
Константина Александрова

Спомени за брат ми Тодор Александров од Константина Александрова – неговата
најмлада сестра

Тодор е роден на 4 март, 1881 година во град Штип – маало Ново село; Неговите
родители мајка Марија Хаџијанева – потекнува од видно штипско семејство и татко
Александар Попорушов, учител со татко свештеник поп Костадин, а дедо му бил
архиерејски наместник во град Штип. Татко ни учителствувал во неколку македонски
градови, но главно во родниот град Штип, во маалото “Ново село“, каде колеги му биле
Гоце Делчев и Дамјан Груев. Мајка ми раскажуваше, дека тие двајцата, а имено Гоце
Делчев и Дамјан Груев доаѓале скоро секоја вечер кај нас дома и разговарале со татко
ни цели часови. И кога макар за малку, влегувала мајка ми, тој и велел: “Марија, оди
гледај ги децата, остави не сами“. Тие средби дале резултат, зашто на тој начин се
основал комитет од граѓаните, кој започнал да го потпомага револуционерното
ослободително движење во Македонија. Двајцата учители – Гоце Делчев и Дамјан
Груев, кога ја привршиле својата работа, заминале за други градови, за да ја продолжат
организаторската дејност. Наскоро после тоа и татко ни се разболел и починал.

Според зборовите на мајка ни, татко ни не починал од своја смрт. Кога се разболел,

тогаш немало лекари, го повикале билкарот Буџо, кој му дал една течност, по што
починал. Изгледа турците помирисаа, дека тој и неговите колеги, со кои толку често се
собирале, работеле против државата и затоа го поткупиле билкарот да го отруе.

Татко ми Александар Попоруше за своето време бил интелигентен, културен и голем
родољубец, кој го наследил тоа родољубие од своето семејство. Тој не се занимавал
само со учителската дејноста, но и вршел многу народнополезна дејноста, и тоа
исклучително во полза на поробената татковина.

Тој го спасил блискиот град до Штип – Радовиш, од протестантска пропаганда, која
успеала да вовлече некои граѓани, но татко ни, благодарение на големите ораторски
дарби и способноста да ја докажува вистината, успеал да ги спаси луѓето од
протестанизмот.



Ете тоа е таткото на Тодор – сакан и почитуван од сите луѓе и насекаде заради неговата
чесност и сеодајна служба на народот.

Kога починал предвремено, на 48 годишна возраст, точно во најголемата сила за работа,

тој остава седум сирачиња: шест ќерки и еден единствен син – Тодор. Само најголемата
– Катерина завршила гимназија и се заземала со издршката на Тодор, кој бил ученик и
на помалата сестра Софија – ученичка во Солунската женска гимназија. Таа пак, откако
завршува, се зазема и за двете помали Елена и Василка и на крај Елена ги израсна
најмалите Кира и Константина. И така, сите сме успеале да добиеме гимназијално
образование, единствено возможно за тогашното турско ропство. А најважно е, што се
остварила желбата на татко ми, кој уште на моето крштевање кажал, дека желба му е да
даде образование на сите свои деца. Мајка ни Марија Хаџијанева, подоцна
Александрова била природно интелигентна и будна жена.

Откако стана вдовица, таа се зазема со сите сили да се справи, да ги одгледа децата
без никој да разбере како се справила со таа задача. Таа беше со силна волја, крајно
безстрашна и деловна жена.

Ете во тоа семејство се родил и одгледал Тодор, кој е образец на семејството. Во домот
најчесто се говори од Тодор за чесност, чест и родољубие. Како што растевме, неговите
совети беа да сме чесни, да сме скромни и да ја пазиме честа на дедовците и
прадедовците.

За детските негови години мајка ми расправаше за следното: Тодор беше многу мирно и
добро дете. Сами си ги измислуваше играчките и сам си ги правеше. Така, тогаш во
турско време сите носеле фесови, а и децата требало од мали да носат такви. Штом
застарело фесчето на Тодор, му купувале ново. А тој го земал старото, сечел лентички,

ги соединувал, и така си правел касети. Сечел од дрвца патрони и од некои даски
пиштоли, се вооружувал со тие свои нешта и така се чувствувал најсреќен. И некогаш
слушал во семејството, дека турците се држат многу лошо со бугарите, по што го
запрашавме за што му се тие работи, тој ни велеше, дека ги тепа турците.

За адолесцентните години, особено кога отишол во пансион го знам следното: ми
раскажуваше негов соученик (Игнат Мангров), дека бил многу воспитан другар и имал
многу убав одност кон сите свои другари. Сепак еден ден српски пропагандатор (уште од
тогаш бугарите во Македонија биле целна точка на србите и затоа се испраќале во цела
Македонија такви пропагандатори, кои гледале со пари и опомени да ги привлечат
бугарите од Македонија за нивната кауза). Тој пропагандатор, демне, кога сите учители и
набљудувачи го напуштиле пансионот, влегува во дворот, ги собира сите ученици и
почнува да им зборува, дека тие не се бугари, а срби. Сепак, ми расправи неговиот
соученик Игнат Мангров, одеднаш како стрела се впушта Тодор против пропагандаторот
и од каде што го зеде тој чадор, почна да му нанесува такви удари, што србинот не знае
како да избега, гонет до надворешната врата. Таа смела постапка не воодушеви сите
нас, зашто никогаш не сме очекувале од него таква смелост.



(Како адолесцент, кога се враќал од пансионот, а и подоцна, според мајка ни, тој ги пеел
песните: “Не сакаме богатство, не сакаме ни пари, а сакаме слобода и човечки
правдини“ и уште “ура, ура, напред другари, настанал воен час“.)

Надвор од тоа во погорните класови ги организирале во комитет, за да служат на
народот и да бидат полезни во општонародната дејност на Македонското
ослободително движење. Штом го завршува своето образование, станува учител во
неколку македонски градови: во Виница, Кочани, Кратово и во родниот град Штип, и
надвор од неговата учителска дејност, која му била помошна, тој вршел организациона
дејност така што го организирал народот за бунт против турската тиранија. Во Кратово
тој и еден негов колега биле нападнати од еден турчин, кој извадил нож за да го убие
другар му, но Тодор со својата самопожртвуваност така силно ја свиткал раката на
турчинот, и така го спасил колегата од јавна смрт.

Безбројни се неговите манифестации, но најважното е, што тој надарен со својот ум, со
организаторски приод, дух и нераскинлива волја, целиот свој краток живот го оддаде на
народот, кој многу силно го сакаше и за кого се пожртвува. Како учител во Кочани
испраќал материјали, оружје и пари за Илинденското востание. А исто ги потпомогнал и
Солунските атентатори. И при таа легална дејност, тој бил бркан од властите, кои за
најдена организациона архина го апсат и го осудуваат на петгодишен строг темен
затвор, чија пресуда ја издржува во Куршумли ан во Скопје. Поради амнестија, тој
одлежува две години, но кога излегува од затворот, тој е доста уништен со здравјето.

Тоа, се разбира, никако не му попречило, туку со уште поголем ентузијазам и со удвоени
сили ја продолжува својата револуционерна дејност. Насекаде, каде што учителствувал
уредувал комитети, но кога турците се посомневале, особено како учител во родниот
град и многу често го барале да го затворат, тој реши да стане нелегален и наполно да
се посвети во служба на својот народ.

Никогаш нема да го заборавам денот кога Тодор го напушти домот: еден ден, тој излезе
од собата, облечен во четничка униформа и ја повика мајка ни да влезат во собата. Се
разбира, јас како најмала, ги следев нејзините чекори. Ја покани мајка си да седне до
него и и рече: “Мајко, по облеката гледаш, дека сум решил наполно да се посветам на
народот и да работам нелегално во Македонското ослободително движење.“ Мајка ми
го изгледа со мил поглед и му кажа, дека се надевала како вдовица тој да и помогне во
одгледувањето на децата, но како што гледа, дека тој е сигурно решен, му вели, штом си
го избрал тој пат, следи го, Бог да ти помогне во работата, голема и страшна, и Бог да те
запази!

После кратко време дојде курир и го изведе. Трогателна беше разделбата со мајка, која
го прегрна најсрдечно и му посака да ја заврши работата по која тргнал. Во тоа време се
случуваа многу битки во Штипската околија, во кои и Тодор земаше учество. После
секоја битка мајка ми и јас одевме кај курирот Трајчо Скандалиски да прашаме дали се
спасил Тодор.

Сега сакам да го опишам големиот ентузијазам, со кој бугарите во Македонија го
започнаа револуционерното движење. Сите и млади и стари и мали, кои беа користени



како курири, да пренесат важни писма и кореспонденција меѓу нелегалните, кои се
криеја по куќите.

Се сеќавам низ детските години, кога Тодор отседнуваше, како негален, праќаше по
мене и по сестра ми важни белешки до некои организирани граѓани во
револуционерната борба. И на тој начин турците не можеа да ја разберат дејноста на
нелегалните луѓе. Сите и млади и стари и мажи и жени земаа учество. Жените главно
помагаа за доставување на облека за револуционери, комити, кои беа распрснати низ
планините и горите на Македонија, за да издејствуваат слобода на поробената
татковина.

Еве една случка што ја помнам од детските години: бев во прво или второ одделение
тогаш, кога дома дојдоа учителките Марија Нацева и Павлина Раштенова, ме повикаа и
ми кажаа да го обиколам целото маало и да и кажам на секоја жена да дојде кај нас.

Мајка ми определи точно кои куќи да ги посетам и кои жени да ги повикам. Се растрчав и
ја завршив порачката. После малку реме сите поканети жени беа дома кај нас.

Учителката Марија Нацева го започна разговорот за тешката положба на бугарите во
Македонија, и потцрта, дека нашите млади луѓе ги гледаат маките на народот, ги
напуштија домовите и отидоа во горите со пушки во рака да ја издејствуваат слободата
на татковината. Тие се изложени на студ, на дожд, воопшто на многу маки. Мажите,

воопшто, се грижат да им се доставува храна, а ние, жените, треба да се погрижиме за
нивната облека, за да ги запазиме од студ. Затоа, ние со Павлина ве повикавме, за да ве
замолиме, секоја од вас да ги пребара сандаците и да донесе што и да може, кошули,

гаќи, чорапи, волнени фламели и воопшто, која, што може, ние ќе ги предадеме
приготвени.

Уште истиот ден почнаа да донесуваат пакети со посакуваните алишта. Од како сите
жени донесоа, дојде курир и ги однесе каде што треба. На тој начин, како што се гледа,

учителките го обиколуваа целиот град и доставуваа алишта за револуционерите во
Штипската околија.

Треба да потцртам, дека комитетите, кога требаше да се преместуваат од едно место на
друго, се служеа со трикови. За да ја измамат стражата, наречена диврија по турски,

пуштаа слух, дека таа вечер секој треба да е дома, зашто вампир ќе мине низ тоа маало.

Турската стража, верувајќи на таа измислица, се оддалечуваше од тоа маало и комитите
сосема спокојно се преместуваа на друго место. Во нашето маало работеше еден
турчин на име Вели ага, кој имаше работилница за да го потковува добитокот. И
секогаш, кога комити се преместуваа и минуваат пред работилницата, нашите го
прашуваа: “Виде ли нешто, Вели ага?“ а тој одговараше со силен глас: “Не сум видел,

бре, не сум видел.“

И жени во чии домови имаше оружје или револуционерна архива, исто така се служеа
со трикови. Еве еден пример од многуте такви случки: во куќата на штипјанката Јанинка
имало неколку пушки; некој видел и предал на власта, дека во нејзината куќа има
скриени пушки. И кога таа разбрала дека ќе пребаруваат, ги наредила пушките на подот,

послала душек и воопшто легло, ја преврзала главата, легнала и почнала да издава
необични офкања. И кога турците влегле, виделе една жена пред умирање, која ја



оглушувала куќата со офкањата нејзини, решиле брзо да ја прегледаат куќата и излегле.

И така Јанинка ги спасила десетте пушки, кои и биле предадени од комитетот, за да ги
чува.

А ете и неколку случаи за манифестацијата на голем хероизам на неколку штипски
жени:

1) Доаѓа Тодор во Штип со 14 (четиринаесет) четници и го ставаат во куќата на
семејството Андонски. Домаќинката Ванѓа Андонска ги примила многу радосно и
тие одмориле неколку дена, откако се ослободиле од тешкиот товар – оружјето.

Еден ден се тропало многу силно и Ванѓа излегува низ прозорецот да види кој е. Со
ужас гледа, дека турците ја обиколуваат куќата, но со голема самоконтрола влегува
кај Тодор и му кажува веднаш да си ги приберат оружјето и низ капиџијката – тајна
врата да минат кај соседите, а тие ќе ги упатат, на каде да одат. Тропањето од
турците станува необично. Ванѓа се јавува од прозорецот на горниот спрат и ги
прашува што сакаат, а тие нервозни и велат веднаш да отвори. Но Ванѓа, како и
секогаш, со голема ладнокрвност им вели: “јас сум сама жена и не можам да ви
отворам. Одете во чаршијата, доведете го маж ми Мише Андонски и тогаш веднаш ќе
ви отворам.“ Чаршијата беше многу оддалечена и додека се вратил маж и, Тодор со
четниците се префрлиле од капија на капија и толку се оддалечиле, што при
најголеми напори, не можеа да ги откријат. А беа поставиле околу маалото топови, и
ако ги најдат, да го изгорат целото маало. И така, хероината Ванѓа Андонска го спаси
не само Тодор и неговата чета од четиринаесет четници, туку и самото маало “Ново
– село“.

Втор случај: во 1910 година кога турците спроведоа обезружителна акција и кога со
нечовечки средства ги измачија граѓаните и селаните од околните села, тогаш
Архиерејскиот наместник поп Владимир Икономов, кој, откако најжестоко го
измачувале, најде начин да се самоубие, турците престанаа да го измачуваат
населението. Точно во тоа време Тодор беше испратил писмо до власта, да не го
измачуваат народот, и беше кажал: “Оружјето е кај мене во гората, дојдете да си го
земете.“ Нервозни од таа постапка на брат ми, една вечер се качија преку портата,

навлегоа во куќата и најжестоко ја тепаа мајка ни пред нас, за да каже каде е син и.

Нервозни, тие не добија одговор, после два – три дена ја полеаа куќата со гас и од
сите страни ја запалија, со цел живи да изгориме. Благодарение на викотниците на
соседите, веднаш станавме, но дрвената скала веќе беше изгорена, но мајка ми,

како секогаш, не изгуби самоконтрола, и ги замоли соседите да не прекачат низ
прозорците. Тоа беше во августовска вечер. Застанати на улицата боси и голи,

станати од креветот, бевме во очајна состојба, до нас се приближи соседката Ефка
Шамова и и кажа на мајка ни: “дада Марија, веднаш дојди со децата кај нас дома.“ А
мајка ми и одговори: “нема да дојдеме, Ефко, ќе ти ја запалам куќата.“ Но таа
настојувајќи не поведе, и кажа дека “вие страдате за народ, а мојата куќа е за такви
луѓе“. Не прими најљубезно, ни постели најчисти и најубави постели, за да
одмориме, исполегнавме, од долу викаа турци, ја прашувале дали се кај неа
домашните на Тодор, но смелата Ефка со најспокоен глас им одговори: “А, аго, никој



нема во мојата куќа, дојдете да видите!“ И така со тој смел одговор, хероината Ефка,

која во многу случаеви помогнала, не спаси нас од нервозните турци, а се спаси и
себеси.

3)  Во детските години ја помнам и следната манифестација на хероина штипјанка:

сместен во куќата на семејството Рамбабови е четникот Малинката, беше предаден
и турците веднаш ја блокираа куќата. Но Малинката зазел една многу удобна
позиција од некаков прозорец и успеал да убие 24 турски војници. Тогаш му
притрчува на помош Ленка Гроздина, која успева преоблечен да го извлече низ (не
се чита) и го пренесува низ реката Брегалницата, која тече близу до маалото, го
сместува во маалото. Сепак, тој е ранет во нога, од студената вода на река
Брегалница, која ја поминува, раната добива гангрена и тој умира. Ете уште една
хероина штипјанка, која од кордон турски војници, може да го спаси од нив, но за
голема жал, загина од раната. Помнам, со восхит се раскажуваше тој херојски подвиг
на Малинката, а не помалку од смелата постапка на Ленка Гроздина.

4)  Во 1906 година е сместен големиот и многу познат македонски војвода Мише
Развигоров во една куќа во градот. Но предаден на турците, се случува нешто многу
страшно: блокирано е целото маало каде што е тој, а и во целиот град не се допушта
на граѓаните да се движат. А треба да се прикрие и спаси многу ценета архива. За
таква акција се зазема штипјанката Едвокија Недкова. Таа е перачка во градот.

Измива едно пресно, го преклопува во една длабока табла и по средината меѓу
алиштата ја вметнува важната архива. Погледала да види од каде најлесно ќе
премине низ кордонот од аскер и тргнала многу смело. Војниците сакале да ја
сопрат, но таа им кажала “јас сум перачка, туѓи алишта перам и на тој начин си ги
хранам децата. Пуштете ме да ги однесам тие алишта, за да земам леб да си ги
нахранам децата.“ Некој од аскерот не сакале да ја пуштат и на крај ја пуштиле, се
пренесла таа важна архива и ја предала каде што треба. Ете на тој начин Евдокија
Недкова ја спаси архивата. А положбата во градот беше ужасна! Турците го изгореа
целото маало, каде што беше Мише Развигоров, ги убија сите четници, кои се
обидоа да се спасат, а самиот Мише остана во куќата и кога ги раскопуваа останките
од изгорените куќи, го најдоа јагленосаниот труп на херојскиот војвода. За него
народот пееше, дека Мише е “чувар на бугарите и страшило за турците.“

Тодор во нашето семејство. Односите си членовите на семејството

Тодор имаше благ и добар карактер; тој никогаш не креваше тон и односите кон сите
членови на семејството беа одлични. Најсилно ја сакаше и ја почитуваше мајка си,

но и спрема нас, сестрите, беше многу внимателен. Во домот најмногу се говореше
за чест, за родољубие, за чесност, а кога бевме поголеми постојано ни
напоменуваше да сме чесни, скромни, зашто ни напоменуваше дека “скромноста е
венец на моминската глава“ и уште да ја пазиме честа на дедовците и
прадедовците.



Се сеќавам, бев мала, неколку годишна и се разболев многу лошо. Тој гледаше
тревога кај мајка ни, реши вечерта да го запали фенерот и да отиде во градот
далеку, за да го повика единствениот докторт тогаш, лекар – евреин, за да ми
помогне. Мајка ни многу го моли да не оди – турско време, темно низ ноќта, страшно,

но тој и вели, дека штом треба да се спаси животот на детето, ќе отиде.

И така, таа негова постапка, да го остави спокојството и во ноќно време низ темното
турско време, да помогне за моето излекување, никогаш нема да го заборавам и до
гроб ќе ја помнам таа негова жртва.







































































 

 

Константина Александрова 

 

Спомени за брат ми Тодор Александров от Константина Александрова – 
най-младата му сестра 

 

Тодор е роден на 4 март, 1881 г. в гр. Щип – квартал Ново село; Родителите му                 

майка Мария Хаджиянева – прохождаща от видно Щипско семейство и баща Александър            

Попорушов, учител с баща свещеник поп Костадин, а дядо му е бил Архиерейски             

наместник в гр. Щип. Баща ни е учителствувал в неколко македонски градове, но главно в               

родния си град Щип, в кв. „Ново село“, където колеги са му били Гоце Делчев и Дамян                 

Груев. Майка ми ми разказваше, че те двамата, а именно Гоце Делчев и Дамян Груев са                

идвали почти всека вечер в къщи и са беседвали с баща ни цели часове. И когато макар за                  

малко, е влизала майка ми, той ѝ е казвал: „Мария, иди си гледай децата, остави ни сами“.                 

Тия срещи са дали резултат, защото по тоя начин се основал комитет от гражданите, който               

е започнал да подпомага революционното освободително движение в Македония. Двамата          

учители – Гоце Делчев и Дамян Груев, като привършили работата си, заминали за други              

градове, за да продължат организаторската си дейност. Наскоро тогава и баща ни се             

разболел и починал.  

Според думите на майка ни, баща ни не е починал от своя смърт. Като заболял, понеже                

тогава не е имало лекари, извикали знахара Буджо, който му дал една течност, вследствие              

на което починал. Изглежда турците са подушили, че той и колегите му, с които толкова               
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често се събирали са работили против държавата и затова са подкупили знахара да го              

изтрови. Баща ми Александър Попорушев за времето си е бил интелигентен, културен и             

голем родолюбец, онаследил това родолюбие от семейството си. Той не се е занимавал             

само с учителската си дейност, но е вършил и много народополезна дейност, и то              

изключително в полза на поробеното си отечество.  

Той е спасил близкия град до Щип – Радовиш, от протестантска пропаганда, която е              

успела да въвлече некои граждани, но баща ни, благодарение на големите ораторски            

дарби и способността му да доказва истината, успял е да спаси хората от протестантизъм.  

Ето това е бащата на Тодор – обичан и уважаван от всички хора и навсекъде заради                

честността му и всеотдайна служба на народа.  

Като починал преждевременно, а именно на 48 г. възраст, точно в силите си за работа, той                

остава седем сирачета; шест дъщери и единствен син – Тодор. Само най-големата –             

Катерина е била завършила гимназия и се е заела със издръжката на Тодор, който е бил                

ученик и на по-малката му сестра София – ученичка в Солунската девическа гимназия. Тя              

пък, като завършва, заема и за двете по-малки Елена и Василка и накрая Елена издържа               

най-малките Кира и Константина. И така, всички сме успели да получим гимназиално            

образование, единствено възможно за тогавашното турско робство. А най-важно е, че се е             

сбъднала мечтата на баща ми, който още на моето кръщаване е казал, че мечтата му е да                 

даде образование на всичките си деца. Майка ни Мария Хаджиянева, впоследствие           

Александрова е била природно-интелигентна и будна жена.  

След като овдовева, тя се заема с всички сили да се справи, отглежда децата си без никой                 

да разбере как се е справила с тая задача. Тя беше със силна воля, крайно безстрашна и                 

делова жена.  

 

Ето в това семейство се е родил и отгледал Тодор, който е образец на семейството               

си. Вкъщи най-често се говори от Тодор за честност, чест и родолюбие. Като             

поотраснахме неговите съвети беха да сме честни, да сме скромни и да пазим честта на               

деди и прадеди.  

За детските му години майка ми разправяше за следното: Тодор беше много мирно и              

2 



добро дете. Сам си измисляше играчките и сам си ги правеше. Така, тогава в турско време                

всички са носели фесове, а и децата требвало от малки да носят такива. Щом овехтявало               

фесчето на Тодор, купували му ново. А той взимал старото, нарезвал лентички,            

съединявал ги, и така си правел патрондажи. Изрезвал от дръвца патрончета и от некоя              

дъсчица пищови, въоръжавал се с тези свои неща и така се е чувствувал най-щастлив. И               

понеже е слушал в семейството, че турците се държат много лошо с българите, като го               

запитвахме за какво му са тези работи, той ни казваше, че ще тепа турците.  

За юношеските му години, особено като е отивал в пансион зная следното: разказваше ми              

негов съученик (Игнат Мангъров), че е бил много възпитан другар и имал много хубаво              

държание към всичките си другари. Обаче един ден сръбски пропагандатор (още оттогава            

българите в Македония са били прицелна точка на сърбите и затова се изпращали в цела               

Македония такива пропагандатори, които са гледали с пари и увещания да спечелват            

българите от Македония за техната кауза). Тоя пропагандатор, издебва, когато всички           

учители и надзиратели напуснали пансиона, влиза в двора, събира всички ученици и почва             

да ги увещава, че те не са българи, а сърби. Обаче, разправя ми неговия съученик Игнат                

Мангъров, изведнаж като стрела се спуска Тодор срещу пропагандатора и отде взе тоя             

чадър, почна да му нанася такива удари, че сърбина не знае как да избега, гонен до                

външната врата. Тая смела постъпка удиви всички ни, защото никога не сме очаквали от              

него такава смелост.  

(Като юноша, като се е връщал от пансиона, а и по-късно, според майка ни, той е пел                 

песните: „Не щеме ний богатство, не щеме ний пари, а искаме свобода и човешки              

правдини“ и още- „ура, ура, напред другари, настанал е боен час“.) 

Извън това в по-горните класове ги организирали в комитет, за да служат на народад и да                

бъдат полезни в общонародната дейност на Македонското освободително движение. Щом          

завършва образованието си, става учител в неколко македонски градове: във Виница,           

Кочани, Кратово и в родния си град Щип, като извън учителската му дейност, която му е                

била спомагателна, той вършил организационна дейност като организирал народа за бунт           

против турската тирания. В Кратово той и един негов колега са били нападнати от един               

турчин, който извадил нож, за да убие другаря му, но Тодор във своето себеотрицание              
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така силно извил ръката на турчина, та можал да спаси колегата си от явна смърт.               

Безбройни са проявите му, но най-важното е, че той надарен със своя ум, организаторски              

подход, дух и непоклатима воля, целия си кратък живот отдаде на народа си, който много               

силно обичаше и за когото се пожертвува. Като учител в Кочани е изпращал материали,              

оръжия и пари за Илинденското възстание. А също е подпомогнал и Солунските            

атентатори. И при тази легална дейност, той е бил подгонен от властите, които за              

намерена организационна архива е бил арестуван и осъден на 5 петгодишен строг            

тъмничен затвор, която присъда излежава в Куршумли Хан в Скопйе. Поради амнистия,            

той излежава две години, но като излиза от затвора, той е доста съсипан със здравйето.               

Това, разбира се, никак не му е попречило със още по-голем ентусиазъм и със удвоени               

сили да продължи своята революционна дейност. Навсекъде, където е учителствувал е           

уреждал комитети, но когато турците са го подозрели, особено като учител в родния си              

град и много често са и търсили да го арестуват, той реши да стане нелегален и напълно да                  

се посвети в служба на народа си.  

 

Никога нема да забравя деня, когато Тодор напусна домът ни: един ден, той             

излезна от стаята, облечен в четнишка униформа и извика майка ни да влезнат в стаята.               

Разбира се аз, като най-малка, все бех по следите ѝ. Покани майка си да седне до него и ѝ                   

каза: „Майко, по дрехите виждаш, че съм решил напълно да се посветя на народа и да                

работя нелегално в Македонското освободително движение.“ Майка ми го изгледа със мил            

поглед и му каза, че се е надевала като вдовица той да ѝ помогне в отглеждането на                 

децата, но като вижда, че той е решен твърдо, казва му щом си избрал тоя път, следвай го,                  

дано Бог ти помогне в работата, голема и страшна, и дано Бог те запази!  

След малко дойде куриер и го изведе. Трогателна беше разделата с майка, която го              

прегърна най-сърдечно и му пожела да свърши работата, по която е тръгнал. По това              

време ставаха много сражения в Щипската околия, в които и Тодор взимаше участие.             

След всеко сражение майка ми и аз отивахме при куриера Трайчо Скандалийски да питаме              

дали се е спасил Тодор. 
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Сега искам да опиша големия ентусиазъм, с който българите в Македония отпочнаха            

революционното движение. Всички и млади и стари и малки, които беха използували като             

куриерчета, да пренасят важни писма и кореспонденция между нелегалните, които се           

криеха по къщите. Спомням си през детските си години, когато Тодор отседваше, като             

нелегален, пращаше по мен и по сестра ми важни бележки до некои организирани в              

революционната борба граждани. И по тоя начин турците не можеха да разберат            

дейността на нелегалните хора. Всички и млади и стари и мъже и жени взимаха участие.               

Жените главно помагаха за доставяне на дрехи за революционери, комити, пръснали са из             

планините и горите на Македония, за да издействат свободата на поробената си родина.  

Ето една случка, както помня от детските си години: бех в първо или второ отделение по                

тогавашному, когато вкъщи дойдоха учителките Мария Нацева и Павлина Ръщенова,          

извикаха ме и ми казаха да обиколя целата махала и да кажа на всека жена да дойде у нас.                   

Майка ми определи точно кои къщи да посетя и кои жени да повикам. Разтичах се и                

свърших поръчката. След малко всички поканени жени беха вкъщи. Учителката Мария           

Нацева заведе разговора за тежкото положение на българите в Македония, като подчерта,            

че нашите младежи, виждат мъките на народа, напуснаха домовете си и отидоха в горите с               

пушки в ръка да действуват за свободата на родината ни. Те са изложени на студ, на дъжд,                 

въобще на много мъки. Мъжете, въобще се грижат да им се доставя храна, а ние, жените,                

требва да се погрижим за дрехите им, за да ги запазим от студ. Затова, ние с Павлина ви                  

извикахме, за да ви помолим, всека от вас да прерови сандъците си и да донесе, каквото                

може, ризи, гащи, чорапи, вълнени фламели и въобще, коя, каквото може, ние ще си              

предадем приготвени.  

Още същия ден почнаха да донасят пакети със исканите дрехи. След като всички жени              

донесоха, дойде куриер и ги занесе, където требва. По тоя начин, както се вижда,              

учителките обикаляха целия град и доставяха дрехи за революционерите в Щипската           

околия.  

 

Требва да подчертая, че комитетите, когато требваше да се преместват от квартира на             
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квартира си служеха с хитрости. За да заблудат стражата, наречена диврия по турски,             

пускаха слух, че тая вечер всеки да си е дома, защото вампир ще мине през тая махала.                 

Турската стража, повервала тая измислица, отдалечаваше и от махалата и комитите           

съвсем спокойно се преместваха в друга квартира. В нашата махала работеше един турчин             

на име Вели ага, който имаше работилница, за да подковава добитъка. И всекога, когато              

комити се преместваха и минаваха пред работилницата, нашите го питаха: „Виде ли нещо,             

Вели ага?“ А той отговаряше със силен глас: „Не сум видел, бре, не сум видел.“ 

И жени в домовете на които имаше оръжие или революционна архива, също си служеха с               

хитрост. Ето един пример от многото такива случки: в къщата на щипянката Янинка             

имало неколко пушки; некой видел и предал на властта, че в нейната къща има скрити               

пушки. И когато тя разбрала, че ще обискират, наредила пушките на пода, послала душек              

и въобще легло, превързала главата си, легнала и почнала да издава необичайни охкания.             

И когато турците влезнали, видели една умирающа жена, която оглушавала къщата със            

охканията си, решили набързо да прегледат из къщи и си излезнали. И така Янинка              

спасила десетте пушки, които ѝ били  предадени от комитета, за да ги пази.  

 

А ето и неколко случаи за проявата на голем героизъм на неколко щипски жени:  

1) Идва Тодор в Щип със 14 (четиринадесет) четника и го настаняват в къщата на               

семейство Андонски. Домакинята Вангя Андонска ги приела много радушно и те           

отпочинали си неколко дена, като се освободили от тежкия товар – оръжието. 

Един ден се тропало много силно и Вангя излиза през прозореца да види кой е. С ужас                 

вижда, че турците обикалят къщата, но с големо самообладание влиза при Тодор и му              

казва веднага да си приберат оръжието и през капиджика- тайна врата да минат при              

съседите, а те ще ги упътят, накъде да вървят. Тропането от турците става необичайно.              

Вангя се явява от прозореца на горния етаж и ги пита какво търсят, а те ожесточени ѝ                 

казват веднага да отвори. Но Вангя, както всекога, с големо хладнокръвие им казва: „аз              

съм сама жена и не мога да ви отворя. Идете в чаршията, доведете мъжът ми Мише                

Андонски и тогава веднага ще ви отвора.“ Чаршията беше много отдалечена и додето се              
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върнал мъжа ѝ, Тодор с четниците се прехвърлили от капиджик на капиджик и толкова се               

отдалечили, че при най-големи усилия, не можаха да ги открият. А беха поставили около              

квартала топове, та ако ги намерят, да го изгорят целия. И така, героинята Вангя Андонска               

спаси не само Тодор и четата му от четиринадесет четника, но и самия квартал              

„Ново-село“. 

 

Втор случай: в 1910 г. когато турците проведоха обезоръжителната акция и когато с             

нечовешки средства измъчиха гражданите и селяните от околните села, тогава          

Архиерейския наместник поп Владимир Икономов, който, след като го беха най-жестоко           

измъчвали, намери начин да се самоубие, турците престанаха да измъчват населението.           

Точно в това време Тодор беше изпратил писмо до властта, да не измъчват народа, а беше                

казал: „Оръжието е при мене в гората, елата да си го получите.“ Ожесточени от тази               

постъпка на брат ми, една вечер се прекачиха през портата, навлезнаха в къщи и              

най-жестоко биха майка ни пред нас, за да каже къде е син ѝ. Ожесточени, че не получиха                 

отговор, след два-три дни поръсиха къщата с газ от всички страни и я запалиха, със цел                

живи да изгорим. Благодарение виковете на съседите, веднага станахме, но дървената           

стълба вече беше изгорела, но майка ни, както всекога, не изгуби самообладание, но             

помоли съседите да ни прекачат през прозорците. Това беше през августова вечер.            

Застанали на улицата боси и голи, станали от леглото, бехме в окаяно положение, при нас               

се приближи съседката ни Ефка Шамова и каза на майка ни: „дада Мария, веднага ела със                

децата у дома.“ А майка ми ѝ отговори: „нема да дойдем, Ефко, ще ти запалим къщата.“                

Но тя много настоятелно ни поведе, като каза, че „вие страдате за народ, а мойта къща е за                  

такива хора.“ Прие ни най-любезно, напосла ни най-чисти и най-хубави постелки, за да си              

починем, наизполегнахме, отдолу викаха турци, като я питали при нея ли са домашните на              

Тодор, но смелата Ефка със най-спокоен глас им отговори: „А, аго, никой нема в моята               

къща, елате да видите!“ И така с тоя смел отговор, героичната Ефка, която в много случаи                

е подпомагала, спаси и нас от ожесточените турци, а спаси и себе си.  
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3) В детските си години помня и следната проява на героична щипянка: разквартируван в              

къщата на сем. Рамбабови е четника Малинката, беше предаден и турците веднага беха             

блокирали къщата. Но Малинката заел една много удобна позиция от некакъв прозорец и             

успял да убие към 24 турци войници. Тогава му се притича на помощ Ленка Гроздина,               

която успева преоблечен да го измъкне през (не се чете) и го превежда през реката               

Брегалница, която тече близо до квартирата, настанява го в квартира. Обаче той ранен в              

крака, от студената вода на р. Брегалница, която прегазва, раната му гангренясва и той              

умира. Ето още една героична щипянка, която от кордон турски войници, можа да го              

спаси от тех, но за големо съжаление, загина от раната си. Помня, с удивление се               

разказваше тоя героичен подвиг на Малинката, а не по-малко от смелата постъпка на             

Ленка Гроздина.  

 

4) В 1906 г. е разквартируван големия и много известния македонски войвода Мише             

Развигоров в една къща в града. Но предаден на турците, става нещо много страшно:              

блокирана е целата махала, където е, а и в целия град не се допуска гражданството да се                 

движи. А требва да се прикрие и спаси много ценна архива. За такава акция се наема                

щипянката Евдокия Недкова. Те я перачка в града. Изпира едно пресно, наслага го в една               

дълбока табла и по средата между дрехите слага важната архива. Поогледала да види             

откъде най-лесно ще премине през кордона от аскер и тръгнала много смело. Войниците             

искали да я спрат, но тя им казала „аз съм перачка, чуждо пране пера и по такъв начин си                   

храня децата. Пуснете ме да занеса това пране, за да взема хлеба да си нахраня децата.“                

Некои от аскера не искали да я пуснат и накрая пуснали я, занесла тая важна архива и я                  

предала, където требва. Ето по тоя начин Евдокия Недкова спаси архивата. А            

положението в града беше ужасно! Турците изгориха целата махала, където беше Мише            

Развигоров, избиха всички четници, които се опитаха да се спасат, а самия Мише остана в               

къщата и когато разкопаваха останките от изгорелите къщи, намериха овъглен трупа на            
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героичния войвода. За него народа пееше, че Мише е „пазител за българите и страшилище              

за турците.“ 

Тодор в семейството ни. Отношенията му със членовете на семейството ни.  

Тодор имаше благ и добър характер; той никога не повишаваше тон и обноските му              

към всички членове на семейството беха отлични. Най-силно обичаше и уважаваше майка            

си, но и спрямо нас, сестрите, беше много внимателен. В домът ни най-много се говореше               

за чест, за родолюбие, за честност, а като станахме по-големи постоянно ни напомняше да              

сме честни, скромни, защото ни внушаваше, че „скромността е венец на моминската            

глава“ и още да пазим честта на деди и прадеди.  

Спомням си бех малка – неколко годишна и заболех много лошо. Той виждаше тревогата              

на майка ни, реши се вечерта запали фенера и отиде в града далече, за да извика                

единствения тогава лекар-евреин, за да ми помогне. Майка ни много го моли да не отива –                

турско време, тъмно през нощта, страшно, но той ѝ каза, че щом се касае да се спаси                 

живота на детето, ще отиде.  

И така, тая негова постъпка, да остави спокойствието си и нощно време през тъмното              

турско време за да помогне за излекуването ми, никога нема да забравя и до гроб ще                

помня тая негова жертва. 
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