. ,-.
спретнатъ, движещъ се -, ~ : 

:<ата абикаляше бюфета . ::..:.:_ 
11 . класа, кждета наМИРа:::Е :.
Отъ насъ, да се ржкува 

jГОВОрИМЪ какъда взе :-е -0:: _ 

.це тр-Вбва да га чака~lе и;-: 
българската граница пе::ж :; 
:1анъ да бжде аткритъ кг-;

Миланъ мнаго. ЛОIL'{ 
!J,ариградъ давания t-1 Y ~ --:o 
:ле въ квартирата на . ' " 
:;ов-Вкъ винаги пемисиснr- -: _ 
не би Миланъ да постр~,::::, 
:Jакетъ съ динамитъ. той - :, 
"е тай, маl<аръ и работ = 
~,,: ладежь, мажеше леснО ':Е 

зременна бжде заЛОВЕ Н'!:: . _ _ 
вече атъ ачит-В си. Обаче ~~ 
.l ъганъ въ сваитъ страк ="'=
зима изпълняваше ВЪЗ.l0ЖЕ
tiiтусиазъмъ и винаги с'!:: - _ _ 
вжтрешна душевна ЗёЦС: ::' _  _

-::-ъ пагледъ искаше да ни __= 
, ' служа на сваята Роди: ? - _:: 
-..анъ Саздавъ изпълни св 

;кли за паследствията , 

: ~aHa нашъ съучастник '!::. -_ 
: ~ъ тава съучастничество . _"'" 
::зоя дългъ къмъ РОЩ1 НG:-г _ 

Единъ отъ нашит-Б ~ -=: : 
~ :'!OTa начала до после,:::~ 
~ 'Тъ отъ гр. Кукушъ. T~j:f ~ ~_ 

~HeHЪ, съ н-Вкалка малс. :;"-
- ;'лецъ чибукчия. Негавия~= 
_- НЦИ въ Салунъ  " Та,:'2 - ~ 

- - -\е б-Вше акала 1 м. lL , 

- /{яна освенъ една кол~-:: __ 
:: 3 11 и др. пръчки другъ :. 
=.J,ъ бъше съвсемъ малъJor=. 

.:.': ,l юдателна ока не може~е 
-= ':'. еше да се усъмни въ Н"'--. 



О1нъ на :г;ьрговеЦЪ-I:Iе

- въ ЦаРИ~РFЩЬ' Нанчо 
~ високъ. , рр.стъ, ру~и 

е характеръ той бъше 
, - ;:! бъше толкова из

. . ~ . 

отъ него се искаше 

~ e можеше . да заспи 

създава опасности . и 

-  страхливъ~ Обаче; той 
"" 1IТО новъ въ конспи

,. : ългаринъ живущъ вр 
~ .::. чость хора, той бъше 

':; ""ритъ всъки мрментъ, 
- ,) пъкъ се сръщаше 

:-;:60тата . Той по цъли 
: .~. ' пъкъ у дома си , во

~ насъ гледаЦJекато 

.::.:; увиснатъ на бесил

,,:,а : ние носъхме рискъ 
"- з "!;.!а, а Нанчо носеше 

ятакъ. 

-t.хro'Jе арестувани, безъ 
t: ,,' работ-Бхме. Първитъ 

заз 

хме конвенционала на софийската гара, той съ голъма ' съоб
разителност'Ь приемаше динамита, давайки СИСж'щевременно 
видъ, че той е най-ревностния служитель въ ваГОНъ-р.ес-торанта, 

' само и само да избъгне каквото ' и да било подозрение, · било 
orь страна на своя шефъ, било отъ · страна на останалитъ му 
колеги-служащи. 

Той бъше облеченъ въ специална униформа, приличенъ ' и 
спретнатъ, движещъ ' се . като ' стрела изъ пЖ,тнишкитъ вагони, 
като обикаляше бюфета, салона и коридора на вагонитъ отъ 
11. класа, кЖ,дето намираше случай да се приближи до нъкого 
отъ насъ, да се рж'кува или размъни по ны<яя дума, за да 
уговоримъ какъда вземе пакета, кога ще мине пакъ и дали 

ще тръбва да го чакаме или не, тъй като контрола на турско
българската граница периодически се засилваше и риска Ми" 
ланъ да БЖ,де откритъ като "контрабандистъ" бъ много голtмъ. 

Миланъ много ловко приемаше, укриваше и пренасяше въ 
Цариградъ давания му отъ насъ динамитъ, !{ато го складирва
ше въ квартирата на Аши Шеnецо . . Димитъръ Мечевъ, като 
човъкъ винаги пемисистично настроенъ, много се опасяваше да 
не би Миланъ да пострада и всъки пЖ,ть когато му предавахме 
пакетъ съ динамитъ, той по цъли часове говоръше за Милана, 
че той, макаръ и ' работящъ съ ентусиазъмъ, като неОПJ:1тенъ 
младежь, можеше лесно да се открие и пострада, като Сж'ще

временно БЖ,де заловенъ и динамита, който ние ценъхме по
вече отъ очитъ си. Обаче, за наша радость, Мечевъ остана из

j : е .::. rюл<:\гахме, че Нанчо 
:: • . -: И пъкъ ще изб-Вга. 
;';0 още слецъ първия 

f: :-Б на полицията, като 

-?езъ всичкото . време 

{ато въ края на1901 
:-i?~чо и неговия .баща 
;: зъченъ затворъ и за
·-':: .:::iетО И двамата почи

имъ бъха изложени 
0-= всъкаква помоЩь. 
'= :л есъ, бъше единъ отъ 
-г нъ бъше младежь 18 
-онъ-ресторанта на кон

"рЪ седмицата Ц!1РКУ

,= Саздовъ за нашата 
р.~асянето на динамитъ 

~~з.::.озъ съ задоволство 

--НЮ, той се зае съ пре

':--:> ;:оъденъ ръстъ, пълно 
; :, ~азъ. Когато посрtща

лъганъ въ своитt страхове. Миланъ Саздовъ презъ цълата 
зима изпълняваше възложената му конспиративна задача съ 

ентусиазъмъ и винаги съ особена радость за изпълненъ дългъ 
и вЖ,трешно душевно задовол с.тво се срtщаше съ . насъ, като 
съ погледъ искаше да ни каже: "Нко съ друго не мога да 
услужа на своята Родина, поне съ TOB~ мога . ..." Така Ми
ланъ Саздовъ изпълни своя дългъ къмъ Родината си, безъ да 
мисли за последствията, ако БЖ,де заловенъ. Той съзнателно 
стана нашъ съучастникъ, готовъ да посръщне последствията 
отъ това съучастничество и на всъка цъна искаше да изпълни 
своя дългъ къмъ родината. 

Единъ отъ нашитъ първи съмишленици и сътрудници отъ 
самото начало до последния моментъ бъше и Гоце Чан,ев'Ь, ро
домъ отъ гр. Кукушъ. Той бtше човъкъ на около 40 години, 
жененъ, съ нъколко малолътни деца, по занятие бtше дърво
дълецъ чибукчия. НеГОВИЯ1Ъ дюкянъ бъ на една отъ главнитt 
улици въ Солунъ - "Тахта Каля". По roлъмина дюкянътъ на 
Гоце бъше около 1 м. широкъ И около 2 метра дълъгъ. Въ 

.дюкяна освенъ едно колело съ лЖ,къ и нъколко снопчета дръ
нови и др. пръчки другъ инвентаръ нЪмаше. Дюкянътъ на 
гледъ бъше съвсемъ малъкъ и тъй празенъ, че всъко и най
наблюдателно око не можеше да забелъжи нищо, нито пъкъ 
можеше да се усъмни въ нЪщо . 
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Гоце Чаневъ, превитъ на две, съ увиснала глава надъ 

своя малъкъ тезгяхъ, непрекъснато стържеше малки късчета 

пръчки, отъ които приготовляваше хубави и ефтини цигарлъци, 
бt.ше единъ занаятчия, който при денонощенъ трудъ съ поть 
на чело изваждаше своята прехрана. Неговиятъ дюкянъ и домъ 
презъ всичкото време бt.ха свърталище на нt.кои отъ съзаклятни
ци';;. Гоце, макаръ и беденъ работникъ, винаги и въ BCt.KO от

ношение бt.ше напълно на разпо

ложението на Орце п. Йордановъ 
и Константинъ Кирковъ. Касае
ше ли се за повt.ряване на Ht.
коя тайна, Гоце я знаеше; касае
ше ли се за укриване на ма

териали и др. , той ловко и ста
рателно ги прикриваше. 

Като бившъ работникъ въ 
революционната организация въ 

Кукушъ, нему сж били възла
гани тоже много работи. Пре
селенъ въ Солунъ, за да може 
да изкарва прехраната си, той 
имаше възможностьта да се 

срt.ща съ много революционни 
дейци отъ вжтрешностьта, съ 
които беседваше и се информи
раше по много работи. Гоце Ht.
маше образование и не можеше 
свободно да приказва поради 
единъ природенъ недостатъкъ 

въ говора, но БЕше надаренъ ОТЪ 
природата съ здравъ разсж

дъкъ, проницателенъ умъ, твър

да воля, поради което бt.ше 
обичанъ отъ всички ни. Добъръ 
компаньонъ, състрадателенъ иГоце -Чаневъ. 
отзивчивъ къмъ неволитt. на 
близкитt. му, той всячески се ста

раеше ца бжде въ услуга на всt.ки, който се обърнеше къмъ 
него. По разбиране бt.ше лt.вичарь въ истинската смисълъ на 
думата. Горделивостьта, надменостьта у хората го възиущаваха 
и когато искаше да oCMt.e Ht.Koe по-видно лице отъ мt.стния 
революционенъ комитетъ или когато приказваше за нt.кои явно 
осждителни порядки въ революционната организация, Гоце си 
служеше съ -единъ редъкъ хуморъ и сарказъмъ, койтq пора
зяваше околнитt. и неволно заставяше всt.ки да го слуша съ 
внимание и да го почита и уважава. Като уменъ, опитенъ и 
съобразителенъ човt.къ той "IeCTO ни даваше добри съвети, като 
сжщевременно ни осветляваше за нt.кои полицаи и дедективи, 
които той познаваше поради голt.митt. му връзки въ града. 

' Гоце Чаневъ отъ ?= - 
нсщъ - своя малъкъ тез:-'ЯХ'= 

или когато б-Вхме застр :: ~~ ,: 
отсжтствуваше отъ ДЮК. Е : 

щне Ht.KOrO отъ кржжо ' : ::: 
ПрЕщотврати -нt.I{ОЯ аПе ~ " 
веднага сt.даше надъ -:- ~ ;- -= 
по разголенитt. му ГЪ9': , 
изобилие, защото той T -,,~ :; '" 
маЛОЛЕТНИ деца. Вечер : : =:J: 
мейството си, той често - .~ 
отъ съзаклятнИцитt. б . С - ~ 
му бt.ше единственото ре;:: .
память и способность да ~ : 

се каже постоянния страж".:: 

новъ и Кост. Кирковъ 06 
безъ Bct.KaKBa нужда .0 :' -;: 

обикновени посетитеЛ?. 
Отъ дългата и н - :- - - "" 

бt.хме станали като - e~ : o~ 
Презъ всичкитt. 

изпълнението на съзак;-s;.-- =: 
и дълго следъ това ДР. <=t ~ = 
ници продължи, като 

съзаклятници непрек-с,.,.:: -:- ,: 

отнасяйки се къмъ -;t,хъ 3 - ' 

Две D 

Тъй ИI'1еН}'f!li ъ .: == 
домъ отъ гр. К. К : _ :.. - :- • 

лунъ. ТЕ и два :'1i::-:-а :;-= ~ 
Гоце Чаневъ. 

Единия се казвar::= 
Другия - Или;[ 
И двамата още 

въ живота, се бt.ха С:= :: . 
своя общъ трудъ па и::: з.а.-...: ::
си. Tt. ни услужиха с -=- --;> -: 

една часть отъ бам - и-;-: ::- . : 
любиви, тихи и вин "" :. 
радось и удоволстви~ ~З : "=_ 

са отъ дебели СТО:'1е -; "'-

изрt.заха и приспос - .= 
желt.зна обвивка на :: = - - _ 
1/4 килограмъ милини.'" -: 

ТЕЗИ желt.зарче-:-а. ~ -= 
менатитt. пръчки, гриж .- :r _ 

ПавеJ1Ъ Шатевъ - Sъ '- ~ ~ 



С'"":> увиснала глава надъ 

;гържеше малки късчета 

9И и ефтини цигарлъци, 
Dнощенъ трудъ съ поть 

;-; ~IОВИЯТЪ дюкянъ идомъ ' 
~ 1{д н1;кои отъ съзаклятни
~: Ъ. винаги и въ вс1:;ко от
~e б1;ше напълно на разпо

:;о на Орце п. Йордановъ 
г.антинъ Кирковъ. Касае
се за пов1;ряване на н1;
-",а . Гоце я знаеше; касае
се за укриване на ма

и л р., ТОЙ ловко и ста
:. ~ прикриваше. 

.,;:, -о бившъ работникъ въ 
:,: ионната организация въ 

=. нему сж били възла
Re много работи. Пре
зъ Солунъ, за да може 

:; ;:э,а прехраната си, той 

зъзможностьта да се 

ъ много революционни 

DVЪ вжтрешностьта, съ 

сецваше и се инФорми
:-1НОГО работи. Гоце н1;

с:)?азование и не можеше 
ца приказва поради 

::i рироденъ недостатъкъ 

~ '?a. но б1;ше надаренъ отъ 
!,а :- а съ здравъ разсж

""'?Оницателенъ умъ, твър

поради което б1;ше 
= отъ всички ни. Добъръ 
оо 'нъ, състрадателенъ и 

къмъ неволит-l; на 
. '5 му, ТОЙ всячески се ста
{оюо се обърнеше къмъ 

,Ь i{стинската смисълъ на 

• хората го възиущаваха 

~ HO лице отъ м1;стния 
tfRазваше за н1;кои явно 

~- ~ организация, Гоце си 
: Е-?I<азъмъ, КОЙТО пора

;: :!GКИ да го слуша съ 

:(ато уменъ, опитенъ и 
t ,: 3a.lJe добри съвети, като 

':;01 полицаи и дедективи, 

v:y връзки въ града. 
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' Гоце Чаневъ отъ ранни зори до кжсна нощь работ1;ше 
надъ ' своя малъкъ тезгяхъ,' обаче, усъмн1;ше ли се вън1;що 
или когато бtхме застрашени отъ н1;ЩО, ТОЙ по ц1;ли часове 
отсжтствуваше отъ дюкяна, скитайки на'горе-надоле, за да ср1;
щне н1;кого отъ кржжока, да го предупреди, само и само да 
предотвратин1;коя опасность. Щомъ минеше опасностьта, той 
веднага с1;даше надъ тезгяха и' почваше усилена работа, като 
по разголенит1; му гърди и високото му чело течеше поть въ 
изобилие, защото той тр1;бваше да изкара прехраната на своит1; 
малол1;тни деца. Вечерно време, преди да се прибере при се
мейството си, той често пжти по часъ-два оставаше при н1;кои 
отъ съзаклятницит1; било на кафе или на чашка ракия и това 
му бtше единственото развлечение въ живота. Съ своята силна 
память и способность да помнн физиономии, той б1;ше тъй да 

се каже постоянния стражъ на съзаклятието . Орце п. Йорда
новъ и Кост. Кирковъ обичаха извънредно Гоце и често пжти 
безъ Bc1;Kal<Ba нужда, по ц1;ли часове стояха при него като 
обикновени посетители. 

Отъ дългата и непрекжсната дружба съ Гоце почти всички 
бtхме станали като членове на неговото семейство. 

Презъ всичкит1; перипетии, които преминахме, даже следъ 
изпълнението на съзаклятието, Гоце Чаневъ остана незасtгнатъ 
и дълго следъ това дружбата на останалит1; живи съзаклят
ници продължи, като Гоце за всички домашни на загиналит1; 
съзаклятници непрекжснато се интересуваше и уведомяваше, 

отнасяйки се къмъ т1;хъ като къмъ свои близки роднини. 

Двет-В жел-Взарчета 

Тъй именувамъ две млади момчета - жел1;зарчета, ро
домъ отъ гр . Кукушъ, току що установени на работа въ Со
лунъ. Т1; и двамата б1;ха посочени отъ 
Гоце Чаневъ. 

Единия се казваше Мицо Ковачевъ. 
Другия - Илия Ениджелията. 
И двамата още юноши, едва стжпили 

въ живота, се б1;ха сдружили, щото СЪ 
своя общъ трудъ да изваждатъ прехраната 
си. Т1; ни услужиха съ приготовлението на 
една часть отъ бомбит1;. Скромни И трудо
любиви, тихи и винаги усмихнати, т1; съ 
радось и удоволствие изработиха една ка
са отъ дебели стоманени пръчки, които 
изр1;заха и приспособиха да служатъ за lv\ицо Ковачевъ. 
жел1;зна обвивка на малкит1; кжсчета отъ 
1/4 килограмъ милинитъ, които приспособихме за ржчни бомби. 

Т1;зи жел1;зарчета, следъ като старателно изработиха спо
менатит1; пръчки, грижливо прибраха съответния динамитъ и 

Павелъ Шатевъ - Въ Маl<едония подъ робство . 20 
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добре и здраво опакованъ, грижливо завити съ дебелъ мета
лически тель, като готови бомби ни поднесоха за употр-Ббление. 

Когато се явиха при насъ, т-Б идеха съ една сериозность 
и внимателность, с-Бкашъ че свещенодействуваха. Т-Бзи две 
кукушанчета, макаръ и още нови конспиратори, об-Бщаваха да 
станатъ добри борци. По една Сllучайность следъ станалит-Б 
атентати и т-Б оц-Бл-Бха и още презъ първит-Б дни следъ атен
татит-Б просто като българи·кукушани бидоха само интернирани 
въ РQДНИЯ имъ градъ Кукушъ, понеже властьта съ нищо не ги 
е подозр-Бла. 

Т-Б съ голtма скромность и преданность служеха на една 
национална кауза и само като такива ги посочвамъ · като при

м-Бръ на македонската младежь. 
Единъ отъ останалит-Б наши другари сподвижници, укри

ватели б-Б Йорданъ Самарджиевъ, синъ на многозаслужилия на 
националната ни кауза въ Македония, J<. Самарджиевъ въ раз
цв-Бта на своята младость, следъ като б-Б привършилъ универ
ситетския курсъ по романска, френска литература въ Нанси 
1-2 години б-Б учитель въ сол. бълг. м. гимназия и редникъ 
въ революционната организация. Н-Бколко дни следъ атентатит-Б 
той биде заловенъ и мжченически измжчванъ. Страданията му, 
болкит-Б и твърдостьта му б-Бха извънредно гол-Бми, но той 
като синъ на родолюбива фамилия и робска Македония, под
несе всичко съ стоицизъмъ. 

Въ Велесъ 

Извънредниятъ воененъ сждъ простре своит-Б издирвания 
и въ Велесъ. Самиятъ следователь Джемалъ бей съ една група 

офицери замина въ Велесъ и въ про
дължение на н-Бколко дни най-щател
но и ум-Бло направи своит-Б изслед
вания. Доказа се, че динамита е ми
налъ презъ Велесъ за Солунъ, НО 
кой И какъ го е донесълъ до Велесъ 
сждебното и полицейско дирене не 

можа да установи. __ .... . _ ..~._ _ ,~~ 

Въ Велесъ бидоха арестувани мно
зина отъ гражданит-Б, върху които 
имаше съмнение, било че сж роди
тели, роднини на съзаклятницитt, 
било като лица въ връзки съ Солунъ. 
Отъ арестуванит-Б най-вече биде из
тезаванъ Алекси Миновъ (каникотъ) 
и подложенъ на страшни мжчения. 

За да тури край на живота си се 
Rлекси МИНО8Ъ. хвърли отъ стълбата на правител

ствения домъ. Първия 
день той б-Б въ безсъз
нание, но макаръ тежко 

раненъ въ главата оста

на живъ и б-Б осжденъ. 
По тоя начинъ осуети 
се и готвената ак~ия въ 

Велесъ - да се повре
ди жел-Бзопжтната ли
ния или правителствения 

домъ. 

150. Въ централния 
затворъ 

Къ мъ края на м. юний 
1903 година, всичкит-Б 
арестанти българи, аре
стувани въ края на м . 

априлъ по подозрение, 

повечето първенци отъ 

разнит-Б градове на Со
ЛУIIСКИЯ виляетъ,бидоха 
освободени и разпратени 

по роднит-Б имъ м-Бста. 
Но затвора не се из
празваше - едни изли

заха, други подсжц.иl'rn 

или вече осждени при

стигаха. И съ право t{t
кои отъ по-стариrS аре
станти заявяваха, че за

твора " Еди Куле" отъ 
известно време не е за · 

творъ, а монастиръ 
м-Бсто за свиждане и 
среща на много българи 
отъ Солунския вилае~ 
Въ късо време затвора 
взе чисто български к 
лоритъ, тъй като затво
рницит-Б турци, албанци 
и евреи по числеНOCTh 

се изгубиха вср-Бдъ го
л-Бмото мнозинство бъл

гари. 
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:е:ленодеЙствуваха. Т-Взи две 
:::Ji-!спиратори, об-Вщаваха да 

- ... vчайность следъ станалитБ 
; .." първит-В дни следъ атен
:.ани бидоха само интернирани 
неже властьта съ нищо не ги 

",.:анность служеха на една 

ги посочвамъ ' ка1'О при

ари сподвижници, укри

;ъ на многозаслужилия на 

, К. Самарджиевъ въ раз
-T~ б-В привършилъ универ

а литература въ Нанси 
'::....--. fIo1. гимназия и редникъ 

-~:.J;-,K O дни следъ атентатиrE 

~чванъ. Страданията му, 
r.o s.ъ-нредно гол-Вми, но той 

~>обска Македония, под

тре своиrE издирвания 
~ 2жемалъ бей съ една група 

зс.'·lина въ Велесъ и въ про
; i-fi: н-Вколко дни най-щател

направи своит-В изслед
се, че динамита е ми

;з-" Велесъ за Солунъ, но 
..:. ,о е донесълъ до Велесъ 

_-с и полицейско дирене не 
• ;·::танови. 

.... -.. _. - _.--- ~

-er" бидоха арестувани мно
~жданит-В, върху които 

. = ",ение, било че сж роди
::,ЧJ·ЩИ на съзаклятнициrE, 

а въ връзки СЪ Солунъ. 
-с-rзанит-В най-вече биде из

_=..,екси Миновъ (каникотъ) 
"'"f":> на страшни мжчения. 

" край на живота си се 
С1Ълбата на правител

ствения домъ. Първия 
день той б-В въ безсъз
нание, но макаръ тежко 

раненъ въ главата оста

на живъ и б-В осжденъ. 
По тоя начинъ осуети 
се и готвената ак!,J,ИЯ въ 

Велесъ - да се повре
~ 
:;j"ди жел-Взопжтната ли
:s: 
Хния ' или правителствения 
f
о:домъ. с:: 

'" 
~ 

u '" 150. Въ централния 
:s: 

затворъ 
u 
~ 

Х 
>f{ъмъ края на м. юний с:: 
о 
u1 903 година, ' всичкит-В 
:s:арестанти българи, аре ... 
u 
:s:стувани въ края на м. 
с:: 
roаприлъ по подозрение, >
1:( 

повечето първенци отъ :s: 
:s:разнит-Б градове на Со '" 
1:( 

ЛУIIСКИЯ виляетъ, бидоха ~ 

освободени и разпратени 
 t:s:по роднит-В имъ м-Вста. 

u 
~ 

Но затвора не се из Х 
о

празваше - едни изли 1:(. 

~заха, други подсждими ro 
:Еили вече ос;кдени при
roстигаха . И съ право н-В Х 

кои отъ по-стариrE аре
станти заявяваха, че за & 

roтвора "Еди Куле" отъ 
е

известно време не е за

творъ, а монастиръ 
ем-Всто за свиждане и 
CI.I 
с::среща на много българи CI.I 
tnотъ Солунския вилаетъ. 
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.три седщши следъ насъ, въ Централния затворъ пристиг
наха и всичкитi; останали лица отъ- Солунъ и Велесъ, кОИТО 

бi;ха вече осждени отъ военния сждъ, но 
не като прями съучастници, а като лица, 

кОИТО сж бl::\ЛИ въ връзка или сж под
помагали съзаклятницитi; . Ti; бi;ха: Гьошо 
п. Йордвновъ (башата на Орце) осжденъ 
на три години, Петъръ п:Йордановъ (братъ 
на Гьошо) осжденъ на Згодини, Иванъ 

п. Йордановъ (синъ на Петъръ п. Йорда
новъ) -с З години: Илия п. Йордановъ 
(синъна Петъръ п. Йордановъ) - 10 го
дини,~ Илия Малинкинъ, комисионеръ - З 
год" свещ. Лазо Органджиевъ - 5 год.; 

Йорданъ и Христо Зулфови (братя), еди
Христо Зулфовъ. ния на З', а другия на 5 години, а така 

сжщо и' още нi;колко души, жители на 

гр. ГР'А Солунъ Велесъ и Кукушъ. 

l151. Иванъ Гарвановъ въ'i'централния затворъ 

Следъ първата група!пристигна и друга група начело съ 
Иванъ Гарвановъ, Йосифъ Кондовъ, f\. Пирговъ И др., обвинени 
като членове на мi;стния комитетъ или членове на ВМРО. 
Иванъ Гарвановъ поставиха въ V-a стая, която заедно съ тази, 
въ която бi;хъ азъ - VI стая - имаха общъ дворъ. Цi;лиятъ 
день всичкитi; затворници се разхождахме изъ двора . на зда
нието, а само презъ нощьта вратитi; се затваряха . f\зъ имахъ 
случай въ разстояние на два месеца да бжда заедно съ 
Гарванова и да приказвамъ по много въпроси и недоразумения 
отъ миналото. Още въ първитi; дни съ Гарванова влi;зохме въ 
пререкания. Още първия моментъ у Ив. Гарванова забелi;захъ 
една неприязненость, но като неговъ бившъ ученикъ, азъ се 
отнасяхъ къмъ него почтително. Той си даваше видъ, че е не
Доволенъ, обаче, все пакъ се срi;щахме и се разговаряхме. 

Още въ първитi; срещи Иванъ Гарвановъ ме упрекна, че 
ние съ атентата сме избързали. 

- Всичко стана както се следваше и както предпола
гахме. "ко има нi;що да съжалявамъ, то е че не можахме да 
се възползваме съ хилядата килограма динамитъ, КОЙТО чрезъ 
гърка-комисионеръ попадна въ вашитi; ржце, - казахъ азъ. 

- f\зъ нищо не зная по тая работа и съ нищо не съмъ 
допринесълъ за изчезването на какъвто и да било динамитъ 
отговори Гарвановъ. 

- Дали презъ априлъ или презъ октомврий, това бi;ше 
все едно за насъ. Ние не разчитахме на проектираното въз

стание и за насъ бi;ше :€З 
има възстание. 

....... Съжаляваr"iЪ, "'с ::?-' =' 

- заявяваше много п жт.· :: 
- За революционс: " ~ 

балкана, въ затвора и..и:.z~ :
ворихъ. 

-- Вие сте още ;-" :; 13..: = '

шите ~ сърдито ОТГОВ:: 
- f\1<0 вие, г-нъ - .3: 


кана, Македония ще 3 

първото. 

- Гарвановъ замъ~ ~z 
- Който иска да y;-.tpe 

да изълни своя копнежъ. 


- F\зъ съмъ жерта.:: .. 

правяше Гарвановъ. 

- Отъ кого сте УЗ .:::: .::: 
ВЪ разговора ГapВG..." -~= 
Той искаше да ми J = ':: 

совъ, ученикъ отъ IV . с _ _ 

затвора) като по-слабъ 
на Централния I<ОГ- !1 те,,

Възмутенъ отъ -аз 
гически защитата на f ••-:; .... -:: :! 

вановъ, че това не е ис "'= 
за мене, му изтъкнахъ \.1 - - : ~

Около насъ се б'S, ~ '''-::' 
ЛЯНИ, КОИТО съ гол "" ~ .: - - _ 
рекания. Накрая -а :;Е.Е -:' :: ёз О :: 
ме, имъ каза: . Не Г " с - _ ~ - ~ 
е анархистъ! " 

- HaBi;pHo. cnePE':-- -
човъкъ" е Н"БЩО l<ё I 
- смi;ешкомъ дo6~ВIf"Ъ ,:?-", 

Иванъ Гарваноз:- ~ '= 
стаята си. 

Това б-Вше пър=i1A 
две седмици, НИТО e:{!-re =. 
отсранявахt1е един ", ~ 

Днитi; минаваХа ??;- " -: " '=
неше съ затворниuи - "-Ь - - " " 

кои ОТЪ които С : '::ё"" 

Стоянно пристигаха въ З::;~ : 

селяни и работници crr-" ,," 
затвора. 

ВСИЧКО каквото 
чавахме сравнително -:0'



:. L!ентралния затворъ пристиг
7"",,- Солунъ И Велесъ, които 

дени отъ военния сждъ, но 

"IН съучастници, а като лица, 

~,;: Y! въ връзка или сж под

гак:nятницитt, Тъ бtха: Гьошо 

!:, (башата на Орце) осжденъ 
' j.; , Петъръ п:Йордановъ (братъ 
= ;::;денъ на 3 години, Иванъ 

= (синъ на Петъръ п. Йорда
, ::':;.IНИ: Илия п. Йордановъ 
i=-;:: -" п. Йордановъ) - 1О го

·'.i: :1>1НКИНЪ, комисионеръ - 3 
~-: =за Органджиевъ - 5 год.; 
'?Ж70 Зулфови (братя), еди
с?у:-ия на 5 години, а така 
е: CJ-Бколко души, жители на 
. -" Велесъ и Кукушъ, 

ентралния затворъ 

~~ и друга група начело съ 

'-= , f... Пирговъ И др., обвинени 
г= или членове на ВМРО. 
':: стая, която заедно съ тази, 

v,'·!axa общъ дворъ. Цtлиятъ 
:-::';-.Jахме изъ двора . на зда

=- се затваряха. F\зъ имахъ 
е::еца да бжда заедно съ 

: О ;) въпроси и недоразумения 

" съ Гарванова влtзохме въ 
-;. ИВ, Гарванова забелtзахъ 
:: 6ившъ ученикъ, азъ се 

:'I-'j даваше видъ, че е не

·· :е и се разговаряхме. 

- :арвановъ ме упрекна,че 

: :i:: :....ie и както предпола

-;:с. :-0 е че не можахме да 

'.а . цинамитъ, КОЙТО чрезъ 
о:; ржце, - казахъ азъ. 

i' =&:па и съ нищо не съмъ 
'Ъ8'70 и да било динамитъ 

,,;-'" ОКТОМВРИЙ, това бtше 
ео '-!а проектираното въз
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стание и за насъ бtше безразлично дали ще има · или НЪма да 
има възстание. 

-- Съжалявамъ, ' че вмЪсто на балкана, ще умра въ затвора 
- заявяваше много пжти Гарвановъ. 

- За революционера е безразлично где ще умре ~ на 
балкана, въ затвора или на бесилката - смtешкомъ му отго
ворихъ, 

-- Вие сте още младежи и не държите cMЪТl<a какво вър" 
шите ~ сърдито отговари Гарвановъ. . 

- f..KO вие, г-нъ Гарвановъ, желаете да умрете въ Бал
кана, Македония ще види още много възстания. Това е още 
първото. 

- Гарвановъ замълча. 
- КОЙТО иска да умре на Балкана, ТОЙ ще намъра какъ 

да изълни своя копнежъ. 

- F\зъ съмъ жертва и съмъ издаденъ - смутено раз
правяше Гарвановъ. 

- Отъ кого сте издаденъ? 
Въ разговора Гарвановъ спомена за Миланъ Арсовъ. 
ТОЙ искаше да ми намекне, ·че моя другарь Миланъ Ар

совъ, ученикъ отъ 'У J{ласъ (по това време заедно съ насъ въ 
затвора) като по-слабъ билъ издалъ него и останалит-Б членове 
на Централния комитетъ. 

Възмутенъ отъ тази мисъль на Гарванова, азъ поехъ енер' 
гически защитата на Миланъ Арсовъ, заявявайки на Иванъ Гар
вановъ, че това не е истина и съ факти, )<оито б"Бха установени 
за мене, му изтъкнахъ неговата грtшка. 

Около насъ се бъха натрупали една група БЪТlгарски се
ляни, които съ гол-Бмо ,нимание слушаха нашия споръ и пре
рекания. Накрая Гарвановъ се обърна къмъ тЪхъ И посочвайки 
ме, имъ каза: "Не го слушайте, той не е "народенъ чов-Б){ъ", той 
е анархистъ!" 

- Навърно, споредъ васъ, г-нъ Гарвановъ, .народниятъ 
ЧОВ1ЖЪ" е н-Бщо като черковнитt пtвци или селски протогери 
- смtешкомъ добiJВИХЪ азъ. 

Иванъ Гарвановъ се разгневи още повече и отиде въ 
стаята си. 

Това бtше първия ни споръ. Въ разстояние на гювече отъ 
две седмици, нито една дума не раЗI"Jtнихме помежду си и се 
отсраняваХГiJе единъ други. 

Днитt минаваха, затворътъ все повече и повече се пъл
неше съ затворници-българи, изключително политически - нъ
кои отъ които сждени и осждени, а други неосждени. По
стоянно пристигаха въ затвора свещеници, учители, търговци, 

селяни и работници отъ всички градове и села и пълнtха 
затвора. 

Всичко каквото ставаше въ Солунския виляетъ ние нау
чавахме сраВНl1телно по-точно и по-бързо отъ пристигащитt 
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очевидци-редници въ революционната организация, а за всичко 

което ставаше извънъ границит-В на Солунския виляетъ се 
учехме отъ вестницит-В - м-Встния турски вестникъ "Нсъръ" 
(В-Вкъ) и "Журналъ де Салоникъ". Обаче, тБзи вестници по
ради с."рогата цензура, малко пишеха по събитията, които ста
ваха въ вжтрешностьта на Македония. Ето защо, азъ чрезъ 
единъ арестантъ, евреинъ Лезе, усп-Вхъ да нареда ср-Вщу пари 
най-напредъ 5 златни гроша за брой, а по сетне за 2.5 гроша 
да получаваме НЕКОИ отъ французцит-В вестници "Ле Матенъ" 
и "Танъ ", отъ които доста подробно научавахме, кжде какво 
е станало. Иванъ Гарвановъ б-Вше научилъ, че азъ тайно полу
чавамъ французки вестници и чрезъ единъ българинъ-затвор
никъ ме потърси. l\зъ лично му занесохъ два броя, като му 
заявихъ, че редовно ще му нося вестници за четене. Това даде 
поводъ пакъ да се ср-Вщаме съ него. До дирекцията на затвора 
се донесе, че учителит-В-българи получаватъ весници и поради 
това контролътъ на входната врата на затвора се увеличи и въ 

разстояние на н-Вколко дни стана абсолютно невъзможно да се 
внесе какъвто и да било вестникъ. Обаче, ние тр-Вбваше да 
получаваме вестници по какъвто и да било начинъ, защото 
иначе живота ни б-Вше съвършенно тежъкъ. f\зъ ТЪРС-ВХЪ на
чини и ср-Вдства да мога да внасямъ вестници. Понеже евреи
нътъ Лезе б-Вше страстенъ комарджия и почти вс-Вка вечерь 
играеше комаръ съ зарове, а пъкъ не разполагаше съ пари, 

азъ се помжчихъ чрезъ него да вземамъ вестници. Лезе, ако 
не усп-Веше да нам-Ври пари да играе комарь, той не можеше 
да заспи . Обещахъ на Лезе да му плащамъ вестницит-В на по
гол-Вма цена, защото Иванъ Гарвановъ и азъ искахме на вс-Вка 
цена да узнаваме какво става въ Македония.- Лезе въ това 
време търсеше начинъ какъ да промъкне н-Вкой в-Встникъ, за 
да вземе малко пари и вечерьта да играе комаръ. 

Вестницит-В купуваше отъ града единъ отъ слугитБ при 
затворнишката будка. Отъ вс-Вки каушъ по единъ арестантъ 
излизаше съ кошница по 1-2 пжти дневно въ предния дворъ 
на затвора за покупки на затворницит-В. Лезе бъше единъ отъ 
прислужницитЪ за покупки на арестантитБ. Слугата отъ буд
ката даваше вестника на Лезе, а ТОй го внасяше въ помъще
нието, кждето б-Вхме ние съ Гарванова. Единъ отъ гардиенитъ 
Лютфи заподозре Лезе - и всячески се мжчеше да го улови 
СЪ нъкой вестникъ, за да го накажатъ. Лезе, обаче, б-Вше из
вънредно хитъръ и лукавъ евреинъ, а сжщевременно и комикъ 

Ту съ молби, ту съ гримаси и фокуси той предразполагаше 
гардиенина да бжде по-снизходителенъ къмъ него, за да не го 
обискирва, а сжщо така ужъ да не се губи BpeM~ да не пре
търсва даже и !<ошницата му. Гардиенинътъ с-Вкашъ на пукъ 
на неговит-В молби ставаше още по-равностенъ въ службата си, 
а това още повече караше Лезе да се стреми да внесе вестници. 
Еднажъ Лезе игралъ на !<омаръ и изгубилъ всичкитЪ си пари 

и въ моментъ на СИЛНг.,= 
своитБ .пантолони и ги -_ ~ 
маръ, обаче, пё!къ изгуfжг.= 
б-Вли гащи и не може .::е 
при мене и ме моли да 

лонит-В си. l\зъ му Зе!!" 
но въ авансъ, като на :е -
това положение, Лезе . :1 

внеса вестникъ, :-г. а.- _ 

дадохъ 20 гроша. т - :. . 
ницата за покупни ;д 5"'_-:= 
нажъ три броя: е.:: · 
бъше превързалъ г~:;a -o
си, а третия държаг.-:. ='= 
кошницата съ rтокупки-t. 
диенина и на У1-1а .., . :12 
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и въ моментъ на силната Си страсть къмъ комара той сваля 
своиrБ .панталони и ги продава, за да продължи да играе ко
маръ, обаче, П<lКЪ изгубилъ паритi;. Сутриньта Лезе остава ' по 
б-Вли гащи и не може да изл-Бзе да направи покупки. Яви ~!.ce 
при мене и ме моли да му дамъ 20 гроша, за да откупи панто
лонит-Б си. f\зъ му заявихъ: донеси вестникъ, ще ти дамъ пари, 
но въ авансъ, като на тебе комарджия пари не давамъ. При 
това положение, Лезе ми каза: "Днесъ или утре най-късно ще 

Иванъ Гарвановъ. 

внеса вестникъ, та ако щатъ да ме пребиятъ отъ бой " . f\зъ~му 
дадохъ 20 гроша, той откупи панталонит-Б си, изл-Бзе съ кош" 
ницата за покупки и, въпр-Бки строгия контролъ, донесе извед
нажъ три броя: единия поставилъ въ кърпата, съ която си 

~

-::Jo1:-1ЪТЪ с-Бкашъ на пукъ б-Бше превързалъ главата, другия - между оковит-Б на краката 
~~ ::-:-eнъ въ службата си, СИ, а третия държалъ въ ржката и поднасяй[{и за прегледъ 

е~ш .(:\а внесе вестници. кошницата съ покупкит-Б, изкусно укрилъ вестника, че ' на гар" 
- :тъ всичкит-Б си пари диенина и на ума му не минало да види [{акво има въ самата 
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му ржка, съ която държалъ дъното на кошницата. Като до
несе веСТНИЦИТБ, Лезе съ злорадство и вжтрешно задоволство 
дълго време хулеше омразния му гардианинъ Лютфи. Пакъ за
ПО,чнахме чрезъ Лезе, кога ежедневно, кога презъ день да по
лучаваме по единъ брой френски вестници и учехме кжде 
какво става, било въ града Со,ЛУНЪ, било въ Македония. 

Обаче, споровеТБ ни съ Иванъ Гарванова не се спираха. 
До като азъ, въ продълж~ние на НБКОЛКО седмици, всячески 
убеждавахъ Гарванова, че нито Миланъ Арсовъ, нито Георги 
Богдановъ презъ време на следствието и предъ военния сждъ 
нищо компрометириюще не ББха казали, Иванъ Гарвановъ все 
поддържаше своето твърдение, че той е жертва, че е постра
далъ поради издайничество и пр.. НБЩО повече. Той нарочно 
разпространяваше тоя слухъ и между арестаНТИТБ-българи въ 
затвора, НБI<ОИ отъ които наивно допускаха това. 

Освенъ този споръ, впоследствие съ Гарванова заведохме 
дpyrъ по,roЛБМЪ такъвъ. Касаеше се да се знае изобщо Иванъ 
Гарвановъ и неГОВИТБ колеги отъ Ц. К на ВМРО какво ЩБха да по
ддържатъ предъ сжда. Дали ТБ ще признаятъ предъ сжда, или 
пъкъ ЩБха да откажатъ, че сж изобщо членове на В. ' М. Р. О., 
а сжщо така и членове на Ц. К1 Иванъ Гарвановъ на НБКОЛКО 
пжти ми заяви, че тази мисъль го занимава много и че той е 
вземалъ решение, че ако лроцесътъ се разглежда преди обя
вяването на общото възстание (Илинденското възстание), той 
ЩБЛЪ предъ с;кда да отрича всичко, а ако разглеждането на 
процеса стане по врем е на възстанието той ЩБЛЪ да направи 
предъ сжда съответната декларация, въ която ЩБЛЪ да заяви, 
че той е членъ на В. М. Р. О., и че последната I<aTO револю
ционна организация се бори за политическата свобода на Ма
кедония. 

f\зъ напразно увещавахъ Гарванова и въ единия и въ 
другия случай, той да не отрича предъ с;кда своето членство 
въ Ц. К, тъй l<aTo той непременно ще бжде осжденъ, незави' 
симо отъ това, дали има или пъкъ НБма улики. 

- Ще видимъ - отговаряше Гарвановъ! 
- Следъ всичко това, което стана въ града, властьта по 

никой начинъ НБма да допустне да бждатъ освободени лица, 
които подозира и въ които се съмнява . Освенъ това не ТРБбва 
да изпускате изъ предъ видъ, че процеса ще се разгледа отъ 

граждански сждъ, I<ждето ще има публика, а така сжщо и 
журналисти, ще присжтствуватъ и НБКОИ отъ драгомаНИТБ или 
секретаРИТБ на европейскитБ консули въ Солунъ И ще искатъ 
да чуятъ, да знаятъ какво ще кажете Вие, г-нъ Гарвановъ. Ето 
защо напуснете и изоставете ВСБка надежда за оправдание и ос
вобождаване, което за сега е съвършенно изключено, а тър

1) Процесътъ на Ива НЪ Гарвановъ н неговнтъ другари щъше да се 
разгледа не отъ воененъ сждъ , а отъ специалеhЪ граждански сждъ. 
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жественно заявете и признайте предъ сжда и използуваите сж
дебната зала като трибуна и признайте, че Вие сте члеНъ на 
Централния Комитетъ ·на В. М. Р. О., защото съ това Вие ще 
направитъ една голъма агитация и пропаганда всръдъ чуждия 
свътъ въ полза на македонската кауза. Не дейте се поставя 
въ положението на Д-ръ Хр. Татарчевъ, Хр. Матовъ и др. об
винени, които презъ 1901 година въ сжда, въпръки всички 
данни и улики, за т1:;хното участие въ В. М. Р. О., тъ отказ
ваха и твърдъха, че за първи пжть слушатъ за сжществуването 
на В. М. Р. О. -:- настоявахъ предъ Гарванова. 

- Ще си помислимъ по това - отговаряше Гарвановъ. 

Два дни преди Илинденъ, Гарвановъ повърително ми 
съобщи, че възстанието ще 6жде прогласено на 20 юлий, т. е. 
на самия Илиндень . Нъколко дни следъ това и отъ француз
китъ вестници научихме,че възстанието е прогласено и че още 
на първия день отъ прогласяването му Хр. Матовъ, като зад
граниченъ представитель на В. М. Р. О., се явилъ почти въ 
всички легации въ София, за да ги уведоми "официално", че 
въ Македония има възстание. Това съобщение фанцузкитъ 
вестници предаваха безъ всъкакви коментарии . 

Иванъ Гарвановъ ми съобщи, че възстанието по-интензивно 
ще бжде ('амо въ Битолско и Одринско (Странджа планина). 
F\зъ вървахъ на думитъ му, тъй като го смътахъ компетентно 
лице и поради своя постъ бъше въ положение да знае това . 
Той се базираше на сведенията, които имаше отъ по-рано и 
главно на географическото и топографическото положение на 
тия два революционни окржзи. 

Макаръ и младъ и не членъ на ВМРО, отъ лични наблю
дения и отъ СРЕЩИТЪ ми съ мнозина легални и нелегални дея
тели отъ разнитъ революционни окржзи, знаяхъ много отъ не
джзитъ на ВМРО и по нъкои въпроси отъ пригщипаленъ и так
тически характеръ споръхъ съ Ив. Гарванова, който не искаше 
да признае много отъ гръшкитъ въ тактиката, Г-1етодитъ на бор
бата. Но, тъй като възстанието бъше вече прогласено, безцелно 
бъше вече даже да раЗИСI{ваме, а още по-малко да влизаме 
пакъ въ спорове съ Ив. Гарвановъ, ){ъмъ хогото азъ искахъ 
да изкажа поне моята признателность като къмъ мой учитель 
въ Солунската гимназия. 

Единъ день коментирахме постжпката на Хр. Матовъ, който, 
споредъ французкитъ вестници, се явилъ предъ легациитъ въ 
София, за да имъ съобщи официално за обявяването на Илин
денското въс.тание. Vlванъ Гарвановъ напълно удобряваше по
стжпката на Хр. Матовъ. F\зъ, отъ своя CTpaIOi, остро порицахъ 
тази постжпка на Матова, като такава която само ще повреди 
за истинския всенароденъ обликъ на възстанието и ще му даде 
съвършенно другъ обликъ, IШТО че ли то се дирижира отъ 
българското правителство. 
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Обаче, Гарвановъ удобряваше постжпката на Матова, като 
належаща такава. 

- Orъ това, което зная за миналит-В революции и възста· 
ния - казахъ на Ив. Гарванова - вадя едно заключение, че 
вс-Вка революция или възстание въ вс-Вко м-Всто и въ ВС-ВКО 
време наистина иматъ своит-В дълбоки економически и полити' 
чески причини, но т1; автоматически не се насрочваrь, а се на· 
лагатъ и то често пжти по н-Вкои поводи, събития и т. н. Така 
е било съ всички гол-Вми революционни движения, тъй е било 
и съ всичкит-В народни възстания въ Русия, Полша, Сърбия, Гър
ция и България. f\зъ до колкото зная, проектираното възстание 
се опред-Вли още презъ м. октомврий 1902 година, обаче, въ 
началото на настоящата 1903 година все пакъ сте вземали н-В, 
какво решени~, а сега с-Вкашъ искате да се потвърди, че въз
станието не е продиктувано отъ м-Встнит-В тежки и непоносими 
условия въ Македония, а е предрешено по волята и желанието 
на отд-Влни личности.l ) И наистина, г-нъ Гарвановъ, я ми ка· 
жете, какъ ще се изтълкува отъ м-Вродавнит-В европейски и 
балкански заинтересовани фактори обстоятелството, че Христо 
Матовъ още въ надвечерието на възстанието нотифицира и уве
домява дипломатическит-В представители и то не въ rурция, а 
въ България? Нима заинтересованит-В велики сили н-Вматъ свои 
органи и информатори тукъ въ Турция, та ще се информиратъ 
orь задграничнит-В представители на В. М. Р. О. и ТО въ София, 
която - съ право или не - се подозира, че подклажда всички 

възстанически и други аlЩИИ въ Македония? Отъ постжпката 
на Хр. Матова съответнит-В дипломатически представители ще 
си взематъ само една твърда беЛ-ВЖКi:I, а отъ това нито ще се 
уплашатъ, нито ще се заинтересоватъ. Възстанието, колкото 
бжде по-масово, по-силно, колкото повече околии обхване то, 
толкозъ по-гол-Вмъ ще бжде шанса за интервенция. f\ че въз
станалото население за сега не ще може да вземе политическата 

власгь въ ржцет-В си, не ще може да се наложи на турската 
власть, въ това н-Вма никакво съмнение. И тъкмо това е спора 
- заявихъ Гарванову. 

- Вие сте разколникъ и безогледенъ критикаръ - ме 
обвиняваше Гарвановъ. 

- Да азъ подържамъ своето становище, както сега, така 
ще го подържамъ и за въ бждеще. 

- Това е само една теория, обаче, въ ПОЛИТИI{ата често 
пжти тр-Вбва да се държи см-Втка за реалното, действителното 
положение на н-Вщата. 

1) Ив. Гарвановъ, Хр. Матовъ и Д-ръ Хр . Татарчевъ б-Вха кроили 
възстанието да стане рано презъ прол-Втьта, сетне на Гьоргьовдень, после 
на "Св. Кириль и Методи " , а най-после на СмилеВСI<ИЯ нонгресъ се пред
реши за 20 юлий (2 августъ н. ст .) Илиндень. Изъ споменит-В на Гьорче 
Петровъ - стр. 162 и след. 
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- Е, добре, вие водачитЕ на В. М. Р. О. преди всичко сте 
революционери, а на второ м-Бсто ПОЛИТИЦИ - му възразихъ. 

- Вие избързахте съ атентатит-Б, не чакахте да стане 
възстанието - ме упрекна Гарвановъ. 

- Въпр-Бки всичко което стана, въпр-Бки всички изтжпле
ния на турската власть и на турското население и войски, азъ 
пакъ настоявамъ, че аКЦията въ Солунъ б-Бше навременна и че 
тя въ никой случай не може да се свързва съ проектираното 
възстание. 

- Не е така - сърдито отговори Гарвановъ. 
- Нко не е така, защо Гоце Д-Блчевъ, единъ месецъ 

преди солунскит-Б атентати разруши моста при гара Р.нгиста? 
- Това е друго - отговори Гарвановъ. 
- -Другото се състои въ това, че разрушението на моста 

стана въ провинцията, а не въ чертата на гр. Солунъ . " и като 
така последствията отъ тая динамитна терористическа акция се 

отразиха само въ околнит-Б села Скрижево, Р.нгиста и др., но 
не и въ Солунъ. за който толкова много държите. Прочее. това 
е лично ваше гледище, което поддържаше и Даме Груевъ 
предъ нашия другарь Димитъръ Мечевъ. 

- Виде ли? 
- Да, но Борисъ Сарафовъ, съ когото азъ се ср-Бщахъ 

въ с. Саса (Кочанско) б-Бше на съвсемъ друго гледище. Той, 
освенъ че не б-Бше противъ проектираната акция, анапротивъ, 
когато се разд-Блихме, изказа пожелание, щото ние въ Солунъ 
да побързаме съ атентатит-Б .. . 

Нима?! 
Да. Точно така. 
Ти какво му каза? 
Казахъ му, че ние самит-Б не знаемъ, кога и въ какъвъ 

разм-Бръ ще стане проектираната акция, тъй като още не сме 
готови, а освенъ това всичко ще зависи отъ времето и обстоя
телствата, тъй като ние сме въ единъ населенъ пунктъ, винаги 
подъ носа на самата явна и тайна полиция. 

До КОЛКО съмъ билъ правъ въ своитЕ сжждения по онова 
време, ТЕ напълно се потвърждаватъ отъ ПОКОЙНИЯ Гьорче Пе
тровъ, КОЙТО казва: " ... ШИРОlшта маса съвсемъ не б-Бше под
готвена да излиза гърди срещу гърди съ турцитЕ; не б-Бше 
подготвена чрезъ събития отъ тоя родъ, за да може открито 
да ги поср-Бща" ... "Р.зъ като излизахъ отъ тия съображения, 
настоявахъ, че ако положението вече се е изострило въ стра

ната, да развържемъ повече ржцет-Б на четит-Б и на градскит-Б 
ржководители, да се почнатъ частични акции, за да възпита

ваме четницит-Б и др. КЪмъ пушката, къмъ безстрашието, да до
биятъ опитъ за нападение. Подобна тактика на частична актив
ность ако добиеше развой по ц-Блата страна, по моето разби
ране щ-Бше да представлява страната въ перманентно възстание, 
без'Ь да е обявеflО фОРАtaЛflО в'Ьстание (к. н.). Ние така мо
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жехме нЪколко години да тормозимъ страната, ·безъ да може 
Турция да каже, че има ОТКРИТО възстание. f\KO б-Еше позволено 
на четитЕ открито да преследватъ ТУРС\{И разбойнически чети
да наказватъ лоши полицейски и пр., селянитt да се разпра
вятъ съ кехаитt и разни други арнаутища , които ги съсипватъ 
по чифлицитt, ние щtхме да имаме толкова афери наведнажъ, 
че щtхме да възбудимъ общо внимание и Турция даизмориме. 
А ние се боехме: "Сакънъ да не стане нtкоя афера". За мене 
подобна една борба бt не отъ по-малка важность ОТКОЛКОТО 
едно прокламирано възстание, защото такъва борба може дълго 
време да трае. Съ тия доводи азъ убедихъ другаритt си, именно, 
че по тоя начинъ ще се ускори възстанието по естественъ пжть, 

ще се дойде до крупната борба, която ще бжде краятъ. Това 
становище азъ винаги поддържахъ, че възстанието е мощно 

СРБДСТВО на организацията, но само до като то е идеалъ, къмъ 
КОЙТО се стремимъ. Бi;хъ убеденъ, че стане ли това "реалъ ", 
веднага подиръ възстанието ще се яви разочарование. И наис
тина така излtзе " .1 

152. Разглеждан·е процеса на Ив. Гарвановъ 
и неговит'Б другари. 

Наскоро следъ нашитt спорове съ Гарванова, започна да 
се разглежда процеса на Гарванова, и неговитt другари. Пър
виятъ и вториятъ дни минаха въ изпълнение на разни формал
ности въ сждебната процедура. Подсж.ДИlvJитt ВСБка сутринь 
отиваха въ сж.дътъ и вечерьта паl{Ъ се връщаха въ затвора. 

Азъ следtхъ съ голtмо внимание тоя процесъ и бtхъ уведомя
ванъ отъ подсж.димитt и свидетелитt отъ процеса . Виждайки, 
че Иванъ Гарвановъ отрича въ сж.да, че е членъ на В. М. Р. О., 
азъ се възмутихъ не толкова отъ поведението и "последова

телностьта" на Гарванова и другаритt му, а отъ слуха, КОЙТО 
нарочно пръскаха, че ужъ СЖ НБкаква изкупителна жертва на 
издайничество и предателство, като съ това тБ хвърляха тежка 
обида върху моитt другари Миланъ Арсовъ и Георги Богда
новъ, които ВЪ нищо не можаха да бж.датъ обвинявани и, ВМБСТО 
да получатъ отъ "водачитЕ" на В. М. Р. О. УТБха и насърдчение, 
тt несправедливо и безъ причина се "обвиняваха" отъ сж.щитt 
" водачи " и то въ момента когато тt носеха една смъртна при
сж.да и изтърпяваха своето наказание на равно съ всички за

творници - политичеСI{И престжпници. 

Виждайки диверсията, която искаха да прокаратъ шефоветt 
ВСРБДЪ масата политичеCl<И затворници българи, членове на 
В. М. Р. О., които бl:.ха задържани въ затвора , приготвихъ едно 
заявление до сждътъ, което Миланъ Арсовъ приподписа и 
чрезъ директора на затвора го изпратихме до сжда. Въ това 

1) Вижъ "Спемени" отъ Г. Петровъ, стр. 162 и след . 

заявление, Миланъ Арс _- -:; 
даде н-Екои показания в-:; ,,~~~:: 
На другия день, заедно 
да се заведе и новия СВ }А'::ё- -=--: 

азъ написахъ на бълга- ::, ... ~ 

Миланъ Арсовъ трtбвс!- :: з 
текстъ имаше приблиз . ::.--: 

"Господа Сж_и . 
"Долуподписания т;". - : 

;,28, 29 и ЗО. априлъ, c~..,..::= 
"всичко което съмъ кс;:! .--= :; 
;, настоящия процесъ е : I 3е:..-

"Сждъ. Азъ моля по чнтае . . 
"ще види, какво азъ C1::~Ъ ... 

"Обаче, днесъ когато въ Lr3.-: :: 
"тувалъ и вдигналъ въз -:- i:-~ 

"македонцитt се борят.:: ; % 

"НБматъ куражъ да за~~ =-= -: 
"което народътъ иска " -:, ;:,= 
"почитаемия сж.дъ да 0-: " "'::: 
"или сж невинни или :-=.:, ~ 

"за онова, което сж r-;;' - . - , 

Следъ прочитане- на :- :. 
запитва Миланъ Арсов.а: 

- Друго нt:vJа ~г= ~:з:- ~_ .J 

И поднесълъ написания ~e : _ 
Тази декларац;.-:я :~ 

приложена къмъ ДЕЛ ОТ . 

На другия дечь _ ,., 
Гарванова, той бt~е .: -- - - _ 
н-Бмаше сила д:а г... зс
телно всtкакви сре ...:..; ... :-_ 
вахме, до като бtх':е :;-= 

153. Иванъ 

Два месеци с; .е_::: 
ворници българи , Бг ;:::: 

пратени на заточение ~~ ~- ~ 

Така се раздt..лихъ съ 
неръ азъ питаехъ не .::: : - . 
день днешенъ питая 'i "E~- :;:: "'
ния Гарвановъ, който - ::.........:. .: 
добъръ учитель и въз- - - .=. 

ната среща съ ПОI<ОЯ! ,, 
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заявление, ' Миланъ f\рсовъ съобщаваше на сжда, че иска да 
даде н-Вкои показания въ връзка съ обвиненията на подсждимит-В. 
Аа другия день, заедно съ подсждимит-В сждътъ разпоредилъ 
да се заведе и новия свидетель Миланъ f\рсовъ. Предварително 
азъ написахъ на български езикъ единъ малъкъ текстъ, който 
Миланъ f\рсовъ тр-Вбваше да прочете и поднесе на сжда. Тоя 
текстъ имаше приблизително следното съдържание: 

"Господа Сждии, 
"Долуподписаниятъ, по поводъ сжбитията въ града отъ 

;,28, 29 и 30. априлъ, осжденъ отъ Извънредния Воененъ Сждъ, 
"всичко което съмъ ,казалъ въ връзка съ обвиняемит-В лица въ 
;,настоящия процесъ е отбелязано въ протоколитt на Военния 
"СЖдъ. f\зъ моля почитаемия сждъ да вземе протоколитt и тамъ 
"ще види, какво азъ съмъ казалъ по отношение на обвиняемитt. 
"Обаче, днесъ когато въ ц-Вла Македония народътъ се е възбун
"тувалъ и вдигналъ възстание по села, градове, поля и гори, 

nмакедонцитt се борятъ за правда и свобода, тtзи господа 
j,н'Бматъ куражъ да заяватъ предъ единъ граждански сждъ онова, 
" което народътъ иска и се бори съ оржжие въ ржка. f\зъ моля 
ппочитаемия сждъ да оправдае подсждимитt, като хора, които 
~или сж невинни или пъкъ, ако сж виновни, т-В сж се разкаяли 
"за онова, което сж мислили и работили". 

Следъ прочитането на този текстъ, председательтъ на сжда 
запитва Миланъ f\pCOBa: "Имашъ ли да кажешъ н-Вщо друго". 

- Друго н-Вмамъ какво да кажа - заявилъ Миланъ f\рсовъ 
и поднесълъ написания текстъ на сжда. 

Тази декларация на Миланъ I1pcoBa е била приета и 
приложена къмъ дtлото. 

На другия день сутриньта, когато се вид-Вхме съ Иванъ 
Гарванова, ТОЙ б-Вше дотолкова съкрушенъ и разгнtвенъ, че 
нtмаше сила да говори. Отъ тоя моментъ прекратихме оконча
телно всtкакви срещи съ Ив. Гарванова, нито пъкъ се поздравя
вахме, до като б-Вхме въ затвора. 

153. Иванъ Гарвановъ на заточение. 

Два месеци следъ това, съ една група политически зат
ворници българи, Иванъ Гарвановъ и другарит-В му б-Вха пре
пра.тени на заточение въ една отъ крепостит-В въ Мала-f\зия. 
Така се разд"fiлихъ съ моя бившъ учитель. Като революЦИО
неръ азъ питаехъ не добри чувства спрямо него, обаче и до 
день днешенъ питая чувства на почить и уважение къмъ ПОКОЙ
ния Гарвановъ, КОЙТО б-Вше единъ способенъ, справедливъ и 
добъръ учитель и възпитатель. Т~зи наша разд-Вла б-В послед
ната среща съ покойния Гарвановъ. 
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154. ЖИВОТЪТЪ ВЪ централния затворъ 

Въпр-Бки, че на н-Бколко групи една гол-Бма часть поли
тически затворници българи . се препратиха на заточение въ 
крепостит-Б на Мала-Азия, все пакъ презъ ц-Блото л-Бто цент
ралния затворъ при "Еди Куле" б-Бше препълненъ съ българи, 
подсждими и осждени вече, по ПОВОДЪ на редъ афери, атентати, 
сражения и пр .. Въ всичкит-Б стаи болшинството отъ арестан· 
тит-Б б-Бха българи: свещеници, учители, търговци, занаятчии, 
селяни и работници отъ всички крайща на Солунския виляетъ. 

Макаръ разпред-Блени въ 12-т-Бхъ стаи (кауши) всички 
затворници б-Бхме въ постояненъ контактъ. Всички събития, 
които ставаха въ Македония, ние узнавахме отъ ежедневнит-Б 
посетители, които дохаждаха да видятъ СВОИт-Б близки, да ги 
улеснятъ съ провизии а сжщо така и отъ ежедневно пристига

щит-Б почти отъ всички страни на Македония нови политически 
затворници, подъ предварителенъ арестъ. 

Събрани въ затвора толкова политически затворници 
българи, ние жив-Бяхме братски помежду си и единъ-други си 
давахме куражъ да понасяме по·лесно всички лишения и 

страдания. Смъртнит-Б случаи между насъ се понасяха съ спокой
ствие и хладнокървие, знаяйки че и въ балкана да се умре 
и въ затвора - това е равносилно за единъ революционеръ, 

който не може да избира место за своя последенъ часъ. 

Отъ време на време, обикновенно въ по-гол-Бмит-Б народни 
праздници, пос-Бщенията въ всичкит-Б стаи б-Бха свободни. По 
ц-Бли групи затворници отъ една стая отиваха при своит-Б 
съграждани или съселяни въ другит-Б стаи на гости, за да раз
м-Бнятъ мисли помежду си. Презъ такива празднични дни зат
ворътъ се преобразяваше и имаше гол·Бмо оживление. Въ 
повечето отъ стаит-Б се чуваха български революционни п-Бсни, 
а често пжти и ВЪ отд-Блнит-Б дворове се извиваха и кръшни 
хора. Тжгата за близки: баща, майка и деца въ такива мо
менти като че ли изчезваха, особенно при общото празднично 
настроение. И наистина, когато нещастие и страдание се понася 
отъ мнозина, като че ли болкит-Б по·леко се ус1;щатъ и по
лесно се понасятъ. Така llрежив-Бвяхме презъ ц-Блата 1903 
и първата половина на 1904 година въ централния затворъ 
"Еди Куле". Националния праздникъ "Св. Кирилъ и Методий" 
въ затвора бt.ше отпразднуванъ съ подобающата церемония. 
Въ затвора презъ този всенароденъ праздникъ Само на бълга
рит-Б се разр-Бши да се събератъ въ единъ дворъ и тамъ на 
една маса се постави да дими тамянъ, кждето най-напредъ 
се наредиха свещеницит-Б затворници, до т-Бхъ затворницит-Б 
които можеха да п-Бятъ черковно п-Бние, а наоколо присжтству
вахме всички останали затворници българи. Отслужи се литургия 
отъ свещеницит-Б-затворници. Това ставаше и на Рождество Хри
<:тово и на Възкресение. На т-Бзи общи молитви на открито 
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Кирилъ и Методий" 
:-С'5ающата церемония. 
.::!1J1RЪ само на бълга
1-!ъ дворъ и тамъ на 

i(ждето най-напредъ 

тЪхъ затворницитЪ 
а ~около присж.тству

.. Отслужи се литургия 
e и на Рождество Хри
0:1ИТВИ на открито 

присж.тствуваха всички затворници българи, осж.дени или още 
подсж.цими, не толкова за да задоволятъ своитъ религиозни 
чувства, отколкото компактно да манифестиратъ своята обща 
солидарность и своето национално чувство. 

Поради социалното положение и общо културно развитие, 
което бъше разбира се нееднакво между българитЪ политиче
ски затворници, естественно ' и тЪхния мирогледъ бъше разли
ченъ. Едни бъха w_антизирани националисти-максималисти, а 
Н~ГЛ~~I:I~ . . македо.нска.:rа-пр.QQлема съ девиза--;;--Маке
Д0НИд. за македонцитъ", т. е._ч~_тя тръбва да бжде на всички 
населяващи янароди. Имаше българяотъ Тиквешко, Сърско и 
Гевгелийско, които, макаръ и да не бъха никога ходили въ 
България, сами себе си третираха - едни се наричаха стамбо
ловисти, втори либерали, трети демократи и водъха спорове 
помежду си, съкашъ че съ години сж били членове на нъкоя 
политическа партия въ България. ~ше и такива, които се 
чштщwаха само като българи,....а '4М iilШQ Jt :ГiilJЩва които CMtдo 
за~вяваха. че сж българи по народность. обаче. преди всичко 
се ч вств ваха като маке о зина о ъ п следнитЪ зая

акедония е едно, а Бългапия '1p"rQ сс Ра 
отъ ' уС j а въ уста, като нъкои се стремеха да 

обособятъ девиза "Македония за македонцитъ", q,баче. мнозин
CTB~a'fQQ итъ смъташе че не е а чъ еня, когато 
Македония_l.!.I.e-~И ъе ини къмъ Б мит '. 
Щiя, Бълпариз. българи, свабода бъка тъй да се , каже общш:t. 
ЛОЗ~QИТО въодушевява всички затворници-българи; Всъки 

единъ отъ затворницитЪ, които било предъ сжда, било въ зат- I 
вора, съ своето поведение допринасяше да се накърни честьта 

на българското име, бъше предметъ на порицание, на общо пре
зрение. Човъкъ има свой личенъ и общественъ моралъ, но ко
гато е въ съжителство съ повече хора, колкото числото на 

съжителитъ е по-голъмо, толкова и обществения моралъ у чо
въка става по·голЪмъ и по-силенъ . Дали защото въ такъвъ мо
ментъ личностьта е подъ прекия надзоръ и контролъ или ПЪКЪ 

примъра на другитъ влияе върху всъки единъ отъ хората не 
зная, но въ подобни моменти яСно личи, че има единъ общъ 
моралъ, съкашъ една обща невидима духовна сила, която обод
рява, крепи и назидава всъки отдъленъ индивидъ. Често пжти 

.. забелязвахъ, какъ чувството на обичъ хъмъ ближния и къмъ 
родъ И родина все повече и повече закрепваше и се засиляше 

въ всички затворници, нъкои отъ които на първо време като 
че ли нъмаха патриотически и алтруистически чувства . 

Въ затвора по разни поводи имахъ случай да размъня 
мисли съ нъкои отъ затворницитъ, нъкои отъ които бъха тър
говци или по·заможни граждани, които на първо време въ себе 
си чувствуваха срамъ че сж попаднали въ затвора, защото 

смътаха, че затворътъ - споредъ тЪхнитъ разбрания - , е само 
за злосторници, крадци и убийци. Тия предразсждъци, обаче, 

1 
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прагъ, се разочароаа :':ё : :--= 
тивни и сждебни ре 
жени отъ европеУ.ски~ 

Само на6людаiе,· ,, -:~-:-

до::татъчна, щото вct:';:;'-Э 
се поср'вщнатъ съ ке--;-; - ' -
говорката: "Турска pa50~ 
гиозния антагонизъ ъ "е..- .::. 

щото и най-невежата =.а ~ 
еюиранитъ реформи, ;{ 
на книга! 

Павелъ Ш а'J'е въ  5 ::. 0 __ . : 
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лесно не можаха да се изкоренятъ отъ тъхнитъ лични схваща
ния и предраз::ждъци. Дълго време тръбваше да действуваме 
върху тЪхъ и имъ обяснимъ, че политИческия затворникъ нЪма 
нищо общо съ криминалния и че тъ с,ж жертва на едно на
родно движение, което се бори за свобода и че тъ · безъ друго 
тръбва да се гордеятъ, че, борейки се за народни правдини, 
е,ж имали честьта да б,Ждатъ поставени на чело на това на· 
родно движение и с,ж попаднали въ затвора и като такива 

цt,лия народъ гледа на тъхъ съ чувство на благодарность и 
признателность и тъ тръбва да се радватъ за това, а не да се 
срамятъ. Впоследствие, сжщитЪ тЪзи затворници - благодаре
ние голъмото общуване и братски разяснения и тълкуване на 
понятието политически затворникъ, тъ съ радость посръщаха 
идящитъ политически затворници и въ своитt, разговори съ 
тЪхъ, тъ започнаха да насърдчаватъ новитъ затворници и да 
имъ обясняватъ, че безъ страдания нъма сполука на борящия 
се народъ и че затворътъ билъ за М'жже-борци,а не за жени 
и че всички политически затворници се с,Ждятъ и ос,Жждатъ за 

една свята кауза, за народъ и родина и т. н. 

Въ общи черти това бъха постояннитъ теми на разговори 
между затворницитt" които общото национално движение и 
революционно брожение бъше грабнало отъ домоветъ имъ и ГИ 
бt, завлъкло въ затвора. Така се утъшаваха всички затвор· 
НИЦИ, нъкои отъ които уприличаваха македонското освободително 
движение като единъ силенъ потокъ, който отъ силното навод
нение излиза отъ коритото СИ И всичко помита предъ себе си. 
Така затворницитъ се каляваха и ставаха по'годни дейци за 
б,Ждеща работа. 

Обаче, не всички можеха така да мислятъ, защото про
дължителния затворъ е съпроводенъ съ своитъ ежедневни ли
шения и страдания, отъ една страна , а отъ друга мнозина отъ 

затворницитЪ б-Бха оставили своитъ семейства на произвола 
на с,Ждбата. Мнозина обхващаше едно голъмо разочарование 
и гнетъ. Други затворници пъкъ не ,Т'жгуваха толкова за до
машнитъ си, колкото за изостаналата имъ работа. Търговецътъ 
тжжеше, че е изоставилъ магазина си, занаятчията - за рабо
тилницата си, селянинътъ -за пОлето и гората, учительтъ за 

училището и т. н .. СпомнS!мъ си моменти, какъ често пжти въ 
постояннитъ ни разговори съ нъкои селяни - едни тжжеха за ... 
нивитъ си, за градинитЪ си, други за своитъ любими волове, 
крави и ОБЦИ, а не ръдко имаше случаи, когато нъкой овчаръ 
тжжи за своето любимо овчарско куче. 

Въ затвора бъхме събрани хора съ различно обществено 
положение и съ различна култура. Имаше добри хорица, пове
чето бедняци, скромни и безпретенциозни, които съ месеци на
редъ въ затвора не виждаха за храна друго освенъ хлъбъ 
и соль или чушки, обаче, когато се замисляха предъ неизвест' 
ностьта, тъ треперяха за бждещето, безъ да може нъкой съ 
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н-Вщо да може да ги ободри. Дълго време тр1>бваше да имъ 
се въздействува, да се повдигне у т1>хъ революционния духъ, 
тъй необходимъ въ затворническата килия, Мнозина отъ т1>хъ 
започнаха 'съ стоицизъмъ да понасятъ всички лишения въ зат

вора и се ут-Вшаваха съ мисълыта, че т-В като македонци, все 
пакъ поне малко сж допринесли за общата · борба, за общата 
освободителна цель. Имаше н-Вколко души, които скришомъ пла
чеха за своята сждба, обаче, тази т1>хна слабость се забеляз
ваше отъ пхнит1> близки, които, следъ като изчерпаваха всички 
революционни аргументи, съ които искаха да ги убедятъ да 
иматъ воля и чакатъ спасителния . часъ, като съ последно сред

ство си служеха съ заплашването, като имъ казваха: "отъ 

много ' мисли и отъ много тревоги чов1>къ изгубва равновесието 
на ума си и вс-Вки мигъ може да полудее, което е по-лошо". 
"Чов-Вкътъ е часовникъ - казваха т-В - ако се пресили меха
низъмътъ се разваля, а сетне, особено въ затвора, бt.лъ день 
Ht.Ma да види " . Предъ тозИ страхъ и най-малодушнитБ се вра
зумяваха и, вср-Вдъ несгоди и лишения, очакваха наближава
щата амнистия. ' По общото убеждение на всички амнистията 
щ-Вла да се даде следъ пристигането въ Солунъ на италиян
ския генералъ де Жеоржи-паша, който отъ н-Вколко месеци 
билъ въ Цариградъ -и вс-Вки моментъ се очаквалъ да пристигне 
въ Солунъ да заеме своя постъ - началникъ реформаторъ на 
турската джандармерия въ Македония, 09аче, н-Вколко месеци 
се изминаха, но де Жеоржи паша не се явяваше, Мнозина :се по
диграваха съ пристигането на Жеоржи паша, като съ хуморъ 
разправяха: "Да б-Вше тръгналъ съ мравка пакъ до сега щi3ше 
да стигне въ СОЛУI-lЪ "

Въ бившата турска империя всички работи върв-Вха бавно, 
обаче, бавностыа на де Жеоржи-паша стана пословична, Той 
още преди пристигането си и преди поемането на своя постъ 

зле се препоржча и изложи предъ политическип затворници, 
че повечето отъ т-Вхъ, още преди да напуснатъ затворническия 
прагъ, се разочароваха отъ слуховеп за бждещи администра
тивни и сждебни реформи, които щ-Вли били да бждатъ нало
жени отъ европейскит-В сили въ Македония. . 

Само наблюдателностыа и трезвеностыа на народа б-В 
до::татъчна, щото вс-Вкакви обещания за бждещи реформи да 
се поср"вщнатъ съ скептицизъмъ ' и всички да преповтарятъ по
rOBOpl{aTa: "Турска работа ... ". Въ случая и расовия и рели
гиозния анта-гонизъмъ между народа допринасяше още повече, 

щото и най-невежата да се усъмни въ ефикасностыа на про
ектиранит-В реформи, които въ сжщность б-Вха и си останаха 
на книга! 

21 Па велъ Шатевъ - Бъ Манедо ни я ПОДЪ ро6ств ' . 
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155. 	Едно посi>щение на затвора отъ главния инспекторъ, 
Хилми Паша 

Презъ м. февруарий 1904 година една сутринь въ затвора 
(се забеляза гол-Бмо раздвижване на гардиенит-Б и стражарит-Б., 
Дворовет-Б почнаха да се чистятъ. Разбрахме, че ще има н-Б
какво пос-Бщение . Предполагахме, че въ затвора ще дойде или 
прокурора или начаШlика на джандармерията , в-Броятно да про.
в-Бряватъ ОКОВИТЕ на ослщенит-Б затворници. Следъ малко зат
вориха вратит-Б на всичкит-Б стаи и по общия входъ почнаха да 
преминаватъ во ~нни и цивилни лица. Узнахме, че въ затвора е 

. пристигналъ Хилми паша, главенъ инспекторъ на Солунски, Би
'ТОЛСКИ И Скопски виляети. Хилми паша, ВИСОI<Ъ , сухъ, съ черна 
брада и полузакрити очи, съ своята свита прегледа всички стаи 

'и се изкачи на каменната стълба и застана предъ входа на ре
зервоара за водата. Следъ l{aTO се запозна съ "положението'" 
:на арестантит-Б и порядкит-Б въ затвора, отъ височината наблю
даваше затворническит-Б пом-Бщения, а ние (затворницит-Б) презъ 
прозорцит-Б наблюдавахме всичкит-Б жестове и движения на 
Хилми паша и придружаващит-Б го цивилни и военни чиновници. 
Хилми паша не благоволи никого отъ насъ да за пита за нищо. 
С-Бкашъ той дойде да се представи и се изкачи на височината, 
за да можемъ ВСИЧ I{И да го видимъ. Следъ като пашата, съ 
своята гол-Бма свита, изп-Бзе отъ затвора , повечето отъ затвор
ницит-Б започнаха да l{Оментиратъ: какъвъ билъ, I{aKBO ~-,-Бло 
да стане следъ неговото пос-Бщение - празни надежди и упо
вания. Още на ВТОРИЯ день затворницитt - поради незаинтере
сованостыа на гол-Бмецътъ си направиха общата преценка, 
като нарекоха Хилми паша съ прозвището "КУКУМЯВf<ата". 

156. f{ой и какъвъ бt.ше Хилми паша? 

Хюсеинъ Хилми паша б-Б РОДОМЪ отъ О. f."IИТИЛИНЪ . Тур
СКИЯТЪ писатель Кемалъ бей , l{aTO мютесарифъ въ островъ Ми
тилинъ, забелязапъ ;,у6ави заложби у Хилми и още като младо 
момче го покровителствувалъ и подпомагалъ. Най-напредъ той 
е билъ m1Сарь , по-сетне става началникъ на отд-Бление, а по
сетне - cel<peTapb, мютесарифинъ въ Сирия, а отъ тамъ - ва
лия въ f\дана. Презъ '] 895 година, поради единъ конфликтъ съ 
австрийския консулъ, той е билъ прем-Бстенъ въ Йеменъ. 

Хюсеинъ ХИЛi"IИ паша пристигна въ Солунъ презъ 1902 
година. Съ него сж дошли дворцовит-Б фаворити - армейския 
генералъ Назъръ паша и ПОДПОЛКОВНИI{Ъ Назъмъ бей, тъй като 
самия султанъ f\бдулъ Хамидъ не е ималъ пълно Дов-Врие въ 
Хилми паша. Последниятъ, обаче, съ своето държане, Т8КТЪ и 
умение въ КЖСО време спечелилъ Дов-Брието на Илдъза. Като 
гла венъ ИНСТ1екторъ той УСП'I:, да подбере доста трудолюбиви и 
ревностни чиновници, които бързо повишаваше. За рефОРi'lира 
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нето на джандармерията, съ rHeroBoTo съдействие се"привл-Вкоха 
доста способни и на'lредничави офицери. Хилми паша б-Вше 
единъ доста трудолюбивъ висшъ ЧИНОВНИКЪ. "Най"гол-Вмото из

ТУРС IШ ВОЙНИЦИ пазятъ желt.зопжтна линия. 

тезание за мене е да бжда безъ работа « - е !{3звалъ често 
nжти на своя секретарь Събхи бей. Неговит-В недостатъци б-Вха, 
че той не излизаше въ обиколка изъ Македония и не виждаше 
изобщо какво се върши, а презъ ц-Влото време пре l{арвзше въ . 
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канцеларията, заетъ съ писменна работа. Хилми паша е искалъ 
напълно да се зачитатъ поне човt.шкитt. и гражданскитt. права . 
на немохамеданското население, безъ да се прави разлика между 
мохамедани и християни. Въ борбата му за прокарване на това 
негово схващане, той срещна съпротивата на фанатицитt.-турци. 
Даже бившиятъ валия въ Солунъ - Реуфъ паша, отъ Сирия, 
му е отправилъ ругатни писма. 

Хилми паша,следъ като привлече интелигентни деятелни 
военни и граждански чиновници, съ дипломация и сила се бори 
да прокара турското гледище, а сжщевременно подготви усло

вията за групирането на младотурцитt., които по-късно напра
виха и преврата отъ 11/24 юлий 1908 година - Хуриета. 

При Хилми паша бt.ха командировани двама цивилни 
агенти - австриецътъ Мюлеръ и руснака Демерикъ и двамата 
бивши висши чиновници при министерствата на външнитt. ра
боти въ Виена и Петербургъ. 

Хvlлми паша, съ своята ловкость, възползуванъ отъ съпер
ничеството на двеТБ тогава най-заинтересоваНf1 държави на Бал
канитt. (Русия и F\встро-Унгария), успt. да вмъкне въ своята ин
спекционна область и цt.лия Скопски (Косовски) и Битолски 
виляети, нt.кои околии отъ които не влизаха въ географиче
скитt. граници на Македония, съ единствената цель да прикрие 
и видоизмt.ни етнографическия съставъ на Македония, тъй като 
въ последната 30% отъ населението бt.ше мохамеданско, а 70% 
ХРИСТИЯНСКО, което обстоятелство турската власть не искаше да 
стане офИЩ1ално достояние на чужденцитt.. 

По инициативата на Хилми Паша презъ 1321 година по 
турСКИЯ календаръ (1902 г.) се състави нова статистика (обща 
за тритt. виляети), само и само да се представи, ' че болшин
ството отъ населението въ инспекционната область, сир. въ Ма
кедония е турско - мохамеданско. l ) 

[{осовСЩJ- вuляеmъ: 

Мохамедани. . . . 752,534 
Гърци-патриаршисти 13,452 
Българи 170,700 
Власи и Сърби 169,30 

Всичко 1,105,986 

l) Солунски виляетъ: 

Мохамедани 485,555 47% 
гърци-патриаршисти 323,227 31% 
българи 113,117 22% 

Всичко 1,026,999 

Споредъ това преброяване, много БыJарии и власи, като патриар
шиети, еж отбелязани нарочно като гърци. Въ сжщносrь следъ мохам е
даНИТЕ болшинството отъ населението б-Вше българско. (Вижъ сп. Иени 
Хаяm'Ь. N2 5 отъ 1 май 134]). 
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канцеларията, заетъ съ писменна работа. Хилми паша е искалъ 
напълно да се зачитатъ поне чов-Бшкит-Б и гражданскит-Б права . 
на немохамеданското население, безъ да се прави разлика между 
мохамедани и християни. Въ борбата му за прокарване на това 
негово схващане, той срещна съпротивата на фанатицит-Б-турци, 
Даже бившиятъ валия въ Солунъ - Реуфъ паша, отъ Сирия, 
му е отправилъ ругатни писма. 

Хилми паша, следъ като привлече интелигентни деятелни 
военни и граждански чиновници, съ дипломация и сила се бори 
да прокара турското гледище, а сжщевременно подготви усло

вията за групирането на младотурцит-Б, които по-късно напра
виха и преврата отъ 11/24 юлий 1908 година - Хуриета. 

При Хилми паша б-Бха командировани двама цивилни 
агенти - австриецътъ Мюлеръ и руснака Демерикъ и двамата 
бивши висши чиновници при министерствата на външнит-Б ра
боти въ Виена и Петербургъ. 

Хvlлми паша, съ своята ЛОВI<ОСТЬ, възползуванъ отъ съпер
ничеството на дветt тогава най-заинтересовани държави на Бал
канитt (Русия и Австро-Унгария), усп-Б да вмъкне въ своята ин
сГ)екционна область и цtлия Скопски (Косовски) и Битолски 
виляети, н-Бкои охолии отъ които не влизаха въ географиче
скит-Б граници на Македония, съ единствената цель да прикрие 
и видоизм-Бни етнографическия съставъ на Македония, тъй като 
въ последната 30 % отъ населението б-Бше мохамеданско, а 70% 
християнско, което обстоятелство турската власть не искаше да 
стане официално достояние на чужденцит-Б. 

По инициативата на Хилми Паша презъ 1321 година по 
турския календаръ (1902 г.) се състави нова статистика (обща 
за трит-Б виляети), само и само да се представи, 'че болшин
ството отъ населението въ инспекционната область, сир . въ Ма
кедония е турско - мохамеданско. 1 ) 

f{ОСОВСКll Вllляето: 

Мохамедани. . . . 752,534 
Гърци-патриаршисти 13,452 
Българи 170,700 
Власи и Сърби 169,30 

Всичко 1,105,986 

-1) Солунс~и виляетъ: 

Мохамедани 485,555 47% 
гърци-патриаршисти 323,227 31% 
българи 113,]]7 22% 

Всичко 1,026,999 

Споредъ това преброяване, много бъ nгари и власи, като патриар
шисти , сж отбеляза ни нарочно като гърцн. Въ сжщность следъ моха :'1 е
данит-В болшинството отъ населението б-Вше българс~о . (Вижъ сп. Иени 
Хаяmъ, N~ 5 отъ 1 май 134]). 
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По-голtмата часть отъ мохамеданското население по на
родность е албанско (ib. пакъ тамъ). 

БШnОЛСЩl 8иляеmь: 

Мохамедани . . . . 
Гърци-патриаршисти 
Българи . 
Власи, Сърби. . , 

. 460,418 
, 291,283 

188,412 
30,116 

Всичко 970,229 

Общо за mриnZ'Ь 8иляеmи: 

Мохамедани . 1,700,507 
Гърци-патриаршисти 627,962 
Българи 575,734 
Разни 199,700 

Всичко . 3,103,903 

Сжщински турци сж около 800,0:)0 души. Отъ тъхъ една 
часть, I{Or1TO сж дошли на групи отъ Мала-F\зия и сж. били на
станени по най-плодороднитt мъста, се казватъ юруцu - по
вечето селско население. 

Друга часть турци сж. били по-рано българи, евреи, даже 
и гърци, които постепенно на групи или единично сж били по
турчени, като носятъ наименованието читаци, както и потурче

нитt евреи въ Солунъ носятъ името дьоn.мета. 

Помашкото население не влиза въ тази категория. 

Тази погрtшна въ основата си статистика, съставена не 
възъ основата на народностния, а В '!:;РСI{И или по-точно казано 
вtроизповеденъ принципъ, Хилми паша представи предъ евро
пейскит'в контрольори и като официална статистика, тя се взе 
за база като "върна и съответствуваща !:ia деЙствителностьта". 
По този начинъ турското правителство можа да отговори и ома 
ловажи всички други статистики, които се изтъкваха отъ заин

тересованит-Б балкански държави и тъхнитt правителства. 

Въ Цариградъ това се взе за голtмъ активъ и турското 
правителство, пакъ чрезъ Хилми паша, отиде още по-далече, 
,{ато, ,{акто ще видиг",ъ по-долу, и въ финансово отношение се 
възползува отъ съпернкчествата 1'1ежду великитЪ западно-евро
пейски държави. 

Македония, благодарение на своето мъстопопожение, умъ
ренъ климатъ и трудолюбието на нейното население, въ срав
нение съ останаnитЪ провинции въ Отоманската импеРИЯ,мина
ваше за една богата и сравнително благоустрС)ена провинция, 
тъй като тя, освенъ сь своктъ подземнк и надземни природни 
богатства и житни произведения, произвеждаше и редъ други 
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индустриални растения: тютюнъ, оризъ, опиумъ, памукъ, ленъ' 

конопъ, сусамъ, грозде, пашкули и др. продукти, чиито годишни 

приходи се изчисляваха на десетки милиона турсии лири. 

Въпрt.ки абсолютизма и безправието въ държавата, Ма
кедония - макаръ още феодална и крепостническа, изоставена 
сама на себе си безъ ВСЪКaI{Ва подкрепа отъ държавата, безъ 
удобни пжтища и желt.зопжтни съобщения - благодарение 
само на нейната природа, трудолюбието и пестеливостыа на 
мъстното население, все повече и повече развиваше своето сел
ско стопанство и селска промишленость . 

Една часть отъ приходитt. на страната (общественитt. дъл
тове, митницитt., десятъка отъ тютюна и пр.) бt.ха заложени 
срt.щу външни дългове на Отоманската империя и поради това 
се предаваха направо въ Банкъ-Отоманъ, а останалитt. при
ходи бt.ха предназначени за посрt.щане на мt.стнитt. нужди на 
страната. Обаче, въ сжщность една голt.ма часть отъ прихо
дитt. се препращаха въ Цариградъ - Илдъзъ-Кьошкъ, за да 
,се -разпиляватъ безразборно за удоволствията на султана. 

157. БlQджета на Македония. 

ЕвропеЙскитt. представители искаха да се опредt.ли единъ 
бlOджетъ, отдt.ленъ за Македония. Финансовата комисия, подъ 
председателството на Хилми паша, състави единъ специаленъ, 
пакъ за тритt. виляети, отдt.ленъ бюджетъ, споредъ който го
дишнитt. приходи и разходи се разпредt.ляха както следва: 

ПРИХОДk1: 

Солунски виляетъ 
Косовски виляетъ . 
Битолски виляетъ. . 

737,846 
564,553 
480,719 

лири TYpCl-Ш 
" 
" 

Всичко. 1,783,117 л: т. или 44,577,925 зл. фр. 

РАЗХОДИ: 

Мt.стни разходи Военни разх. Всичко 
СОЛУНСКИ виляетъ 516,111 л . т. 399,765 л. т. 915,876 л. т. 
Косовски 242,412 

" 
600,396 

" 842,809 " 
Битолски 275,025 

" 
433,314 

" 708,339 " 
Всичко. . 1,034,548 1,433,476 2,467,025 " 

или 61 ;670,525 зл . франка. 

Въ тоя тъй посоченъ бюджатъ имаше странни противоре . 
чия . По това време Цариградъ водt.ше една хитра политика на 
измама съ лжжа, тъй като вСъка истина за Македония ТР'вб
ваше да се прикрие или да се представи въ съвсемъ другъ 

видъ. По ИНСТРУКЦИИ отъ Илдъза, финансовото министерство въ 
Цариградъ чрезъ Хилии паша въ изработения бюджетъ прихо
дитl3 се посочваха въ по"малко, като при това всичкитt. раз
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ходи за войскит-Б въ ц-Блата Европейска Турция се вземаха отъ 
бюджета на Македония, сир. трит-Б виляети. Това не б-Бше спра
ведливо, тъй като не тр-Ббваше само Македония да издържа 
една войска отъ 150,000 души, пръсната по границит-Б на 
всички съседни на Европейска Турция държави: България, 
Сърбия, Гърция, Черна Гора, Босна. Т-Бзи разходи се следваше 
да се понесатъ пропорционално отъ всички останали провинции 

(виляети) на държавата. 
Приходит-Б отъ трит-Б виляети се I1редставяха кржгло 

1,800,000 турски лири. Това не б-Бше в-Брно. Въ т-Бзи приходи 
не влизаха сумит-Б (приходит-Б) отъ митницит-Б (40J,000 т. л.), 
общ. дълго~е (50,000 т. л,), отъ де~;ятъка на тютюниг-Б (150,000 
т. л.) и около 300-400 хиляди т. л. приходъ,ОТЪ Режията (мо
нопола на тютюна). Въ сжщность всичкит-Б приходи отъ трит-Б 
виляети достигнаха до 3,500,000 т. Лоо ПРИ това освенъ Скоп
ския окржгъ, приходит-Б отъ останалитъ околии ПРИЩИНСI<а, 
Призренска, Ташлидже, Сеница, Ипекъ, като бедни околии б-Бха 
незначителни. Сжщото б-Бше и съ приходит-Б отъ н-Бкои околии 
ВЪ Битолския виляетъ, които не падаха въ границит-Б на Маке
дония. Така, че приходит-Б отъ самата Македония б-Бха надъ 
3,000,00J т. Л., като 500,000 т. л. оставаха за останалата часть 
отъ трит-Б виляети. 

Македония, съ 2,000,OJO жители даваше 3,000,000 т. л. 
приходи, а тогавашна Турция отъ 30,000,000 жители имаше 
общи приходи 20,000,000 т. л. Значи, Македония даваше единъ 
пжть повече отъ всички станали провинции. 

Споредъ гореприведенит-Б цифри въ бюджета, разходитt 
възлизаха на около 2! /2 милиона турски лири, отъ които 
500,000 т. л. за военни разходи. 

Султана и цариградското правителство, за да измамятъ 
европейскит-Б финансови контрольори, нарочно представиха при
ходитt въ по малко, а разходит-Б въ повече и за покриване 
на този недоимъкъ представи се, че ежемесечно отъ Цариградъ 
се изпращатъ по 50,000 т. лири. Съ това цариградското пра
вителство усп-Б да издействува предъ великитъ сили да дадатъ 
съгласието си, щото I"lитническит-Б налози да се увеличатъ съ 
още 3%. 

Илдъза вс-Бки месецъ чрезъ Банкъ Отоманъ прибираше 
приходит-Б отъ митницит-Б, общ. дългове, Реджията на тютюнит-Б 
и, за да представи че ежемесечно Цариградъ изпраща пари 
въ Мш{ецония, турското правителство разиграваше една сжщин
ска комедия, като за всички тtзи фалшиви банкови операции 
на Бан:<ъ Отоманъ се плащаше една отд-Бпна доста гол-Б"'lа 
комисионна.!) 

1) Вижп сп...Йени Хаятъ N2 б. 
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е ча тютюнигt. (150,000 
.:>цъ .отъ Режията (МО
I~ приходи отъ тритt. 
T:a~ това освенъ екоп
- .:: околии ПРИЩИНСf{а, 
-' ::' - :1 бедни Оf{ОЛИИ бt.ха 
~ -'7Б отъ нt.кои Оf{ОЛИИ 
:>'" границитt. на Маке

31<едония бt.ха надъ 
-= за останалата часть 

зааше 3,000,000 т. л. 
'"'::;:.,;:ю ) жители имаше 

~=ония даваше единъ 

i\"JД,жета, раЗХОДИТЕ 
лири, отъ КОИТО 

С"' :Ю, за да измамятъ 

-J<i:--:'O представиха при
;:;зе"е 11 за ПОI<риване 

<:ce-mo отъ Цариградъ 
,. с.: а?играДСf{ОТО пра

,-1; сили да дадатъ 
=а се увеличатъ съ 

~OMaHЪ прибираше 
:-еJ.Жията на тютюнитt. 
-:>iЩЪ изпраща пари 

;=iаваше една сжщин

j .' бан!<ови операции 
;:::-В.1на доста голt.ма 
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158. f\мнистията. 

Цивиленъ~главенъ инспеf{ТОРЪ,начаЛНИf{Ъ на джандарме
рията, итаЛИЯНСf{И генералъ, европейски офицери за реформи
ране"на джандармерията, административни и сждебни реформи, 
всичко това за насъ арестантитt. бт,ха само празни ПРИIШЗf{И, 
фрази, защото отъ известията, f{ОИТО получавахме отъ разни 
посетители познати и БЛИЗf{И, ВСИЧf{И единодушно f{азваха, че 
ВСИЧf{О си е по староумъ и че НИf{аква пром-Бна н-Бма. 

Пъкъ и самит-Б турци - арестанти, било по внушение на 
своит-Б сънародници - чиновницит-Б и стражарит-Б въ затвора, 
било по свои собствени разсжждения, ОТf{РИТО I{азваха, че шума, 
който се вдига съ предстоящит-Б реформи, е КОЛКОТО да се 
хвърли ':'·прахъ.' въ очит-Б на населението, да се заблудятъ бъл

Кочо F\рабовъ отъ С. Скрю](ево (С-Врско). 

гарит-Б, за да не се бунтуватъ, да не вдигатъ възстания. 
Всички очаf{вахме поне амнистията. Едва къмъ края на 

м. априлъ 1904 г. съ царското ираде се прогласи амнистията и 
още на другия день почна ха на групи, по процеси или по гра

дове и села, да извикватъ и да освобождаватъ. Въ затвора 
настана обща тревога, обща радость, общо задоволство и 
всички се см-Бятъ и шегуватъ, очаlшаЙf{И момента да бждатъ 
извикани и да напуснатъ затвора. ПЪРВИI!ТЪ день изл-Бзоха 
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около 400 души, втория останалитъ всичко 902' ослщени и 
още подъ следствие арестанти-българи. Въ централния зат
воръ останахме само две групи: едната като съучастници въ 

разрушаването на ж. п. мостъ при гара f\нгиста, а другата 
съучастницит-Б въ Солунския атентатъ, тъй като, споредъ цар

'	 ския указъ (ираде) амнистията обхващаше всички политически 
затворници, но се изключваха онъзи, които активно, "на дъло 
съ динамитъ сж разрушавали мостове и разни обществени и 
кредитни учреждения". 

Осжденитъ по атентата на ж. п. мостъ при гара f\нгиста 
бъха: свещ. ATaHaC:;~HOBЪ, к.очо:f\рабовъ , к.очо~~ Шатровъ, 

Кочо Шатровъ отъ с. Скрижево. 

Паскалъ Тодоровъ YI още 2--3 селяни всички отъ с. Скрижево , 
(сърско). f\зъ, Марко Бошнаковъ, Георги Богдановъ, Миланъ , 
Арсовъ и Илия п. Иордановъ останахме ,{ато съучастници въ 
солунското съзаклятие. Съ насъ останаха въ затвора още 
2-3 групи отъ по 3-4 души българи, които макаръ политиче
ски арестанти, въ сжщность бъха ОСZl'щени като обикновенни ' 
криминални престжпници, Tal{a щото тъхъ не ги обхвана амни- , 
стията. 

Затворътъ съкашъ _ ~ 
видъ. До като преди н'Ы< 
тяха отъ хора, отъ на 
едва побираха заТВОDнw.:r, 
стая отъ 120 до 160 'д 
останахме по 20-30 AYWr!. 
минални престжпници, [j s,: е 

останалитъ въ затвора ~~ 
можехме да подмества 1 е ,- ='-.- ': 
бъше единственното ни ,: е 

159. ЖИВОТЪТЪ ВЪ за

Настжпиха дългить ::=. : 
Слънчевитъ лжчи през-= == 
CTeHi1 и кули, а ние деня 

вжтрешнитt низки стен,', 
дъхме, лежехме излеж~ t ' 
изминатитъ дни, месещof КС _ 

затворници, тъй като зг .-.':-:-.:. 
ОСliщени едни на ЦОЖИ5'::-~= 

Първитъ дни сле=~ ,: 
като години, арестС! оие - ~ -е 

ради монотонностьта. - -= -~ 

ваме и очаквахме Н.'; :: . ~~. 

или смъртьта по не I·'~ -==== 
едното и другото за на :"" : ~_ 

мжчнот~и, които сpi;ща ':. 
ностьта предъ бж=С'_ ~- ,:, 


съ фантазията си .. е 

още ни предстоеше ~ - <;::г. 


Цълото лъто -рез " -:~ 
въ очакване привеж,::: "--е--: - '. 
Едва къмъ края на ~ ... o - ;. .::.a 

се пълни. Сле.':{ъ В1:ЗС~- ;0 - '" 

нови афери, оявю:с. 
сражения, ВСЛe.;J.-=~9 ;: ~ ' 

пакъ съ политн,<: " 
нали въ · ролята на 

щатъ ПЖТНi1ЦИ-Г ~". 

Режимъ ъ въ 3ё. :--- - ~ _ 
новката, въ I<ВЯТО ба ." - _ ;:- ~ - : 

вжтре въ крепость7З -:=-== 
пивъ. nълото отъ ' . _ 
горъщяваха , дотол кова з 
че ние вжтре въ ста .n 
като че ли бtХ~1е въ ' 
и зимата, като пач3а а' -=:;; ;: 



..,-ю 902 ' ос,'Кдени и 
3 -= централния зат

- ::-: 0 съучастници въ 

=.,-i1Ста, а другата 
- :.:а то, споредъ цар

..:с: зсиуки политически 

-: активно, "на д-Бло 
~ зни обществени и 

ари гара F\нгиста 
r.:"',"""ъ , Кочо~~Шатровъ, 

и отъ с. Скрижево 
ёc -~aHOBЪ, ~иланъ 

- '1-':) съучастници въ · 

ё. зъ затвора още 

- -: l'1акаръ политиче

ато обикновенни 
'-'Ео ГИ обхвана амни- · 
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Затворътъ с-Бкашъ се изпразни и все съвсемъ другъ 
видъ. До като преди н-Бколко дни всички кауши (стаи) кън
тяха отъ хора, отъ народни реьолюционни п-Бсни, викове и 
едва побираха затворницит-Б-българи, наброяващи въ вс-Бка 
стая отъ 120 ДО 160 души, следъ амнистията въ вс-Бка стая 
останахме по 20-30 души, болшинството отъ които б-Бха кри
минални престжпници, повечето турци. F\мнистията за насъ 
останалит-Б въ затвора се изрази въ това, че ние свободно 
можехме да подместваме леглата си на длъжъ и на ширъ. Това 
б-Бше единственното ни преимущество_ 

159. ЖИВОТЪТЪ въ затвора следъ амнистията 

Настжпиха дългит-Б л-Бтни дни, настжпиха и гор-Бщинит-Б.. . 
СлънчеВИТЕ лжчи презъ деня нагор-Бщяваха околнит-Б високи 
стеН'1 и I<УЛИ, а ние деня скрити предъ н-Бкоя малка с-Бнка на 
вжтрешнит-Б низки стени, които преграждаха общия дворъ, се
д-Бхме, лежехме излежавахме наказанието си, безъ да см-Бтаме 
изминаТИТБ ДНИ, месеци както обикновенно правяха останалитЪ 
затворници, тъй като за насъ т-Б н-Бмаха значение - ние б-Бхме 
осждени едни на доживотенъ затворъ, а други - на смърть. 

Първит-Б дни следъ амнистията днит-Б ни се вид-Бха ДЪЛ'ГИ 
като години, apeCTEj още по тежъкъ и мжчителенъ, главно по
ради монотонностьта_ Ние н-Бмаше вече на какво да се надя
ваме и очаквахме или еl{зекуцията, която все още не идваше, 

или смъртьта поне на червения султанъ F\бдулъ Хамида. И 
едното и другото за насъ б-Бше "добре дошло" предъ новит-Б 
мжчнотии, които ср-Бщахме и изжив-Бвахме въ затвора. Неизвест
ностьта предъ бждашето ни б-Бше така гол-Бма, че ние даже 
съ фантазията си не можехме да си представимъ като какво 
още ни предстоеше и тр-Ббваше да прежив-Бемъ. 

Ц-Блото л-Бто презъ 1904 година мина така монотонно и 
въ очакване привеждането смъртнит-Б присжди въ изпълнение. 
Едва къмъ края на есеньта, затворътъ пакъ отново почна да 
се пълни. Следъ възстанието се създадоха все по-нови и по
нови афери, появиха се пакъ чети и тукъ-тамъ ставаха пакъ 
сражения, вследствие на което постепенно затвора се пълнеше 

пакъ съ политически затворници-българи . Ние б-Бхме изпад
нали въ - ролята на ханджии, които редовно посрtщатъ и из
щатъ пжтници-гости . . 

Режимътъ въ затвора на б-Бше много строгъ. Обаче обста
новката, въ квято б-Бхме поставени, БЕше много лоша. к'лиматътъ 
вжтре въ крепостьта б-Бше много сухъ и главно много пром-Бн, 
ливъ. Л-Блото отъ сутриньта до вечерьта слънчевит-Б лжчи НЗ
гор-Бщяваха . дотолкова ВИСОКI-Iт-Б каменни стени на KperlOcTbТA, 
че ние вжтре въ стаит-Б чувствувахме такава гол-Бма гор-Бщина, 
като че ли б-Бхме въ преизподнята на F\да. F\ презъ есеньта 
и ЗИlVIата, като почва ха да духатъ в-Бтрове, особено северния, 
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наричанъ "вардарски ВБТЪРЪ" , по ЦБЛИ дНИ ВБтъра се вър
ТБше въ ограДИТБ и непрекъснато се развиваше въ ВИСОКИТБ 
стени на крепостьта. Отъ непоносимата ГОРБщина и ГОЛБмата 
сухость на въздуха презъ ЛБТОТО, отъ една страна, и отъ 
друга - отъ ВБтровеТБ презъ есеньта и зимата, лицата ни 
овехнаха и посърнаха, кожата по лицето и ТБЛОТО ни ' ста
ваше все по-черна и постепенно се прилепваше дО КОСТИТБ. 
Всички линБехме. Това ББше вследствие на лошия климатъ, 
който въ крепостьта значително се различаваше отъ климата 
въ града, макаръ Солунъ да е приморски градъ. Обстановката, 
при която ЖИВБехме , ББ тш{а, че съвсемъ маЛl{о се чувству
ваше влиянието на illJOpeTo. 

Но не ББше сама [зъ това нашата мжка. Ние ПРИЖИВБваХl'1е 
една друга непоносима мжка - ПрБМИЯ контактъ съ криминал
НИТЪ престжпници - турци, повечето вулгарни убийци и крадци 
и често пжти имахме неприятности съ НБI<ОИ отъ ТБХЪ, ВЪ 
които престжпностьта ББше ГОЛБма. Освенъ това между I < РИ
минаЛНИТБ затворници имаше взаимни вражди и барби, които 
често пжти се изразяваха въ формени бойове съ стомни, съ 
обуща, съ дървета, съ ножове. Холкото и да стояхме на страна 
отъ ТБХНИТБ взаимни вражди и I< рамоли, ние все пакъ по необ
ходимость ТРБбваше да вземемъ страна. Въ затвора имаше 
2-3 "партии". Начело на една стоеше убиеца Якубъ, на 
другата - Хамидъ, на третатаОсмi'lНЪ и т. н .. Въ ВСБка стая 
С7t\що така арестаНТИТБ-криминалисти се раЗДБляха пакъ на 
враждуващи групи, дебнещи се съ стръвь една друга . ЕжБИТБ 
и враЖДИТБ между ТБХЪ по нищожни даже поводи ББха тол
кова изострени че никой никога не можеше да знае, нито пъкъ 
да предвиди I<ora ще стане сбиването. То оБИ i<новенно се поч
ваше по съвсемъ дребни поводи, предизвикани било само отъ 
единъ к:риминаленъ ПОСТЖПНИI{Ъ , или пъкъ отъ ЦБла група та · 
кива . Сбиванията ставаха често и обикновенно нощно време, 
когато враТИТБ се затваряха . Щомъ се подкачеше НБкое сби
бване, почти вr:ички се нахвърляха единъ срещу други, като 
ВСБКИ криминаленъ престжпникъ ЦБЛБше своя обектъ, гледайки 
да се възползува отъ общата суматоха, а най-вече отъ тъмни
ната, защото още при самото сбиване отъ хвърлянето на разни 
предмети, обаче, обикновенно ламбит-Б нарочно се угасяваха и 
байовеТБ се водъха въ тъмнината, до като гвардиаНИТБ и стра
жаритъ пристигнатъ съ СВОИТБ кжси дървета, здраво обвързани 
за ржцеТБ имъ и още при влизането имъ въ стаята почваха 
безразборно да биятъ, КОЙТО имъ се изпречи предъ очитБ 
виновенъ или невиновенъ, само и само да преустановятъ общия
боЙ. Следъ това вече почваха да издирватъ КОЙ е предизвиклъ 
скандала, кой е започналъ първи боя, кой се е провинилъ и 
пр. И пр .. Презъ време на такива жестоки бойове, обикновенно 
побеждаваха ПО-ГОЛБМИТБ и по-добре организирани групи и 
надделяваха физически ПО-СИЛНИТБ, или ОНБЗИ, които можеха 

' 

. 

да се яватъ съ ножове ~ -:; :: 
фаворизираНИТБ , т. е. 0.9 = ' 
затворническата влас~ 

приятелски връзки съ ~=:: ~ _ 
на затвора. 

Въ ВСБка стая и . а::.. :: -.:: 
ворницитБ. Шефътъ се о - :;::..=-
-- директора на затво?й -~ _ 
диеНИТБ. ВСБI<И шефъ Нё ,,~ _ 
нители, физически здра .
криминални затворниuи. '-- 
за продажбата на кафеТё . -г'" 
си ангажираше кол 1<0 ~.• , ~
ници. Шефътъ се разгюр·· ._== 
сочва леглата, той подре_ ..:_ -= 
ШефовеТБ въ стаИТБ (!<a _ ~...2 _ 
ворничеСI{ата управа. Въ 2. :> 

тираха заТВОРНИЦИТ'Е въ .., ~ "'- - а 

Шефътъ продава кафетс . ::- , 
ХОДИТБ отъ ТБХЪ биват-ь ~ 
6Б . длъженъ да пие 11.111 - -:; 
и близки) кафета, чай, а -_О, 
ворници ББха застаВЛЯВё~~ =г 
бутъ (съ зарове). Bci>K 
се посочваше отъ шеФё =-, м 

ОНБЗИ, които консумира:;, cr . 
денонощието, като беЦF-!I1. C~ 

кухнята или НУЖДНИl<а . а - --
консумиратъ повече каое-о; 

"почетни" мБста. ОТЪ ....:p~ 
на кафе и чай и KOMap~ 3'= 

отъ СВОИТБ разходи, и .iГ~e \.о : 
1О лири турски чисть . " ~:::-:; 
даваше на директора и ......:: -:-~ 
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търга, тя се откупуваше ~-= : 

сума, която вземаше пакъ ,: ,-:: 
на хранителни припаси, . ~3.' :J 

както и ХЛБбаря сжщо .. - =~" 
тора, отъ когото ПЪКЪ ,-,"':::. = 
бит-Б имъ. Директорътъ 3'

ваше достаВЧИЦИТБ, като 

примесено съ много воца :. ' .ТЕ 

рокачествено месо, не кон. 

даваха всички хранител ни 
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да се яватъ съ ножове въ ржцет-Б си. Р. т-Б б-Бха обикновенно 
фаворизиранит-Б, т . е. он-Бзи които по-добре се гледаха отъ 
затворничес ката власть, сир . он-Бзи, които б-Бха въ добри и 
приятелски връзки съ шефа на гардиенит-Б или самия директоръ 
на затвора. 

Въ вс-Бка стая имаше по единъ шефъ (каушасия) на зат
ворницит-t. Шефътъ се опред-Бляше отъ затворниче:ката у права 
- директора на затвора съ съгласието на началника на гар
диенит-Б. Вс-БI{И шефъ на I{аушъ има по 2-3-ма свои т-Блохра
нители, физически здрави и обикновенно съ тежка присжда 
криминални затворници. Шефътъ на вс-Бка стая имаше монопола 
за продажбата на кафета, чай, прането на , дрехи, за която ' цель 
си ангажираше кол ко му сж необходими слуги или помощ
ници. Шефътъ се разпореждаше за всичко въ стаята; той по
сочва леглата, той подрежда арестанiит-Б , той бди за чистотата. 
Шефовет-Б въ стаит-Б (каушасиит-Б) сж очит-Б и ушит-Б на зат
ворническата управа . Въ зам-Бна на това шефовет-Б експлоа
тираха затворницит-Б въ кржга на затворническия правилникъ. 
Шефътъ продава кафета, чай, разиграва хазартни игри и при 
ходит-Б отъ т-Бхъ биватъ въ полза на шефа. Вс-Бки затворникъ 
6-Б длъженъ да пие или поржчва (за черпня на своит-Б познати 
и близки) кафета, чай, а пъкъ н-Бкои отъ по-заможнит-Б зат
ворници б-Бха заставлявани да играятъ хазартни игри или бар
бутъ (съ зарове). Вс'Бко м-Бсто за лежане на затворницит-Б 
се посочваше отъ шефа или неговия rюмощникъ срещу откупъ. 
Он-Бзи, които консумиратъ само по 1-2 кафета или чай презъ 
денонощието, като бедни, се поставатъ по къмъ вратата на . 
кухнята или нуждника, а он-Бзи, които по-често играятъ комаръ, 
I<онсумиратъ повече кафета или чай, се поставяха по на чисти 
"почетни" м-Бста. Отъ приходит-Б, отъ прането, отъ продажба 
н'а кафе и чай и комаря вс-БI<И шефъ на каушъ ежемесечно, вънъ 
отъ своит-Б разходи, имаше повече отъ 5-7, а по н-Бкога и по 
1О лири турски чисть приходъ, една часть отъ койтО той тайно 
даваше на директора и шефа на гардиенит-Б . Само въ стаит-Б 
опред-Блени за осжденит-Б вече затворници имаше 12 души 
I{аушъ-асии и вс-Бки отъ т-Бхъ минимумъ 3- 5 турски лири на 
месецъ б-Бше длъженъ да дава на директора. Лавката при 
затвора се даваше на тръгъ, обаче, още преди да се възложи 
търга, тя се откупуваше предварително съ една доста крупна 

сума, която вземаше пакъ директора на затвора . Доставчици:r-Б 
на хранителни припаси, мл-Бко и пр. за болницата при затвора, 
както и хл-Ббаря сжщо тъй даваха своя "данъкъ" на дирек
тора, отъ когото пъкъ очакваха услуги, улеснения въ печал

бит-Б имъ. Директорътъ всячески покровителствуваше и улесня
ваше доставчицит-Б, като ги протежираше I{огато доставяха 
примесено съ много вода мл-Бкото, недопеченъ хл-Ббъ, недоб 
рокачествено месо, не контролираше ценит-Б по които се про
даваха всички хранителни и др. предмети, а на l<аушасиит-Б да
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ваше пълна свобода да се разпореждатъ, да експлоатиратъ 
'и даже да малтретиратъ неприятнитt темъ арестанти. Отъ 
каушъ-асиитt, обикновенно 1-2 бtха любимцитt на директора 
и той ги фаворазираше повече отъ всички други. При тъхъ, 
въ тtхнитt стаи обикновенно разпореждаше да се поставятъ 
по-състоятелнитt арестанти или онtзи, които редовно играяха 
на хазартни игри. Поради това и редъ още други поводи въ 
затвора, каушъ-асиитt съ своитt " свити" отъ тtлохранители, 
слуги, и близки и пр. се раздtляха на две главни враждебни 
групи, тайфи, партии (настръхнали една противъ друга). Ко
гато едната отъ тъхъ е на n власть", положението се завземаше 
отъ една часть отъ каушъ-асиитt и чрезъ тъхъ минаваха 
всички ходатайства, · подкупи !:1 пр. И пр., поради което тъ бързо 
забогатяваха, като се обличаха въ чисто, СКЖПО, хураво долно 
облекло и горно облекло, а нtкои отъ тъхъ водъха и единъ 
разпуснатъ животъ... . 

Когато, по единъ или другъ поводъ, тъ паднатъ, дохож
даха други на n власть", които не избираха сръдствата - както 
първит-Б - и бързо се натрупваха съ пари, за да изпъкнатъ 
предъ арестантитt, отъ една страна, и отъ друга - предъ 
своит-Б съперници - каушъ· асии . 

Често 'пжти нtl{QИ отъ каушъ-аСИИГБ дотолкова се само
забравяха, че, за да удовлетворятъ алчностьта си за пари, ос
пенъ че по единъ възмутителенъ начинъ експлоатираха ВСИЧ

китt затворници, а отиваха и до I{райность, като тормозеха и 
изнудваха заТВОРНИЦИТЕ, юно ги биеха и малтретираха. Гардие
нитt, съ своя начаЛНИI{Ъ, по внушение на самия дирек.торъ, като 
истински виновникъ ВЪ всичl{и произволи .въ затвора, нарочно 

си правtха углушки, че ужъ нищо не знаятъ, нищо не ВИЖ
датъ и ако нtкой онеправданъ - турчинъ ИЛИ християнинъ, се 
опиташе да се оплаче или да изнесе нtщо предъ директора, 
прокурорството и пр ., подъ разни претексти, той биваше на
казванъ. 

Така че режима въ затвора въ нищо не се отличаваше 
отъ режима на управлението въ самата турска държава. Режи
мътъ, порядкитt въ затвора и пр. се схождаха съ режима и по
рядкитъ въ самата държава. 3атворътъ представляваше дър
жавата въ миниатюръ. 

ВъпрtКI1 общото роптание, въпрtки всички възможни явни 
и тайни протести и оплаквания, режима и порядкитt въ зат
вора си следва ха своя пжть; експлоатацията и тормоза продъл

жаваха. 

f\нтагонизмътъ между каушъ-асиитt ставаше все по-си
ленъ и по-силенъ, та и общото негодувание често пжти се из
разяваше въ сбивания между затворницитъ. Сбиванията зачес 
тиха и 2-3 пжти при сбиванията бидоха убити Н-ЕI{QЛКО души 
затворници. Това даде поводъ за една по-щателна анкета, обаче, 
все пакъ режимътъ въ нищо не се промtни. Всичко се 1'130
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пачи и раздорит-Б и роптанието на всички арестанти се пред
стави като единъ случаенъ инцидентъ и бидоха наказани само 
сРизическит-Б убийци. 

Каушъ-асиит-Б най-вече се опасяваха отъ насъ - политиче
скит-Б затворници, страхувайки се, че ние чрезъ посетителит-Б, 
които дохождаха при насъ на свиждане, писменно се оплак

вахме предъ чуждестраннит-Б преАставители въ града или предъ 
съответнит-Б черковни общини, митрополии и пр. , които отъ 
време на време прав-Бха постжпки предъ Главния инспекторъ 
Хюсеинъ Хилми Паша, а така СЖll!О се прав-Бха постжпки и 
предъ прокурора. 

Както директорътъ, така и н-Бкои отъ каушъ-асиит-Б 
знаяха това, обаче, нъмаха факти, тъй като не можеха да за
ловятъ нито н-Бкой разговоръ съ посетителит-Б, нито ПЪ къ н-Б
кой писменъ документъ. Отъ време на време н-Бкои оть каушъ
асиит-Б ни подмятаха думи, за да ни предупредятъ, а ние се 
предсТавлявахме, че не се интересуваме оп, такива "дребни" 
работи. Обаче, т-Б не ни в-Брваха и силно ни подозираха. 

Шефътъ на \l1-Ta стая (каушъ), Хамидъ чаушъ, ,често пжти 
въ разговорит-Б ни, ми наТЯlшаше, че ако се наруши сегашния 
порядъкъ и см-Бни директора, съ когото той бъше въ много 
добри отношения и фактически б-Бше сжщински директоръ, това 
ще знае, че е отъ насъ - политичеСI(ит-Б затворници. 

f\зъ се мжчехъ да го ув-Бра, че подобно н-Бщо н-Бма, че 
тукъ 8Ъ затвора вс-Бки си гледа положението, въ което е из
падналъ и малко се интересува за дРУГl1т-Б. 

- Ти не ме заблуждавай. Ние ТУI{Ъ сме дошли за убий
ства или I(ражби, а вие ... за политика. Вие вънъ отъ ' затвора 
възставате срещу държавната влас'Гь, срещу Султана, та срещу 
насъ ли н-Бма да се противопоставите! Когато и да е, ние ще 
пострадаме оть васъ, ако вие поради н-БI{ОЯ амнистия не се 
освободите или ви препратятъ на заточение, - полушеговито 
ми обясняваше Хамидъ Чаушъ . 

f\зъ настойчиво ОТl<азвахъ, че може н-БI{ОЙ отъ насъ да 
прави н-tl<акви оплаквания, но на ума си разсжждавахъ: ~ 
I(ОЛКО логични еж разсжжденията и заключенията на тоя ТУР

чинъ-затворникъ. Той аСЛJi) минаваше за по-уменъ и по-такти
ченъ отъ всички останал и I{аушъ-асии. 

Неговата с,ая, V ] -я l<ауШЪ въ една п-Бсень изъ живота въ 
затвора се на ричаше "СТаята за съвещанията " . Въ нея П-Бсень 
се Рис9ва живота на затворницит-Б въ затвора " Еди Куле" и за 
всички затворници по стаи се даваха съотве1'нит-Б, ако не ха
рактеРИСТИ I<а , то поне епитети. 

3aTBOPI-!I-щит-Б въ i-Ba стая се 8ъзпъваха, като хора, които 
сж готови вс-Бки fVJomef-ПЪ да се сбиятъ, да ' 1l0дкачатъ борбата; 
затворницитt въ II~Ta ствя - l{aTO хора, които само преценя
ватъ станС1ЛОТО и си даватъ Г-1нението, сир. разгленщатъ процеса; 

затворницит-Б въ Ш-та стая въ пtсеныа се отминаватъ, тъй 
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като тази стая б-Бше опред-Блена за ' най-беднит-Б арестанти не
мюсюлмани и се имянуваше "рая каушъ"; затворницит-Б въ IV -та 
стая при всички свади, крамоли и сбивания знаяха виновния и 
опред-Бляха наказаниетото, което въ У-та стая се туря въ из
пълнение (тамъ е билъ позорно битъ помощника на "тиранина" 
Якубъ, който впоследствие пада отъ власть; VI-Ta стая се 
представя като стая, кждето ставатъ съвещанията, кждето се 

кроятъ само плаНQве, а затворницит-Б въ VI/-Ta стая се пред
ставляваха като хора, по-скоро безгрижни, винаги заети съ своит-Б 
п-Бсни и веселия, а останалит-Б стаи въ rrБсеньта не се споме
наватъ, тъй като въ т-Бхъ обикновенно се поставяха хора под
сждими, подъ следствие и като такива не могатъ да взематъ 

участие въ "борбит-Б" въ ватвора, понеже вс-Бки за себе си 
остава съ надеждата, че може би ще бжде освободенъ и ще 
напусне затвора. 

Между криминалнитt. затворници имаше разни типове. 
.Едни по темпераментъ, физиономия и инстинктъ б-Бха престжпни 
типове, а други повеч.=то, какаръ и съ тежки присжди отъ 

по 15, 20 годишенъ затворъ, б-Бха тихи, смирени хора, които 
по манталитетъ,темпераментъ въ нищо не се отличаваха отъ 

обикновенит-Б хора. Обаче, Темида, не винаги добре преце
нява съ своит-Б везни. И на еднитt. и на другит-Б наказанията 
б-Бха еднакви, тъй като закона обикновенно не прави разлика 
и всички минаваха подъ общия знаменателъ "криминални пре
стжпници", убийци (катили) и лица съвсемъ не еднакви и 
по манталитетъ и по разсжждения и по навици и привички 

или условия, при които б-Бха жив-Бли и извършили престжпни 
деяния, имаха по разм-Бръ еднакви наказания, тъй като сждиитt 
само "прилагатъ закона" . . . . Обаче, обстановката, въ която·· 
б-Бха поставени и еднит-Б и другит-Б и режима въ затвора 
б-Бха такива, че обективно взето нищо не можеше да ги по
прави, а напротивъ още повече да ги корумпира, развали. Въ 
това отношение съответнит-Б сждии, които "по съвесть" б-Бха 
опредtлили и наложили наказанията, приличаха на онtзи л-Б
кари, които, безъ да опред-Блятъ точно диагнозата на болестьта 
на своит-Б клиенти, вм-Бсто да ги изцерятъ, т-Б ги погубватъ. 

Наистина, въ живота има много заблуждения, но заблуж
денията въ правото, въ праВОСiY\дието сж отъ такъво естество, 

че водятъ следъ себе си обикновенно лоши социални последствия. 

160. Реформи въ централния затворъ 

Животътъ ни въ затвора отъ день на день се влошаваше. 
Скука, лишения, морални и физически страдания, свади и кра
моли и Т. н.. За амнистия и дума не можеше да става. Ние 
трtбваше да се примиримъ съ положението ни и търсtхме 
ср-Бдство какъ да облегчимъ поне живота си въ затвора. Това 
наистина б-Бше трудно, но не невъзможно . Отъ вжтре ние не 

можехме да направимъ ;.;: -'"" 
жима или изм-Бнятъ по р;; :: ~ 
да действуваме тайно 0-= : -= 
молби и претести, било :- -=.:' 
било до консулит-Б на ез ?: -: 
страна сегисъ-тогисъ Прё== 

инспекторъ Хилми паша . - < . 

сецъ, година, най-сетне -: -.: 
предприе една по-щате . 1-:;: ::-

RHKeTaTa се ВЪЗЛО " ':' 

Рефетъ-бей - джандар:.:е:. 
въ централния затворъ . 07 

щото време имаше ПЪ.i ri . : 

затворъ. Той още ПЪРЗё-:: 
срещи съ арестантитt., I-!З "" 
Научи и схвана ВСИЧКИ ....:.
зията, които ставаха 3", х-э 

по-виднит-Б лица отъ ' :: . 
срещу т-Бхъ . 

Една сутринь, оше ='" ;_ 
обискъ. Дрехи, сждове, Х) - ;: 
търсиха. Намtриха се ~ :;-::._ 

За Рефетъ·беЙ ТО:ё : 
за доказателство и ПОВО_ -= :;.а 

разпити и дознания, о т"!: =::. 
друга страна, той npл =: ' - : 
едни срещу други И 01", - :, '" 

И ками има скрити по ~:: . ~ 

ватъ. Постепенно въ раз~ : 
жове, каNИ и два "1а .- К.: - : 

Поручикъ Рефет'=' ~ =-' 
камит-Б, разпореди всич·;;.. , 
- т-Блохранители да се - ~ . : 
Всичкит-Б "храбреци" (I(а~ ~- 
асиит-Б и т-Бхнит-Б адю-;г1-Г' 
стая, за да ги подиг ае . ас : 
не по единъ, а по ва н -:- .ё. 

сте толкова "c.Jliuu и Х" .
взаимно се избийте ,о:·:е -= 
и криехте т-Бзи ножо!*, ~e .~ 
въ взаимнит-Б ви ВРaж.:JИ ~ • 
ници, които ексnл а:


сжщински разбойни I ,~ . . а .; 

Следъ като кауи,,· ::


данията на заТВОРНИЧе-~ :: -~ 


.се продаватъ кафета, ч~ ::'E~ 

И (<омаръ. "MOHO:lO.-~ :--= _ 


Паsеm. Шатезъ - :;ъ 
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а<!Наги добре преце
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~3 навици и привички 

извършили престжпни 

; ЧИЯ, тъй като сждиитt. 
бcrановката, въ която· 

: режима въ затвора 

не можеше да ги по

:lруипира, развали. ВЪ 
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еНАето ни и търсъхме 
~ си въ затвора. Това 

Отъ вжтре ние не 
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можехме да направимъ каквото и да е, за да се промt.ни ре
жима или измt.нятъ порядкитt.. Не ни оставаше друго, освенъ 
да действуваме тайно отъ вънъ, като непрекъснато отправяхме 
молби и претести, било предъ съответнитt. черковни общини, 
било до консулитt. на европеЙскитt. държави, които отъ своя 
страна сегисъ-тогисъ правt.ха постжпки било предъ Главния 
инспекторъ Хилми паша, било предъ валията. Днесъ, утре, ме
сецъ, година, най-сетне по-висшата власть се заинтересува и 
предприе една по-щателна анкета. 

Анкетата се възложи на младия, интелигентния поручикъ 

iРефетъ-бей - джандармерийски офицеръ. Рефетъ-беЙ дойде 
въ централния затворъ като началникъ на охраната, а въ сж

щото време имаше пълномощно да реформира Централния 
затворъ. Той още първата седмица, отъ лични наблюдения, 
срещи съ арестантитt., изучи положението вжтре въ затвора. 
Научи и схвана всички произволи, експлоатацията и безобра
зията, които ставаха въ затвора. Тайно и ловко той изучи и 
по-виднитt. лица Отъ каушъ-асиитt. и взе първата мърка 
срещу тЪхъ. 

Една сутринь, още въ зори, въ цt.лия затворъ стана общъ 
обискъ. Дрехи, сждове, хора, постилки всичко щателно се пре" 
търсиха. Намt.риха се 15-20 ножове и ками. 

За Рефетъ-бей това бt.ше достатъчно, за да си послужи 
за доказателство и поводъ за да отиде още по-далечъ. Съ разни 
разпити и дознания, отъ една страна, и съ заплашвания, отъ 

друга страна, той противопостави нt.кои отъ каушъ-асиитt. 
едни срещу други и отъ тъхъ успt. да научи още колко ножове 
и ками има скрити по стаитt. и кои сж лицата, които ги укри
ватъ. Постепенно въ разстояние на 3-4 дни той събра 112 но
жове, каNИ и два малки пистолета. 

Поручикъ Рефетъ-бей, следъ като прибра ножоветt. и 
камитt., разпореди всички каушъ-асии и тt.хнитt. "адютанти " 
- тt.лохранители да се поставятъ въ едно отдt.лно помt.щение. 
Всичкитt. "храбреци" (каба-даии) - за такива минаватъ l{аушъ
асиитt. и тt.хнитt. адютанти - следъ като ги прибра въ една 
стая, за да ги подиграе, осмъе и накаже - даде на всt.ки единъ 
не по единъ, а по два ножа, като съ ирония имъ заяви: "Нали 
сте толкова "с.м:/Jли и храбри" , ето ви ножове и ако желаете 
взаимно се избийте помежду си . " Азъ зная, че вие държахте 
и криехте тt.зи ножове, не за да си служите съ тъхъ толкова 
въ взаимнитt. ви вражди, а да тормозите останалитt. затвор
ници, които експлоатирахте, ограбвахте и измжчвахте, като 
сжщински разбойници, каквито сте въ сжщность". 

Следъ като каушъ-аситt. бидоха изолирани, по разпореж
данията на затворническата управа, се запрети въ стаитt. да 

.се продаватъ кафета, чайове и да се разиграватъ хазартни игри 
и комаръ. "МОНО!lОЛЪТЪ" на прането и бръснарницата се ВДИГl-lа. 

Павелъ Шатевъ - Въ Мё:ш едон ия п одъ робство. 22 
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Рефетъ бей по убеждения б1>ше много либераленъ чов1>къ, 
а впоследствие научихме, че билъ и младотурчинъ. 

Прочее, предъ н1>кои отъ насъ поручикъ Рефетъ-бей по
каза въ действителность, че наистина въ него има доста много 
чов1>щина и хуманность, които б1>ха такава гол1>ма р1>дкость 
между властвующит1> по това време въ Отоманската империя. 

Следъ тази см1>ла акция на Рефетъ-бей, положението въ 
затвора сравнително взето се изм1>ни, режимътъ се облегчи, а 
възмутителнит1> бюрократически похвати и порядки се уни
щожиха. 

Ние, политическит1> затворници, се наложихме, единъ видъ 
"дойдохме на власть". Всичкит1> бивши "каушъ-асии", предъ 
страха че ще бждатъ препратени въ н1>кои отъ малоазиятскит1> 

Д-ръ Петъръ Кушевъ. 

крепости, станаха толкова смирени, толкова тихи и кротки, 

с1>кашъ б1>ха невинни момичета. Мнозина отъ т1>хъ изпаднаха 
въ малодушие, че почнаха чрезъ НЪКОИ отъ насъ да тьрсять 
ходатайства, да се прибv.ратъ псшъ по стаит1>, fШТО разбира се, 
предварително заявяваха, че старото мина, то н1>ма вече да се 
повърне, но поне и т1> да бждатъ поставени при сжит1> условия, 
l<aKTo всички останали арестанти. Като затворници ние н-]:;махме 
свобода, но постигнахме едно равенство и б1>хме доволни. Въ 
тази дълга, мжчителна и опасна за живота ни борба, въ края 
на крайщата ние надд1>ляхме и почти ВСI1Ч!<И затворници: бъл
гари, турци, евреи и пр. б1>ха доволни. 

16< • 
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161. На заточение 

Обаче, това наше задоволство и радость за спечеленит-Б 
чов-Бшки правдини въ затвора не б-Бше за дълго. Следъ н-Б
колко седмици отъ Битолския и Скопския централни затвори 
пристигнаха две по-гол-Бми групи българи политически затвор
ници. Между затворницит-Б отъ битолската група б-Бха: свеще
никъ Георги Василевъ отъ Леринъ, Симеонъ Шишковъ отъ 
Екши-Су; войводата f\леко Джорлевъ отъ с. Баница, Благой 
Симеоновъ отъ Демиръ-Хисаръ - Битолско, а между затвор
ницит-Б отъ скопската група б-Бха: Д-ръ П . Кушевъ отъ Велесъ, 
Тодоръ Лазаровъ отъ Щипъ - членове на СКОПСКИЯ окржженъ 

Тодоръ Лазаровъ. 

революционенъ комитетъ - всички СЪ гол-Бмя присжди, надъ 
10 години строгъ тъмниченъ затворъ . Т-Б престояха въ " Еди
Куле" около една седмица и още съ една група отъ Солунския 
централенъ затворъ, вкупомъ О!<овани въ жел-Бза, потеглихме 
на пжть къмъ заточение - повечето въ fv'lала-f\зия, а една 
група отъ 156-ма, всички осждени на в-Бченъ затворъ и смърть, 
въ f\фрика - Триполитания, областьта Фезанъ, гр. Мурзукъ 1. 

О _О , о либераленъ чов-Бкъ, 
а ~отурчинъ. 

с J~;чикъ Рефетъ-бей по
г" него има доста много 

О{2 за гол-Бма р-Бдкость 
)томанската империя. 

--=--6ей, положението въ 
р=-.;.(нмътъ се облегчи, а 

н порядки се уни

""" ложихме, единъ видъ 
I< аушъ-асии", предъ 

---:'- T ;f отъ малоазиятскит-Б 

I.- "'ова тихи и кротки, 

=- 0 ""10 т-Бхъ изпаднаха 
,: :--" насъ да търсятъ 

" -

.a,r.t, като разбира се, 
н-Бма вече да се 

;-ХА при сжит-Б условия, 
ВОРНИЦИ ние н-Бмахме 
5-Бхме доволни. Въ 
ни борба, въ края 
~ затворници: бъл

1 Вж . "Заточението въ C axapa-ФеЗaI-tъ", Павелъ П. Шатевъ, София, 
1910 Г., печатница П . ГЛУШI{ОВЪ. 
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162. Следъ двадесеть години ... 1 

"Нарушаваме единъ заветъ на великитБ македонски по
койници ВЪ Солунъ И Сахара: тъ бъха се заклели да не оста
вятъ свои портрети, защото искаха да бждатъ служители на 
идеята, но не и на славата. Тамъ, въ разрушението на MaI{e
донската столица, Солунъ, гемиджиитБ искаха да затриятъ и 
своята плъть и своитъ имена, оставайки да живъе надъ тъх
нитъ развалини възмогнатия македонски духъ за свобода и до
бруване и копнежи за свt.тли дни. 

.Историята, обаче, не тачи завети ... Отъ момента още, когато 
Орце застана да запали фитиля, който трt.бваше въ лицето на 
Отоманската банка да хв:ьрли на въздуха Европейския капиталъ, 
кърмящъ на гърдит-Б си Хамидовия деспотизъмъ - отъ този 
още моментъ имената на скромнитt. тия безумци се понесоха 
като символъ на македонския героизъмъ, на македонската само

отверженость: тъ отекнаха въ всички потайни кжтища на маке
донската душа, за да станатъ вече отвъдъ 20-тъхъ години И 
първитъ свt.тци на македонската революция .. , Не само, защото 
македонския идеализъмъ - въ лилето на Солунскит-Б атента
тори - бъше стигналъ кулминационенъ върхъ, какъвто ръдко 
дори никакъ не се срt.ща въ историята, но и защото на 28 .априлъ 
1903 година въ Македоската столица Солунъ се боръха две 
революционна системи: едната на руския анархизъмъ, приса

денъ на македонска почва, който искаше да поразява съ смъли 
и страшни разрушения и все смутъ всръдъ европейския капи
тализъмъ и Хамидовия деспотизъмъ, а другата - на Левски, 
която смъташе да действува чрезъ бавна революционна подго
товка на маситъ. 

"Първата група даде солунскитt. атентати, а вторато. 
Илинденското възстание. 

"И трудно ще е за историка той лично да опредt.ли кои 
отъ тия две събития е било по-голъмо по значение, коя отъ тия 
две системи е била по-велика - дали примt.ра на личното без
страшие или пъкъ системното възпитание на маситъ въ рево
люцията. 

"И al<O последното донесе едно самосъзнание на маке
донскитъ маси, което продължава да твори вече втората пе
сень на Македонската Епопея, първото пъкъ е онзи стимулъ, 
I<ОЙТО създава македонския свърхчовъкъ на революцията, въ 
когото очудено се вече взиратъ вЪковет·Б... 

"Тъй солунскитt. атентатори сж най-висшата проява на чо
вt.шкия индивидуализъмъ, който покорява, твори сждбини, твори 
И гранита отъ волеви поколения. 

"f\ дъло, дошло вече до тази кулминационна точка, то не 
може да умре... .Защото затрупано ВЪ разрушенията на 6анкъ 

1 Вижъ: "Илинденъ" бр. 17 отъ 29 априлъ 1923 г. 
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Отоманъ, то възкръстна отъ саможертвата на Орцето въ тъм
ната Солунска нощь на 29 априлъ 190З година, то св-Бтна съ 
неугасимия огънь на Македония, набучено въ плътьта на Ме
чето, то превъзмогна и носи СВОЯ откликъ въ духътъ на поко

ленията. 

"Следъ 500-годишни унижения и оскърбления, на 28, 29 
и ЗО априлъ 190З година, когато Орцето пал-Бше зарядния фи" 
тилъ срещу европейскит-Б интереси, когато Кирковъ и Тръчковъ 
гасяха св-Бтлината на града Солунъ, за да проблесне факела на 
идеята, когато предъ Карабурунъ гор-Бше парахода "Гвадал" 
кивиръ·, който изнасяше ограбената поть на поробения маке
донски селянинъ, когато трещяха бомбит-Б на македонскит-Б бе
зумци, за обезумяване на европейскит-Б умници - за QРЪВЪ 
пжть македонската пробудена съвесть играеше своя кошмаренъ 
танецъ надъ обезум-Блия деспотизъмъ и неговит-Б крепители". 

"Това б-Бше д-Блото на 12-т-Бхъ, което днесъ следъ ЗО го" 
дини очудено се озъртаме назадъ"... 

"Не звучи ли тая см-Блость на подвига, тая мощность на 
индивидуалитета като легенда, която е нев-Броятна, ала примам
лива, вълшебна?"... 

1БЗ. Заключение 

Животътъ е борба, която има смисълъ когато непрекжс
нато се развива и увеличава. Целыа на живота, а след. сми" 
еълътъ на борбата, не е нито въ щастието или усп-Бхътъ, а 
сжщо тъй, въ богатството или славата въ живота. Не, живо" 
тътъ на чов-Бка е като едно действие, което непрекжснато се 
развива като при това поражда нови действия, които все по
вече и повече разтатъ и се развиватъ. Щастието и усп-Бхътъ 
въ живота сж по·скоро второстепени резултати. Вс-Бка чов-Бшка 
дейность има смисъль и значение когато се непрекжснато раз
вива тъй, че да поражда друга, но по-силна, по-активна дей
ность. 

Прагмамизмътъ въ живота на чов-Бка се различава отъ 
ютилитаризма по това, че принципътъ за ползата се зам-Бства 
съ акцията и непрекжснатата деятелность на чов-Бшкия инди
видъ. f\кцията и непрекжснатата дейность на чов-Бка въ жи
вота сж единственит-Б ср-Бдства, които осигуряватъ, гарантиратъ 
постепенното развитие на индивида и обществото. Когато ,:ме 
въ непрекжсната дейность, акция или трудъ, резултатит-Б, по
ложителни или отрицателни, винаги могатъ да ни дадатъ поуки 

и да ни напътватъ какъ по-правилно да се стремимъ КЪмъ по

стигането на нашия идеалъ въ живота. 

Чов-Бкъ, юкдето и да е, вс-Бкога може да се поучи отъ 
всичко въ живота, стига да пожелае и да е любознателенъ. 

Вс-Бки националенъ д-Бецъ, какъвто и да е той, при каквито 
условия и да е поста венъ, ако вс-Бкжде и вс-Бкога общия ин
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тересъ поставя надъ личния, частния и се въодушевява отъ 

единъ идеалъ, Bci;Kora и навсi;кжде , съ всичко въ живота си 
може да бжде полезенъ на своя народъ. 

Всi;ки революционеръ-конспираторъ, въпрi;ки всички не
сгоди, случайности, неприятности мжчнотии може да успi;е само 
при едно единствено условие, ако Bci;Kora и навсi;кжде, по ка
къвто 1-. да било поводъ, случай или събитие, е готовъ да тури 
край на своя жнвотъ, да умре безъ да се страхува отъ смъртьта, 
която всi;ки не знае и не може да знае, кога и какъ ще дойде, 

Не сж револверитi;, пушкитi;, бомбитi; или адскитi; ма
шини, които даватъ сила въ борбата, а напротивъ -само идей
нитi; подбуди, личния примi;ръ. решителностьта, смi;лостьта и 
безстрашието на революцнонера конспираторъ отъ смъртьта е, 
което въ края на I<раищата увi;нчава съ успi;хъ Bci;KO начина
ние, вс:-Бка акция, Bci;Ka борба - било по планини и поля, било 
по села и градове. 

Това може да се постигне само когато има пълно съзна
ние, че общото благо трi;бва да бжде, преди всичко и надъ 
всичко, нашъ ржководитель при служенето ни безкористно на 
Родината. 

Печатни грi:;шки 

На стр. 154, редъ 14 отъ горе BMi;cTO подпоручикъ Го
лi;мановъ, да се чете ПОДГlOручикъ Щ. Ликомановъ. 

На стр . 171, редъ 5 отъ долу BMi;cTO 12 бурета - 17 
бурета. 

Примi:.рътъ 
Когато на 28 г~ : - " 

"Гвадалкивиръ " , - , 
бi; разтърсенъ о ~ ё~' · 

скитi; динамнтаРFf 83;)" '" '

съвi;сть, която ст 
'-!еннчеството на U7..-: '" =.:: 
на мрака, :<ойто 

I( едония, про6ЛЕ:CНG ='= :J 

лина на една И3R.- · ' 

жеше да бжце v.з..--~ -: -.:: 
лаДитi; синоас ' ~ -: ':: 

бота при ПРОI(О-- ::-" ~ ' - -

.1ИтБ до безу ":И€: ёГ =- - ; 
ре зъ Bi;KoBe~ ~~ 
:<и народъ и , - .: 

: зобо .'1 а . 

ЙОD_а:"i. =- :- - - :; - - 



С= въодушевява отъ 

зсичко въ Живота си 

"=. въпръки всички не
о . ~оже да успъе само 

наВСЪкжде, по ка
с.· 7 ,{ е, е готовъ да тури 

-- :: ахува отъ смъртьта, 

_:-а и какъ ще дойде, 

'А Б или адскитъ ма
i~..:Т;)ОТИВЪ -само идей

':: J':о;ъта, смълостьта и 
:: .... : ;г'" отъ смъртьта е, 

.-СПЪХЪ всъко начина
~. о ~~анини и поля, било 

::: .... :: И i'1 а пълно съзна

-:'.=': И всичко и надъ 

~И безкористно на 

i1 

~ : ....o подпоручикъ Го

~О!>lаНОВЪ. 

i=:::: : o 12 бурета - 17 

ПРИМ'Брътъ на "гемиджиит'Б" 
Когато на 28 априлъ (на 15 по ст. ст .) 1903 г. параходътъ 

"Гвадалкивиръ" , току-що напусналъ солунското пристанище, 
бъ разтърсенъ отъ адския тръсъкъ на подпаления отъ СОЛУН
скитЪ динамитари взривъ, разтърсена бъ свътовната обществена 
съвъсть, която стоеше слъпа и глуха предъ страданията и мж
ченичеството на цълъ единъ народъ. Всръдъ непрогледностьта 
на мрака, който обгърна на следната нощь столицата на Ма
кедония, проблесна въ своето пълно величие ярката свът
лина на една изключителна себепожертвователность, която мо

.жеше да бжде излжчена само отъ възторжения идеализъмъ на 
IVlЛадитъ синове на единъ героиченъ народъ. Къртовската ра
бота при прокопаване канала подъ Отоманската банка и Смъ
литЪ до безумие атентати изъ солунскитъ улиuи ще останатъ 
презъ въковетъ да сочатъ стоицизъма на борческия македон
ски народъ и упорството и постоянството му въ борбата за 
свобода. 

Йорданъ п. Йордановъ - Орцето, Константинъ к.ИРI{ОВЪ, 
Димитъръ Мечевъ, Илия Тръчковъ, Миланъ Арсовъ, Марко 
Бошнаковъ, Владимиръ Пинговъ и Цвътко Трайковъ - ето 
имената на тия, които съ своето велико ДЪЛО и съ героичната 

си смърть преди тридесеть и една години постигнаха ония свътли 
и недостижими върхове, до които бунтуващиятъ се духъ на под

тиснатото човъчество най-високо се е издигалъ въ своя неудър
жимъ устремъ къмъ свободата. 

ТЪ бъха млади, пълни съ животъ И бж.деще синове на 
Македония. Повечето отъ тЪхъ бъха по на 18 до 22 години. 
Но душитъ имъ бъха потопени въ мж.ката на подтиснатия ма
кедонски народъ. Сърдцата имъ бъха преизпълнени съ любовь 
къмъ него. Ето кое изгради въ тъхъ онази стоманена воля, ко
ято ги изправи непоколебими предъ самата смърть. Паднаха 
всички, макаръ че можеха до единъ да се спасятъ. Такава бъше 
последната имъ воля. Загинаха, но оставиха въ историята на 
нашия народъ най'СВЪТЛИЯ примъръ на лична самоотверженость 
и героизъмъ. 

Дълото на "гемиджиитЪ" зове мощно и днесъ IVIaKeAOH
cl<aTa младежь къмъ работа, постоянство и готовность за жер
тви. Да бж.демъ всички, по градове и села, на фронта на осво
бодителната борба . Да бждемъ готови за всъка жертва предъ 
ол гаря на родината, за да бждемъ достойни приемници на со
лунскитъ антентатори! 

В-КЪ "Македония", брой 2253, 28. VI. 1934. 
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Въ паметь на "гемиджиитi:;" 


Една шепа млади съзаклятници, предимно велешани, оза
рени отъ идеята за свобода и равенство, надъхани съ общо
човъшки идеи, презъ топлитъ априлски дни на 1903 година 
извършиха въ македонската столица подвизи, каквито не бъха 
отбелъзани въ историята на никой другъ народъ. Да се пишатъ 
сухи животописни бележки за тъзи възторжени идеалисти, чужди 
на суетната слава, е жестока обида за тъхната свътла память. 
Тъхнитъ подвизи ги рисуватъ като изключителни личности, обла
дани отъ възторга на една дивна революционна романтика. 

Върху резултатитъ отъ тъхнитъ подвизи още се спори. 
За нъкои тЪхната акция се явява прибързана съ огледъ на 
предстоящето илинденско възстание, за други - станала неиз

бъжна поради една случайность, а за трети - равна по замахъ 
и величие на самото възстание. И все пакъ величието на тъхната 
самоотверженость никой не смъе да оспори и до днешни дни. 
И днесъ още историцитъ ни сочатъ като примъръ на себеотри
цание Хораций Коклесъ и ~уций Сцевола. НИМd подвизитъ на 
"гемиджиитъ" не сж по-смъли отъ ония на двамата римляни? 

~aKapъ че имената на гемиджиитъ останаха неизвестни за 
свъта, дълата имъ бъха отбелъзани съ едри букви въ свътовния 
печатъ. Тъхнитъ дъла изиграха особена роля въ необхватната 
на времето руска империя като вдъхновиха революционнитъ 
деятели на подземна Русия да излезнатъ на улицата. Савинковъ, 
Каляевъ, Сазоновъ и всички тъхни другари съ възторгъ си 
спомнятъ за геМИДЖI1ИТЪ, черпейки отъ тъхнитъ подвизи куражъ 
и вдъхновение. Неизвестната до тогава на руската прогресивна 
интелигенция поробена ~акедония става .. притча во язицехъ", 
прекланяйки се благоговъйно предъ свътлата паметь на нейнитъ 
вдъхновени деца - революционери. 

.. Да действуваме l{aTO македонцитъ", отсича всъки по
смълъ руски революционеръ въ заседанията на тайнитъ крж
жоци. Каляевъ чезне въ трескаво състояние, че революцион
ниятъ центъръ още не го удостоява съ честьта да се приравни 

по пжтя на саможертвата поне съ единъ отъ солунскитъ атен
татори. Въ въображението на рускитъ революционери се от
/{рояватъ нато вълшебна картина пламъцитъ на "Гвадалки
виръ" - едничкиятъ изворъ на свътлина за потъналия въ мракъ 
градъ, леко люлъяна отъ МОРСI{ИЯ вътрецъ. А въ УШИТ"Б имъ 
сякаUiъ I<ЪНТЯТЪ тръсъцитъ на бомбитъ. Но фантазията имъ е 
безпомощна, за да имъ представи величествената картина, ко
гато Орцето се изкачва по стълбитъ на Отоманската Банка, за 
да предупреди семейството на директора на банката да напусне 
зданието, което следъ маЛI{О ще бжде хвърлено въ въздуха, въ 
момента когато огъньтъ на разрушението е пълзълъ по бик
фордовия фитилъ къмъ динамита. И после? Последва най
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страшната отъ страшнит~ картини, но сжщевременно и най
величавата ....:.. когато този ненадминатъ храбрецъ c~дa върху 
възпламенена отъ собствената му ржк13 бомба, за да бжде раз
кжсанъ въ знакъ на протестъ срещу СВ~ТОВНИТ'Б неправди, 
\{оито б~ха нам~рили най-широ\{о гостоприемство въ неговата 
родна земя. 

Така години подъ редъ революционна Русия благогов~еше 
предъ спомена за солунс\{ит~ герои, докато имената на послед
нит~ станаха кумиръ за рускит~ революционери. 

А презъ това време върху паметьта на падналит~ въ не
равния бой солунски съзаклятници сякашъ H~KaKBa невидима 
македонска ржка разстилаща булото на за вението ... 

И може би ще дойде день, въ КОЙТО н~кой вдъхновенъ 
македонски п~вецъ въ звучни строфи ще възп~е подвизип на 
ония, които дадоха на чов~чеството наЙ·блестящъ прим~ръ, 
какъ да се мре въ името на свободата, равенството и братството. 

"Революционенъ листъ", год. 11, брой 11, 1933. 

Солунскит1; атентати 

Между събитията, които предшествуватъ Илинденското 
възстание, априлскит~ атентати въ Солунъ сж, безспорно, най
крупното по своя страховитъ ефектъ и по предизвиканит~ 
дълбоки сътресения въ Революционната организация. 

T~ сж най-динамичниятъ изразъ на македонс\{ия револю
ционенъ духъ. И \{ато замисъль, и \{ато техническо изпълнение, 
и \{ато воля да се победи смъртыа, T~ отреждатъ за авторит~ 
си особено M~CTO не само въ маl<едонс\{ата освободителна борба, 
но и въ CB~TOBHaTa история на революциит~. 

Солунс\{ип атентати сж д~ло на група младежи идеалисти. 
Идеологично солунс\{ит;' динамитари сж рожба на другъ 

единъ по-старъ кржжо\{ъ, възни\{налъ въ България и добилъ 
после своето окончателно обособяване въ Женева. За кржжо\{а
баща сж изнесени въ печата само откжслечни данни. А него
вото зараждане, неговата първоначална дейность и еволюцията 
му сж твърде хара\{терни за влиянието на ма\{едонс\{ата идея 

върху учащата се младежь въ Княжеството и за многостран
ната роля на тая последната въ развоя на революционното 

движение въ вжтрешностыа. 

Обособени ВЪ роволюционна група, велеШl{ИТ~ младежи 
си прикачиха името "гемиджии". 1) "Гемиджиип" проявяватъ 

1) Въ статията в ърху сжщото съзаклятие (Сб. "Илиндень " кн. 5, год. 
У) Ст. Аврамовъ да ва такова обяснение: "Г е мид ж и и" - група хора 
простили се вече съ живота и отпуснали своята лодка въ бурното море, 
която или ще изкаратъ благополучно на брt.га, или ще я разбиятъ въ 
Clшлитt.. 
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силна тенденция къмъ самостоятелноС1Ь и се отнасятъ /{ритично 

къмъ ВСИЧКИ други революционери, понъкога къмъ действията 
и на самитъ си първовдъхновители. Съ Революционната орга
низация поддържатъ връзки, но се отнасятъ иронично къмъ 

нейнитъ методи за борба и /{ъмъ върата на нейнитъ водители, 
че ще могатъ да подготвятъ населението за всенародно въз 

стание. Всички организационни първенци, съ изключение на 
Груева, Дълчева, Сарафова и други нъкои, сж ВЪ очитъ на 
"гемиджиитъ" носители на нъщо архаично, назаднало и еснафско, 
неспособни за голъми подвизи. "Гемиджиитъl/ отдаватъ реши
телно преднина на саможертвата на македонската интелигенция 

по пжтя на смъли до сатанизъмъ терористически акции, главно 
противъ европейскитъ учреждения и капитали въ Турция: 

Въ кржжока на "гемиджиитъ" влизатъ Й. п. Йордановъ , 
к,. Ив. к'ирковъ,~ Дим. Мечевъ, Тод . Органджиевъ, Ил. Тръчковъ, 
Тод. Богдановъ, Георги Богдановъ, Владимиръ Пинговъ, Илия 

п. Йордановъ и Миланъ Арсовъ - всички отъ Велесъ, Павелъ 
П. Шатевъ отъ к'рътово, Марко Ив. Бошнаковъ отъ Охридъ, 
дим. к'ощановъ и др. Дим. Мечевъ, Дим. к'ощановъ и Марко 
Ив. Бошнаl{ОВЪ започнаха попрището си като работници на 
Вжтрешната организация и отпосле се присъединиха къмъ 
кржжока. Тъ сж и малко по-възрастни. Всички други сж на 
18-22 години. 

Има, наистина, голъма доза отъ наивность и несъзнавано" 
противоречи~ въ върата, коя",о на соч.ваше бомбитъ на " геми
джиитъ" предимно ПРОТI1ВЪ европейцитъ. Очакваха свободата 
отъ намъсата на Европа, съзнаваха, значи, че революционна 
Македония нъма силата да се разправи сама съ турската империя, 
и все пакъ върваха, че европейската намъса ще се предизвика 
по-лесно и по-бързо чрезъ тероръ противъ сжшитъ европейци 
- чрезъ една борба, която, по своето естество, буди у евро
пееца непобедимо отвращение и която, таксувана като "анар
хистичеСКд", се поддава на най-пакостна за македонскит-/:; борци 
експлоатация отъ страна на враговетъ. 

Но ако терористическата доюрина подлежи на критика, 
солунскитъ динамитари сж най-малко уязвими. Тя се създаде 
отъ по-рано и се усвои отъ революционери съ високи ржко

вОдни И отговорни постове въ Организацията. Неинъ привър
женикъ бъше и Гоце ДЪлчевъ. И Сарафовиятъ комитетъ и 
Вжтрешната организация финансираха динамитарскитъ инициа
тиви на "гемидн<иитЪ". к'валифицирани дипломати македонци ги 
насърдчаваха въ т-Бхния пжть. Разликата е въ това, че вър
вайки искренно въ полезностьта на динамитарския методъ, тъ 
го прилагаха интегрално, съ стихиенъ възторгъ и съ безпри
мърна самопожертвователность. Бихме могли да попитаме: не 
въ тъхна честь ли е тая разлика? 

Упръкваха се динамитаритъ нъкои ги упръкватъ и 

сега - загдето c~ Ю=' ""=: : . 
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' ·ОН ги упр-Бкватъ и 

сега - загдето сж извършили самоволно и не навреме атен

татит-Б, въпр-Бки увещанията и молбит-Б на Централния комитетъ 
да отложатъ акцията си, за да остане тя като последенъ 

резервъ на възстанието. Тоя упр-Бкъ не е лишенъ отъ осно
вание. Но I{РЖЖОКЪТЪ не отстжпи, първо защото не в-Брваше, 
че може изобщо да се вдигне възстание, и защото се опася
ваше да не бжде каналътъ разкритъ. Та само динамитарит-Б 
ли сж подценявали силата на организирания народъ? Т-Б 
поне не сж пос-Бгали върху готовия капиталъ на Организа
цията, та да го прахосватъ за недомислени експерименти. /{ол
кото за опасенията имъ, т-Б не б-Бха неоснователни: европейската 
преса писа, [{акто вид-Бхме, за предстоящи атентати, а дипло
матическит-Б канцеларии б-Бха предупредили Високата порта да 
вземе предохранителни м-Брки. Ц-Блиятъ l{ъртешки трудъ на 
кржжока можеше да пропадне поради най-малката .лучаЙность. 
Сждбата на цариградсния каналъ ги ужасяваше. И вм-Бсто да 
бждатъ изненадани - сами изненадаха врага. 

Но всичко, което би могло да се вм-Бни въ укоръ на 
динамитарит-Б, бледн-Бе предъ величието на т-Бхния духъ. Тоя 
духъ, който, видимо, се домогва само до страховити ефекти, 
чрезъ безогледно разрушение, е изпълненъ съ страненъ идеа
лизъмъ и изтъканъ отъ удивителни контрасти. Презъ кжсия 
интервалъ до взрива първата грижа на Орцето е да спаси 
директорътъ на банката и неговото семейство. /{аfша нравствена 
красота и колко чов-Бшко благородство има въ тоя жестъ на 
суровия главатарь! Тоя главатарь, който преследвайки неот
стжпно усп-Бха въ наченатото страшно д-Бло, често тероризи
раше съ своята брутална взискателность другарит-Б съзаклятници! 

друго н-Бщо, което поразява е съчетанието на т-Бхната 
революционна екзалтация, надминала точката на кипенето, съ 

една воля тъй дресирана, че отбеляза почти свърхчов-Бшки 
постижения. 

Воля за титаническа работа въ подземието. воля за смърть 
презъ време на акцията. 

Смъртьта се бав-Бше. Тя ги изб-Бгваше, като че ли нарочно, 
за да изпита твърдостьта на своит-Б рицари. Но за да се изпълни 
смъртния имъ заветъ, т-Б я потърсиха сами: едни - като се 
изправиха дръзко предъ турскитt куршуми, други - като се 
натъкнаха на войнишкит-Б ножове, трети -- като устроиха БО~I[
бенъ взривъ за собственото си т-Бло. 

Така, т-Б обезоржжиха всички критици и изкупиха гр-Бха си 
за причиненит-Б страдания и за прол-Бтата кръвь на невинни хора. 

Така, т-Б изразиха накип-Блия благороденъ гн-Бвъ на своята 
маl{едонска родина и завещаха на сънародницит-Б си най-дивния 
прим-Бръ на самопожертвувателность.1 ) 

.. Освободитепнит-В борби на Македония" отъ Хр. Силяновъ, София. 
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Ч А С Т Ь 1. 

Предговоръ. Какво е нация и въ какво се състои сжщ

ностьта на националния въпросъ. Националниятъ въпросъ и 

империализма. Всеобщата война и резултатит-Б отъ нея. Глав

нит-Б форми на националния и колонияленъ гнетъ. Национал

ната политика на Съветскит-Б Социалистически Републики 
нейнит-Б главни положения и външната обстановка при която 

тя се провежда. Националниятъ въпросъ и националната поли

тика на бившата руска империя. Разрешението на националния 

въпросъ въ Съветскит-Б Социалистически Републики. 

Ч А С Т Ь ]]. 

Общото положение на БалканитЪ. Въпросътъ за национал

нит-Б малцинства и принципа за самоопред-Бление на наро

дит-Б. Югославия, Ромжния, Гърция, България, Албания, Турция. 

Балканит-Б. Аграрната реформа. Заключение. 

Маиедон[к~то национаnъ -революционно П8ижени~. 
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