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Списанието е одобрено отъ Министерството на

Къмъ г. г. абонатитѣ>
Да събере споменитѣ за готовность и самоИлюстрация „Илиндень. вече навлѣзе въ жертва на действующитѣ лица, тази е цельта на
своята XVI годишнина
в
илюстрация „Илиндень". Илинденци вече единъ по
Въ 151 книги до сега списанието ни е дало
единъ си отиватъ. 41 години отъ тогава! Всички
материалъ, отъ който нѣкога учени и историци дс единъ сж на преклонна възрасть. Да не в л ѣ зе
ще се удивляватъ, ще се удивляватъ огъ подвивъ гроба си нито единъ, безъ да е оставилъ за по
зитѣ извършени отъ отдѣлни лица и групи. отъ
цѣлото българско население на Македоня. а цѣ- колѣнията своята любовь и мжка, своитѣ страдалиягь български народъ ще се гордѣе отъ сеое- ния и жертви, страданията и жертвитѣ на своитѣ
отрицанието и готовностьта на поробената часть другври заради саободата на своята родна
отъ българския народъ да се жертвува заради земя. Да оставимъ тѣзи спомени — тѣ сж
ценни. Тѣ сж злато и елм азъ и ще красятъ и ще
своятв свобода.
свѣтятъ
въ бждещето. Тѣ ще служатъ за пжтеНе бѣше лесенъ изминатиятъ пжть. Ролята,
кояго изигра В. М. О. Р. О. е славна, неповторима: водна звѣзда на поколѣнията. Да не оставимъ поотъ македонския ратай-робъ тя създаде ьелики следнитѣ да се лутатъ по ноби пжтища, по пжхора, борци, които облѣкоха въ слава българско- тища на користъ и материални интереси. Нека
то име: съ пълно презрение на блага и тихъ се- знаятъ тѣ, че нѣма по ценно отъ свободата, че
меенъ животъ тѣ се хвърлиха въ борбата, която народъ б езь свобода и .свое царство е стадо обрераздруса изъ основи вѣковната тирания и доведе чено на поглъщ ане отъ други по силни, че България е единствената, която може да гарантира
свободата на поробената страна.
Поробениятъ българинъ не лесно бѣ свилъ вратъ развитието и благополучието на българския наи се подчднинавражеското иго. Въ всѣки.периодъ роцъ, че свободата е светиня. която може дц се
отъ 3 — 4 десетилѣтия на робството си той прави запази само съ честна служба, съ себеотопити да огхвърли чуждо иго, но възст ние като дайность.
това отъ Илиндень и Преображение нь 1903 г. не
Вие, скжпи наши другйри, сте скромни, пресе е сбждвало нито по организация и трайность, калено много скромни. Вие сте и неуки, неопитни
ниго по дадени жертви и постигнати резултати. и това, може би, е спжвало вашитѣ намѣрения и.
И ако самото възстание не ни доведе до желания да дадете изразъ на вашето свещеноокончателния резултатъ, то се дължи на препя- действие за величието на родината. Но това не
ствията, които се изпречиха на пжтя му отъ ис- трѣбва да бжде така, неопитностьта да не ви
коннитѣ врагове на нашия народъ.
стрѣска. Всѣки грамотенъ може и е длъж енъ да
И главнитѣ дейци на това вдличаво дѣло остави това, което го е движило презъ младинитѣ
сте вие, драги илинденци, Всѣки отъ васъ съ сво— му къмъ велики подвизи. Редакцията отъ своя
ята преданость и безпредѣлна любовь къмъ род- страна ще подреди материала и ще му даде гланата земя допринесе по нѣщо за нейното величие. сность. Това тя счита за свой свещенъ д ъ л гъ : тази
И всѣки отъ васъ носи въ душата си скжпи спо- е цельта на списанието, което сега и въ бждещ е
мени отъ величавата борба. Всѣки отъ васъ е ще се чете съ наслада, съ удивление и гордость.
билъ готовъ да жгртвува животъ и имотъ, да И да се не отлага това: днитѣ сж лукави и не се
жертвува живота и имота на своитѣ близки и да знае утрешниятъ день какво ни носи. Клели сме
се хвърли въ борбата заради своята родина. Вие се, работили сме презъ цѣлия си животъ за отебѣхте духъ и воля, вие бѣхте жреци въ свещенъ чеството. Д а не издъхне никой отъ насъ, б езъ да
храмъ народенъ — всепреданно му служихте и е изпълнилъ своя^дългъ до край.
само зарвди това Богъ благослови вашия починъ.
Ре да кци ята
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Последни минути
Умирамъ! Да живѣе Македония! Ударенъ
съмъ въ кръста презъ гръбнака! — извика Ничо
и се просна неподвиженъ.
—■ Ела при насъ.
,Н е мога,“
— Придружи ни ‘ само 20 — 30 крачки отъ
тамъ и ще те носимъ на ржце, на носилка; — му
заяви войводата ГIетъръ Ацевъ.
«Излишни сж всѣкакви грижи за мене, но
грижи се за другаритѣ ти и за себе си, аяъ скоро ще склопя очи àа винаги. Пожелавамъ ви за
<сега спаоение отъ това тежко положение“
Цѣлунахъ го по умното му чело и се сбогувахме. Лицето му бѣше посинѣло вече, студе*
нина бѣ почнала да го покрива. Той бѣше силенъ
характеръ. но болкитѣ му бѣха голѣми. Тежко
дишаше. Не охна вече. .-.
КРце отъ Велмевци (Демиръ-Хисарско), мла
до, храбро момче, ми съобщи, че Нино настоялъ
да го застреля.
Казахъ му да го покани да стане и прикри

вайки го да дойдатъ до менъ
азъ бѣхъ на 20
крачки надъ тѣхъ.
— Не може да се мръдне и едва поиказва
нищо не му се разбира, - каза Коце
Риказва*
Позволихъ му да изпълни желанието МV
коце се прекръсти, извади револвера му и го зя
пита кжде иска да го удари.
Ничо посочи челото си.
Коце го помоли ди му прости н да си затвори очитѣ. Но Ничо смѣло му каза. — ,Не бой се
отъ нищо и пускай куршума право въ челотоI*
Сбогуваха се!
.
Ничо каза последнитѣ си думи, но Коце не
ги разбра. И пусна куршума право въ челото му.
Смъртьта моментално настжпи.
Така завърши своя буренъ революциовенъ
животъ НикоЛа Димевъ Каранджуловъ, отъ Прилепъ, единъ отъ най интелигентнитѣ. упоритъ и
прямъ деятель въ редоветѣ на В. М. 0. Р. О.
презъ м. VI. 1904 г. при Цървени стени между
Селце и Кокре на пжть за Морихово.

Ревизионната чета въ Битолския револ. окржгъ.
7

Въ Прилепска и Крушовска революционни околии
(П родължение отъ кн. X.—150)
На 16. X! 1902 г. денувахме въ с. Никодимъ.
ведно съ Прилепската чета подъ воеводството на
Петъръ Дцевъ. Още в ъ . Неготино знаехме за срещата ни въ това село. Пегьръ Ацевъ бѣше дош елъ предидущата нощь съ четата си и бѣхме
сюрпризирани съ рацушно посрещане.
По статута на В. М. О. Р. О. Прилепскиятъ
окол. районъ се числѣше къмъ Битолския революц.
окржгъ. Поради това ние се почувствурахме обладани и отъ мисъльта за- благополучно постигната
вече първата ни цель. Въ районитѣ, презъ които
минахме до тукъ, се считахме гости на мѣстнитѣ
ржководители. -И като такива, обаче, не пропуснахме нито единг случвй да проявимъ нуждното
внимание кѣмъ ржководнитѣ лица по всички интересуващи ги злободневни въпроси по освобо*
дителната ни бора. Впрочеемъ, Тома Давидовъ, като
началникъ на ревиз. чета, съ нищо на искаше да
' измѣни на даденитѣ ни директиви. И само за тово
той сторателно отбѣгввше да се вдълбочава и проявява съ шумни агитации, преди да пристигнемъ и
влѣземъ въ контактъ съ ржков. тѣло на окр. комитетъ въ Битоля. И тукъ при срещата ни съ
ПрилегIския район. войводо П. Дцевъ. не считахме,
че сме встжпили въ правота ни, преди да уведомимъ за пристигането ни окр. комитетъ и до узнаемъ становището на сжшия за предстоящаа ни
1 работа изобщо въ окржго. Въ това достатъчно ни
улесни П. Дцевъ: Още съ влизанетони въ първия
околийски ройонъ но Битолския революц окржгъ,
сварихме единъ войвода съ по*обективни розбирония на своето преднозначение и съзнание за от*
говорноститѣ на такъвъ. Израстнолъ и роботилъ
между сомото носеление, кадр-учитель и Дее,тьлеголенъ членъ но В. М. О. Р. О., П. Дцевъ бѣше
лично преживѣлъ и изпитвлъ всички перипетии, но
тирвническия турски режимъ въ родинато си.

Съ високия си ръстъ и стройно развито тѣлосложение, сериозенъ и увлекателенъ въ разсжждеииято си, съ установени упорити разбирания и
убеждения по освободителното ни дѣло изобщо,
внушителенъ и съ своето въоржжение, Петъръ
Дцевъ, като районенъ окол. войвода, съчетоваше
въ себе си всички качества нв такъвъ и се отличаваше съ своита розпоредителиость но добъръ
организаторъ. Всички момчета въ четвто му бѣхо
бивши легални членове на оргонизоцията въ райо*
на, принудени преждевременно отъ властьта да се
простятъ съ семействвто си и да прегърнвтъ оржжието.
Още тукъ при по-интимно беседо съ носъ П.
Дцевъ прояви рсобено загриженость дв се информира подробно за разцеплението между върховетѣ
на емигрвцията въ София и по-особено за сведенията, които икалъ по създадения вече фамозенъ
фронтъ отъ .афериститѣ" както се изрази той,
подъ етикета .върховисти*. за чийто подмолни попълзновения и вдъхновения между емигрвциятв още
нищо положително не се знаеше отъ дейцитѣ въ
вътрешностьта на Македония Колкото и да бѣше
скръбно да се говори по този злободневенъ въ*
просъ, по който и т. Давидовъ бѣше си нвложилъ
пълно въздържание, неможеше да се избѣгне оенователната загриженость нв по-първитѣ фактори
на В. М. О. Р. О. като П, Ацевъ, за осведомление
върху фоктическото положение, което оставихме
въ София. Впрочеемъ Тома Давидовъ, като офицеръ
и бившъ дренъ членъ но Върховния комитетъ въ
София, бѣше въ течение но всички задкулисни политически компликации зо създодения зодгрониченъ
фронгь нв В. М. О. Р. О. Макаръ и съ огорчена
загриженость, той бѣше принуденъ дв неруши своята резервираность. зо до удовлетвори жеданието
но П. Ацевъ, квто му обясни повѣрително оново.
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което трѣбваше да се знае върху п о л о ж е н и е ,
което оставихме преди да тръгнемъ.
Като бившъ учитель, легаленъ деенъ'
и ржководитель на организацията съ ое
Р
осведомителность и върху общото полож
организацията въ Битолския револ. окржг
отъ своя страна можахме да се информир
П. Ацева за повечето работи, които ни
Р У
ваха по пйедстоящата ни дейность.
За пристигането ни. съ повѣРите/1Нп _илепъ
чрезъ рхководителя на организацията въПрилепъ
уведомихме ржк. тѣло на окр. хомитетъ ^ Ьитоля.
квто предоставихме тѣ да опредѣлятъ деня и мѣс
тото звР лична среща, за каквато бѣшеимъ писалъ
и Гоце Дѣлчевъ.
Твм_
— Утре ще бждете гости на моето село. Iамъ
ще получите и отговоръ на писмото ви отъ Битоля
— бѣха първитѣ думи на Петъръ Лцевъ, следъ
то замина курйерътъ. — Близо ще бждемъ и до I Iри
лепъ и възможно е да ни изпратятъ^ и вестници,
отъ Бългâрия, ако сж получили . "
.
Следъ хубавото гостоприемство въ с пикодимъ, съ настжпването на нощьта, безъ никакъвъ
к у р и е р ъ — патрулирани о т ъ о п и т н и г ъ
четници на прилерскйта чета. напустнахме селото и преди разсъмване влѣзохме въ Орѣоецъ
родното село на Петъръ Дцевъ. Следъ рвзкзартируването нà момчетата отъ дветѣ чети. самодоволенъ П. 'Яцевъ се обади: ,Ние тримата ще отидемъ до насъ да видите кжщурката и семейството
ми, като мой добри гости. . .“
Така и стана При радушно затрогнатъ приемъ
денувахме въ дома на рвйонния войвода П. Дцевъ,
еднознатно родолюбиво семейство, известносъ прѣкора Симеоновци което е дало с?идни жертви въ освободителната ни борба: Дце Симеоновски — бвщата на П. Ацевъ е убитъ отъ катили — По-голѣмиятъ му синъ Мирче — братъ нв Петъръ Лцевъ,
предидущата 1901 год. бѣше загиналъ като войвода въ сражението при с Уланци — на лѣвия
брѣгъ на Вардаръ. Надеждвтеь на това семейство
бѣше въ най-малкия синъ и братъГога (Георги) —
ученикъ въ Скопското Педагогическо училище.*
Домашнитѣ на П. Лцевъ въпрѣки систематичнитѣ преследвания и тормозъ стъ властьта,
бѣхв горди отъ присжтствието ни въ тѣхния домъ.
При всѣки тѣхенъ изразъ трептѣше непоколебимата вѣра и надежда за щастьивото реализиране
идевла на В. М. О. Р. О. Привечерь пристигна специалниятъ куриеръ отъ Прилепъ съ писмо —■отговоръ отъ окр. комитетъ въ Битоля. Писмото бѣше
отъ Ян. Лозанчевъ съ следния шифрованъ текстъг
.Упжтете се направо къмъ с. Смилево. Ще наредимъ Сугаревъ съ четата си да ви посрѣшне. Отъ
него ще научите и подробности: кога, кжде и какъ
можемъ да се срещнѣмъ. . .“
Макаръ и повѣрителнс, прочетохъ писмото въ
присжтствието и на П Яцевъ. Схванахме, обаче,
че той оствна недоволенъ.
•
— Можаха — каза П. Яцевъ — още днесъ
да прескочатъ въ Прилепъ и да се срѣщнете, ако не тукъ, въ което село пожелвятъ. . .“
*) Презъ 1904 г. Гсга Ацевъ като учитель по аферат
въ с. Стратово — Тиквешко стана сжщ о нелегаленъ и с
зачисли въ четата на брзта си Пегьръ. Презъ 1905 г. след
като брагь ну замина за България, Гога Яцевъ пое воево;
ството нв сжшата четв но, Лрезъ юлий 1906 г. загинв ПРI
оосадата надъ с. Краьа — Велешко,
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Специално за своя районъ, като титулярецъ
окол. Прилепски войвода, Петъръ Яцевъ съ поособена основателна сериозность повдигна въпроса и изтъкна нуждата за снабдяване организираното население въ селата съ оржжие. Именно по
този въпросъ той искаше да говори и да се разбере лично и съ ржководителитѣ на окр. комитетъ
зъ Битоля въ наше присжтствие, като ни обясни,
че е писелъ нѣколко пжти и цо ржководнотО тѣло
въ Прилепъ да налравятъ потрѣбното и пр. Останахме съ убеждението, че между ржководнитѣ
лица въ Прилепъ и Битоля има търкане.
_ Населението иска пушки и патрони
каза ни П. Яцевъ. — То е готово да си ги плати,
но трѣбва да се набавятъ. Писалъ съмъ по този
въпросъ И на Цеитралния комигетъ въ Солунъ, но
никаква файда. . .“
По този въпросъ бѣхме съгласни и въ положение да убедимъ П. Яцевъ че звдграничното
представителство на В. М. О. Р. О. е доставило и
складирало достатъчно оржжие и сзнаряжение въ
пограничнитѣ пункуове з а ’ вжтрещностьта. Остава
да се организира пренвсянето му презъ^границата
като се уреди по-сигуренъ каналъ направо до
Вардаръ и презъ него за Битолския окржгъ. А
това ще зависи и се вмѣнява въ дългъ, главно на
ржководнитѣ лица на организацията въ Кретовския
Кочанския, Велешкия и Щипския райони, презъ
които може и трѣбва да стане пренасянето.
— Това I идв изтъкнемъ — прибави Т. Давидовъ — въ предстоящата ни среща и на окр. комитетъ, за да се направи оъзможното по-скорг.
Придружени отъ Прилепската чете, презъ
нощьта напуснахме с. Орѣоецъ съ маршрутъ
презъ с Врвнче за с. Селце. Бѣш е наредено до
Крушовския войвода Гюрчинъ Наумовъ да направи потрѣбното да се срещнемъ следющата нощь,
кждето намѣри зз по-удобно въ неговия районъ.
Поради близостьта нв Прилепъ, който съ
блуждаеща тукъ таме свѣтлина изъ кжщитѣ заспиваще въ дълбокъ сънь, въ страни отъ пжтя,
въ дълга редица дветѣ чети, съ по-голѣми интервали една отъ друга навлѣзохме безъ шумъ въ
лѣво на Прилепско-Пелагонийското поле и съ
мистично обозрение се провлѣкохме съ твърди
стжпки подъ скалистия масивъ на «Златовърхъ“,
съ прочутия Прилепски монастиръ „Св Богородица“, известната историческа светиня нв прилепчвни
— „Трескаецъ“.
Минавайки въ дѣсно подъ монвстира, една
- малка почивка ни се наложи. Подъ скалиститѣ
висини на тази българска светиня, дремяща като
мираженъ магиченъ изполинъ надъ насъ, П. Яцевъ
въ тиха — увлекателна беседа ни описа историческото минвло на „Трескаецъ“, българ. светиня
отъ 1334 г. Добъръ и приятенъ разказвачъ, съ
безспорно установени данни за миналото и съ легендитѣ за прочутитѣ Маркови кули нвдъ Прилепъ,
— непрестжпна древна крепость за онова време
— П. Яцевъ ни обрисува въ резюме и борбитѣ
за старинния монастиръ »Св. Арахангелъ" въ Прилепъ, за които спомена, че вследствие нв сжществующи надписи, той води нвчалото си отъ
996 година.
Обзети отъ мирогледа на легендитѣ и поезията за тѣзи български старинни паметници, подъ
впечатленията отъ разказитѣ на П. Яцевъ, неволно
единь отъ четницитѣ започна да декламира умилно:
„Дивний, Крвли Мврко, всеславянска славо^
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Ца тъмна фвнтазия, създание мъгляво. . .•
Всички отъ нашата чета първи пжть минавахме презъ Прилепско. Следъ ноидната импровизирана беседа при незавидна комитска обстановка
и условия, почувствувахме се обладани и отъ едно
внушително религиозно вдъхновение отъ нѣмия
тайнственъ свидетель и покровитель нвдъ нйсъ въ
нощния ни воленъ комитски походъ. Съ тѣзи чувства и промисълъ за утрешния день, продължихме спокойно пжтя си. Нощниятъ внушителенъ силуетъ на „Златовръхъ“ съ мистичнитѣ монастирски
сгради и голѣмия църковенъ куполъ се изгубиха
като сѣнка въ тъмнината задъ насъ.
Крачейки по усилено, ние пристигнахме въ с.
Вранче. Въпрѣки настояването на ржководното
тѣло, което ни пзсрѣщна вънъ отъ селото, да
останемъ да имъ „гостуваме“ поне единъ день,
следъ малка почнвка ние продължихме пжтя си
за с. Селце — Крушовски районъ, отъ кждето.
бѣше дошелъ и специаленъ куриеръ за отвеждането ни въ това село. На ржководителя въ с.
Врвнче обащахме да имъ „гостуваме“ при вторатв
ни обиколка. Така‘ бѣхме уговорили предварително
и съ Петъръ Ацевъ;
При яснв октомврийска ношь, пжтуването ни
отъ с. Вранче до с. Селце бѣше пркятно. Навлизахме въ гориститѣ пазви на Баба планина съ чисто български селищ а: Една околия, чийто административенъ центъръ — Крушово, сгушенъ подъ
върха вОрлово гнѣздо“, ни навѣваше трагичното
минало съ вѣковнитѣ страдания и бѣгства на прадѣдитѣ на това твърде много отрудено население,
което се е заселило въ тази защитна природа, за
да се избави ртъ ятвгана и пожарищате изъ роднитѣ имъ огнища, причинени отъ поробителитѣ*
Зазоряваш е се. На 18. X. 1902 год. съ ГIрилепската ч етá влѣзохме въ с Селцр, кждето ни
посрѣщнаха и настаниха радушно. Следъ обѣдъ
пристигна куриеръ съ писмо отъ Крущовския войвода Гюрчинъ Наумбвъ. Канеше ни^да заминемъ
за с. Дивяцитѣ, кждето и той съ четата си щѣлъ
да бжде презъ нощьта. По настояването на ржководителя на органнзацията въ с. Селце, вечерьта
се устрои общо събрание съ всички селяни, предъ
които говори Тома Давидовъ Желанието на ржководителя въ с. СелЦе бѣше да се повдигне духа
на селянитѣ и да се закрепи повече вѣрата имъ
въ освободителната борба. Зв първи пжть Давидовъ се съгласи да говори на такъво събранне.
Това, безспорно, бѣше бтъ голѣмо значеийе, —
едно знамение за селото, чието население бѣше
петимно и гордо да види й чуе въ сеЛото си български офицеръ. Сáмиятъ Т. Давидовъ бѣше възхитенъ отъ добрия братски приемъ който ни се
<?казваше на всѣкжде въ селата и^отъ масово оргàжизираното население, което съ очитѣ си констати^рахме. Поради това той не можйше дв се
противопостави да удовлетвори желвнието на ржководителя на с. Селце, да чуятъ авторитетната
му дума, квто началникъ на ревизионната чвта.
Следъ събранието нвпуснахме селото и поехме пжтя за с. Дивяиитѣ. ПридруЖй ни съ четата
си Прилепекиятъ войвода П. Ацевъ. Той ѣе се съ*
гласи да ни оствви да пжтуваме сами — желаеше
да ни повѣри на Крушовския районенъ войвода.
Приказно бѣше влизането и денуването ни въ
с. Дивяцитѣ И зислужава да се отбележи: Бънъ
отъ селото бѣхме посрѣщнати отъ Крушовския
войвода Гюрчинъ Наумовъ и селския ржководи

Стр. |

тель на организацията. Срѣдъ селото четата му бѣ
построена за почесть. Тукъ бѣха и всички мжже
отъ селото, За първи пжть бѣха събрани три чети
съ воиводитѣ си и не бѣхме малко. Оживление на
импровозиранъ миниатюренъ парадъ въ тъмнина.
ОIвдъ малка церемония на въодушевено другврско самоопознаване на момчетата отъ тритѣ чети,
което възбуди особено умилно сгчувствие и радость между всички, ние бѣхме заобиколени отъ селянитѣ, които се надпреварваха да ни
добросватъ съ най ласкави думи. Ясно бѣше че наседението е добре организирано и революиионизирвно.
— Тукъ е царствотс на Гюрчинъ — смѣейки
се, пришепна ни прилепскиятъ войвода П. Ацевъ.
Нощьта преваляше Момчетвтв отъ тритѣ чети бидоха разквартируввни въ селото на групи съ
своитѣ отдѣльонни начвлници, на които се даде
и обша парола. Ние съ Тома Давидовъ и двамата
войводи бѣхме гости въ кжщата на селския ржководитель на организациятв. Денувахме спокойно
и свободно. Нвложи ни се и една повѣрителна конференция съ Гюрчинъ и Петъръ Ацевъ по положението на организацията изобщо въ Битолския
окржгъ и лредстоящата имъ съвмѣстна работа. ка*
то воеводи на двата съседни районв — Крушовския и Прилепския.
Конкретно за Крушовския рейонъ, и Гюрчинъ
Наумовъ изтъкна належащата нужда отъ оржжие
за организйраното по-млáдо население въ селата.
Т. Давидовъ му обясни какво сме говорили по този въпросъ съ П. Ацевъ и квквото може ще направимъ и ние отъ нвша страна.
Вечерьта се състоя служебнв беседа и съ ржководното тѣло нв организацията въ селото. Въ
края Т Давидовъ подчерта задоволството ни отъ
радушното посрешане и особено за подготовката
и съзнанието на населението за предстоящата освободителна борба. Следъ като вечерахме, П Ацевъ
съ четата си замина за своя рвйонъ, а ние съ Гюрчинъ Нвумовъ и четата му. съгласно уговорения
планъ, поехме пжтя за с Пуста рѣка и отъ тамъ
презъ съ Брѣзово за с* Смилево.
Денуването ни на следния день въ с. Пустарѣка съ Крушовската чета на Гюрчина бѣше още
по свободно. Чисто българско село съ добре организирано но бедно население, пореди своето мѣстоположение, това село бѣше стрвтегиченъ добъръ
опоренъ граниченъ пунктъ на вргвнизвцията съ
съ съседния Демиръ Хисарски рвйонъ въ Битолския окржгъ. За по-голѣмо укрепввне вѣрвта на
селянитѣ въ освободитвлнвта ни борба противъ поробителитѣ на родинвтв ни, по настояввне на районния войвода Гюрчинъ Наумовъ и селсчия ржководитель на организацията, и Iукъ, както въ с,
Селце, вечерьта се устрои общо събрание съ участието нв всички селяни. Предъ всички Т. Дввидовъ, като началникъ нв ревиз.четв, говори съ поголѣмо увлечеиие.
Крушовскиятъ войвода Гюрчинъ Нвунсвъ е
роденъ и пораснвлъ въ с Сланско — Крушовска
околия. Той е отъ школвта на старитѣ волни кърсердари
по-рано се е обявилъ нелегаленъ и
безъ компасъ е действувалъ съ оржжие нв ара*
мийски нвчвлв. Неграмотенъ, съ сурова похватность и равбирания, съ своята решителность и
ловкость Гюрчинъ бѣше респектирелъ всички сргани на влвстьта въ Крушовско. При създаването
на В. М. О. Р, О. той е .билъ привлеченъ и благо
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склонно се е присъединилъ въ редоветѣ на организацията, и като е сформиралъ с.вря чета, е оилъ
провъзглвсенъ за войвода. Като такъвъ, въ него
досгатъчно бѣше залегнало убеждението за необ
ходимата солидарность и пълно разбиратвлство
по всички действия и начинания съ легалното
окол. ржководно тѣло на организацията въ Крушово. Ние го заварихме и оставихме въ нѣкогашния му кърсердерски внушителенъ квяфеТъ —
той бѣ запазилъ напълно своето тежко облѣкло
и въоржжение и гладко бѣ обръснатъ. Съ голѣмитѣ си очи и изпитателенъ погледъ, тои не пропускаше случай да респектира всѣкй вредитель
на организацията
Пжтемъ за с. Смилеао, трѣбваше дв минемъ
презъ с. Брѣзово — въ Демиръ-Хисврския раионъ,
безъ да се отклоняввме въ други села. Получихме
съобщение, обаче, че районнияъ войводв Иордвнъ
Пиперката съ четвтв си билъ двлече изъ селата
къмъ Долна Копачка, въ съседство съ Кичевския
районъ, поради което и срещата ни въ с. Брѣзо-

во се указа невъзможнв. Оствна да направимъ
това въ последствие.
—' Ще ви придружа до Брѣзово — каза
Гюрчинъ Наумовъ. Тамъ съмъ наредилъ дв звми*
нете за Смилево.
Така и направи. Следъ събрвнието въ с.
Пуста-Рѣка, придружени отъ Крушовската Цета
отпжтувахме и сжщата нощь влѣзохме въ с. Брѣзово, кждето и денувахме на следния день. Добре
организирано, българското население, всестранно
интересуващо се по освободителното ни дѣло, бѣ
звдоволеносънасърчителна беседа. Ощ есъ присти_
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Вечерьта се раздѣлихме. Крушовскиятъ войвода Гюрчинъ Наумовъ съ четата си отпжтува за
своя районъ, а ние съ *двама куриери потеглидме за с.Смилево.
Христо Настевъ
(следва)

ИЗЪ ДНЕВНИКА ПА ВДСИЛЪ ЧЕКДЛДРОВЪ
Една славна Илиндеска четиридесеть и една годишнина
Благодарение подробния дневникъ, който ни се стрешнзхме со Розовъ и говорихме по въпроса
остави Костурскиятъ революционенъ началникъ, зз Невескз и решихме да нападнемъ аскера. Пипокойниятъ Василъ Чекаларовъ, съ повече сзхме яз Леринци д з ни чзкатъ и тукъ преспахме.
10. августъ — Монрени — недѣля. Още презъ
отъ петстотинь страници, ние можахме да
дадемъ нѣколко страници отъ него. кждето авто- нощьта свикзхме четитѣ и се отправихме къмъ
рътъ подробно и ежедневно е огбелѣзвалъ лре- славното Клисура което още не е омърсено отъ
живѣнитѣ събития и славии моменти отъ тая не- турс|«и кракъ отъ какъ го превзехме. Не знземъ
колко имъ е по волята и дали симпатизиратъ нз
далечна епоха.
Дневеикътъ е едно подробно историческо нзшето отивзне во тѣхния градецъ, обаче Клисуописание и единъ день, когато йзлѣае отъ пе- рени се отнасятъ много мило предъ нзсъ и со осочатъ, ще се признае каква голѣма историческа бени комплименти.
Нзпрзвихме сума покупки за обувание и обуслуга долринесе на Макед. освободително движение Василъ Чекаларовъ, залисвайки всички- личание из боситѣ и голитѣ ни възтаници. Во
тѣ случки презъ тригодишното му бродение срѣдъ града со всичкитѣ чети се фотографирахме,
по Костурскитѣ, Леринскитѣи Преспавски планини. фотографирахме се още по отдѣлно. Азъ се фотоВ Чекаларовъ е записвалъ своя дневникъ съ графирзхъ нз две пози: на конь и пешъ и то по
два различни шифъра, .Светогорския“ и .Иеру- желанието на фотографа. Вечерьта се збрахме на
салимския“. Благодарение на близкия му спод- „Върбица“ дето опредѣлихме и на Никола Андвижникъ, Илинденеца Лазо Киселинчевъ, който има рѣевъ. да дойде и той со Мокренската чета.
търпението да дешифрира този дневникъ, ние моРешихме со Леринци да потеглимъ още тая
жахме да изиесемъ въ .Илюстрация Илиндень“ вечерь и да се нзближимъ до Невеска й утре къмъ
нѣкои и други страници, запазвайки напълно сти- 6 чзса първо Леринци да откриятъ отъ северната
ла му. Ето текста:
стрзна а ние пъкъ като напомощь да нахлуемъ во
1903 г. 9. августъ—Прекопанската. планина— селото откъмъ ззпздъ и югъ. Обзче Михайлъ Чесжбота. Се изкачхме на .Върбица* дето се стреш- ковъ лакъ разви своитѣ философий и отказваше
нахме со четитѣ Лерински (Михайлъ Чековъ со да се предприемз понеже не разчиталъ на възтаЕкшисолиици) Со нихъ говорихме за нападението ницитѣ си. Се опълчиха доста много войводитѣ и
ва аскера въ Невеска. Войводитѣ Лерински, Ди- той беше заставенъ дз мълчи. Самъ Чековъ ми
намидчията особено се изразяваше и отъ сърдце разпрзвяше отъ кзкъ сж възтанали никакъ не сж
желае да нападнемъ аскера, Михаилъ Чековъ се влезнзли въ сражение а само такз се скитали и
колебаеше. Тѣ преди два тви дни отишли въ Не- се смѣтатъ зз възтзници и со това мйслятъ че
веска и пакъ по исканието на Михаилъ Чековъ правятъ възтакие.
остжпили и не нападнали Невеска, па даже Розовъ
Кзто видѣхме че времето минава и не ще се
не беше тукъ за това остана за довечерьта за да може дз се пристигне на опредѣления часъ а пъкъ
му дадемъ последна дума като се споразумеемъ Николз Андреевъ и той го нѣма още (и той е отъ
съ Розовъ ако бѣхз нападнали когзто отишли ще- породата на Михайлъ Чековъ, само во Мокрени
ше да се сполучи ззщото сзмо 80 души зскери искз да се върти) за товз отложихме за други
„Иляветз* иизше.
деиь да предприемемъ нзпадението а Леринци да
Вчера тоя зскеръ се промени и се ззмѣстй съ заминзтъ още тзя вечерь.
180 дущи редовци войски. Ззминзхме зз обѣдъ во
/ 1. августъ — Вьрбицà -—понедѣлникъ. Днесъ
Лѣхово дето ни пострешнахз отлично следъ кзто
ооѣдвзхме привечерь слезнзхме во Мокрени дето рззпредѣлихме опинцитѣ на боситѣ възтаници.
Андреевъ, който трѣбвзше да дойде снощи той
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днесъ се явява, го повикахме и му направихме едно
остро мъмрение за своеволията му.
Изпратихме човѣкъ въ Невеска со писма да
вика нѣкой Сиди Немановъ да прибере нѣкой Невесчани и да дойди во Прекопана и отъ тамъ да
заминемъ и се доближимъ до Невеска.
Вечерьта тръгнахме презъ Прекопана за Невеска отъ повиканитѣ Невесчани нито единъ не
се *&и. За Леринци нищо положително не знаехме
но ние рещихме н безъ техното съдействие да
нападнемъ аскера во Невеска.
Направихме следното разпредѣление: Манолъ
Розовъ со центровата Смърдецка, Загорицката центрова и селската Загорицка чети, да заеми върхатъ отъ западната страна на Невеска и даб&де
гбтовъ щомъ ние или Леринци откриятъ огъвь
споредъ както бѣхме предвидели. Нйкола Андрѣеьъ со Прекопанската, Сребренската и Мокренската центрбви Чети^да нападне отъ долната страна
югоисточно Наказателната чета на Ристо Гучовъ,
половината Джмбено Косинската Центрова. КономладСката центрова, Олицката селска и Шестевската чети да останемъ отъ къмъ югъ и ние да
нападнемъ со настжпванието като свързимъ веригитѣ со Манолъ Розовъ.
Отъ вечерьта още си заехме мѣстата.
12. августъ — Невеската планина — вторникъ.
Отъ зори още почнахме да се доближаваме къмъ
върхътъ на Невеска и нѣколко дървари заловихме които береха дърва. Азъ и Поповъ отидохме
да разгледаме мѣстата и видѣхме тъкмо подъ Розовъ да отиватъ около 5 —6 души аскери на караулъ ние рекохме си: да неби да ги забележатъ
и още отъ рано да се открие стражението.
Отъ стрешнитѣ височини на истокъ и отъ
тамъ на всекъде поставени караули най-високия
караулъ който мислехме да бжде заетъ отъ Леринци къмъ 4 чáса видѣхме> и той караулъ да се
зáема отъ аскеритѣ.
На нѣколко мѣста още поставиха чадъри. Часатъ стана 6 и со нетърпение чакахме отъ Леринци да откриятъ огънь, обаче, вскчко вѣтъръ I Казахъ на Поповъ. и на Ристо Гучовъ да заематъ
дѣсния флангъ и да свързатъ веригитѣ со Андрѣевъ итъкмо во 7 часатъ Поповъ даоткрие огънь.
Къмъ лѣвия флангъ изпратихмс Цильо Кономладски со четата, и со другитѣ ние да настжпиме.
Тъкмо когато вече се прибрахме близо до
трапатъ забелезахме множество аскери около казармата и ни се видѣха повече отъ колкото ни бѣше казано. Ние знаехме да има до 200 души аскери обаче тукъ се вижда да се до 500—600 души. Къмъ 7 и половина часътъ една голѣма тълпа потегли къмъ Леринъ тогава разбрахме че
трѣбва да има дойдено и другъ аскеръ. Пйсахъ
на Поповъ да не открива огънь той а да чака ние
да откриемъ и така ние забавихме да откриемъ
огъня чакъ до 9 и половина часатъ.
Първо азъ открихъ огънь отъ къмъ нашата
страна и турцитѣ се разшаваха нѣколко души дой-
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и°отъСвесичкнагтп» се загнездиха во единъ окопъ
и отъ всички страни се сипеха залпове съ Vоа и
отъ всички страни се настдпваше ю н зш к /Т у ^
^ г а т ъ п—
6 м ДЯ НапУсватъ "«зициитѣ и да
ематъ п V ? , ^ ' '^Л ИНа не пРестигаха да си за„ У
тѣ' избегаха безъ пушки. тези що
бѣха влезнали во казарматз като се наложихме и
Двдохме нѣколко залпове и те почнаха да бегатъ
т ЯпКа3аРМаТа' Нѣкодко ДУши бидоха повалени при
каззрматз други пр„ чадъритѣ и на по други мѣ
ста, само нѣколцина останаха во казармата и стреможаКлУяЧес Т Т° Ре М зв о ^ До вечерьта ^е
2евъ
Д° СеЛОТО- Поповъ и Илия Биолчевъ, Андрѣевъ и много четници зеха сума пушки
и патрони. Най-вече пушки зема Ристо Гучовъ съ
момчетата. Коста Желински навлезна со нѣколко
момчета во мюдюрлука и ту къ намѣри единъ скритъ
аскеръ който държеше пушката во ржце. Коста
му хвана пушката со едната ржка и со другата го
застреля со револвера. Юкумета го задържахме
оосаденъ вце продължавахме да обстрелваме казармата. тукъ случайно единъ куршумъ се забива
во главата на Иотето Здролевъ отъ Джмбени и
падна полу мъртавъ го взеха момчетата и го свѣстиха влезнахме и ние во селото и се стрешнахме
со другитѣ чети, направихме разпредѣление да
отидатъ да бомбардиратъ казармата. Азъ и .Кляшевъ заминахме и влѣзнахме у единъ докторъ
дето го донесоха равеното Йоте. Доктора го прегледа и го изми но вече мозъка му течеше, и не
Оставаше надежда за изцѣрване. Ранени имахме
още, едно Загориченче чухме да изгърматъ две
бомби и следъ това престна гърмението, Отъ страна на турцитѣ. Обаче турцитѣ незабелѣзано успѣли да избѣгатъ отъ кàзармата, казармата вече остана во наши ржце и наше разположение тамъсе
намѣриха суча неща провизии и дрѣхн обаче, нѣмаше на щто да ги натоваримъ. Отпуснахме на
момчетата да зематъ кой каквото намѣри и други
неща заедно со казармата изгорехме. Азъ и Кляшевъ со Коста Желигошки отидохме во мюдурлука тукъ намѣрихме скрити още седемъ турцн
аскери между които и единъ проклетъ заптия
скритъ во единъ хамбаръ. Коста стреля нѣколко
пжти заптието рани и единъ уби другитѣ почнаха да се молятъ и се предаватъ живи. Намѣрихме сума дрѣхи отъ които една часть зехме а другитѣ ги изгорикме. Орѣмето ни миваваше и трѣбваше да напуснемъ защото това лоражение турцитѣ нѣма да ни оставятъ така а за да не ни изгонатъ трѣбваше да напуснемъ, макаръ, че имаше
още сума работа. Всички радостни и възхитени
отъ сполуката потеглихме за Прекопана и стигнахме призори.
13. августъ —Прекопана —сргьда. Тукъ презъ
цѣлия день почивахме изпратихме центровата чета Загорицка н нѣколко селски чети да заематъ
„Кайнакъ“ аащото отъ много мѣста ни се писа че
сума аскери излѣзнали отъ Костуръ за Маврово
ние се прибрахме на „Върбица“.
Съобщава: Лазо Ниселинчевъ.
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Бездомници
Разрушени сж китни домове
Бездомни скитници сме сега
Но душитѣ ни горди, топли грѣе
България, най-свѣтлата звезда I
Домътъ ни ш планинитѣ сини,
Обрасли с’билки, цъвнали капини,
Постелка — цвѣтята и тревитѣ,
Възглавка отъ бигоръ, гранитъ хкали гѣ I
А п р и д ъ 1044 ГОД.

Завивка ни е небе с’лумналн звезди,
Лекътъ ни, — нзумрудени водн
На Рила, Пирннъ, Охрида сини
И пѣсеньта на Вардаръ пѣнлнвиI ■ . •
Бездомни скитници сме ний сега
Не униваме въ черната тжга:
България, свещена ни земя
Тя е, нашта перазрушима стрѣхаI
Р у ж а М едети
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И Л Е Т В А Т А
ССилата и змачвнивто й првзь револ. впЬха)

Набоженъ, какъвто е, съ пълна вѣра въ Богочеловѣка, вѣра всадена въ душата.му още въ
първитѣ времена на неговото настанявене въ
кедония, въ която първи сж проповѣдвали сло
то Божие сеуитѣ апостоли и ученици Христови,
вѣра превъплотена отъ равноапостола
мента, който и днесъ следъ повече отъ
•
дини живѣе въ душитѣ и въ ^сърдцата
литѣ изъ мѣстата. въ които тои се е подвизавалъ,
македонскиятъ българинъ съ своята мистично н строена душа е възприемалъ революционната
клетва съ всичкото съзнание на отговорностьта,
която поема, съ пълна преценка на опасноститѣ,
на които се излага, съ предварителното помирение съ рисковетѣ, които напълно възприема, рискове водящи своитѣ последствия не само върху
него лично, върху неговото спокойствие и животъ, а върху семейното му щастие. върху имота
и живота на родителитѣ му, върху ождещето на
децата му.
Както бѣ и презъ I та революционна епоха. —
въ епохата на Караджата, Левски и Ботевъ, — която
съ всичкитѣ свои начини на действия, съ всичкитѣ свои статути е служила за образецъ — знайно
е — запискитѣ на Захари Стояновъ бѣха настолна книга на съзцателитѣ на Макед револ. организация —клетвата това бѣтържественъ актъподписанъ тихо,
мълкомъ предъ Бога и съвестьта съ
пълна преценка на собствени сили, съ пълно примирение за бждни страцания, съ обетъ за всеотдайна служба на Дѣлото, Божествено и свещено,
съ лълна гордость, че Богъ го е дарилъ съ сила
и мощь, съ умъ и енецгия да посвети цѣлото си
сжщество за спасение на рода оТъ срамъ и позоръ. наложенъ му отъ чужди яремъ, да избави
братъ и сестр.а отъ поругание, да създаде щастливи и спокойни дни на стари родители и невръстни деца, да гарантира свободното сжществувание на отечество и домъ и безпреченъ напредъкъ на бъпгарския народъ.
Полагането на клетвата бѣше изключително
условие за встжпване въ редоветѣ на Ревопюционната оргвнизация, но тя не се налагаше
н а с и л с г в е н о , а бѣ актъ възприетъ следъ
здраво обсжждане, следъ пълна преценка на личнитѣ качества на заклеващия се, безвъзвратно решенъ да служи на свѣтото дѣло съ всички сили
и до последно дихвние.
Дългъ бѣ на заклинателя дв обясни всичкитѣ
последствия, които води съ себе клетвата, да внуши светвта вѣра у новоприобрщенитѣ, че само съ
кръвь и сградания може да се изкупи народната
свобода че нѣма по свято по-сладко отъ службата на народнитѣ идеали и клетвата се възприемаше следъ хладно разсжждение, следъ пълно себеотрицание и обричане на умъ и способности за
народно благо.
И заради това тя се полагаше въ присжтствието на представитель на тайната организация надъ
евангелието и кръста, еимволитѣ на вѣрата Христова, надъ револвера и камата, оржжията, чрезъ
които се провеждаше дѣлото на организацията
.Ззклевамъ се предъ Бога и съвсстьтв си,
че ще служа съ всичкитѣ свои сили на революциочното дѣло и че ще пазя въ пълна тайна раз-

поредбитѣ иа революционната организация до г.оследния часъ на^моето сж щ ествувание,. въ знакъ
на което цѣлувамъ свето евенгелие, револвера и
камата. Лминъ — лрекръЬтва се и цѣлува.
Закпеването ставаше споредъ случая
поединично или групово — тайно или публично
и
бѣ най-тържествения актъ въ живота на новоприобрещеция.
Поемаше се при пълно с а м о о б л а д а н и е и
х л аД н о к р ъ ви е, или при трепетно вълнение и унесъ
— съобразно темперамента и чувственостьта на
заклинащия се Произнасяше се съ всичката т>р
жественость на душата, съ гордостьта и смирението на жрецитѣ, които постжпватъ на служба
въ олтара на отечествената свобода.
И зтръгналъ се отъ дълбочинитѣ на цѣлото
му сжщество, оброкътъ възгордяваш е, възвисяваш е.духа и откриваше ера нв дейность висока и
свещена презъ цѣлия животъ на обручника.
Клетвата бѣш е достойнство и заради това
всѣки се стремѣше къмъ нея, но не всѣки бѣ
удостояванъ съ нея. У еднитѣ тя пораждаш е самодоволство и вѣра въ способноститѣ имъ. Другитѣ покрусяваше. Виждайки негодностьта си,
своето нищожество, не единъ отъ последнитѣ,
стремейки се да получи признание и всеопрощение се поддаваш е на самокритика и възприемаш е
новъ начинъ на животъ и дейность, внушаваши
довѣрие у правовѣрнитѣ. Не сж рѣдки случаитѣ,
квгато следъ полагане на клетвата, опростениятъ
е ставалъ най-достойниятъ служитель на тайнáта
организация.
Въобще клетвата бѣш е мѣрило зв достоинствата и отрицанията на граж данскитѣ добродетели, чистилище за недостатъцитѣ на отреченитѣ,
които като оглашени стоеха вънъ отъ храма свещ енъ и, колѣничили предъ олтаря на отечеството
очакваха своето опрощение и кръщение.
Клетвата изразяваш е задълженията на закле
титѣ. Всички бѣха равни въ понасяне бремето за
освобождение на отечеството. Никой не мислѣше
за нѣкакви права — освенъ привилегията да
бжде сжденъ и мжченъ, да загине въ тъмница
или на бесило. Д ългъ свещ енъ еднакво зовѣ ш е
работници и първенци. И всички се подчиняваха
съ пълно повиновение. безъ разсжждение —> всѣки споредъ нуждитѣ на времето, всѣки споредъ
мѣстото въ което се намираше, всѣки споредъвъзможноститѣ и преценката на силитѣ и способноститѣ
му Н евсѣкиеднаквиф ункцииизпълняваш е. Понеже
въ всѣко общ ество сжществува Впръвъ измежду
равнитѣ.“ и тукъ имаше начаЛства и подчинени,
но еднитѣ и другитѣ бѣха равни предъ законитѣ
на оргвнизацията — за еднитѣ и другитѣ сжшествуваха еднакви задължения и свнкции. Навсѣкжде сжществуваше приемственость. Имвше войвода, подвойвода, секретврь и тѣхни замѣстници
— въ легвлнитѣ институции — сж щ о. Дв върви
непреривно борбата — както въ войската и администрацията.
Клетватв не бѣ нѣкаква дедена дума между
другври. Клетватвбѣ тържествено обещвние предѣ
Богъ и Огечество и звтова тя се изпълняваше съ
удивително себеотрицание. Нв какви не стрвдвния сж били подлагани заподозренитѣ. Никоя ин-
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квизация на свѣта не може да се сравни съ мжСжщо въ Смилево, 3 игг»ма _—.
ченията, на които сж били подлагани македонскизонътъ въ селото не предугади^готвв ЪСИ° ’ ГврНИ‘
тѣ свети великомжченици.
И при хилядницитѣ измжчвания, следъ же- стание, което избухнв надвечТрьн? с? и С® “Ъ3‘
произнасяха с . о ., . « „ „ Т с ^
стоко денонощно изтощ ение се е достигало до
нѣкакво самопризнание за лично участие въ оргаIиина свещенв, таинв велика й-к
«изацията, продиктувано отъ решението самъ да
душата
на всички. И всичко това сочи светосТта
овисне на вжжето даже, но да е избавенъ отъ
нескончаемитѣ терзания, на които е билъ подло- на клетвата. която бѣха положили борцитѣ й ™
женъ, б езъ обаче да издаде тайнитѣ на органи. бвта до краи, за която всѣки се бѣше клелъ
изрази най-очебийно следъ покрусата, която ' бѣ
зацията.
Като първенецъ на „заключвнитѣ уста* нека обхванвлв всички следъ жестокото потушаване на
посочимъ Д оне отъ Щ ипъ, който- пренасяйки възстанието Села изгорѣха хиляди жертви се
дадоха, останаха хора гладни и голи, безъ обвиввзривни вещ ества и оржжие за Битоля въпрѣки ки, безъ ризв на гърбв, безъ троха хлѣбъ — нинеистовитѣ мжки, на които е билъ подложенъ. кои, обвче, не измѣни нв клетвата. никой не се
■следъ случайното сц залавяне отъ вдастьта не отчая, не загуби духъ и вѣра и готовность да
е издалъ нито кой му е предалъ товара, нито за, продължи борбатв. Озлощастени каквито бѣхв, тѣ
кого го носи той.
приютиха въ пазвата ои своитѣ водвчи и не двЗ а дд избѣгне своята мартиролагия, по добре доха никому косъмъ отъ глевата дв пвдне.
за да устои на поетата клетва до край, .учительтъ ЙоЗнаменателна ще остане въ историята на
си ф ъ Д аскаловъ отъ Кратово не изрвзи ли готовность революционната борба мобилизациятâ, която орд а и зкаж е скритото оржж ие, и, минавайки презъ ганизацимта проведе. Презъ есеньтв и пролѣтьта
моста на Краговската рѣка, измъква се и зъ рж- преди възстанието всички костурчвни и леринци
■цетѣ на страж ата и се хвърля безстраш но върху заведенията си звтвориха, лични интереси зерѣскалитѣ, за да намѣри тукъ смърьта си I
заха и се прибрвхв по домоветѣ си, за да вземвтъ
Л ггендарниягъ Мише Развигоррвъ презъ вре- участие въ възстанието. Кой нареди твзи мобилиме на Винишката аф ер а велегласно призна себе зация и какви санкции застрашаваха неподчиниси единствено виновенъ за всичко и моли да бж- литѣ се ? —Единствено клетввта и изпълнението нв
д атъ осаободени всички — надъ 200 души — аре- поетъ саещ енъ дългъ застави борцитѣ дв се
стувани селяни, като напълно невинни: такакакто хвърлятъ въ пламналия огънь.
героятъ на Велико Търновското възстание Бачо
Борбата продължи У/г месеца и взеха учаКиро отъ Бѣла Черква б ѣ се изстжпилъ предъ стие въ нея 20.000 въоржжени лица, а излѣзоха
-своя доброволенъ защитникъ — адвокатъ турчинъ въ гората много повече — кои съ сопи, кои съ
— изпжчилъ гърди и заявилъ предъ сжда:
сѣкири, тесли и коси — да чакатъ дв папне нѣ„Единъ Бачо Киро съмъ азъ
кой — свой или отъ противната стрвна — да
„Отъ турчинъ се не боя
грабне оржжието му. Дко би имело достатъчно
оржжие. знае ли се на кекво число би възлизалъ
, Комита съмъ
#
„Заради отечеството си хайдутинъ станахъ броятъ на решенитѣ дз звгинвтъ въ борбата?
Всички бѣхв готови да изпълнятъ поетото звдъл„На рам ото си пушка сложихъ
„Въ Дрѣновския монастиръ убѣжище на- жение.
Товв бѣ духътъ на македонския бългвринъ,
м ѣрихъ.“
и увиснп на вжжето, а Развиго «ъ
изгнание изрвзенъ въ неговата клетва — свещенна и без(въ Д иаръ-бекиръ) се намѣри, за да стане 8 го- заветна — духъ, който е поддържалъ неговото недини следъ това жертва на пламъцитѣ въ кжщата преклонно желение да се бори до крей, въпрѣки
въ родния си-гр. Щ ипъ, дето бѣ намѣрилъ при- всичкитѣ превратности, които сждбетв бѣ му предопредѣлила!
. •
К. Хр.
бѣж ищ е.
Защ о загинаха заедно съ четницитѣ си —
до единъ. — войводитѣ Христо У зунввъ.въ Цѣръ,
Мет. Патчевъ въ Кадино-село Параскевъ Цвѣтковъ
в ъ с. Могила, до самия гр. Битоля, Георги Сугаревъ в ъ с. Паралово, Мориховско, 52-та на„НожаГ
вко не за да устоятъ на поетата клетвв.
Не сж рѣдки случаитѣ на самопризнания,
които просто очудватъ. При обезоржжителната
акция — 1910/1 — не единъ пжть е заявявано: . Имамъ
оржж ие но не хазвамъ кжде е 1 . . . Тепвй, беси бре
куче проклето, не казвамъ — клетва съмъ далъ.
Знаеш ъ ли що е това клетва ?“ Б ѣ заявилъ единъ
о т ъ четницитѣ на Лука Д ж еровъ отъ Кичевско.
И благодарение светостьта на клетвата тайн ата организация запази своето сжществувание
д о край. Всѣки виждаше, всѣки чувствуваше нейната мощь, но никой не предугади нейното избухване при кръвнвтв разплата.
Въ Смилево на конгреса, който бѣ събрвлъ
дейцитѣ отъ цѣлия Битолски революционенъ Братята Никола, Петре, Митре и Петко Герови отъ с.
окрж гъ дошли заедно съ четитѣ си т на бр°
Крушовяни —• Крушовско — четници отъ първата чета на
около 600 души - заседанията продължиха о •войводата Велко Марковъ - всички взели участиевъ илиндни- — 16 - 20ЛV. 903 г. - но влвстьта не усети
денското възстание — 1903 год.
и не взе мѣрки за залавяне на събрвлитѣ се.
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На 28 октомврий 1943 г. се помина още единъ
отъ главнйтѣ герои на Костурско, чиито едиествени. копнежи и мечти, бѣха да види свободно
Костурско, но уви неговиятъ духъ отлетя оезъ
да види ослществени мечтитѣ си.
Още не освободеното славно Костурско, ча
чаеа на своето приобщаване къмъ Майката отечество. а героитѣ единъ по единъ си отиватъ,
безъ да видятъ постигнатъ идеала имъ.
* Покойниятъ Наумъ Костовъ, ероденъ на о
янVарий 1879 год. въ китното село Осничени, въ
политѣ на планината Одре нá най югозападния
край на Костурско. Той получава първоначалното
си обрáзование въ родното си село Осничени и
много младъ, още презъ 1902 год. се носвещава
н а Македонското революционно движение, и взима живо участие въ него като куриеръ. За тази
му дейность бива заподозрѣнъ отъ турскитѣ власти, и, за да избѣгне преследванията, отива въ гр.
Одринъ, кждето се намиратъ и много други негови роднини. Тукъ неговиятъ борчески духъ го
кара да се намѣси отново въ революционнитѣ работи, поради което се налага да избѣга въ Бъл*
гария и се настаяява въ гр. Пазарджикъ като хлѣбарь- Неговата душа обаче не се помйрява да бжде далеченъ зритель на борбата, която се развива
въ родния му край. Презъ 1905 год., заедно съ
братозчеда му Колю Кировски Барака, решаватъ
и тръгваТъ за Македония, за да помогнатъ на
своитѣ братя.
Двамата заминаватъ за София, присъединяватъ се къмъ Преспанската чета и потеглятъ за
Македония. Пристигатъ въ Прѣспа, отъ тамъ въ
Костурско, и се прехвърлятъ въ Костенарийския
районъ, който бѣ най много изложенъ подъ гръцкия тероръ. Тамъ тѣ. се- присъединяватъ къмъ
мѣстната чета, подъ водачеството на КирякъШкуртовъ. Тѣ зиматъ живо участие въ борбата, отличаватъ се въ всички сражения и се показватъ достойни синове на майка Македония. Костенарийскиятъ районъ—иай югозападния край на Костурско —е заобиколенъ бтъ всички страни съ неприятелски елементъ. Отъ югъ и западъ населението
е чисто гръцко, отъ северъ — турско, а отъ изтокъ — градеца Жужища е съ голѣмъ гарнизонъ.
Почти изолиранъ отъ българскитѣ села, този край
понася най-голѣмитѣ удари, както отъ страна на
турцитѣ, така сжщо и отъ гръцкитѣ пълчища —
андартитѣ. Въ този районъ нѣма българско село,
което да не е нападано по нѣколко пжти, както
отъ турци така и отъ гърци, но въпрѣки всички
мжки и страдания, пожари и убийства, устоя до
края въ борбата, което се доказа съ последнитѣ
събития, които се развиха тамъ. Достатъчно доказателство за духа на това население е да се
припомни, че на 1 май 1943 год с. Стзричени бѣ
бѣ нападнато отъ многобройна гръцка паплачъ,
съ която води 48 часово героично сражение и едва следъ привършване на патровитѣ, се виждатъ
принудени да се предадатъ. Гръцкитѣ пълчища,
побѣсняли отъ' героизъма/на съпротивляващитѣ
се, ограбватъ всичката покжшнива, отвличатъ добитъка, опожаряватъ всички кжщи. отвличатъ 35
души борци и ги убиватъ най безчовѣчно въ едно гръцко село, Клопущна. Това е борческия български духъ на костенареца и днесъ следъЗО годишно робство.

Селото Осничени преàъ 1906 година, на 7
Май бѣ нападнато четвърти пжть отъ гръцкитѣ
пълчища. За щастие нашитѣ герои сега покойници Наумъ Костовъ и Колю Кировски Барака, се намиратъ въ селото, открива се иеравенъ бой—единъ
срещу сто. ТѣАшятъ героизъмъ въодушевлява селянитѣ и се започва ужасна борба на животъ и
смъргь. Пърцитѣ правятъ съвещания, взематъ решение на всѣка цена да сломятъ най-напредъсъпротивата на двамата герои, следъ което да ояожарятъ селото.- Голѣма тълпа андарти предвождани отъ двамата капетанареи (воеводи) Яни Лицасъ Влахосъ и Леонъ Петропулакисъ обхождатъ кжщата дето сж нашитѣ герои и се започва барабаненъ огънь съ пушки и бомбиГероитѣ устояватъ на тая борба, и сраже>
иието продължава. Една бомба хвт рлена отъ андартитѣ се удря въ желѣзата на прозореца, възпламенява се, отъ което обгарятъ очитѣ на героИГЬ
най-много на Колю Барака, а по-слабо на
Наумъ Костовъ. но сжщевремонно падатъ убитиотъ нея и двамата капитáнареи Яни Лицасъ Влахосъ и Леонъ Петропулакисъ Андартитѣ, уплашен»
отъ претърпяната загуба, отстжпятъ и удрятъ въ
бягъ.
Въ разгара на сражението пристига и башиозукъ отъ съседното помашко село Забардени,
мислейки че комити и аскеръ* се сражаватъ тада се възполвуватъ отъ плячката. Въ това време
пристига и войска отъ Хрупища и открива огънб срешу отстжпващитѣ андарти. До като сраженйето продължава, нашитѣ герои измислятъ единъ
остроуменъ планъ за да прикриятъ труповетѣ
на убититѣ андарти, та да не могатъ турцитѣ даустановятъ, че въ селото е имало и комити. Съ
помощьта на селяиитѣ на чело съ героинята Тана
Василева Кировска, хвърлятъ труповетѣ въ запаленитѣ плѣвни и заличаватъ следитѣ имъ Гърцитѣ дадоха въ това сражение 40 души убити.
Двамата герои съ обгорѣли очи се изтеглятъ и
заминаватъ за България на лѣчение. Следъ оздравяването имъ двамата ставатъ фурнаджии въ гр.
Пазарджикъ.
Презъ балканската война, двамàтъ взиматъ
участие въ македоноодринското опълчение. Наумъ
Костовъ показва извънредна храбрость презъ всичкитѣ сражения и бива награденъ съ кръстъ за
храбрость и съ чинъ подофицеръ. Следъ балканската
война се завръща пакъ въ Пàзарджикъ
Презъ 1927 год. Наумъ Костовъ копнеещъ
да види родния си край, възползванъ отъ закона
за изселването, получава паспортъ отъ смѣсената
комисия и заминава за родния си край, ужъ поликвидация на имота си. Въ гр. Х(>упиЩа бидейки въ весело настроение Наумъ неможе да се
стърпи и предъ най-многолюдното кафене изпѣва
македонския маршъ яИзгрѣй зора на свободата".
Гръцката полиция се явяваи настоява да спре, повеже такива пѣсни сж забранени като не взематъ
друга мѣрка спрямо него, áа да н е. се изложатъ
предъ ^мѣсената комисия, която по това време
заседава въ гр. Хрупища, но си ввематъ добра
бележка зá това. При заминаването му за България полицията предупреждава пограничнитѣ, влзсти, и, когато Наумъ Кострвъ стига на границата
(Следва на 11 стр.)
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Спиро Ивановъ Хаджиевъ
Р иДеНЪ^ През^ янУарий 1873 год. въ с. Вишени
Костурско, Спиро Ив. Хаджиевъ е единъотъ
безспирнитѣ смѣлци съ упорито народностно съзнание, изпиталъ и преживѣлъ всички премеждия
въ освободителнитѣ ни борби срещу поробители^гѣ и орждията на чуждата пропагендв въ Костурския районъ.
. Синъ на родолюбиво семейство, още съ основаването на тайната В. М. О. Р. О. Спиро Ив.
Хаджиевъ е единъ отъ първитѣ легални членове
на организацията въ родното му село. Като такъвъ той се е отличилъ въ всѣко отношение зв
подготовката и на Илинденското възстание презъ
.1903 год. Поради тази му дейность, съвмѣстно съ
легалното ржков. тѣло на- организацията въ с.
Вишени при съставъ: свещеникъ Типо п. Кочевъ,
Христо Караиорговъ и Митрето Бакрвчевъ, още
преди Илинденското възстание Спиро е избранъ и
провъзгласенъ отъ районното горско революционно началство за войвода на Вишенската чета.
чСтроенъ, съ развито тѣлосложение, пъргавъ
и смѣлъ стрелецъ, при обявяввне нв възстанието
Спиро напълно е опрввдалъ даденото му довѣрие.
Като селски войвода съ 45 момчета отъ с. Више-ни — въоржжени съ свои срѣдства, по нареждане
на горското районно нвчалство. ведно съ селскитѣ чети отъ съседнитѣ села, презъ нощьта срещу
Св. Илия Спиро обсажда и напада казармата нв
квавтируващия съ надъ 150 души турски аскеръ
•въ Вишени Разгроменъ, вскерътъ въ безпорядъкъ
-се пръсналъ и прибралъ въ Крстуръ. Вишени е
обявено за свободно и съ пристигането на горското началство е развѣто и революционното знаме
Още по-усърдно Спиро Ив/ Хаджиевъ се е
отличилъ заедно съ четата си и въ сраженията
при общитѣ революционни акции, съвмѣстно съ
селскитѣ чети отъ .Корещата" и „Пополе“, начело
съ горскитѣ районни началници й воеводи Ив.
Поповъ, М. Розовъ и Лвзаръ п. Трайковъ при нападението на турския гарнизонъ въ с. Прекопана,
при опожаряването на турското с. Капещица, при
превземането на градеца Кдисура (Влахо Клисура)
и Невеска (Мдминистративни центрове — мюдур(Продължение) отъ 10 стр.)
'свалйтъ го о тъ вагона и го отвеждатъ въ участъка, кждето му налагатъ такъвъ побой, че получава сътресение на мозъка, отъ което дълго се
лѣкува, но не можа да се излѣкува, вследствие
ня което последва ранната му смърть. .
Богъ да го прости, вѣчна му памятъ.
Покойниятъ до смъртьтà' си не прествваше
живо ла се интересува за родния край.Тойбѣше
най-реввостниятъ членъ на мзкеденското братство,
македоноодринското очълчение и подофицерското
дружество въ гр. Пазарджикъ.
Той купуваше всички списания и брошури,
занимаваше се съ македонския въпросъ, и си образува елна много. богата библиотека. Както приживе ми се изповѣдваш?, едничката му мечта бѣше да види свободенѣ родния си край, и да подари богатата си библиотека на читалищетр въ
Хрупища, — ц е н т ъ р ъ на Костенарийския
районъ, но уви, не можа да дочака тази радость.
Кирякъ Шкуртовъ.

:у:в^?а„ГижГо^о-пр„и.дгѣт ° ^ “ -л°кви'V
МРо

~ Т„'о.ПРеЗЪ ВРеН“ Н>
При прекратяване на възстаниета
врий 1903 г. — четата му, както и другитѣ че°ти*
се разформирова и вследствие общата амнисти»
момчетата се Легализиратъ въ с. Вишени.
стия
Спиро. обаче^ ведно съ Митрето Огненовъ,
Спасе Пувковъ н Йото Ничовъ - него.и четнищ
се присъединяватъ къмъ отряда на Борисъ Сарв<ровъ и емигриратъ въ България,
Презъ 1908 г., възползуванъ отъ провъзгласения младотурски хуриетъ. Спиро Ив. Хаджиевъ
се връща въ родното си село Вишени, което презъ
възстанието бѣше немилостиво ограбено и опожарено отъ турския аскеръ, но следъ това наново
възстановено съ труда и личнитѣ срѣдства на жителитѣ му.
Пâради своето мѣстоположение и величина
** Н0ДЪ 250 чисто български кжщи — презъ младотурския режимъ Вишени стана обектъ на злокобната гръцка пропаганда, на андартскитѣ въоржжени банди, изпратени отъ Атина въ разпореждане на Костурсния влвдика Каравангелисъ, и на
гръцкия консулъ въ Битоля. Борбата съ тѣзи чети
наложи голѣми грижи на българското население
и нови жертви. И тукъ съ своята прозорливость и
опитность, и съ своята смѣлость като безпогрѣшенъ стрелецъ Спиро се е прояаилъ при сломяване металоманията на андартскитѣ чети. Съ своята
вѣрна нова. манлихера той спасява Вишени не
само отъ насилственото заставяне населението да
мине подъ лоното на патриаршията, но и отъ ново
опожеряране на селото и отъ масово избиване на
населението.
Като характеристика за тази му дейность, ще
си позволя да.цитирамъ едно писмо изповѣдь на
Спиро Ив. Хаджиевъ до своя интименъ другерь
отъ детинство, Ивенъ Аргировъ Гилевъ въ Варне.
Презъ 1908г.следъвъзстениетогръцкиятъ владика въ Костуръ, увѣренъ, че е настжпилъудобния
моментъ да застави българитѣ въселото да минвтъ
подъ лоното на патрика, т. е. да станатъ гъркомени,
бѣше докервлъ отъ Гърция андартски чети въ негово
разпореждане — всички съ месечни заплати. 3а
сжщата • цель владиквте бѣше създелъ и мреже
отъ подкупени свои тейни егенти^т- гъркомани,
сжщо съ голѣми месечни заплати сь селета.
.Единъ день били събрани въ гръцката Митрополия всички гъркомански егенти и ренегвти
нв гръцката пропвгеняа отъ селата въ Костурсквта околия не тайно засндение, въ което присжтствували и двамата кепитани нв андертскитѣ чети Василисъ и Яни. Владиката Каравангелисъ упрекнвлъ
агентигѣ си въ безцействие, квто имъ казалъ заканително, че отъ тѣхъ той иска вече дѣла, а не
лрездни думи и донесения. . . Въ товв събрвние
били извикени и келайджиитѣ елбенци Георги и
Коста, които обикаляха селете,
— Какво сакате да направимъ, Агио Геронд е? — възразилъ му .ренегатътъ Рйсте Жекате
отъ с. Шестеово.
— Ще запвлите и ще изгорите с. Вишени,
това омразно гнѣздо и центъръ на българщинета.
Искамъ да стане пепель и нищо дв не оствне отъ
него —.отвърналъ троснвто владикате, и приба-
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вилъ: „Щомъ изгоримъ Вишени, бългероглвсниV
отъ другитѣ села веднага ще се стрѣснвгь
лесно ще ги заставимъ да се откажвтъ за ви
отъ бългврскитѣ попоВе и дасквли. Дко не напр
вите 'грвá, нѣма да ви се плаща вече ника в
^ ^ „ Р и с т е Ж аката отъ Шестоево — пиШ*
Ив. Хаджиевъ — бѣше вгентъ нв гръцкия
а
ка, а едновременно и таенъ плвтенъ шп
турския каймакаминъ въ Костуръ. П о не*"°®° „
дателство пострâдвха много нвивни бълг Р о_ 0ва
бѣха заставени дВ станатъ и гърком
•
той и по смѣло е възразилъ на гръцкия влвдик ,
като МV к
а
з
а
л
ъ
_
— Дгио Геронде 1 Българитѣ въ с. Вишеии
сж упориГи и не е лесно дв извършимъ товв. Щ е
ни избиятъ до ецинъ, вко отидемъ. • •
— Единъ дв не останете, но трѣовв дв из*
пълните товв нзреждвне, нвдменно кззвлъ влздиката и добзвилъ: Звтовв ви се плвща прескжпо.
Който е стрвхливецъ, дв се мвхне още сега, дв не
го виждвмъ вече. . .
„Взели решение нв всѣкв ценз дв изгорчтъ
Вишени. Всичко това узчвхъ — пояснявв Спиро —
отъ единъ старъ човѣкъ отъ с. Шестеово. който
следъ нѣколко дни дойде въ селото и ми двде
писмо въ звтворенъ пликъ, —■ вдмсйрано до
църковно-училищното нвстоятелство. Огквзв се, че
писмото е нз Ристе Жвквтв. Съдържвние:
„Господа Вишенци, яска като гръкомвнъ и
шпионинъ, прзвилъ сумъ лоши рвботи, но нв
васка като добри комшии на моето село, свквмъ
да ви нзпрзвамъ добро. Знзйте, бракя, оти утре
ке греде (ще дойце) въ селото ваше аскеръ отъ
Костуръ. Ке ви трзжвтъ пушкитѣ. Мвжитѣ дз не
се нвмѣрятъ во селото ви; звщото ке ве мзчвтъ у
впсвнв дв кажете квде е укриено оружието ви."
иВечерьтв, — продължзвз Спиро — събрвхъ
въ училището ни селянитѣ, нв които прочетохъ
"писмото. Намѣриха се нзивници д з му повѣрватъ.
Но азъ схвзнзхъ, че съ това писмо ни се крои
йѣщо лошо и кззахъ: — Това е голѣмз дубарз,
(игрз) бракя селяни! Дз не се мвмимъ да вѣрваме,
вми да вземемъ мѣрки, та, ако селото ни бжде
нападнато отъ гръцкзтз чета, да помнятъ синковцитѣ, кога Сж идвзли въ Вишени. Мко дойде
вскеръ, ще го посрещнемъ и изпрвтимъ, както му
е редз, съ осулъ. Язъ нзучихъ, че гръцкиятъ влвдикз звповѣдвлъ андвртитѣ дз изгорятъ селото
ни и дв ни избиятъ. Ззтовз не трѣбва дз спимъ
и да вѣрвзме Мз такива писма, Тѣзи синковци по
този нзчинъ искатъ да не сме въ село, тв когато
дойдвтъ, да изпълнятъ по-лесно своя плáнъ.
По-натвкъ въ писмото се казва: „Зажалость,
повече отъ селянитѣ сж повѣрвали нв писмото нв
Жоквтв и още въ тъмно сутриньта бѣхз се пръснвли изъ полето и въ горзтз. Узнзли това и предползгайки, че въ Вишени нѣма мжже, къмъ обѣдъ
откъмъ Вичъ се явявв гръцкзта чета, пръсвв се
въ веригз и нзближзвз селото.
»Щ°мъ се увѣрихъ въ товв, извздихъ манлихеркатв си, препасахъ пзтрондашв и казвхъ : иЧакайте, синковци. . . 1 Ззслонихъ се въ кжщи и видѣхъ, че женитѣ отъ горнатз мвхвлв, звдигнвли
малкитѣ си децв, и бѣгагь. Дѣдо Колю Илчовъ,
чиято кжща е въ крвя на селото, щомъ видѣлъ,
че ондвртитѣ наближвватъ да влѣзвтъ въ селото,
отъ кжщв на кжща вика изуменъ на всички да
ѣгвть. Доде и у несъ. Чухъ гърмежи и научихъ-
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че 16 цуши отъ бѣгвщ итѣ жени и мжже били избити съ залпове въ полето.
/
■Прехвърлихъ се въ Бвкрвчевв^в кжща, въ
долния край нв Вишени — тя бѣ изгоренв преди
възстзнието презъ 1903 г. отъ турцйтѣ и видѣхъ*
че 5 отъ бѣгащ итѣ жени — звловени, приквзвзтъ
сь квпитвна на четатв. Последниятъ ги разпитвалъ^
кзкто ми съобщихв на другия день. кж де е кжщвтз нв п. Трифонъ и твя на Спвсето бакалинв.
„Зз дз не убия женитѣ, звлегнвхъ въ Бвкрачоввтв ливздз. Още не тръгнзли, насочихъ пушквтв си и отъ първия куршумъ падна като круш в,
капитвнътъ нв четвта Василиосъ. Ж енитѣ избѣ
гахв. Лндзртитѣ, които бѣха съ капитвнв, веднвга
се пръснахв. Сзмо секретзрьтъ му Георгиосъ успѣ
да звеме позиция срещу мене,.но щ ом ъ си подвде
глвввта дз види квкво ствва, съ втория си куршумъ
го улучихъ въ челото и пвднв недвлечъ отъ своя
капитанъ. Съ третия куршумъ поввлихъ и единъ
отъ андвртитѣ, който бѣш е сполучилъ дв се добере до кжщвтв на Динетр Голегвш овъ, въ моментвГ когвто се готвѣше да я звпвли съ сухи
пръчки и гвзь.
„Други вндарти бѣха нвближили горния край.
нз селото, отъ кждето се чуваха гърмежи. Тѣ се
готвѣли дз звпзлятъ крвйнитѣ кжщи.
,Е два тогввв, другиятъ квпитвнъ Яни, който
командуваше подпалването и изгарянето на селото ни, разб рал ъ положението и звпитвлъ звгрижено: — Ти егине бре педиму? О квпитвносъ тоскотосвнъI (Какво става, бре момчетв? Капитана
го убихз I О Георгиосъ граматео пвйI (И секретеря .
Георги убихв).
Товв е чулъ Търпето Кочовъ, който билъ ВV
кжщвтв си, когато се приближавали вече дв я запалятъ отъ вънъ„,— пояснява въ писмото си Спиро
и продълж ава:
«Тогввв отправихъ и нему единъ курш умъ,
но само раненъ е извикалъ:
— Ти егине? Ке емена м елавосàнъI (Кекво:
станв? И мене рвнихзI) Бѣгвйте — извикалъ по
гръцки нз андзртитѣ около него, които бѣхз на
хлули ^ъ оградитѣ нв крвйнитѣ кжщи. „Тѣзи
куршуми не сж отъ селяни. Четири пушки изгърмѣха и трима огъ насъ загинаха. Издадени сме.
Въ селото има комити,.ше ни избиятъ. . .“
Накрвя въ писмото си Спиро Ив. ХаджиевV
казва: „Гръцкитѣ андврти, придружени отъ мили-.ционери — орждия цз Костурския гръцки владика
и плячкаджии, бѣха надъ I щ души. Още съ падзнето нз капитана имъ и неговия секретарь, обаче, кзто посрани се пръснвхз въ бѣгс^тво към ъ
Вйчъ.пл., преследвани съ юржжие само отъ нѣколко по смѣли вишенци. Нв другия день, въ
мѣстностьта ,Л ипчени“ и около върха Вичъ в ъ /
плзнината бѣха намѣрени труповетѣ на повече о т ъ
17 души отъ тѣ зи гръцки ,ге р о и “.
Такз, само с > първитѣ четири изстрела на
Спиро Ив. Хаджиевъ с ^ спасени н ад ъ 2Ь0 кжщи
огь опожаряване въ с. Вйшени, сл ед ъ катЬ Й селото е дало 9 жени и 3 мжже убити, и 7 жени
ранени при обсажданего на селото отъ вндартитѣ
а именно:
з) Убиотй:^Василица Кочова и Кузовица Кочовв (етърви), Иорговицв Влашова и снахв й Досте
Кирякова (Киряковица), Султвнв М внджукова, Катв
Ристовицв Искирова и дъщ еря й Гоча, Петревица
Гилевз и дъщеря й Сиа, Василето М арковъ, Ввси*
лето Калковъ и Стоянето Никовичинъ.

б) Рàнени: Петровицв Искирова, Григорица
Мвркова, ВасилицеГ Мельова и Стояница Никови•чина.*
, г
Тѣзи и други подробности за борбитѣ въ
Вишени и дейностьта нв Спиро, като незвмѣнимъ
боеви стрелецъ, ми е разправялъ въ чести разго
вори и Иванъ Аргировъ Гилевъ, като съвременникъ
55
°ТЬ заслужилитѣ дейци на бившата
В. М. О Р. О. въ родното му село ВиШени, сега
житель и членъ нв Илинденската организация въ
Варна.
Спиро Ив. Хаджиевъ сега е надъ 70 год,
възрасть, заселенъ катд бѣжанецъ въ с. Троицв
— Преславска околия, съ 3 сина (Тома, Дтанасъ
и Хиралампи) и 2 дъщери (Калиопа и Славка) —
всички оженени, съ 10 внуци, които се радватъ
на добро здраве. Поради дароввнието му на прия*
тенъ събеседникъ и пословичного му гостоприем*ство на добъръ домакинъ въ с. Троица, той сега

съВи"е3тВо дѣдо ВСпиПД " и вСпНр°иИ " ‘С' дни,ѣ око'IИ"
р«сть, съ своето завидио здраве и Тѣлосложе^ние
той не се е отказалъ отъ необходииив трГдI и
грижи нв добъръ земедѣлецъ. Въпрѣки дсичко
проникнвтъ отъ съзнанието си и дълбокв вѣра въ
историческото предопредѣление на България не
е престаналъ де мисли и се интересув, за бкпещето ив своя роденъ кжтъ. Той е члекъ „ на
Илинденската организация. При всѣка среща и
писма до приятели и познати, Спиро съ увлечение
разказва за преживѣлицитѣ си като членъ на
бившатâ В. М..О. Р. О. въ родното му с. Вишени.
Не по-малко интересна е съ разказитѣ си за всички премеждия въ освободителната ни борба въ
Костурско и неговата примѣрна съпруга баба
Софка.
'
*
Хр. Настевъ

С и м е о н ъ С т е ф а н о в ъ - Д а ск а л а
Роденъ къмъ 1870 г. въ с. Търновецъ Кратовско, като презъ сънь сц спомня войскитѣ,
които сж. плячкосвали селата презъ време на
Освободителната война 1877 г. Поотрасналъ, той
заминава .по гурбетъ и завършва въ София презъ
1895 год. II класъ. Връща се въ родното си село
и бива назначенъ учнтель въ с. Страцинъ, следъ
товд въ Плешинци, Горно Кратово, а презъ
1903/4 год. се отваря училище въ родното му
село. и той е учитель.
Помѣщение нѣма и неговата кжща става
училище. Стига му една стая за живѣене съ
жена и две деца, а дветѣ стаи сж дадени
за учнлище. Направя чинове, купува картини по
естествена история и създава и недѣлно училище
и рѣдко има селянинъ, който да не знае и сега
да си напише поне едно писмо.
Презъ 1905 г. сръбската пропаганда почва да
пръска луди пари, да търси и купува черни души,
да посръбва бългáрски села. Ехъ, такива се намиратъ навсѣкжде. Съседнитѣ села Оторщица,
Ранковци, Дренъкъ и други вече бѣха посърбени.
Идва се къмъ Търновецъ. За голѣма тѣхва изненада тукъ намиратъ канара, о която се ризбиватъ всички опити. Кога съ увещание, кога съ
заплаха учительтъ пази и брани българството,
селото си. Нито заплашванията че ще бжде направенъ на прахъ и пепель, нито многото сърбско
злато. Щедро обещавано, помагатъ. Селото се пази
здраво непокжтнато. Не веднажъ въ селекитѣ съ-.
брания чуваха . даскала да казва: .българинъ
съмъ се родилъ и българинъ ще си умра!“ Не
ведн.ажъ на сърбскитѣ чети, които отиваха отъ
Паланечката околия за единственото сърбоманско
село въ Кратовско—Щалковица, биваше устройвана
засада въ Търновецъ. Веднажъ дори имъ отнеха
единъ откраднатъ конь, тежко раниха единъ отъ
водачитѣ имъ, който едва е билъ замъкнятъ отъ
другнритѣ сц презъ нощьта.
Сърбскитѣ главатари бѣха подлудѣли отъ
„твърдоглавието* на даскала. Устройватъ му нѣколко засади, правятъ се опити да бжде подмаменъ. заловенѣ и заведенъ при тѣхъ Много
искали да го видятъ що за човѣкъ е, какъ така
той не иска да се подчици на тѣкнитѣ приоми,
не иска да промѣни народностьта си. На 7 юний

1907 год., следъ като подкупватъ нѣкои отъ селянитѣ, многобройна сърбска четв го нападна въ
жилището му ноще. Сполучва да избѣга, но
тежко раненъ. Запалватъ хамбара и обора му,
опитватъ се да избиятъ жена му и децата му и
да подпалятъ кжщата му, но отъ селото започнаха оттукъ-отамъ да се обаждатъ селскитѣ четници.
и сърбската чета избѣгва. Той облѣнъ въ кърви
— една рана на рáмото, а китката на дѣсната му
ржка напълно раздробена — стои и мисли.
Бива изпратенъ на лѣчение въ Скопие, а оттамъ въ държавна болница въ Солунъ. Всички
сж се очудвали съ неговото търпение. При операциитѣ не охна. Поради недоброто гледане раната гангранясва и се налага ржката да бжде отрѣзана до лакътя. Презъ августъ се връща въ.
селото си безъ дѣсна ржка. Мжка му бѣ — не може
да пише, не може да учи децата. Неговиятъ духъ
не се прекланя, не се отчайва. Почва да се учи
да пише съ лѣвата ржка. До началото на новата
учебна година се научва.
Презъ 1907/8 год. пакъ е учитель въ родното сн
село. Сполетѣлото го нещастие не го отблъсва
отъ Организацията, напротивъ, заработва съ още
по-готѣмъ жаръ. Сега той съ кръвьта си подпечата дѣлото. Сърбитѣ не преставатъ пристжпитѣ си за посърбяване на Търеовецъ, за да могатъ
оттамъ да нахлуятъ въ Кратовска околия. Но
едноржкия учитель е на поста си. Не веднажъ
бързи куриери тичатъ и намиратъ районната чета,
която идва и спасява селото.
Хуриета 1908 год. Настжява отдихъ. За
мигъ мнозина се излъгаха и повѣрваха. Събира се
оржжието. Нечувани изтезания. Даскалътъ е пакъ на
поста си: окуражава малодушнитѣ, води бърза
преписка съ районнитѣ чети. Не веднажъ е запо
дозиранъи битъ отъ турцитѣ,
1912 год. Сръбскитѣ войски идватъ презъ
Кюстендилъ — съюзници на България за освобождаване на Македония. Даскалътъ ги посрѣща
съ отворени обятия.
п___ _
Началото на месецъ ноемврий 1912 г. Селско
събрание до учнлището (кжщата на Даскала). Настръхнали слущатъ какво били заповѣдали отъ
общината: нѣма вече да се говори за българи,
всички трѣбва да се казватъ сърби. Наказание
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има за ония, които не се подчинятъ. Всички
с е споглеждатъ, омърлушени, отчаяни. Става м
скадътъ и заявява.
«ДадоХъ едната Си ржка, ще дамъ и ГЛ^|I&
си, но ще си рстана българинъ“. Всички
Р
пнали отъ смѣлостьта му»
Св. Никола. Даскълътъ заедно съ В*Р0*™ **
първенци биватъ затворени.' Подлагатъ ги
квиаация. Боятъ е дребна работа, връ
ране
цетѣ презъ лактитѣ отзадъ и П0СЛ^ "Р
?
колъ и въртене до пропукване напо^ иа^ т Г1V.
сжщо стара работа. съ нея йе ве^днаж
У
жеха и некултурнитѣ турцц. Сега Миланъ’ ®°!ело"
вичъ, сръбскр учитель. временно назначеи* *
вогя (секретарь на общината) измисля ново изте
зание. Съблича жертвитѣ голи и ги извежда вънъ
презъ мразовитатг декемврийска нощь.
стоятъ до като не се отрекатъ отъ бългаРстн° п°
си. Мнозина заплатиха съ живота си:щомъдоид
лѣтото и тѣ йе можаха д а -изтраятъ. умрѣха съ
проклятие на уста. Даскалътъ и тукъ изтрая.
Нито боя, нито студа можаха да го накаратъ да
каже спасителната дума: .сърбинъ съмъ.
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иМного обичамъ търло съ яглета и училище
съ деца I“
По щастливъ отъ него нѣма. Заработва съ
младенчески жарь.
Но, злощастиа сддба на българския народъ!
1918 г. Наново се върщатъ сърбитѣ. За него настава мракъ. Наставатъ тежки и мжчителни дниВсѣки день виканъ, хоканъ, битъ отъ развилнъ.
литѣ се сърби. Нѣкога по два-три пдти на день
извикванъ въ общината да каже кжде е синъ му
войникъ отъ българската войска. Да каж е! п о
какво да каже, когато • и неговото бащинскосърдце е облѣто в ъ кръвь по свиднц рожбя, за
която нищо не знаеI Петнадесеть годишната му
дъщеря умира и той остава самъ съ жена.си.
Не веднажъ посрѣдъ нощь бива събуж данъ
отъ сръбскитѣ чети. Тѣ блъскатъ вратата дя
отвори, а следъ като отвори, го биятъ защо е
отворилъ—нали.има заповѣдь да не се отваря! . . .

‘Единъ день прибиратъ всичкитѣ му книги,
занасятъ ги въ Кратово и вече. не ги вижда. Намѣриха най болното мѣсто. Ако съ удари, с ъ
камшици, съ постояннитѣ претръсвания не моПодъ силна стража бива закаранъ въ Кра- жаха да го сломятъ, съ отнемането на българтово и хвърленъ въ едно подземие. Три месеци скитѣ книги постигнаха това. Грохналъ вече^
тамъ лежи, Застжпничеството на видни кратовци прибира се вечерь въ кжщи, по старъ навикъ
спОмага за освобождаването му. Връща* се въ дири книга и като не намира, — той знае че нѣмâ
клуШи изнемощѣлъ, но все съ бодъръ духъ и да намѣри, — дълбока' въздишка се открътва отъ
вѣра въ справедливостьта. Не е вече учитель, от- измжченитѣ му гърди. Но ни за мигъ го напуща
дава се на земедѣлие. Жена му работи въ полето, вѣрата въ тържеството на правдатá. У жена му
а той пасе добитъка си. Учительтъ става гове- настава отчаяние, тя моли да преклони глава, да
дарь.
каже, че е сърбинъ, да каже сáмо на уста, а
На св. Троица‘1913 год. наново бива аресту- той: Не! . . .
ванъ. Причини: българинъ е, опасенъ е. Два меПрезъ зимата на 1933 год. заболѣва и на .Щ
сеца до семейството му най-различни слухове се
априлъ склопва очи.
пръскатъ.
Склопи очи, безъ да можа да види единстве*
Единъ день се връща въ клшш бледъ, из- ното си чедо, останало въ свободна България,
питъ, но съ огънь въ очитѣ и вѣра въ душата. склопи очи безъ да види постигната свободата на
Пакъ му предлагатъ да стане сърбски учитель своята родина, за която тъй много работи, за
която тъй много страда и даде часть о т ъ тѣлото
Поставенъ е подъ постояненъ надзоръ.
си. И последнитѣ му думи бѣха за България, за
1915 г. Мраченъ октомврийски день. Заста- българското! . . .
налъ съ сина си наединъ ридъ съ трепетътой гле\
Тамъ надъ Македония днесъ се вѣе българда какъ по шосето Крива Паланка — Страцинъ
настжпватъ българскитѣ войски Вечерьта пръвъ ския трицвѣтъ, родния гороръ тамъ днесъ е свостава водачъ на една рота отъ 11 пех. сливенски боденъ, българскитѣ училища пакъ сж отворени
полкъ и ги завежда до сръбскитѣ позиции На и хиляди хиляди бълга{)ски деца учатъ родния
следния день сърбитѣ сж прогонени. Той е на си езикъ. Той о тъ висинитѣ нáблюдава и отдава
седмото еебе. Радостенъ, подмладенъ. Въ ново? хвала на Създателя. Радва се на родната своосвободенитѣземисенастаняватъюя и оня, той — бода! . . .
скромниятъ и твърде много заслужилъ — е забраПризнателнитѣ му ученици укичиха съ имевенъ/Той е радостанъ, — онова за което работи,
1за което даде часть отъ тѣлото си, лѣ кръвьта то му новото българско училище въ с. Търно~
си, се сбддна. Презъ мартъ 1916 г. е назначенъ вецъ.
секретарь-бирникъ въ въ Страцинъ, а въ началото
Хвала имъ!
иа учебната 1916/17 г. учитель въ сдщото село.
Следъ три години той е пакъ при децата.
Младенъ С. Даскаловъ

*»
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ЯНОРУДА
Времето крачи напредъ а заедно съ него
идватъ и културнитѣ придобивкн. Якоруда е
село заселено всдѣдъ извори.тѣ на р. Мѣста _

единъ катранджйя. (Нà снимката — катранджия,
'кбйто продава катрайъ на селянитѣ.)

Часть отъ Якоруда
въ „Родопитѣ“ и „Рила“. Селото брои около 5000
душй жители. Ц ентърътъ на селото е вече благоустроенъ съ доста масивни и красиви лостройки, съ широки улици и модеренъ водопроводъ и
електр. централа. Но намиратъ се още. останали
о тъ старйтѣ кжщи на Якоруда. Крдсиви изгледи,
възд у х ъ — кристално чисти. Населенйе здраво
ингелигентно. О тъ памтивѣка населението на
селото се прехранваше отъ продажба на ка
транъ, който Якорудчени разнасяха на коне
изъ цѣла БълГария. Това занятие на Якорудчени е сега доста замрѣло, поради товаче повечето коли въ България сж по насто
лщ емъ с ъ желѣзни оси, които се мажатъ съ
смазка. Иде деньтъ когато не ще има нито

Якоруда, освенъ другитѣ придобнвкн, има
ученическа духова музика, съ която се гордѣе
селото: съ нея се посрещатъ видни хора. Тя весели мало и голѣмо.

Фима Димитрова Нишанджиева
На 1. II. н. г. на 82 годишна възрасть починала е въ гр. Кочани известната на българското
наееление въ кочанския край баба Фима Нишанджиева, която отъ най ранната своя възрасть е
работила за освобождението на македонския българинъ. Смѣла и безстрашна, тя е била «ъ постоянна връзка съ войводитѣ Симеонъ Клинчарски,
Коле Сарафски. Ефремъ Чучковъ, Никола Гулевъ,
Тодоръ Длександровъ и домътъ й е билъ свърталище
на четници и работници въ революционнвта орган.
Когато не веднажъ мжжътъ й и синъ й сж
попадали въ затвора. като вѣрующа християнка,
тя служи литургИи въ черква не само за своитѣ,
но и за всички, които сж имали нещастието.да бж»
датъ въ ржцетѣ на престжпната власть. Презъ
1923/4 год Кочани бѣ подложено на особено жестоки преследвания отъ страна на сърбитѣ. Паметни ще останатъ за всички смѣлитѣ постжпки,
които баба Фима е предприела веднр съ грвждонството за избавление на пресIгедванитѣ, Коит© зла
участь е очаквала. Носителка нв бългврскитѣ иде1али, тя не е изпускала нито едйнъ случáй Дв манифестира своитѣ родолюбиви чувства при скръбь
и радость за бъпгарския народъ. На 10. X. м. г.
5,

Iри поклоНението на македонската депутация предъ
роба на 0 ’Бозе починалия нашъ царь освобсди•ель и обединитель направи силно впечатление на
Iсички коливото, което бѣ поднесено зв Богь да
юости. Грамадна една старинна тепсия съ диаме■ъръ около метъръ нарочно избранъ кочански
>ризъ обсипанъ цѣль съ захарь бѣ поднасянъ на
,рисжствуюшитѣ. Торв бѣ дѣло нв баба Фима.
Iието сърдце не можа да преболѣе тежката зауба, която цѣлиятъ български народъ понесе. загуIв която тя не звбрави дори до предсмъртния си часъ.
За славното й погребение и свмата нрирода
;зе участие. При великолепно пролѣтно време на
ърво мѣсто всрѣдѣ почти цѣлото граждвнство
ичеха официалнитѣ лица: Господинъ пикола коIвровъ. областенъ 'директоръ на разположение, г.
Iколийскиятъ управитель, кмета на града и по(ощника му- г. г. Караколевъ и ДжИдровъ, окол.
гррномъ г. ЙовчевъГКомендантътъна града поруч.
[азанджйевъ. Дйрекгорътъ на гимназията г.Гавриювъ, много. Ч й й о в н и ц и и видни граждани.
Б о г ъ да прости баба Фима. Вѣчнв да бжде
Iейната пвметьI
,
Нешитѣ съболезнования къмъ опечаленитѣ.

С ъ д ь р ж а н и е :

цсз

1 Къмъ г. г. абонатитѣ —т Р ед акц и ята
2. Иоследни минути
ревизионната чета въ Битолския револю ц.
окржгъ — Христо Настевъ
4. Изъ дневника на Василъ Ч екаларовъ
Лазо Киселинчевъ
5. Бездомници — Ружа Мелети
6. Клетвата — К. Хр.
7. Наум^ Костовъ — Кирякъ Ш куртовъ
а Спиро Ивановъ Х адж иевъ — Хр. Настевъ
9. Симеонъ Стефановъ — Д аскала
Младенъ С. Даскаловъ
10. Якоруда
11. Фима Димитрова Нишанджиева
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