КЪМЪ ЧИТАТЕЛИР6.
Наетоящитѣ ми „ спомени “ ся. писани'прѣзъ
1903 година. Ако днесъ тѣ могатъ да видятъ бѣлъ свѣтъ,
то е благодарение на свободата, която отечеството ни спе
чели съ провъзгласената на 11 юлий м. г. Конституция .
До тая дата ние всички отомански народи , потиснати
подъ гнета на тираническия режимъ, задушавахме се едни

други. По край пятнитѣ бѣлѣжкп въ тая книга ся помѣстени й разкази за начина , по който бившиятъ султанъ
Хамидъ потуши

възстанието въ юго-западна Македония

прѣзъ 1903 година. Но днесъ ние се отвращаваме отъ спо-

менитѣ 8а деспотическото минало и , като граждани на
свободна държава, забравяме плѣменнитѣ си вражди и
ряпа за ряка вървимъ вЪ пятя на напрѣдъка и културата.

*
Скопие,
25. Септвмврий 1909 г.

Нединъ .
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Бѣше 5 ноемврий 1903 година, срѣда. Слаби слън
чеви л&чи, тихъ юженъ вѣтрецъ, тукъ тамѣ по небосклона мал
ки облачета—ето ви едпнъ приятенъ есененъ день. Ние зехме
шосето за къмъ с. Негочани. Всички ездѣхме на коне. Дѣдо вла
дика* имаше хубавъ червенпкъвъ конь .Дружината ни бѣ доста
разнообразна и внушителна. Единъ полицейски агентъ, единъ жандармерийски офицеринъ и трима конни жандарми бѣха изпра
тени отъ страна на властьта да придружаватъ владиката. Отъ
своя страна дѣдо владика бѣше ангажиралъ мене и о. П. да му
помагаме’ при раздаване на помощи за пострадалото отъ въз сганието българско население. Той водѣше съ себе и своя слуга
Андонъ. Нищо не нарушаваше дневната тишина—само тропотътъ на конетѣ далечъ се слушаше по шосето . Отъ врѣме на
врѣме изхвъркваха гладни Брани, накацали по посърналитѣ
върби отъ двѣтѣ страни на шосето. Най-сетнѣ дѣдо владика ту
ри край на мълчанието, като прѣдложи една цигара на офицерина.
Ето ни вече край черквата на с. Кравари. Тукъ слѣзнахме отъ
конетѣ, за да ги приготвимъ за по дълъгъ па;ть . Сега пжтьтъ
ни стана по’ приятенъ. По шосето срѣщахме солдати, които се
връіцаха въ града, селяни отъ близкитѣ села . Нъ и вѣтърътъ
се промѣни. Той стана доста хладенъ, а азъ, като не навикналъ
Тна дълги разходки, разболѣхъ се. При менъ останаха о. 11.
и слугата . На п&тя ни застигнаха хората, които jiapaxa натрваренитѣ за помощи вещи . Съ тѣхъ вървѣше и единъ сува-
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рия. Азъ взехъ нѣкои лѣкарства и се рѣшихъ да не губя врѣме.
Дѣдо владика не се виждаше. Той заедно съ хората отъ власть:
та бѣше стигналъ въ с . Негочани и слѣзналъ въ къщата на
селския чорбаджия. Когато ние влѣзнахме въ селото, видѣхме
да се трупатъ на купове солдати по вратитѣ п прозорцитѣ на
селскитѣ ханища . Тукъ квартируваше единъ табуръ войска .
Офицеринътъ на табура посѣти дѣдо владика . Слѣдъ кжса ед
на почивка ние бѣхме на п&ть за с. Росенъ, дѣто кроехме да
прѣнощуваме. Отъ Битоля до Росенъ има около 6 часа пжть .
Бѣхме изминали половината . Деньтъ бѣ навалилъ . Започнахме
усилено да караме . Па и дъждецъ ни поръсваше. Почвата взе
да става вълнообразна. Задъ едипъ отъ низкитѣ хълмове се крие
ше селото Неокази. Прѣхвърлихме желѣзничния мостъ, а шо
сето остана задъ насъ . Далечъ изъ подъ облацитѣ снопъ слън
чеви лжчи озаряваше една часть отъ полето . Слънцето набли
жаваше да се скрие задъ гиганскитѣ планини на западъ . Камбанптѣ зазвониха. Всички· селяни, на чело съ селскитѣ чорба
джии, бѣха излѣзли да посрѣщнатъ дѣдо владика . Нпе бѣхме
вечевъ е. Росенъ . Това село брои, около 70 български кхщи
и цѣлото е чифликъ на братя Робеви отъ Битоля . Тукъ намѣрихме сърдеченъ приемъ въ кулата на г-да Н. и П. Робеви .
Тая вечерь азъ се запознахъ по-отблизо съ хората оіъ
властьта. Минахъ въ тѣхната стая. Запознаванието ни стана à
la turea. Тѣ ме запитаха, да ли не съмъ роднина на владиката.
Обяснихъ имъ, че ще помагамъ при раздавание на помощитѣ .
Слѣдъ това разговорътъ ни се водѣше върху разни прѣдмети .
Рамаданъ ага, жандармерийски мюлязиминъ, хвалѣше своето
родно мѣсто Враня, нъ никакъ не му се харесваше сърбското управление. А Ахмедъ ефенди не можеше да се начуди на мойтѣ
разкази за богатството на султанскитѣ палати . И офицеринътъ,
и полицейскиятъ агентъ служили на девлета по 20 години .
Вечерата бѣ готова. Азъ се разпростихъ доволенъ отъ своитѣ
събесѣдници. Вечерахъ малко. Уморенъ, азъ легнахъ и дълбоко
заспахъ. 0. П. и селскиятъ свещеникъ Анастасъ още дълго ос
танаха да си приказватъ по лѣтошнптѣ събития.
Слънцето отдавна бѣше излѣзло, Приготвихъ се и заед-
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но съ приятеля си Е. рѣшихъ да пообиколя селото. На двора
бѣха събрани куиъ жени, подбрадени съ черни кжрпи.
'
- ' —Виждате ли, всички тия жени сл; отъ Неокази, каза
ми приятедьтъ. .
• Прпближихъ ги и прѣди да ги запитамъ, една отъ тѣхъ
се обади:
—Изгорени сме, г-не, цѣло село ни изгорѣ! Дошли сме
за помощи.
—Помощи ще ви се дадатъ, рѣкохъ азъ, нъ нѣма ли
нѣкой мжжь да ми разкаже, какъ и защо изгорѣ селото ви?
. , ζ —Всички мжже ни изклаха, г-не, повтори бащата жена.
— Моятъ Тодоръ отъ дома още го вързаха и така го из
несоха да го убивать, обади се една млада невѣста, която плес
на съ ржцѣ π почйа поройни сълзи да рони.
—Дѣтето ми, г-не, на 12 години, съ пояСъ го вързаха
за шията, прибави трета. То викаше; „ мамо ле майчице!“ Азъ
се хвърлпхъ да то отървавамъ, ала паднахъ въ несЕѣсть отъ немилостивитѣ удари на солдатитѣ. И него убиха, г-не, съ щикъ
го пробиха на 10. мѣста.
‘
·
Говорѣше и хълцаше, горката жена. Сцената взе да ста
ва още по сърдцераздирателна . Азъ не можахъ да се стърпя и
заминахъ за къщата на приятеля си. ,Още не успѣхъ да седна,
и двама селяни отъ Неокази пристигнаха да обадятъ на дѣдо
владика, че всички селяни не ще могатъ да дойдатъ въ Росейъ
за помощи, защото леринскиятъ каймакаминъ (Неокази е лерин ска каза) дошълъ въ селото и задържвалъ селянитѣ по нѣкаква ра
бота. До като селянитѣ ми кажатъ това, други жени отъ същото
село съ насълзени очи навлѣзоха въ стаята. Едни оплакваха убититѣ си м&же и синове, други ограбенитѣ и изгорени ка;щіі,
нъ най-безутѣшни ми се видѣха ония невѣсти в моми, на които
свирѣиитѣ солдати бѣха отнели честьта . Всички разправяха
за кървавата сцена, която на 31. юлий се разигра/а въ селото
имъ. Нъ наи-пъленъ и най-покъртенъ мц се стори разказа на
бай Котолче .
/
s · . Вай-Еотолче подкачи равказа си така :
; — Това що стана, г-не, въ нашето село, нигдѣ до сега неу
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е станало. Рано въ четвъртъка на 31 юлий селото ни бѣ за
обиколено отъ войскитѣ, що пазятъ желѣзницата . Кога се ху
баво разсвѣтли, тия войски влѣзнаха въ селото и заедно съ селскитѣ турци заловиха всички м&же, вързаха ги и ги откараха
въ турската махала, подъ крушата, дѣто бѣше юзбашията и селскитѣ агалари. Най-напрѣдъ забѣлѣзахме огънь въ къщата на
Т-ви. Слѣдь това се подпали и втора и трета и цѣлото село .
Настана общъ грабежъ и пожарь. Ужасна картина: плачове, пи
съци, ридания, пушечни гърмежи ! Нъ всичко това, г-не, нищо
не бѣше спрѣмо онова, което се вършеше прѣдъ насъ. Отъ об
щата верига отдѣлиха 2 6 души. Кръвьта замръзна въ насъ .
Ние вече само мислѣхме, какъ по-леко да умремъ. Повикаха
Стойче Поповъ отъ 26тѣ. Поиска му се пушката. Той нѣмаше.
пушка, както и всички други селяни. Юзбашията заповѣда да
го сложатъ съ лицето върху пѣсъчливата почва. Солдати сто
пиха върху главата, р&цѣтѣ и краката му, а юзбашията съ яка
и дебела сопа го би, до като Стойне изгуби съзнание отъ изтек
лата кръвь .
Женитѣ не можаха да спратъ сълзитѣ и хълцанията си
при възпроизвеждане на тия ужасни сцени , па и самъ бай К.
трѣбваше да спре, защото и той почна да плаче като жена. За
минутка азъ обърнахъ разговора върху селскитѣ ниви и добитъкъ. Бай Котолче се успокои и продължи :
— Сжщото се повтори и съ петима други отъ същата
група. Нѣкои отъ тѣхъ съвсѣмъ бѣха обезобразени поради изпадналитѣ вѣжди и мускули на лицето . Другитѣ 20 души
по-малко биха. Отново всички наедно вързаха и ги прѣдадоха
на едно отдѣление войска, ужъ, да ги откара въ Леринъ на воен
ния командантъ. Въ това врѣме пламъцитѣ отъ подпалената
ни черква, кате че ли стигаха небето. Скоро войницитѣ се за върнаха и явиха на юзбашията, какво тѣ избили всички 26 ду
ши, защото се противили да вървятъ . Общъ ужасъ обзе всички
ни. Сега вече редътъ бѣ наЩъ. Изведоха 4-ма отъ нашата гру
па . Юзбашията имъ поиска оржжието. Нещастницитѣ нищо не
продумаха. Устнптѣ имъ се бѣха схванали. Прѣдадоха ги на 8
души солдати . Слѣдъ една или двѣ минути чу се пушеченъ
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залпъ. Солдатитѣ се завърнаха, и ние разбрахме злата участь
на другаритѣ ни. По сжщия начинъ се постъпи съ други чети
рима . Това се потрети и почетвърти. Послѣдни изведоха насъ
10 души и ни прѣдадоха на единъ зводъ солдати . Ние не
бѣхме въ себе си. Струваше ни се, че сме промушнати, нъ че
още можемъ да вървимъ. Коситѣ ни бѣха настръхнали и нищо
не виждахме прѣдъ себе си. Въ минутата, когато, може би,
солдатитѣ щѣха да свършатъ и съ насъ, двама агалари отъ се
лото ни, идещи на коне отъ вънъ, убѣдиха ги да ни върнатъ
при юзбашията. Тѣ го помолиха да ни прости и пор&чителс твуваха, че ние сме честни хора. Юзбашията ги послуша, ала
имъ забѣлѣза, какво мусулманитѣ отъ една страна се оплакватъ
отъ комититѣ , а отъ друга просятъ милость за тѣхъ . И така,
тоя день, г-не, загинаха 60 души наши селяни безъ да еж впновати въ нѣщо.
— Лиманъ уби единъ день по-рано селския ни кметъ,
подзе една бабичка. Той съ Аликочо повикаха и войската въ
селото ни . Всички зулуми отъ 'тѣхъ теглѣхме . Тѣ сочеха
М/Кжетѣ ни на войската.
—Ами какво стана съ женитѣ и дѣцата, слѣдъ като се
избили толкова мжже и слѣдъ като кжіцитѣ изгорили, запитахъ
азъ ?
— Останаха нѣколко кжщи здрави. Едни се прибрах
ме въ тѣхъ, а другитѣ се пръснаха по турскитѣ кжщи и ста наха имъ черни роби , прибави бай Котолче.
Врѣмето бѣше за обѣдъ. Азъ напуснахъ приятеля си
и се завърнахъ въ кулата. Дѣдо владика съобщи на селянитѣ,
че на другия день на зампнаване прѣзъ Неокази, той ще раз даде помощи на всички селяни. Всичкото врѣме слѣдъ обѣдъ
азъ употрѣбихъ въ съставяне на подробенъ статистиченъ листъ,
споредъ който да се раздадатъ помощитѣ въ Неокази. 0. П. и
селскиятъ свещеникъ бѣха отишли да опѣятъ единъ мъртвецъ.
0. II. държалъ въ черквата поучителна рѣчь на селянитѣ ·
Сжщиятъ день Ахмедъ ефенди, полицейски агентъ, съ разрѣшение на дѣдо владика замина за родния си градъ Леринъ. Той
обѣща да ни прѣсрѣщне въ с. Арменско.
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. у Вечерьта при насъ гостува и свещ. Георги отъ' ближнето
селодВърбени. Той въ своитѣ разкази по недалечното, минало
6Ä* дочти неизчерпаема,. /Приказва за клането въ Неокази
приказва , какъ с^щията? юзбаишя Хайдаръ бей іцѣлъ да го'
убива, какъ четитѣ сполучили да се сцасятъ й пр , щь разка, зътъ, какъ,неговото село на съ малко останало да сподѣлиучас^
льта· на Леоказщ ,ми се стори достоенъ за забѣлѣзвание, ■ и азъ
помолихъ о*. Г. да ми го повтори. Слѣдъ като поизглади дългата си
русочервеникъва брада, о. Георги започна :
щ
;
-тщ Страшно, нѣщо бѣше това, г-не! Жестокъ човѣкъ бѣпіе тоя юзбашия. Слѣдъ, съсипванието на Неокази той се' отегли
въ бараката при желѣзничния піть. Вечерьта ловйка мене само
На* три пжтп щѣше .да ме убива,1 нъ й тритѣ пдти ме отърва
единъ. сувария, който случайно тукъ се намѣри. Азъ останахъживъ, за да б^да зритель на по-голѣми ужаси. Съмна се добрѣ
и юзбашията улови всички ммже отъ селото. Извади ги въ селс
ката мера. Въ това число бѣхъ ц азъ. Войската ги заобиколи ;
Юзбашията се поогл.еда/дббрѣ на седянитѣ и най-прѣдставител^
ншітъ, който, споредъ него, é билъ ийай опасниятъ,: заповѣда
да излѣзе нѣколко разкрача на напрѣдъ . Единъ зводъ войска·
се нареди на страни и почна да се пріщѣлва на жертвата. Юз
башията три іі/ктп съ високъ тласъ поиска пушката му. Когато
иіщДретия іпъть не получи удовлетворителенъ отговоръ , той
скомандова огънь . Двадесета куршуйи пронизаха тѣдбто.. на
нещастния Филцпъ. Той падна на земята безъ да шавне повече^
Нрѣд станете си, . г-пе, че ний се приготвихме да мремъ и като
че ли чувството на страхь у насъ бѣ съвсѣмъ /затжпѣло. Когато
юзбашията взе Да се воогйедва, за да избере нова жертва. Всѣки
отъ насъ се готвѣше данристжпи на-напрѣдъ. Нъ въ доя момента ·
емшиятасувария, който и мене слаби, силно пропускаше 'къмъ:
нозорищното мѣсто. Той іцѣше отъ къмъ желѣзшщмтната стан
ция и носѣше червенъ плпкъ въ едната си рщка . .Юзбашията
разпечати плика, прочете написаното, и веднага заедно съ всШщ ?
кигѣщеотетли къмъ желѣзничния пллч>. ■■
•
' Късно вече бѣше, и ние Дегнахме да егіимъ. Љтптъ^Љ
' J
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БуХъ. Взе да'се зазорява. Всички се приготвихме. Първенъ се
изпратиха вешитѣ въ Неокази. Всички селяни отъ Росенъ из
пратиха дѣдо владика, като му цѣлунаха ржка.
. С. Неокази лежи на 1 часъ разстояние на с. отъ Росенъ
То брои 72 български сѣмейства и около 50 турски. П&тьтъ
между двѣтѣ* села е добъръ* и може да върви кола . Ето ни и
ітрѣдъсамото село. Минавахме прѣзъ турската махала. Бай
.Котоічр, който ни придружаваше, посочи ми извѣстната круша.
Погледнахъ на крушата, спрѣхъ коня си и разгледахъ пѣсъчливата почва наоколо. Нъ тѣ нищо не можаха да ми кажатъ-тѣ
бѣха нѣми свидѣтели на кръвожадностьта на юзбашията Хайдаръ бей. На изгоренитѣ кжщи стърчеха само стѣнитѣ. Найголѣмо изгорено здание бѣше селската черква. Дѣдо владика
се спрѣ въ една здрава кжща край селото. Тукъ бѣха и вещитѣ
за раздаване. Нъ понеже каймакаминътъ бѣше още въ селото ,
то дѣдо владика му направи посѣщение. Слѣдъ това той самъ
съ ржката си почна да раздава по списъкъ кое платно, кое шаекъ, кое чорапи и пр. на натрупалитѣ се селяни прѣдъ вратата
на къщата. Каймакаминътъ повърна посѣщението и помоли дѣ
до владика да внуши на населението да не се страхува да изкаже ония турски к&щи, въ които се криятъ ограбенитѣ вещи
на христианитЬ . Селянитѣ се притискаха около каймакамина
и му посочваха да запише нѣкои турски к&щи.
Часътъ бѣше два слѣдъ пладне, когато напуснахме Нео
кази., ІІрѣдстоеше ни още дълъгъ пжть до Бухъ. То лежи на
разстояние 5 часа на югъ отъ Битоля . По равенъ пйь стиг
нахме до с. Върбени, минахме селската мера, к^дѣто Хайдаръ
бей бѣше рьбралъ селянитѣ да ги избива, и слѣдъ часъ догоних
ме селото Попължени. Тукъ се малко поотморихме. Дѣдо влади
ка Взе съ себе и селския свещеникъ Стефанъ. Прѣхвърлихме
хълма, аадъ* войто се скриваше ІІопължени, и излѣзохме на от
ворено поле. Слънцето залѣзваше. Ние прѣбродвахме рѣката,
която, минава прѣзъ турското село Клещино, на ін .иітѣ на Бухскитѣ планини. Самото Бухъ лежи високо надъ Клещино между
/і^іанцнигі Острецъ, Стръмна и Тайма. Тъмно стана. Ние вече
бѣхме вЪ'Бухъ. Всички селяни, начело съ двамата си свещени-

цщ. бѣха се събрали около черквата да посрѣщнатѣ дѣдо вла
дика.. Една здрава кжща въ горната махала бѣше юпрѣдѣлена
за владиката. Въ нея имаше само двѣ стаи. Въ едната^ съ печ
ка, се помѣсти дѣдо владика, а въ другата-всички негови хора
Почна да става хладно. Стопанинътъ на кхщата накладе силенъ
огънь. Понеже тоя день не бѣхме хапнали, то лакомо се спус
нахме да сърбаме сложения фасулъ. По едно врѣме цѣлата ни
стая се напълни съ димъ. Въ нашето огнище не димѣше. Оказа
се, че бориитѣ отъ печката въ стаята на дѣдо владика вмѣсто
да изваждатъ дима прѣзъ нѣкой прозорецъ на вънъ, прѣкарвали
го въ нашата стая. Добродушната жена на стопанина Филко се
мучеше да ни убѣди, че кжщата имъ била изложена огь всички
страни на вѣтъра и че това не допрущало димътъ да се прѣкарва
на вънъ.
Валѣше пороенъ дъждъ. Ние стояхме до Късно. Бай
Филко, наско} о дошълъ отъ Сърбия, расправяше за тамоіинптѣ
работи , а о. Стефанъ бѣше много увлѣкателенъ въ своптѣ раз
кази. Той ми направи впечатлѣние на разуменъ български свещенпкъ. Най-сетнѣ трѣбваше да се спи. Нъ кадѣ ? Въ стаята на
едно кйоше царевица, до нея стовни, софри, по нататъкъ бѣха
наредени нѣколко каци, до тѣхъ човали, пълни съ трѣски, тор
би съ покъщнина и др. Събрахме се около огъня, и кой какъ
намѣри, избра си/мѣсто. Останахме доволни, че можахме "да намѣримъ подслонъ. Въ сжщата стая помѣстявали се 4 сѣмейства·.
Отъ 240 кжщи останали здрави 18. Въ тѣхъ се прибрали освѣнъ стопанитѣ и всички други сѣмейства, които нѣмалй възможность да си направятъ колиби .
На другия день, 8. ноемврпй, С&бота, празникътъ Архангеловъ день , селската камбана ни събуди по-рано. 0. II. и
азъ се приготвихме за черква. Свѣтло бѣше вече. Отъ чардака
на нашата к&ща се виждаше цѣлото село., Нъ това не бѣше село
То приличаше повече Н|Г зинали гробища съ съвършено почернѣли в&трѣшнп стѣни. Изъ едивъ отъ &Глиіѣ на всѣки такъвъ
гробъ излизаше димъ. Черквата и ханътъ до нея бѣха останали
непокътнати. Яка и хубава е черквата въ Бухъ. Службата из
вършваше о. Ст. отъ същото село. Колкото тъжни бѣха впечат-

лѣнията отъ картината на изгореното село, толкова повече ми
дом&чнѣ отъ пѣнието на свещеника, който освѣнъ дѣто не из- .
говаряше всички думи, нъ, ако почнѣше една ектения,, напр.
отъ горне до, свършваше я почти като да шепне . Църквата
пусна и до като дойда до кжщата, азъ видѣхъ нѣколко колиби
по жглитѣ на изгорѣлитѣ кжщи. Тѣ бѣха нпзки и съградени на
бърза р&ка. Покрити бѣха съ слама. На мѣсто дъски отдолѣ
пакъ. слама. Дъждътъ проникваше въ тѣхъ . Въ такива колиби
живѣеше по голѣмата часть отъ населението на с. Бухъ. '
Деньтъ бѣше хубавъ . Слънцето позлатяваше пожълтѣлитѣ гори. Стана дори до толкова топло, че азъ правѣхъ бѣлѣжкптѣ си вънъ на чардака. Свещеницитѣ и първенцитѣ дойдоха
да се поклонятъ на дѣдо владика. ІІрѣдстоеше да се раздадатъ
помощи на българитѣ отъ ближнето изгорено село Раково. Три
ігткти се поканиха да дойдатъ да имъ се помогне. Нъ тѣ не рачи
ха да се явятъ при българския владика, като духовно зависещи
отъ патриаршията. ІІрѣдвиденитѣ за тѣхъ помощи се раздадоха
на други нуждаещи се.
—Виждате ли, г-не, каза ми по-младиятъ отъ свещени
цитѣ, като приближи до менъ, виждате ли, нашето село стана
на пепель.
И о. Стефанъ ту викомъ , ту шепнешкомъ продължи да
разказва така:
—Въ селото ни стоеше единъ бюлюкъ войска. Малко прѣди възстанието тая войска се вдигна отъ селото. Всички прѣдвиждахме, че ще дойде да ни нападне по-голѣма турска сила и пос
тоянно стоехме будни . И наистина, на 31 юлий, около 6 час.
отъ къмъ Клещино почна непрѣкъснато да се пушка. Всички
напуснахме селото и се прибрахме всрѣдъ гората въ по-отрано
опрѣдѣленото за това мѣсто. Войска и башибозукъ отъ Клещино
напрѣдваха къмъ селото ни. Тѣ подпалиха всички търла и ко
шари, както и черквата св. Георги, вънъ отъ селото. Отъ нача
ло като че ли в&трѣ не смѣеха да влѣзатъ. Най-напрѣдъ под
палиха най-крайнитѣ кжши. Послѣ навлѣзоха по на вжтрѣ и
започнаха, войска и башибозукъ, да изнасятъ това, що можеха,
и да горятъ к&щитѣ. Слънцето наближаваше да се скрие, кота
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видѣхме, че се връщаха по с&щия пжть , отъ кждѣто бѣха
дошли. На другия день нѣкои наши селяни слѣзнаха въ селото.
Намѣриха се убити 5 м&же и 4 жени, едната между които бѣше млада и трудна, та не можа да послѣдва насъ. Едно нейно
момиче на 12 години , ранено на 8 мѣста съ куршуми , бѣше
останало живо . Селянитѣ ни го прибраха въ гората и тамъ го
лѣкувахме.
— Другъ п^ть дохожда ли въ селото ви войска, запитахъ азъ.
— Да , г-не, на 2 - и септемврий заедно съ битолския
гръцки владика Амвроси. Нѣкои наши селяни бѣха се завър
нали въ селото. Имаше малко затишие. Владиката ни убѣждаваше да се приберемъ и да се заловимъ всѣкой за работата си.
Тоя день войската ограби всичко, което селянитѣ бѣха скрили.
До като о. Ст. ми" разправяше това, една млада женска
фигура съ прилична вънкашность и здраво тѣлосложенис ми пода де едно заявление за дѣдо владика, съ което просѣше помощь. Тя
поиска с&щеврѣменно и да се прѣдстави на владиката. Баща
й, съ когото тя бѣше дошла, почти іпепиешкомъ ми каза:
— Моля ви, г-не, кажете на дѣдо владика, че тя е моя
дъщеря, която сега скоро се завърна отъ четата . Тя бѣше четникъ, а сега иска да се възползува отъ амнистията, та да може
свободно да живѣе въ селото .
Заведохъ я при дѣдо владика, който изслуша молбата
й, и съ писмо я изпрати до надлежнитѣ мѣста въ Битоля, отъ
дѣто властитѣ веднага я бѣха снабдили съ опростителенъ билетъ.
Името на тази героиня бѣ Стойна.
Тоя день раздаде се помощь въ облѣкло само на 50 сѣмейства изъ между най-бѣднитѣ. Друга помощь не се даде, защото дѣдо владика скоро слѣдъ изгарянпето на селото бѣше
изпратилъ парична помоіпь. Тоя п&тьи жандарм, офицеринъ
държеше смѣтка на раздаванптѣ помощи .
Бѣше се мръкнало. Скоро слѣдъ ядението всички лег
нахме да спимъ. Силенъ вѣтърь духаше. Горитѣ наоколо гроз
но бучеха. Къщата ни яко много се провѣтряваше. Чинѣше ми
се, че и тй се носи нѣкждѣ надодѣ, Азъ бѣхъ се завилъ добрѣ,
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и право да си кажа, приятно се спи въ такъво врѣме,
Сутриньта на другия день трѣбваше да оставимъ Бухъ.
Мл;чно можеше да се намѣрятъ кираджии, за да натоваримъ
вещитѣ . Кираджиитѣ, които бѣхме ангажирали отъ Битоля, ни
напуснаха, поради неудобствата, които прѣдвйждаха да срѣщнатъ по пзгоренитѣ села. Главното бѣ, че нѣмаше достатъчно
храна за конетѣ.
Деньтъ бѣ мраченъ. Отъ всѣкждѣ черни облаци. По
чна да вали и до като добритѣ селяни намѣрятъ нуждното число
коне, деньтъ бѣше прѣполовилъ. Макарь селото да бѣ изгорено,
ала животътъ въ него ми се стори да е доста веселъ. Азъ останахъ очуденъ, когато чухъ отъ нѣколко мѣста гайди, па и
пѣсни. Тоя день имало нѣколко сватби. Ние бѣхме вече на
пмть за с. Арменско. Дъждътъ взе да се усилва. За да слѣземъ
въ Арменско, трѣбваше да прѣхвърлимъ срѣщната планина .
ІІхтьтъ бѣ стръменъ. Конетѣ вървѣха м&чно. Най-сетнѣ из
качихме се на върха на планината Тайма. Взе да. става хла
дно . Дъждътъ прѣстана . По върха на планината ние газѣхме
снѣгъ. По едно врѣме облацитѣ на западъ очистиха небето, и
слънцето блѣсна . Прѣдъ насъ бѣше цѣлото почти Леринско
поле. Гледката бѣше ч не особено привлѣкателна : тъмно-сиви
облачета ч отъ димъ покриваха малки селца, разхвърлени навредъ по полето. Самото поле на мѣста бѣ черно, а на други
зелено. Слънцето озаряваше само часть отъ полето . Между политѣ на двѣ планини се простираше дълга ивица отъ кллци .
Това бѣ Лерішъ. Ние вървѣхме по билото на планината. Въз
вихме на долѣ и прѣдъ насъ въ дъното нѣгдѣ видѣхме селото
Арменско . Слѣзохме отъ конетѣ и зехме стръмнината къмъ се
лото . Високо на с. з. се издигаше гигантската Бигла . Тукъ-тамѣ
по нея се движеха вълни отъ мъгла. Стигнахме на шосето, което
е прокарано отъ Леринъ прѣзъ Бигла за Костуръ и Корча .
Отъ шосето селото можеше да èe види по-добрѣ. То прѣдставляше купища отъ развалини. По. срѣдъ тия развалини на мѣста
се бѣлѣеха колибки, покрити съ слама . Край селото бѣха съ
брани селянитѣ, за да посрѣщнатъ владиката . Отъ 160
кжщи здрави останали само 11 . Въ една здрава кжща
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всрѣдъ селото слѣзе дѣдо владика. Селянитѣ се стекоха въ стая
та му за да взематъ благословия . Азъ се прибрахъ въ друга
една стая на същата ішца при двамата свещеници.
Слънцето бѣше на залѣзвание . Въ огнището горѣше
силенъ огънь . Стаята ни се изпълни съ селяни. Тукъ дойде и
селскиятъ свещеникъ Кръсте, съ когото се познавахме по-отр'ано. Всички тия селяни бѣха свидѣтели на разигралата се траге
дия и по лицата на всички се изразяваше желание да кажатъ по
нѣщо. Едно момче на 20-тина години не можа да дотърпи :
— Сестра ма Маса, г-не, биде тежко ранена въ гърдитѣ
вънъ отъ кжщи . Тя падна облѣна въ кърви. Солдати я за
стигнаха и по най-звѣрски начинъ бѣха й отнели честьта . Тя
умрѣ слѣдъ три дни не толкова отъ ранитѣ, може би, колкото
отъ това, че не можеше да понесе позора. Никакъ не скърбя ,
че сестра ми умрѣ, нъ мисълыа, че тя умрѣ посрамена, не ми
дава стокойствие .
— Сестра ви и другитѣ жертви не умрѣха . Тѣ се пос
ветиха на вѣчни врѣмена, отвърна другъ селянинъ .
Свещеникъ Кръсте и азъ излѣзохме да пообиколимъ
изгореното село . Въ колибитѣ царуваше пълна мизерия. Поло
вината население се нуждаеше за храна. Едно английско бла
готворително дружество бѣше се притекло на помошь съ брашно
и завиквн. Посѣтихме една здрава кжща. Скоро и тукъ се съб
раха селяни и селянки. Азъ се обърнахъ къмъ тѣхъ съ тия думи:
— Виждамъ, че тукъ е станало нѣщо страшно . Нѣма
ли нѣкой изъ между васъ да ми разкаже за това ?
— Всички можемъ, г-не, нъ найдобрѣ ще ви разправи
историята отецъ Кръсте .
Свещеникъ Кръсте, доволенъ, че нему се падна честь
та да изложи станалото, подкачи да разказва така :
— До 4 августъ всцчки селяни бѣхме въ селото. Ни
кой не напусна работата си. Въ деныъ на възстанието дваде сетъ четници отъ селото заминаха за районната чета. На 4 авг.
още въ тъмни зори забѣлѣзахме да минаватъ по шосето много
войски. Когато тѣ стигнаха до Влашкитѣ колиби на Бигла,
почнаха се непрѣстанни пушечни гърмежи. Отъ послѣ се нау-
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чихме, че тамъ войскитѣ се срѣщнали съ четитѣ огъ Костурскитѣ
и Леринскитѣ раиони. Завързаното сражение траяло нѣколко ча
са и резултатитѣ били неблагоприятни за войскитѣ, защото около
S часътъ ние ги видѣхме да слизатъ по шосето въ безредие .
Всички мислѣхме, че тѣ ще си заминатъ, както направиха сутрнньта, и продължавахме да си гледаме дневната работа. Къмъ
9 часътъ по турски войскитѣ се спрѣха на шосето надъ селото.
Тѣ се връщаха заедно съ горската си артилерия . Петь шесть
души илявета пълзешкомъ по трапа наближиха селото и хвър
лиха нѣколко пушки . Това бѣ достатъченъ сигналъ . Отъ къмъ
шосето се започна бомбардировката на селото, а слѣдъ това по стоянни пушечни залпове. Никой отъ насъ не бѣше притотвенъ
да посрѣщне подобна изненада . М&же, жени, дѣца се лутахме
изъ селото и не искахме да се дѣлимъ. Всѣки питаше, защо са;
тѣзи топовнп гърмежи и пушки, и никой никакъвъ отговоръ не
получаваше. Ала когато забѣлѣзахме, че една часть отъ войс
китѣ се отдѣли и приближаваше селото/ тогава чувството на са
мосъхранение наддѣлѣ и кой какъ можеше спусна се да се спа
сява . Нѣколко кжіци се подпалиха. Пушканието се продължа
ваше . Нечуто въ историята събитие : войскитѣ иляве безпощадно
взеха да колятъ или промушватъ, когото и да срѣщнѣха на па;тя
или въ каяци. Това бѣ истинска човѣшка касапница ! Пожарь
отъ всички страни обхвана селото. Грабсжь, клане, гърмежи,
писъци на дѣца и жени—ето ви една безподобно ужасна кар
тина !
И о. Кръсте поименно ми изброи, 49 мжже, 17 жени и
5 Дѣца убити и 9 души тежко ранени .
— Това бѣха жертви на ненаситната жажда за проливанпе човѣшка кръвь отъ ^трана на турскитѣ солдати, прибави
другъ единъ селянинъ.
— Слѣдъ три днп, продължи о . Кръсте,' се завър нахме въ селото, за да погребемъ убититѣ. Сцената бѣ. сърце
раздирателна и ужасна. Мъртви и обезобразени тѣла бѣха раз
хвърлени по улпцитѣ на селото. Ала ние се потресохме отъ
ужасъ, кога въ два обѣзобразени трупа узнахме двѣ млади жени.
— Майка ми бѣше едната, прѣкъсна свещеника едно
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момиче .Тя бѣше въ стаята, кога нѣкоіко солдатіі влѣзнаха въ
к.кщи. Азъ се скрихъ на тавана и гледахъ прѣзъ дупчицитѣ.
Тѣ подкачиха да я събличатъ. Майка ми отчаянно· се противѣше. Единъ отъ солдатитѣ й отрѣза съ кама гърдитѣ . Цѣлата
се облѣ въ кръви. Азъ паднахъ въ несвѣсть , нъ не смѣехъ да
мръдна . Майка ми още се противѣше, кога единъ залпъ отъ 6
куршума я уложи на мѣстото. Азъ не видѣхъ слѣдъ това какво ста
на, нъ.намѣрихъ майка си на 20 мѣстапромушена съ щикове, раз
правяше нещастното момиче и порой сълзи се лѣехаотъ очитѣму.
—Ами Василица Чочева, нашата съсѣдка, обади се
една друга селянка, азъ първа я видѣхъ . Горката ! Тя бѣше
разпорена и малкото й извадено отъ корема, лежеше до нея. И
то бѣше разпорено. А тригодишното й момиче, Велика, бѣше посѣчено при нея.
—Още не бѣхме успѣли да заровимъ в-пчки убитп ,
продължи о. Кръсте, нови нлявета забѣлѣзахме да слизатъ отъ
•къмъБигла. Избѣгахме отъ селото. Войскитѣ ограбиха и това
що бѣ останало, като съблѣкоха и всички убити, които бѣхме
оставили въ черквата'.
Късно стана. Азъ напуснахъ къщата. Напатя ме до
стигна една стара суха жена:
—Г-не, нищо не ви казаха за моята Танасица. Тя бѣше млада и хубавица. Намѣрихъ я съ обезобразио лице . Päцѣтѣ й бѣха протегнати, а пръститѣ й разсѣчени. Тя бѣ опо
зорена по най-дивъ начинъ и промушена съ много щикове. Мом
чето й Никола, на 9 мѣсеци, до нея лежеше, посѣчено на двѣ
парчета
Въ стаята ни бѣха се събрали селскитѣ първенци. Ве
черяхме всички наедно. Разговори^ ни сб се отнасяха до ка
тастрофата въ Арменско.
- Разправихме, г-не, разправихме всичко на власічта
въ Леринъ, обади се бай Ст. На се явихме и прѣдъ комисията отъ
4.-ма паши, назначени отъ султана да изслѣдватъ злоупотрѣбленпята на войскитѣ и да ги накажатъ, ала прѣдседательтъ па коми
сията, Едипъ паша, настояраше и даже ни заплашваше да привнаемъ че въ селото ни имало комити и че пакъ ние сме били
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виновати за станалото.
—Али чаушъ, Рамаданъ п Шупелката, нашптѣ полящп оолѣчени въ плявета , слѣзнаха въ трапаи изгърмѣха нѣколко п&ти. Кжіцитѣ, търлата, снопето нл изгориха, пок&щнилата пи ограбиха, толкова души селяни убиха и най-сетпѣ пакъ
une виновати, прибави бай Младенъ. ·
Селяниіѣ ни оставиха. Азъ дълго врѣме не можахъ да
засия . Тлмкни мисли ме бѣха налегнали . И о. И. не спѣше.
Заведохме дълъгъ разговоръ. ІІрѣзъ нощьта духаш е силенъ
вѣтъръ. Сутриньта селото и околнптѣ планини бѣха побѣлѣли.
Небето бѣ ясно. Вѣтърътъ продължаваше да духа. Въ отсрѣщнитѣ планини снѣгъіъ се разнасяше отърѣтъра оіъ мѣсіо на мѣсто. Стана много студено. Тоя день ще се раздаваха помощи на
населението.
Скоро слънцето изгрѣ. ІІрѣдъ вратата на кжщата и на
двора се събраха всички селяни. Пръвъ дѣдо влЗдпка почна
да раздава по списъкъ помощитѣ, които прѣдварително бѣхме
разпрѣдѣлили. Раздаванието се продължи отъ о·.. И. Ахмедъ
ефенди , който ни чакаше въ Арменско, записваше подаренитѣ
на всѣко сѣмейство вещи .
Въ 7 часътъ готови бѣхме за п&ть. Зеіме шосето за
Іеринъ, дѣто кроехме да се спремъ само единъ деньСнѣгътъ
отдавна бѣше се стопилъ . Па и слънцето като че ли по-силно
печеше тоя день . Съ насъ слизаха въ града и нѣкоп селяни .
Кога минавахме край единъ долъ, единъ оть тѣхъ посочи ми
съ пръстъ на търняка въ дола :
— Ето тукъ, г-не, намѣрпхме съселянина ни Танасъ.
Тукъ въ тме тръне той бѣ хвърленъ . се забитъ въ устата колъ.
Той се връщаше отъ Леринъ на 6. августъ и тукъ на това
мѣсто го прѣсрѣіцнаха и убиха войскіпѣ, които слизаха отъ
селото.
Къмъ 9 часътъ стигнахме въ града. Дѣдо владика слѣзе въ кжщата на българския общински прѣдседатель. Ô. II. п
другитѣ хора, на владиката се помѣстиха въ една стая на с лицата
кжща . Свещ. Стефанъ съ разрѣшение отъ дѣдо владика замина
за селото сп . А хората отъ властьта се настаниха въ единъ
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ханъ . Винаги за тѣхъ се дирѣше отдѣлпа кжіца. Първенцитѣ
българи отъ града дойдоха да поздравятъ дѣдо владика съ добрѣ
дошълъ.
Леринъ брои около 2000 к&щи. Отъ тѣхъ около &00
cä христиански. Българската община брои стотина кжіцн. Оста
налото християнско население е чисто българско, нъ то още се
числи къмъ гръцката община. Мусулманитѣ сж три пжти повече
отъ христпанитѣ. Сюкпъ гостъ бѣше дѣдо владрка за духовния
прѣдседатель въ Леринъ, за това о. Нпкодимъ отстжпи на раз
положение на владиката горния катъ на къщата си и се стараеше
съ всичко да го задоволи . Ние бѣхме като у дома си . Нъ на
другия день, вторнпкъ, дѣдо владика се събуди неразположенъ.
Той страдаше отъ силно главоболие. Оказа се, че до спалнята
му е билъ поставенъ силенъ мангалъ съ не добрѣ разгорѣли се
в&глища. Тоя день дѣдо владика не можа да направи официалнитѣ си визити.
Всички вещи, прѣдназначеви за Костурско, се изпра
щаха чрѣзъ Леринъ. Направи се справка на денговетѣ, които
бѣха пристигнали, а дѣдо владика бѣше разпоредилъ да се
условятъ кираджии, които да ги натоварятъ и тръгнатъ за означенптѣ върху денговетѣ мѣста.
Но удицитѣ на града не можеше да се размине отъ солдати. Въ града квартируваха 24. табуръ отъ първия алай на
третата орда 800 души редовна войска, Лесковецкиятъ редифскп табуръ 847 души, Прешовскиятъ. редифски табуръ 854 ду
ши запасни, първиятъ и третиятъ бюлюкъ нишанДжи табуръ
325 души, 140 души конница и 3 такъми артилерия съ 40 ду
ши топчии. Командантъ на войскитѣ бѣше Етхемъ паша арабъ.
Турцитѣ почваха рамазана. Вечерьта у насъ дойдоха
аташиранптѣ при дѣдо владика полицейски и мюлязиминъ. Меж
ду другптѣ, размѣнихме си мисли и върху впечатлѣнията отъ
опустошенугѣ села., Тѣ съжаляваха населението, че станало жерт
ва на люта измама отъ страна на комититѣ. Ние настоявахме, че
тъй или иначе, нъ населението , особено мирното , нвкакъ не
заслужаваше да бжде трлкова жестоко наказано. Забѣлѣзахъ, че
събесѣдницитѣ ни не останаха особено доволни отъ различието
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въ мнѣнйята -ни по въпроса. Тогава ние обърнахме разговора
върху другъ прѣдметъ. А кога тѣ узнаха, че ние не бѣхме още
вечерали, оставиха ни., като ни просиха извинение.
Не само простото турско население и дребното чиновничество одобряваха жестокоститѣ на войскитѣ, нъ и висіпитѣ воен
ни сановници напълно сж били съгласни съ това . А пакъ
това показва, че приложениятъ способъ за усмирение на страната
прѣдварително билъ одобренъ бтъ централната турска власть.
По тоя новодъ единъ отъ първенцитѣ българи въ града ми раз
прави слѣднето :
— Кога се научихме, че въ града ни пристигна коми сия, която да изслѣдва злоупотрѣбленията и да накаже виновнитѣ офицери и солдати, отидохме да и направимъ поСѣщение.
Прѣдседательтъ Едипъ паша много грубо се отнесе съ насъ. Той
ни посрѣщна съ тѣзи думи : „ Свършиха ли нѣщо комититѣ ?
Бодете увѣрени, че тѣ нѣма да свършатъ нищо . Отговорностьта
за всичко станало се пада върху тѣхъ. Тѣ с& причината на
всички пакости и опустошения . Държавата е въ сила и е въ
правото си да взима мѣрки, каквито тя намѣри за добрѣ4, за да
осигури спокойствието въ страната.“ Същото, почти мнѣние сподѣляха и двамата германски генерали, * които влизаха въ сътава на комисията. Единиятъ отъ тѣхъ се обърна къмъ насъ и
съ единъ прѣзрителенъ тонъ ни каза:,, Тенекеджиитѣ искатъ да
станатъ куюмджи, а куюмджиитѣ да направятъ тенекеджии. “
—Какво подразбирате подъ тия думи на генерала, запитахъ азъ.
—Азъ, както и всички, мои другари обяснихме си ги
така: проститѣ и неспособни българи възстанаха, за да зематъ
мѣстото на изтъщенитѣ турци , та да направятъ и тѣхъ проЬти
като себе си.
На другия день бѣше пазара Азъ излѣзохъ да пообиколя пазаря . Деньтъ бѣше хубавъ , а пазарьтъ многолюденъ .
Тукъ се срѣщнахъ съ приятеля си Г. Разговорътъ ни се отна -

·* Аулеръ. паша и Ридгишь паша.
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сяше върху многото солдати по улицитѣ:
\
—Никога, г-не, Леринъ не е видѣлъ толкова хора, колкото прѣзъ това лѣто . Леринъ бѣше военна база при усмирявание на възстаннето, за това и прѣзъ тукъ минаха всич
ки войски, които отивдха въ Костурско и Прѣспанско . Прѣзъ
първитѣ дни на възстаннето имаше малко войска, послѣ тя се
увеличи на единъ алай и за миралай бѣше назначенъ Хаирединъ
бей, бимбашия на Лесковецкия редифски табуръ.
—Какъ, тоя същия, който изгори Смърдешь ? запитахъ
азъ.
—Да, тоя същия. Той бѣ повиканъ въ Битоля на изслѣдвание за извършенитѣ жестокости въ Смърдешь. Нъ воен
ната власть намѣрила за добрѣ да го повиши и да го изпрати
въ Леринъ. Азъ се срѣщнахъ нѣколко пъти съ него по желѣзничния пъть, и той прави впечатлѣние на интелегентенъ турчинъ.
Говоро френски езикъ и се възмущава, че подчиненитѣ му офи
цери не се съобразявали съ заповѣдитѣ му, ами убивали и горѣли къщитѣ на мирното население.
—Остана ли той за дълго врѣме командантъ на войскитѣ? Повторихъ азъ.
—Не, отвърна моятъ приятель. До 12 августъ тукъ и
въ Суровичово се натрупаха много войски. Станаха вече нѣкол
ко алая съ миралаи Етхемъ бей и Ибрахимъ ефенди, а илявето
и нѣкои редифни отдѣления се командоваха отъ колъ .агаси Муса бей. Около това врѣме въ Леринъ пристигна и дивизионниятъ
генералъ отъ Битоля , събра гражданитѣ първенци и зака
нително произнесе, че той всичко ще направи на прахъ и пепель, горитѣ и даже камънитѣ ще изгори , ако населението не
се усмйрѣло, Тия дни, прибави моятъ приятель, азъ бѣхъ отишълъ въ Битоля. На 14 авг. срѣщнахъ се съ драгоманина на
английския консулъ . Той ми каза, че Хилми паша съобщилъ
на консулитѣ, какво той на 12 авг. далъ потрѣбнитѣ инструк
ции на раанитѣ войскови команданти, за да дѣйствуватъ настъ
пателно противъ комититѣ.
Врѣме бѣше за обѣдъ . Азъ се раздѣлихъ съ приятеля
си, като му благодарихъ за свѣденията . Слѣдъ обѣдъ дѣдо вла-
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дика направи посѣщение на мѣстния каймакамъ и на нѣкои
отъ йървенцитѣ българи . На другия день той изпрати коня
си съ сувариитѣ въ Екіпи-су . То е станция на желѣзницата Солунъ-Битоля. Ние кроехме да останемъ тамъ единъ день,
за да раздадемъ помощи на населението отъ ближнето изгорено
село Любетина. Отъ Леринъ до Екши-су има около 8 часа пжть,
за това дѣдо владика рѣіпида отидемъ съ влака . Най-послѣ
тръгнахме. Желѣзнопжтната станция отстои отъ града на единъ
часъ разстояние. Небето бѣше ясно . Слънцето печеше, нъ при
все това пакъ бѣше доста хладно. По пжтя срѣщахме на много
мѣста солдати . Стигнахме и до станцията. Тукъ видѣхме цѣло
отдѣленйе войници съ бѣли кечета. Оказа се, че тоя день прѣнасялъ се въ Солунъ Прешовския редифски табуръ, който на
нѣколко пл;ти се бунтувалъ и искалъ да баде разпуснатъ. Тукъ
дойде да изпрати табура и командантина Етхемъ паша, човѣкъсъ
срѣденъ ръстъ и съ кафеявъ цвѣтъ на кожата. Той се разговори
съ дѣдо владика. Гласътъ му бѣ тънъхѣ и високъ.
Дѣдо владика се настани въ I. класъ, па и ние заехме
едно купе отъ II класъ. Послѣдниятъ звънецъ би, свирката из
пи іцѣ и тренътъ потегли. А Прешовскиятъ табуръ остана да
чака праздни вагони отъ Битоля. Локомоіивътъ влѣчеше 23 ва
гони. Отначало той вървѣше бавно на югъ, послѣ възви на изтокъ и усили вървежа си . Ето ни прѣдъ станцията Баница .
Тукъ тренътъ се бави само 3 минути. На ново тръгна, ускори
бързината си и влѣзе въ прохода на Нидже и Невѣшката пла
нина. Слѣдъ единъ часъ ние слѣзохме на станцията Екши-су.
Макаръ селянитѣ и да бѣха прѣдизвѣстени за пристиганието
на владиката, нъ на станцията нѣмаше посрѣщачи. Отправих
ме се къмъ селото, което отстои на 5 минути разстояние. Прѣди още да влѣземъ въ селото, ние забѣлѣзахме едно отдѣленйе
коница да напуща селото по п&тя за Леринъ. Селянитѣ бѣха cé
натрупали край селото. Първи пробиха пхть ученицитѣ и ученичкитѣ. Екши-су посрѣщаше пръвъ пжть български владика.
Азъ запитахъ учителя, защо населението не можа да излѣзе вънъ
отъ селото, а той още прѣди това почна да ми казва :
—Каймакаминътъ отъ Леринъ правѣшо обискъ въ нѣ-
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кои кжщи. Селото ни бѣше заобиколено оть кавалерия, която
не допущапіе да излѣзе никой . Търсѣха нѣкои войводи отъ
Костурско.
— А какви с& тѣзи солдати въ селото ? запитахъ азъ .
— Лема вие не знаете, че въ селото още отъ врѣме на
възстани&го квартирува единъ табуръ войска . Той се казва
елмали табуръ отъ Анадола .
Камбанитѣ зазвониха. Всички селяни цѣлунаха рхжа
на дѣдо владика. Ние слѣзохме въ една кдща край селото,, дѣто намѣрихме най-сърдеченъ приемъ . Тоя пжть дѣдо владика
се придружаваше и оть прѣдседателя в^ Леринъ .
Екши-су брой около 300 български кжщи . То взе жи
во участие въ движението, като даде 90 души четници. Огра
бваха То на нѣколко пхтитурцитѣ, заканваха се да го изгорятъ
и да изколятъ населението, нъ при все това то пакъ оцѣлѣ.
Слѣдъ обѣдъ къмъ В ч. по турски азъ излизахъ отъ
іищи. Една жена съ едно дѣтенце на р&цѣ ме прѣсрѣщна на
вратата съ тие думи :
— Селянитѣ отъ Любетина, г-не, сега ще се събератъ,
за да имъ се дадатъ помощи. И азъсъмъ отъ сжщото село . Ние
повечето живѣемъ въ ближнето село Айтосъ, Нѣкои има и тукъ
въ Екши-су.
*
— Ами кой изгори вашето село ? запитахъ азъ.
— Войскитѣ и бапіибозукътъ, нъ по-лобрѣ знаятъ да ви
расправятъ м&жетѣ . Ето и тѣ идатъ .
И наистина, отгорѣ се зададоха мжже и жени. Любо питнитѣ солдати и тѣ зеха да се трупатъ , Азъ се дръпнахъ
въ двора на къщата. Единъ младъ момъкъ, когото селянитѣ
викаха съ името Кире, приближи се до мене и ми каза :
—Вие, може би, се интересувате, г-не, да знаете, кой
изгори селото ?
— Да, отвърнахъ азъ .
— Бѣше 4 септем . Още въ тъмни зори войски заоби
колиха селото ни, други влѣзнаха вжтрѣ. Никой селянйнъ не бѣше
още излѣзълъ по работа. Сули, Демиръ и Азисъ, башибозуци
пзъ ближнитѣ села Зелениче, Горско и Спанци, доведоха вой-
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скитѣ и посочваха к&щитѣ, въ които имаше мжже, Събраха ни
всички м&же надъ селото. Войска ни заобиколи. Така ни дър
жаха около половина часъ. Прѣзъ това врѣме ние не бѣхме въ
себе си . Напълно вѣрвахме, че нѣма да ни остаѣятъ живи.
Само не знаехме, каква ще боде смъртьта. Двама наши селяни
бѣха мушнати съ щикове и останаха мъртви на гумното. Сърдцето ни тупаше силно . По ни се искаше дачуемъзалпъ отъ
пушки, отъ колкото да бмдемъ измушкани . До като ние прѣ живѣвахме такива страшни душевни мъчения, Демиръ и Али
отъ Неволяни подпалиха съ ръженица нѣкои селски к&щи. А
женитѣл дѣцата бѣха събрани и затворени въ оградата на Адинъ бея. Слѣдъ това войски и башибозукъ се втурнаха да
грабятъ игорятъ селото. Солдатитѣ, които бѣха около насъ, по
лучиха заповѣдь да ни заведатъ въ Невѣска прѣзъ турското і
село Горско. У насъ не остана нито искра надежда за спасение.
Какъ изминахме п&тя до Горско, не зная, нъ когато стигнахме
тукъ, всички 45 души селяни ни прѣдставиха на Рещидъ бея,
башибозукъ. Той почна да избира изъ между насъ най-здравитѣ
и най прѣдставителнитѣ . Ние разбрахме пъкленото му намѣние. Избранитѣ 11 души яко свързаха. Насъ прѣдадоха на
едно отдѣление войски да ни кара по напрѣдъ , а вързанитѣ
вървѣха малко по надирѣ отъ насъ . П&тьтъ за Невѣска е съ всѣмъ стръменъ. Ние гледахме нашитѣ другари, какъ м&чно
вървѣха. Нъ кога тѣ·стигнаха падъ Додова чешма, ние чухме
пушеченъ залпъ. Всички се прѣкръстиме, а солдатитѣ зеха да
ни блъскатъ съ прикладитѣ, за да вървимъ по скоро .
До като бай Кире разправяше това, жени и мжже се
натрупаха наколо. Женитѣ проливаха Сълзи, а мжжетѣ нѣкакъ
изплашено слушаха страшната история .
— Слѣдъ като закараха мжжетѣ ни, обади се първата
жена, Алидъ ага отъ Леринъ отнасяше дрехптѣ ни, натоварени
въ нашитѣ кола, теглени отъ наши волове . Другиятъ ни добитъкъ се откара отъ башибозуцитѣ въ Спанцп : Рустемъ, Вели и
Джемалъ ходжа.
— А отъ нашата махала, прибави друга една жена, добитъкътъ откараха Рифатъ Белйо, Гани и Щабаиъ ходжа отъ

Сданци.
—Не е-само това, г-не, обади се другъ единъ селя нинъ. Въ нашето се.ю станаха и много други бузгунлуци. Войскитѣ изнасилиха много млади невѣсти, които не смѣятъ да излѣзатъ на бѣлъ свѣтъ. .
—Най-сетнѣ, заключи бай К., черквата и училището
ни изгориха, отъ 55 български к&щи, здрави останаха само 12,
а ние се разпърснахме да живѣемъ по другитѣ села.
Азъ мислѣхъ и още нѣщо да запйтамъ, нъ напіиятъ по
лицейски, Ахмедъ ефенди, пристигна, та трѣбваше да се започ
не раздаванието на помощитѣ.
Вечерьта заговѣхме като у дома. Гостолюбивитѣ дома
кини ни бѣха сложили богата селска трапеза. На другия день,
петъкъ, тръгнахме на пжть. Трѣбвапіе да стигпемъ Зелениче ,
за да се помогне на селянитѣ отъ Прѣкопана. Тоя день единъ
мой приятель, дошълъ отъ Суровичово , отстжпи мп своя конь ,
а той се качи на моето муле. Селянитѣ изпратиха дѣдо владика
до вънъ отъ селото. Врѣмето бѣ облачно и топло. Приятно се
пътуваше въ такъво врѣме. Минахме турското село Спанци и
възвихме на с., за да стигнемъ политѣ на Невѣшката планина.
Пмтьтъ е равенъ и по него могатъ да се равминаватъ кола .
На лЬво отъ насъ се чернѣеше изгореното село Любетина, а отъ
дѣено до самитѣ поли на планината видѣхме селото Айтосъ .
Ние вървѣхме по край самото село . ЧеркоВнитѣ камбани поч
наха да биятъ. Една депутация отъ троица селяни дойде да
помоли дѣдо владика за да се отбие въ Айтосъ. Нъ понеже
нѣмахме нѣкаква работа въ това село, то дѣдо владика само го
благослови и продължи пятяси. Прѣхвърлихме и селото Горско.
Задъ хълма прѣдъ насъ бѣше Зелениче, Ние видѣхме селото,
когато минахме хълма. То е разположено на равно мѣсто въ
една кутловина между планинитѣ Невѣшка· и Върбица. На изтокъ отъ селото се издига сжщо високъ хълмъ. Тъй че селото
отъ всички страни θ заобикилено съ планини . Зелениче има
изгледъ повече на малъкъ градецъ, отъ колкото на село. Тоброи около 300 български кжщи и стотина турски.
Всички селяни бѣха излѣзли вънъ отъ селото. Ние при
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бдижавахме. Силно биеха черковнитѣ камбани. Дѣдо владика бѣ
принуденъ да спре коня си и да чака, до като всѣки му цѣлуне ржка и приеме благословията му. Ние слѣзнахме въ кжщата
на селския чорбаджия Ст. Въ' една друга кхща срѣщу насъ се
настаниха хората отъ властьта. Всички по първи селяни отъ
Зеленпче и Прѣкопана посѣтиха дѣдо владика. До вечерьта
врѣмето мина въ опознавание съ селянитѣ . Азъ ходихъ и въ
кжіцата на попъ Никола , дѣто щѣха да се раздаваіъ вещитѣ
на. селянитѣ отъ Прѣкопана. Тукъ случайно при попадията срѣщнахъ двѣ селянки отъ Прѣкопана, които съ готовность поч
наха да ми разправятъ за изгарянието на селото имъ. Па и о.
Никола се обърна къмъ мене : ■
—Ето ви невѣститѣ Кюрини. Тѣ ще ви разправятъ по
вече, може би, за Прѣкопана.
—Въ селото ни, г-не, подкачи едната, стоеше на квар
тира единъ юзбашия съ войска. Възстанието се почна. Много
чети минаха прѣзъ селото ни. Ние дадохме 60 души четници.
На 28 юлий селянитѣ изпратиха въ Невѣска Μ. 3., за да ви
ди, да ли има много войска. Той се върна рано на другия день
и обади, че войски съ топове приближавали селото ни. Всички
напуснахме селото и се събрахме въ ближнята гора Присой .
Отъ тукъ видѣхме, какъ войскитѣ отъ начало зеха да бомбар
дирате селото. Послѣ влѣзнаха вжтрѣ. Огънь се появи въ нѣколко кжщи. Пожарь обхвана пилото село. Довечерьта войски
тѣ се отеглиха въ Невѣска. На другия день се завърнахме · и
отъ 180 кжщи намѣрихме само 56 кжщи здрави. Въ тѣхъ се
прибрахме всички селяни . При това , въ селото се намѣриха
двама мжже и двѣ жени заклани. Тѣлата на женитѣ бѣха съвсѣмъ обезобразени.
—Защо и тѣ не сж избѣгали, запитате азъ.
—Единиятъ мжжь бѣше тежко боленъ , та жената му
никакъ не се съгласяваше да го остави самичъкъ. А другиятъ
мжжъ и жена поради старость не можеха да ни послѣдвате.
—Кога изгориха останалитѣ здрави кжщи, пакъ запитахъ азъ.
\
—На помощь се притекоха другитѣ наоколо здрави се-
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ла. Ние живѣхме добрѣ до 14 августъ. Тоя день узнахме, че
много войска иде отъ къмъ Костуръ. Къмъ 6 ч. напуснахме се
лото . Войската мина прѣзъ кого, него изгори още 48 кжщи
отъ оетаналитѣ 56 здрави.
—Тоя пжть училището нп изгориха, църквата ни оскверниха, славянскитѣ книги и всички икони съ славянски над
писи унищожиха, прибави свещеникътъ.
—Сжщиятъ день, продължи о. Никола, около Зелениче
се настани единъ алай запасна войска съ миралай Ибрахимъ
ефенди . Тази войска пристигна отъ къмъ Суровичово и имаше
за цѣль да подпомогне на плана на Етхемъ бей , миралай, кой
то смщиятъ день се яви отъ къмъ гърба на четитѣ съ многобройна войска.
—Какъ така Етхемъ бей съ явилъ отъ къмъ гърба на
четитѣ, рѣкохъ азъ.
— Той, отвърна о. Никола, съ своя алай тръгна нѣколко дни по рано отъ Суровичово за Серфидже и по течението
на р. Бистрица стина на югъ отъ Костуръ. Тукъ той получи под крѣпление отъ Хюсейнъ паша, командантъ на войскитѣ въ Населица . Сжщеврѣменно четитѣ бѣха з0ли позиции по планин
скитѣ разклонения на изт. и югъ отъ Вичь.
Въ стаята бѣха дошли и други селяни. Всички молѣха
да имъ се помогне и съ храна, понеже селото имъ било планин
ско мѣсто, па и не успѣли нищо да събератъ и взематъ съ себе
си. За същото cä говорили и молили дѣдо владика· Когато
азъ се върнахъ въ кжщи, дѣдо владика ми каза, че се е разпоредилъ вече да cê купятъ 26 товари жито, което да се разда
де на най-нуждаещитѣ се селяни отъ Прѣкопана.
Съботата, 15-ноемврий, посветихъ въ записване на раздаванитѣ помощи на всѣко сѣмейство . Мжцна работа е да се
раздаватъ помощи на едно население. Не можеіпъ всички да
облѣчешъ, всички да удовлетворишъ, а пакъ знаешъ, че всички
сж еднакво пострадали. Нашитѣ помощи бѣха прѣдвидени за
най-бѣднитѣ сѣмейетва, а бѣдии станаха всички. Едни говорѣха, че повече трѣбва да се помогне на ония сѣмейетва, които
били състоятелни, а сега изгубили всичко и станали сетни си-
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ромаси, а на сиромаситѣ да се дава по-малко, защото тѣ и прѣ
ди катастрофата сж били сиромаси . Други пакъ казваха, па и
ние сподѣляхме мнѣнието имъ, че повече трѣбвада се помогне
на ония сѣмейства^ които освѣнъ материалнитѣ загуби , дадоха
и човѣпіки жертви.
Вечерьта се научихъ, че мюдоринътъ отъ Невѣска съобщилъ на българитѣ, какво просбата имъ. се удовлетворявала отъ
валията, та тѣ могатъ да признавать пакъ духовното вѣдомство
на Бълг. екзархия, както е било и прѣди движението .
— Богато изгорѣха околнитѣ села, обясняваше бай Ст.,
и околноститѣ на Зелениче бѣха окупирани отъ хилядници ду
ши войска, тогава въ селото ни дойде гръцкиятъ костурски вла
дика (Зелепиче е Костурска епархия), счупи църковнитѣ врата
и влѣзе въ църквата. Той накара нѣкои селяни да подиишатъ
заявление отъ страна на цѣлото население, че е гръцко и се
отметнова отъ Бълг. екзархия. Като се опростиха четницитѣ,
ние се оплакахме на Хилми паша, и ето сега пакъ ще влѣземъ
въ църквата и ще си служимъ въ нея, както и по прѣди.
И наистина, на другия день, недѣля, още отъ тъмно
камбанитѣ почнаха да биятъ. Народътъ начело съ тримата си
селски свещеници влѣзе въ черквата. Извърши се тържествена
служба, въ която се спомена името на Българския Екзархъ. Об щинекиятъ прѣдседатель отъ Леринъ държа въ църквата нази
дателна рѣчь, като прочете на народа и едно послание отъ Н.
Блаженство Екзарха, въ което се съобщаваше, че българитѣ отъ
Зелениче на ново се приематъ въ лоното на Българската пра
вославна църква. По лицата на селянитѣ сияеше радость.
— Какво щастливо съвпадение, шепна ми о. Никола,
такъва голѣма радость, когато и дѣдо владика се намира въ се
лото ни. Селянитѣ не можеха да се нарадватъ, че пръвъ п&ть
виждатъ български владика, ето ти, че и църквата нц се прѣдава, па и нашитѣ братия отъ Прѣкопана, гледамъ да останаха
доволни отъ помощитѣ.
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II

Народъ зе да се трупа около кжщата. Нашитѣ коне
бѣха готови. Дѣдо владика благослови събрания народъ и тръ
гна . По улицитѣ не можеше да' се мине ; едни цѣлуваха р&ка
на владиката, а други му правѣха низки поклониБѣхме вече
край селото. Тукъ още'повече народъ. Весело, настроение, при
ятни улибки се рисуваха по лицата на мжже и жени . Зехме
послѣдне сбогомъ отъ жителитѣ на Зелениче и потеглихме. Часътъ бѣше 7. Слънцето силно печеше. Пжтьтъ ни бѣ за Кли
сура прѣзъ Лехово. Огъ начало вървѣхме срѣду течението на
Леховската рѣка, а послѣ по една стръмнина се изкачихме до
Лехово. Отъ тукъ пжтьтъ стана още по-стръменъ, та трѣбваше
да слѣземъ отъ конетѣ и да вървимъ пѣша до ледината надъ
Костова чешма , подъ върха на планината Върбица. ІТрѣдъ
насъ бѣше цѣлото Кайлярско поле ., нашарено съ голи и низки
хълмове. Въ дъното на срѣщната Мурикъ планина се чернѣеше
изгореното село Мокрени. Прѣдъ него се зеленѣеха ниви и ли
вади, а задъ тѣхъ голѣмо едно пространство заемаше се от ь лозя.
Ние вървѣхме на юг. - изт. по билото на планината по тѣсна
една потека. Подъ насъ се виждаше, какъ шосето правѣше витлообразни извивки, за да достигне Клисура. Ä задъ насъ, ви
соко надъ Зелениче, почти подъ върха на Невѣшката планина,
се бѣлѣеше хубавото влашко село Невѣска. Клисура лежи на
прохода между Мурикъ и Върбица. Слѣдъ три и половина ча-..
са непрѣкъснатъ іьхть отъ Зелениче ние стигнахме въ граде
ца. Красиви и високи каменни кжщи, построени на единъ стръменъ брѣгъ , прѣдставляватъ отъ далечь , като да стоятъ ед
на върху друга . Клисура брои около 900 влашки к&щи. Тоіг
е центръ на нахия и сѣдалище на мюдюринъ ?
Въ Клисура бѣха се прибрали жителитѣ отъ пзгоре-
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нитѣ села Мокрени, Бобища и гомѣма часть отъ Загоричани.
По стръмнитѣ и тѣсни улици на купове народъ отъ пострадалптѣ села се притискаше да земе благословията на дѣдо влади
ка . Едно' странно любопитство се забѣлѣзваше у гъркоманитѣ
власи. Тѣ не можеха да си обяснятъ, какъ на българския вла
дика се е разрѣіпило да обикаля селата на чужда епархия. Нъ
тѣ всички знаеха благотворителната цѣль на дѣдо владика и
останаха само да се чудятъ .
Ние слѣзнахме въ една хубава къпщ срѣдъ пазаря .
По поръка на дѣдо владика и за негова смѣтка къщата бѣ прѣдваригелно наета отъ първенцитѣ на изгоренитѣ села. Скоро тя
се изпълни съ селяни. Ние имъ се притичахме на помощь, ние
имъ бѣхме близки до сърцето. Тѣ знаеха това и всички дохож
даха да ни поздравятъ, като опознати отъ много години.
—Никъдѣ, г-не, можеби, не се дадоха толкова жерт
ви, колкото даде нашето село, забѣлѣза бай Колйо отъ Мокрени.
—Пашата ни измами, г-не, като ни каза, че султанътъ
прощава нашето село, та ни убѣди да се завърнемъ въ него ,
прибави единъ другъ сепянинъ отъ същото село.
— Двадесетъ и петь души четници паднаха убити, всич
ки отъ 20-30 години, повтори бай Колйо .
— Въ кое сражение, загинаха толкова момчета отъ ва шето село % запитахъ азъ .
— Да ви разправимъ, г-не, каза дѣдо Колйо . Слѣдъ
отстъпването на четитѣ отъ Върбица, нашиятъ войвода съ своя
та чета остана да се върти около селото . Позициитѣ му бѣха
такива, че отъ всѣкъдѣ войската ги владѣеше. При сражението
на Врабчинската планина той изгуби половината си четници,
17 души отъ които отъ нашето село. А въ сражението при св.
Илия се убиха 7 души селяни. Въ деньтъ, когато изгорѣ селото
ни; убиха се други 38 души селяни,между които и една жена.
Азъ помолихъ бай Коля да ми разкаже отначало за съсипванието на Мокрени . Той съ тъга на сърцето подкачи така:
— На 14 августъ, когато войскитѣ наближаваха да стигнатъ Върбица, башибозукъ отъ Палеоръ откара селскитѣ ни овци, на брой 730 глави. На другия день башибозукъ отъ цѣла-
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та Кайлярска каза· се готвѣіпе да нападне селото ни още въ тъм
ни зори. Само 10 души селяни имахме оръжие. Ние зехме по
зиции въ черквата и около нея. Населението се прибра въ мъ
настиря св. Богородица подъ Клисура. Макаръ и малцина, нъ
ние държахме сражение цѣли нѣколко часа и не допуснахме
на башибозука да влѣзе въ селото, ала патронитѣ ни се свър
шиха и ние бѣхме принудени да се отеглимъ въ мънастиря .
Башибозукътъ влѣзна въ селото, ограби 10-тина к&щи и изгори
само двѣ. С&щиятъ день военниятъ командантъ Етхемъ паша
повика въ Клисура двадесетъ мжже отъ нашитѣ селяни и имъ
съобщи, че султанътъ опрощава нйшето село, като сжщеврѣменно
ги подкани да се върнатъ заедно съ избѣгалитѣ въ мънастиря.
Наистина, нѣкои се завърнаха въ селото. Въ съботата новъ башибозукъ нападна селото. Оплакахме се на команданта въ Кли
сура. Той ни изпрати едно заптие да ни пази. До като заптието
се разправяше съ башибозука, войски слѣзнаха отъ Клисура съ
горска артилерия и почнаха да бомбардирате селото. Селянитѣ,
които бѣха се завърнали въ селото и бѣха се изпокрили отъ
башибозука, сега уплашени отъ топовнитѣ залпове, удариха на
бѣгъ. Съ непрѣкъснати пушечни залпове войски и башибозукъ
се втурнаха въ селото и подкачиха да ограбватъ и подпалвате
една по една кжщитѣ. Изгориха ни 174 кящи, отдѣлно и тол
кова плевни . Откараха ни и всичкия селски добитъкъ. Отпослѣ въ селото намѣрихме 38 души пронизани съ куршуми.
Повечето отъ убититѣ бѣха старци на по 70—80 години.
— Сжщиятъ день, продължи бай Колйо, отъ страхъ умрѣха въ мънастиря 4 жени, нъ самияте мънастиръ остана не засѣгнатеир ѣзъ всичкото врѣме на нашето тамъ прѣстоявание. Само
нѣколко дни слѣдъ като селото ни изгорѣ, въ мънастиря дойдоха
единъ полицейски и единъ мюлязиминъ съ войски, поканиха
населението да излѣзе и да тръгне за Клисура. По п&тя за Кли
сура войскитѣ съблѣкоха и мжже и жени и закараха ни право въ
правителствения домъ , дѣто стана прѣброявание на м&жетѣ .
Други селяни отъ Бобища разправяха подробности за
възстанието, прѣди да пристигнате войскитѣ, за движението на
войскитѣ ичетитѣ, за сраженията и пр. За да бждатъ понятни
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тия разкази и на читателитѣ, азъ трѣбва да обясня географияното разположение на селата и планинитѣ, Прѣдставете си ед
но поле, дълго около 15 километра и около 10 килом. широко.
Ако застанете всрѣдъ полето, то на изт. прѣдъ васъ ще видите
селата Куманичово и Чурилово , на юг-пзт . — Горенци, на с.
лзт . — Котори и Бобища, на с. — Загоричани, на зап. — с.
Олищаи на юг-зап. ,—Бъмбоки, всички разположени по политѣ
на планината, която загражда полето и която носи имената на
селата. Тоя планински вѣнецъ зима началото си отъ Вичъ та
ка : единъ клонъ се спуща на изт. съ име Върбица и върви
до Клисура . Тукъ тоя клонъ се издига високо надъ Клисура ,
възвива на югъ и подъ селото Горенци съвсѣмъ се снишава.
Другъ клонъ се спуща на югъ до с. Олища, възвива на изт. и
се свършва съ името Кайнакъ подъ с. Бъмбоки. Между Кай накъ и планината надъ Горенци, Саракина, полето се стѣснява
на около 3 килом. и се скача съ кутловината на езерото, около което
на 12 августь бѣше се разположилъ съ войскитѣ си командантътъ Етхемъ бей, подкрѣпенъ и отъ войскитѣ на населичкия
командантъ Хюсейнъ паша, който бѣше прѣнесълъ квартирата
си въ Костуръ още на 26 юлий .
До като селянитѣ разправяха за лѣтошнитѣ събития,
единъ бившъ четникъ въ центровата чета подаде ми слѣднята
записка: „когаго на 13 августь началството забѣлѣза отъ Вър
бица, че около езерото се натрупа много войска, то опрѣдѣли
центровата чета да отиде и вземе позиции на Кайнакъ. Всички
бѣхме увѣрени, че, за да нападнатъ четитѣ, войскитѣ ше минатъ прѣзъ тѣсната полска ивица и прѣдъ Загоричани или Бо
бища ще се изкачатъ на Върбица. И наистина, нашата смѣтка
до нѣкждѣ почна да излиза вѣрна. На 14 авг. сутриньта едно
многочисленно отдѣление тръгна по посока къмъ полската иви
ца . Ние открихме огънь. Сражението трая много малко врѣме.
Войскитѣ се върнаха обратно. Тогава видѣхме прѣдъ единъ
офицернъ, качепъ на бѣлъ конь, се изправиха нѣколко други.
Скоро тѣ заминаха и войскитѣ се раздѣлиха на три части и по
теглиха къмъ Кайнакъ отъ три разни страни . Като градъ кур шуми се сипѣха по планината . И ние гърмѣхме върху ку -
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пове солдати, които зеха да се изкачватъ по стръмнината. Но
ние бѣхме само 60 души и не можехме да спремъ сила сто іькти
по голѣма отъ нашата, Ние отстъпихме на други позиции, но
и въ тѣхъ не можахме да се задържимъ отъ стрѣмителното дви
жение на войскитѣ по върха на планината. Въ тѣзи отстъп ле.
ния изгубихме .27 души наши другари . Къмъ мѣстностьта Черенъ В ьрхъ войскитѣ прѣсрѣщнаха четата на с, Черѣшница Слѣдъ една къса прѣстрѣлка и тази чета се принуди да отстъ
пи. Войскитѣ стигнаха до селото Черѣшница и го подпалиха .
Отъ тукъ възвиха на с. по билото на планината надъ с. Олища
п къмъ мѣстностьта Дробъкъ тѣ бѣха спрени нѣколко врѣме отъ
четата на войводата - ІІоповъ , който бѣше се укрѣпилъ въ яки

позиции .“
Късно вече стана. Селянитѣ разотидоха си. Азъ се заловихъ да пригатвямъ списъцитѣ за с. Мокрени , на което на
другия день ще се раздаваха помощи. Прѣди вечера мѣстниятъ
мюдюринъ и юзбашията направиха посѣщение на дѣдо влади
ка. Въ Клисура квартируваше единъ бюлюкъ войска отъ населичкия табуръ.
0. П. и азъ седнахме да вечераме . Прислужваха ни
двѣ момчета, едното отъ които слѣдвало четата на Чакаларова и да
вало медицинска помопіь на болнитѣ и ранени четници. Азъ го
помоли хъ и то ми разказа слѣднето по сраженията на Върбица.
—На 12 авг . нашиятъ началникъ нападна Невѣска
нощно врѣме. Нтарнизонътъ откри огънь, но не можа да се
одържи . Той напусна казармата и удари на бѣгъ . Заедно'съ
него избѣга и мюдюрина . Тогава пристигнаха п четитѣ .· отъ
леринскитѣ раионп. Всички влѣзнаха въ Невѣска. Отъ начало
ни единъ селянинъ не смѣеше да се покаже. Огпослѣ, като видѣха нашата сполука, всички врати по къщитѣ се отвориха .
Нашитѣ началници най-напрѣдъ поръчаха да се изнесе всич
ко отъ казармата. Тука се намѣриха 70 маузеровп пушки, нѣ
колко каси патрони и барутъ и други военни припаси. Въ единъ хамбаръ се откриха 7 живи солдати, които си хвърлиха
пушкигѣ и просѣха да бъдатъ опростени . Всичко се прѣдаде
на началницитѣ, -а 7-тѣ души солдати се задържаха като воен-
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ни плѣници. Слѣдъ това казармата се подпали и изгорѣ. още
същата нощь четитѣ се отеглиха отъ Невѣска и се прибраха на
Върбица. На другия день къмъ Кайнакъ се изпрати центровата
чета протпвъ войскитѣ, които взеха да се показватъ около Костурското езеро . 14 августъ се ознаменува съ рѣіпителни нас
тъпления. Безчпслени войски още рано зеха да се катератъ на
Кайнакъ, безъ да обръщатъ внимание на огъня на центровата
чета. Тѣ се изкачиха на върха и се движеха по ръта на пла
нината, като червени морски вълни . Първо минаха прѣзъ с.
Черѣшница и го подпалиха. ІІослѣ възвиха къмъ Прѣкопана.
По пътя бѣха ангажирани въ битка отъ четата на Попова. Нъ
нищо не можеше да спре многобройната армия, която непрѣкъснато по пътя пушкаше и напрѣдваше. Слѣдъ като догориха
Прѣкопана, прѣстанаха да вървятъ, до като се събератъ п
всички закъснѣли отдѣления. Отдалечь изглеждаше като че ли
срѣщната гола, планина бѣше покрита съ червена гъста гора.
Рѣшено бѣ да се отстъпи . Настъпателното движение па войс
китѣ противъ съединенитѣ чети подкачи така : най-напрѣдъ
потегли едно голѣмо отдѣленйе. Като напрѣдна то на около три ки
лометра, тогава потегли второ. Първото слѣдваше да върви. Когато
измина и второто 3 километра, потегли трето и т. н. ІІрѣднитѣ
редове на нашитѣ чети бѣха на позицитѣ си. Когато първото отдѣление се доближи на 400 крачки, четитѣ отвориха огънь .
Тогава задшітѣ отдѣления се спуснаха да тичатъ едни на горѣ,
а други на долу, за да ни заобиколятъ. Четницйтѣ иыіраздниха позициитѣ и зеха да се отеглюватъ въ редъ. Войскитѣ се
настаниха на Върбица, а ние къмъ 11 часътъ бѣхе вече въ
Клисура. Градъ отъ куршуми се сипѣше върху насъ. Минахме
градеца и възвихме на югъ по върха на планината. Тукъ се
раздѣлихме. Четитѣ отъ леринскитѣ раиони зеха Блацкитѣ ви соки планини къмъ Емборе,' а нашата чета остана да отпочине
въ планината надъКотори.
—До вечеръта, прибави хазяйна на къщата , влахъ ,
слѣзе въ селото ни и Етхемъ бей съ много войска. Той покани
първенцитѣ. отъ градеца да му прѣдадатъ комититѣ . Нъ ние
селянитѣ се помъчихме да му обяснимъ, че не сме лоши хора .

32
Въ понедѣлника раздаваха се помоіцитѣ на с. Мокрени.
Дѣдо владика раздаде още и парични помощи на най-бѣднитѣ
сѣмейетва . Въ това врѣме една жена изъ между събралитѣ се
извика :
— Нашитѣ мжже мъченически загинаха въ Костуръ .
Молимъ ви да не ни забравите !
—Да, съ камъне и сопи бѣха убити, чуха се нѣколко
гласове.
Азъ въпросително погледнахъ селския кметъ, който ми
кимна съ глава утвърдително . Той се доближи до мене и шепнешкомъ ми разправи:
—Четирима наши първенци на 23 юл. бѣха повикани
въ Костуръ за ушура. До града стигнали благополучно. Кога
излизали отъ хана за къмъ правителствения домъ , тълпа отъ
башибозукъ нападнала ги и ги убила, като имъ смазала главитѣ съ камъне".
Нашиятъ полицейски Ахцедъ ефенди, който записваше
помоіцитѣ, като видѣ, че селянитѣ се стѣсняваха отъ него,
обърна се къмъ мене: „тия бѣдни жени,г-не, наистина, заслужватъ да зематъ повече помощь!“
Късно се свърши раздаването . Селяни отъ Бобища се
набраха и молѣха да имъ се помогне . Казахъ имъ , че на дру
гия день и за тѣхъ помоіцитѣ ще б&датъ готови. Азъ бѣхъ мно
го уморенъ и имахъ нужда оть почивка. Нъ двама селяни ме по
молиха да имъ допусна да дойдатъ въ стаята и да ми разяснятъ,
какъ п селото Бобища е било едно отъ най съсипанитѣ. Азъ се
съгласихъ, и тѣ ме послѣдваха. Единиятъ отъ тѣхъ, бай Танасъ,
който ми бѣше и отъ по прѣди познатъ , прѣди още азъ да го
запитамъ, подкачи съ сълзи:
—Сега, г-не , да не ни пищешь както ни знаеше отъ
годипи . Станахме сиромаси. Всичко имахме, а нищо не ни ос
тана. Нашето село запустѣ. Въ него никой не живѣе сега. Вие
ще го видите, ако заминете по шосето. Всички селяни се при
брахме тукъ въ Клисура. Мжчно се живѣе въ чуждо село, а осо
бено между власи : нѣмаме нищо общо съ тѣхъ, нищо не ни
свързва. Нъ какво да се прави? Срѣдства нѣмаме, за да си на -
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равимъ колиби, иа и ако нѣкои има, не смѣе да се засели. Всѣки день солдати слизатъ на долу, и никой не е сигуренъ за жи
вота си. Отъ день на день очакваме да се тури нѣкакъвъ край
на това положение.
Азъ окуражихъ бай Танаса, като му разправихъ, че участьта на населението въ Македония ще се подобри съ въвеж
дане на нови реформи. Той веднага ме прѣкъсна :
—Кой ще въвежда новитѣ реформи?
—Турция подъ контрола на Австрия и Русия, казахъ
азъ.
—Може, нъ не вѣрвамъ, отвърна бай Танасъ.
Слѣдъ това азъ го помолихъ да ми разкаже, кахъ изго
рѣ селото Бобища.
—Нашето село., г-не , даде въ районната чета 33-ма
четници. То не бѣше толкова на око отъ турцитѣ, та не вѣрвахме, че ще То изгорятъ. Най-сетнѣ дойде 14 августъ. Къмъ 10
часътъ слѣдъ пладне четитѣ отстъпиха отъ Върбица. Силни
топовни и пушечни залпове въ планината отъ една страна, от стъпването на четитѣ отъ друга—всѣха йеописванъ * страхъ въ
населението. Всички хукнахме да бѣгаме въ Клисура, за да спа
си мъ живота си. Никой нищо не взехме съ себе си. Къщитѣ си
напуснахме, като оставихме и жива стока, и покъщнина, и дре
хи, и всичко. На другия день, прѣди селото ни да бъде под
палено, нашиятъ съселянинъ Н. и азъ се прѣдставихме на Етхемъ бея и го молихме да пощади селото ни. Нъ той ни изпъ
ди, като ни каза, че всички сме били комити и че ако и още
му главоболимъ, той щѣлъ да заповѣда да ни застрѣлятъ. Тоя
същия день , Успение Богородично, редовна войска отъ населичкпя табуръ, придружена отъ редпфи и плявета, слѣзе отъ
Клисура и подпали селото ни. Същеврѣменно отъ селата Личища, Маврово, Гор‘енци пристигна и башибозукъ, които грабѣше и палѣше. При това, прѣди да тръгнатъ войскитѣ отъ Кли
сура, командантътъ издаде обща заповѣдь; всѣко лице отъ мъж
кия полъ отъ 10 години на горѣ, което срѣщнатъ по вънъ, да
го убиватъ. Около 25 души наши съселяни вмѣсто да дойдатъ
съ. насъ въ Клисура, бѣха се изпокрили по кукурузитѣ и тамъ
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останаха да прѣнощуватъ . Войскитѣ срѣщнаха 13 души отъ
тѣхъ, между които и три жени, и ги убиха като ги пронизаха
съ куршуми и измушкаха слѣдъ това съ щиковетѣ си .
—Слѣдъ 3—4 дни, продължи бай Танасѣ, въ Клису
ра пристигна и гръцкия владика отъ Костуръ , Германъ Каравантели. Заповѣдь се даде, всички селяни отъ изгоренитѣ села,
забѣгнали въ Клисура, да се събератъ въ черквата св. Нико
ла. Тукъ дойдоха Етхемь бей и владиката Каравангели. Командантинътъ силно разгнѣвенъ взе да се разхожда въ черквата
между населението.
Когато бай Танасъ ми разправяше това, веднага се ре продуцираха у мене извѣстнитѣ стихове на поета, и азъ невол
но произнесохъ:
1
Всрѣдъ трупове неброени
Потъналитѣ въ кръвь ‘
Разхождалъ се разлютени
Турски геиералинъ пръвъ.
— Само че тоя п&ть, каза бай Танасъ, Етхомъ паша се
намираше между живи трупове . Мъртвитѣ трупове се търкаля
ха по изгоренитѣ села и по планинитѣ и даваха богата храна
на кучетата и хищнигѣ звѣрове.
—Пашата крачеше и викаше: „Всички ще бедете из
клани, защото всички сте комити!“
Азъ си спомнихъ и другъ куплетъ отъ горното стихот
ворение и прочетохъ на бай Танасъ:
Ще изтрѣбя това плѣме,
Тоя български народъ
Да н’остане нито сѣме ,
Нито споменъ отъ тоя родъ .
Бай Танасъ като че ли се възхити. Той произнесе:—
Пашата говори много, заплашва ни, нъ всичко се съдържа въ
това, което сега ми прочетохте. Най-сетнѣ Етхемъ бей приба
ви: „Нъ има едно срѣдство да се отървете. То е ако вие речете,
че ставате гърци и всичкитѣ цѣлунете р&ка на деспотъ ефен
ди. “ Тогава всички живи трупове, продължи бай Танасъ, се
спуснаха по посока къмъ гръцкия владика. Нъ той ги спрѣ ,
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като покани най-напрѣдъ свеЩеницитѣ. Нареди ги прѣдъ царскитѣ врата на черквата и ги накара да легната. Владиката
взе да гази всѣки трупъ отдѣлно , като заповѣдваіпе да излѣзе
злия духъ отъ него. Слѣдъ това всички цѣлунаха му р&ка, а
неговитѣ хора прѣдставиха на селянитѣ отъ всѣко село да подпишатъ по едно заявление на турски езикъ, чрѣзъ което се явя
ваше па властьта, че за напрѣдъ селото, като се отметнува отъ
Бълг. екзархия, ще припознава Гръцката патриаршия. Тога
ва гръцкиятъ владика заповѣда да ни се раздаде по полов инъ
ока хлѣбъ всѣкиму . Ала пакъ ни бѣше забранено да излизаме
отъ к&щи и това запрѣщение се продължи почти цѣлъ мѣсецъ,
да като ограбенитѣ ни вещи и добитъкъ се разпродадоха отъ
солдатитѣ.
Градскпятъ часовникъ биеше дванадесета. Двамата селя
ни отъ Бобища отидоха си доволни. Едно момче отъ сжшото се
ло остана при насъ, за да ни помага при раздаване на помощптѣ
другия день.
На 18 ноемвр. раздаде се помощьта. Особено доволни
останаха двамата селски свещеници, на които дѣдо владика да
де и парична помощь. Къмъ 7 часътъ ние напуснахме Клису
ра. Силенъ вѣтъръ духаше. Кога се изкачихме тъкмо на прохо
да , вѣтърътъ тъй много се усили, че ние се принудихме да
слѣземъ отъ конетѣ и да вървимъ пѣша. Тоя пиь зехме шосето
на западъ отъ другата страна на планината. Шосето, като до
пира до Клисура , спуща се на западъ по планината, минава
прѣзъ селото Бобища, хваща Загоричани и се свършва до Ko стурското езеро при Маврово . По пжтя ни придружаваха и нѣкоп селяни отъ -Загоричани . Най сетнѣ видѣ се с. Бобища .
Шосето прави доста дълга завивка, до дѣто стигне селото . За
това прѣзъ цѣлото врѣме ние не отбихме очи отъ него. Високи
бѣли отъ вънъ стѣни, а отъ в&трѣ грозно почернѣли, на мѣста
на половина или съвсѣмъ срутени кжщи. Наоколо запустѣли
нивя и лозя, необработени градини. Никакъвъ шумъ, никакъвъ
гласъ или другъ бѣлѣгъ отъ живота. Гробна тишина. Много
мисли минаха прѣзъ главата ми, тжжни чувства ме налегнаха.
Ние вече влизахме въ самото село. Край селския моста бѣха
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селскитѣ воденици, изгорени и камънетѣ изпочупени. Черков
ната камбана взе да бие. Това бѣ изненада за насъ. Дѣдо вла
дика спрѣ коня си. Едничкото останало здраво здание бѣ черк
вата въ селото. И камбанарията до нея съ камбаната оцѣлѣли,
та признателнитѣ селяни изпратили отъ Клисура селския по лякъ да бие камбаната, когато българския владика минава прѣзъ
селото имъ . Излѣзнахме отъ селото. Друга една черква край
него бѣше сащо здрава. Селскиятъ бекчия ни стигна п взе да
ни разправя , че, наистина черквитѣ не били изгорени, нъ въ
тѣхъ нищо здраво, не останало. Всички кжщп били 112, а зае
дно съ хубавато имъ училищно здание 114. Оставихме шосе
то π зехме по-правия пжть за Загоричани .
Вървѣхме на с. з. Прѣдъ насъ бѣше и самото село. Нъ
това село повече приличаше на малъкъ градецъ. Отдалечь из
глеждаше като кащитѢ да са здрави. Патьтъ бѣше по долу отъ
селото, та кащитѢ отъ вжтрѣ неможеха да се видятъ. Само ко
га влѣзнахме ВАтрѣ, увѣрихме се, че то е изгорено. На никоя
почти КАща стѣнитѣ още не бѣха се срутили. Селото бѣше пус
то. Само тукъ-тамѣ изъ аглитѢ на запуСтѣлитѣ кащи, ние забѣлѣзахме дрипави жени, по насълзенитѣ очи на които може
ше да се отгатне, че тѣ cä изгубили всичко и молятъ за каквато
и да е помощь. Камбанитѣ звонѣха и ние наближавахме да излѣземъ отъ селото . Спрѣхме се на Голѣмата чешма, отъ дѣто
дѣдо владика се напи вода. Още единъ пать се обърнахме да
видимъ голѣмото запустѣло село, всрѣдъ което здрава стоеше
само величествената черква , като паметяикъ за дълбоката на божность иа населението. Прѣскочихме прѣдния баиръ и се намѣрихме прѣдъ с. Олища.
Небето бѣше ясно, и слънцето силно печеше . Зимнитѣ
посѣви бѣха изникнали. Тѣ се разстилаха като зелени губери
прѣдъ селото. Патьтъ за селото водѣше посрѣдъ зеленитѣ ниви.
Ако и да бѣше края на есеньта, нъ ние не можахме да се налюбуваме на хубавата картина прѣдъ насъ. Ахмедъ ефенди, който
вървѣше до мене, изказа и той възхищението си съ думигѣ :
„Верекетлиямѣсто, г-не ! “ На кран селото бѣха излѣзли всички
селяни отъ Загоричани и Олища, за да посрѣщнатъ дѣдо вла-
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дика , а черковнитѣ камбани ouïe отдалечь взеха да биятъ.
Олища е разположено на политѣ . на планина съ същото име .
То брои около 7 0 ощи, направени отъ камень . По срѣдъ не
го тече рѣка, по двата брѣга на която сж насадени върби и то
поли. Това прави мѣстото още по-живописно. Благодарение на
една проста случайности, може би, Олища остана здраво. И то
взе участие въ възстаннето,като даде 10 души четнипіка сила.
Изгорена бѣ само една к&ща отъ башибозука и то най-хубавата
въ селото. Надъ селото въ едно живописно мѣсто между гори и
ливади е разположенъ мънастира св. Врачъ. Дѣдо владика слѣзе въ една хубава селска кжща, въ една отъ стаитѣ на която
се помѣстихме и ние. За хората отъ властьта се намѣри друга
стая. Селото, ако и здраво, нъ праздна к&ща или стая нѣмаше. Всички бѣха окупирани отъ селянитѣ на Загоричани. 0лища отстои половина часъ на зап. отъ Загоричани. А разстоя
нието между Загоричани и Клисура е два часа. По срѣдъ пжтя,
по близо до Загоричани, лежи с. Бобища.
Олища като здраво село и като около него всички други
бѣха изгорени, се избра за пунктъ , отъ кждѣто щѣхме да раз
даваме помощи на жители тѣ отъ Загоричани, Бъмбоки и Черѣшпица. За това и помощитѣ за тия села прѣдварително бѣха се
изпратили до селския свещеникъ Никола . Селянитѣ не можеха
да се нарадватъ, че въ селото имъ стъпва български владика .
А първенцитѣ отъ Загоричани се прѣдставиха на дѣдо владика
и поднесоха своята дълбока благодарность за високо благород пата му мисия—да се притече ца помощь на нещастнитѣ въ мо
мента, когато тѣ чувствуваха най голѣма нужда отъ такъва.
Тоя благороденъ починъ на дѣдо владика, плодъ на родолю би ви и человѣколюбиви чувства, отъ които той винаги се е
въодушевлявалъ, караше населението като че ли за минутка да
забрави своиіѣ нещастия и да се надѣва, че ще заживѣе новъ
жпвотъ.
Седнахме да вечераме . Съ насъ вечераше и домакинътъ
на къщата, бай Митре. Ние се чудѣхме , защо още толкова
много хора се въртятъ въ кжщата му и не се прибиратъ . Слѣдъ
обясненията на бай Митре оказа се, че въ неговата кжща, състое-
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ща се отъ 4 стаи, помѣстявали се 3 многочислени сѣмейства
отъ Загоричани, на които ние бѣхме окупирали двѣтѣ стаи. Тѣ
заедно съ сѣмейството на бай Митре останали да прѣнощуватъ
въ другитѣ двѣ стаи . Слѣдъ вечерата ние поканихме при насъ
мжже и жени и ги помолихме да ни разправи, кой каквото знае
за разорването на Загоричани . Първъ се обади дЬдо Нолйо:
— Вие знаете, г-не, какво бѣше Загоричани . Всички
села въ казата го наричаха главно село. Па, наистина, и главно
бѣше. За такъво го броеше и хюкюмета въ Костуръ. То редовно
си плащасе царската вергия . Мултезимитѣ сег напрѣдварваха
всѣка година да откупятъ ашара му, защото лесно събираха паритѣ си . Сиромахъ,. ако попаднѣше въ него , благодаренъ си
отиваше. А пакъ продавачитѣ на дребно отъ околнитѣ села ,
може би, повече скърбятъ и отъ насъ за разрушението му, защо
то никога стокитѣ имъ не'сж оставали не разпродадени въ него.
Ние хубаво си живѣехме . Караници имахме само за училищата
и църквата, нъ най-сетнѣ всички си дойдохме въ правия пжть,
дѣцата ни почнаха да се учатъ на своя езикъ и свещеницитѣ
ни да пѣятъ на български въ църквата. Нъ ние, г-не, сме стари
и не ще живѣемъ, колкото сме живѣли, та и не знаехме , какъ
по-добрѣ може да се живѣе. Ала младитѣ не се задоволяваха
съ това . Тѣ ходятъ по чужбина и разправятъ, че тамъ хората
живѣели свободно. А пакъ нашитѣ аги не допускатъ да се сра
вняваме съ тѣхъ, а камо ли да сме по-добрѣ. Напослѣдъкъ тѣ
бѣха се запрѣтнали да ни съсипятъ, прѣди нашитѣ млади да
докажатъ, че и ние искаме по-добъръ животъ. По такъвъ начипъ
турцитѣ прѣдизвикаха едно възстание, жертва на което стана
и нашето село.
—Прѣди възстанието, продължи бай Нолйо, въ Загоричани квартируваше единъ бюлюкъ войска . Юзбашията бѣше
много лошь човѣкъ. Той изтезава нѣкои наши-момчета тъй жес
токо, че просто да ти настръхнатъ космитѣ.
—И азъ бѣхъ изтезаванъ, извика Мито, единъ отъ внуцитѣ на дѣдо Нолйо, и тоето какъ: най-напрѣдъ юзбашията, ка
то ме повлка въ кжщата си, даде ми кафе и ме подкани по добъръ начинъ да му прѣдамъ пушката си . Когато видѣ, че не
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ще може да сполучи, прѣдаде ме на солдатитѣ. Тѣ ме заведоха
въ съсѣдната на юзбашията стая и ме биха съ яки сопи, до ка
то дізгубихъ съзнание. Влѣзе юзбашията и пакъ ми поиска пуш
ката и като не получи отговоръ , почна самъ да ме бие. Кръвь
потече отъ много мѣста на тѣлото ми. Не чувствувахъ, че имамъ
мускули подъ степалата на иозѣтѣ си. Не стигаше това, ами жестокпятъ юзбашпя заповѣда да ме вържатъ само за палеца на
дѣсния ми кракъ и да ме окачатъ на тавана, увиснал ъ сч, гла
вата на долу. Колко врѣме тъй стояхъ, азъ не зная, не бѣхъ
въ себе си.· Свалили ме и ме прѣдали на домашнитѣ, които ту
такси почнали да ме лѣкуватъ.
—Така постъпи и съ други момчета, прибави дѣдо Нолйо , па не само въ нашето село , нъ и въ околнитѣ. Нѣколко
денонощия наредъ ние мжжетѣ се криехме въ горитѣ и по пещеритѣ . Сжщото ставало , както слушахме и по други мѣста.
Нашитѣ момчета, най-сетнѣ, рекли да не търпятъ това и на
20-юлий всички се заловиха за пуіпкитѣ . Юзбашията заедно
съ войската нѣколко дни по-рано напусна селото . Отъ на
шето село излѣзоха около 150 души четници. Тѣ захванаха
Върбица и заградиха п&тя за Костуръ отъ Суровичово. Цѣли
2 5 дни македонски знамена се развѣваха по върховетѣ на пла
нината, и ние не видѣхме турчинъ съ очи . Много други чети
съ знамена минаваха прѣзъ селото -ни. Други слизаха отъ пла
нината и пакъ се изкачваха . Жени, дѣца , па и ние старцитѣ
сърдце не ни търтѣше. Азъ самъ нѣколко пжти се пзкачвахъ на
Върбица и плакахъ отъ радостщ, кога гледахъ толкова наши
момчета въоръжени и съ добра команда . Всички се радваха,
всички ликуваха. Хилядници четници ежедневно се упражня
ваха. Всички вѣрвахме, че тлрцитѣ ще набератъ много войс
ки, нъ напълно се надѣвахме, че ще имаме вънкашна помощь.
Най-сетнѣ дойде и 14-авг. Оше рано взеха да се слушатъ по
стоянни гърмежи. Населението се изплаши. Забъркахме се и не
знаехме, кой имъ да хванемъ. Войска никждѣ не се виждаше.
Къмъ 6 ча?ч.тъ узнахме, че многочислени войски вървн іъ къмъ
Прѣкопана по билото на планината, като непрѣстаняо гърмятъ.
Наст&пи 11 часътъ. Войскитѣ се натъкмиха на Върбица. Ни
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кой не знаеше участьта на четницитѣ. Топовни гърмежи, насо
чени къмъ Загоричани, всѣха ужась въ населението. Нѣкои гра
нати падаха въ селото и се разпукваха . Събрахме се всички
старци на Голѣмата чешма. Рекохме да вървимъ на с. з. къмъ
планината. Слѣдъ насъ се стекоха жени и дѣца. Минахме лозята
π се изкачихме на баиря Крестецъ. Куршумитѣ се сипѣха. Ед
на граната падна всрѣдъ купъ жени и дѣца, нъ не се пукна.
Всички извикахме да вървимъ въ мънастиря св. Врачь и уда
рихме по нанадолището на баиря. Кой каквото можеше да гра
бне отъ кжщи, носѣше го съ себе си. Вечерьта мънастирътъ се
изпълни съ народъ. Полето бѣше освѣтлено отъ подпаленото се
ло Бъмбоки. Очаквахме да видимъ и Загоричани подпалено. По
ржта на Върбица забѣлѣзахме на много мѣста огньове. Гърмежитѣ бѣха прѣстанали.
—À пакъ ние около 20-тина жени, обади се баба аджийка, ние съ натоварени добитъци заминахме къмъ полето и тамъ
прѣнощувахме, скрити въ кукурузитѣ . Тукъ-тамъ изъ кукурузитѣ се криеха и нѣкои старци. На другия день 15 августъ
ние не знаехме какво да правимъ. Тъкмо кога рѣшихме да тръгнемъ къмъ мънастиря, цивитѣ задъ насъ и ближния баиръ Жъл
та шума бѣха се напълнили съ червени фесове . Едно отдѣление почна да се движи къмъ селото, като пушкаше непрѣстанно.
Слѣдъ това отъ нѣкокко мѣс^га тржби затр&биха и цѣлата ъойска се опжти къмъ Загоричани. Сжщеврѣмено и насъ застигнаха
солдати, заобиколиха ни и ни отнеха добитъцитѣ и всичко, как
вото имахме върху себеси. Прѣдъ насъ въ ендека се скриха два
ма старци. Солдатитѣ ги бѣха съгледали. Единиятъ отъ тѣхъ,
като че ли остана мъртъвъ и не се помръдна. Нѣколко куршу
ми го пронизаха. Ние изпискахме отъ ужась. À другиятъ, кой
то бѣше направилъ толкова добрини на селото, пзвѣстниятъ Насе Чулевъ, изправи се и издигна ржцѣтѣ си къмъ небото и шепнѣше си нѣкаква молитва. Единъ солдатинъ се приближи до
него и го мушна съ щика си. Той падна на земята, като скри
лицето съ ржцѣтѣ си. Единъ залпъ отъ куршуми го уложи на
мѣстото. Всички ние, г-не, трецерѣхме и мислѣхме, че и съ насъ
ще стане същото. Нъ единъ зводъ солдати ни закара на долу.
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Слѣдь 2 */2 часа пъгь, ние стигнахме въ Маврово, дѣто ни
прѣдадоха на бинбашията.
—Същата вечерь, продължи дѣдо Нолйо, много сѣмейства отъ селото ни забѣгнаха по посока къмъ Бобища й дове черьга стигнали въ Клисура. Само нѣкон слѣпци и старци оста
нали въ селото. Въ петъка къмъ пладне високо надъ баиря св.
Илия взеха да се издигатъ гъсти облаци оть червенъ пламъкъ.
Загоричани горѣше. Врѣмето бѣше сухо. Сламата, сѣното и житото
бѣха прибрани. Всичко помагаше за по лесното подпалвание на
къщитѣ и плѣвнитѣ. Вечерьта въ монастиря стигна една мома,
на нѣколко мѣста ранена. Тя се вика Денка, и нейниять разказъ ни потресе. Тя захвана така:» Братъ ми Лексо бѣше раненъ въ крака като четникъ въ едно прѣдишно сражение. Ко
га снощи избѣгаха селянитѣ, ние и тритѣ, майка, невѣста п
сестра, рѣшихме се да не се отдѣляме отъ брата си и останахме
цѣлата нощь въ къщи . Селото бѣ пусто. Чуваше се само гро
зното виене на кучетата . А изпоплашениятъ добитъкъ отъ тре
вогата прѣзъ деня иикъдѣ не можеше да намѣри мѣсто. Найпоелѣ се съмна. Кога братъ ми чу тръби да свирять, качи се
на добиче и заедно съ него всички тръгнахме къмъ баиря св.
Илия. Съ стотини куршуми фучаха около насъ . Нъ кога ви дѣхме, че нѣколко солдати тичатъ, за да ни застигнатъ, братъ
ми, много неочаквано за мене, извади револвера си и застрѣля
жена си, която на минутата издъхна. Послѣ се обърна къмъ
майка и съ единъ само куршумъ я уби. Върху мене стрѣля два
пъти, нъ ето азъ останахъ жива. Послѣдниятъ патронъ пукна
въ устатата братъ ми, който и се отъркаля отъ добичето. Солдатигѣ стигнаха, нъ намѣриха само мъртви трупове, а отъ нѣ
колко мѣста на моето тѣло течеше изобилна кръвь. Мъртвитѣ
тѣла съблѣкоха, а отъ мене вемаха само горнята ми дреха. Азъ
останахъ сама и съ мъка кое влѣчешкомъ, кое на крака дойдохъ
въ мънастиря. “ Женитѣ прѣвързаха нещастната и я настаниха
на по-добро мѣсто. Едни отъ селянитѣ осъждаха постъпката на
четника, други я намираха донѣкъдѣ оправдателна. До като тия
размишления се правѣха, ние се научихме, че и друга жена сти
гнала отъ селото и отидохме да я намѣримъ . Тя бѣше Яна Дю-
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зова, която ото що ни разказа: „ Богато азъ тръгнахъ, само нѣ- колко кмщи бѣха подпалени и изгорени. Къмъ обѣдъ и въ моята
кмща влѣзоха солдати, взеха ме и ме заведоха на Голѣмата чеш
мата при юзбашията Исмаилъ ефенди, който и по напрѣдъ седѣше въ селото ни съ войска. По улицитѣ видѣхъ само войни
ци, който влизаха отъ кмща въ кмща. При юзбашията стоеше
една млада невѣста. Тя бѣше гологлава, и азъ и дадохъ моята
кмрпа, за да завие лицето си . Юзбашията ми каза да ида да
намѣря селянитѣ и при тѣхъ да си остана. Азъ тръгнахъ и
като стара жена едвамъ сега стигнахъ въмънастиря .*
— На другия день, подзе една въвчерна жена, нѣколко
жени рѣшихме се да отидемъ до селото и да видимъ що стана
ло съ него. Изкачихме се на баиря и зехме пмтя прѣзъ ло
зята . Селото бѣше покрито съ димъ . Ние се приближихме. Нѣ
колко пушки пукнаха отъ далечь . Отъ къмъ трапа на край
лозята излѣзе на срѣща ни съселянина Цилйо, поблѣднѣлъ и
отъ страхъ едвамъ ни продума: „Солдати ме намѣрпха въ изба
та заедно съ невѣстата ми. Азъ гръмнахъ и избѣгахъ, а невѣстата ми убиха . Опмтихъ се къмъ Върбица, дѣто мислѣхъ да
намѣря чотитѣ, нъ отъ тамъ се пушкаше къмъ мене . Слѣзохъ
на долѣ къмъ селото, дано видя нѣкого. Сега се спуснахъ да ви
срѣщна, нъ пушки на нѣкмдѣ се чуха .“ Ние му съобшихме ,
че жена му не е убита, а е плѣнена отъ юзбашията и че веичкиятъ народъ е прибранъ въ мънастиря св. Врачъ. Влѣзнахме
въ селото . Малко кмщи бѣха изгорени . Нѣкои сакати жени
бѣха изкарани вънъ отъ селото. Ние ги видѣхме и разпитахме.
Тѣ ни обадиха, че войскитѣ стояли само нѣколко часа въ се
лото и приквечерь се прибирали на Върбица. Сжщеврѣменно отивали си и башибозуцитѣ съ натоварени кола и добитъци. Поч
на по-често да се пушка. Ние грабнахме , коя каквото намѣри
въ кмщата си, и бързо сеопмтихме къмъ мънастиря. Въ недѣлята на 17 направихме смщото. Тоя день намѣрихме повече кмщи изгорени и много изби, дѣто скрихме вещитѣ си, Открити.
—ІІрѣдателката Филевица, прибави една невѣста, ходѣше съ аскеритѣ и имъ посочваше, гдѣ см скрити вещитѣ.
—Тя, тя, отзоваха се нѣколко гласа, тя не трѣбва да
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живѣе между насъ.
—Тоя день, продължи възчерната жена, въ селото срѣщнахме и единъ отъ селскитѣ овчари, влахъ . Ние силно се
усъмнихме въ чиститѣ му намѣрения. До като успѣемъ да доближимъ до кхщитѣ си, пушканията станаха много чести. Ние
избѣгахме, а и влахътъ се изгуби отъ прѣдъ очитѣ ни.
—Всички власи, качауни, извикаха нѣколко жени, зае
дно съ турцитѣ грабѣха и подпалваха к&іцитѣ ни. Ако се завърнемъ въ село, нѣма да приемаме и власи да живѣятъ въ него.
—Слѣдъ това , продължи дѣдо Нолйо , жена не можа
да стжпи въ село. По баиритѣ около него се настани войска.
Тя не пропускаше никого. Още огъ далечъ женитѣ се посрѣщаха съ залпове. Тогава се започнаха редовни ежедневни посѣщения отъ страна, на башибозука. Въоръжени турци отъ ближнитѣ
и далечни турски села всѣки день се събираха на групи всрѣдъ
полето. Тр&ба щѣще да затр&би отъ тѣхна страна. Отъ нѣкол
ко мѣста войскптѣ отговаряха сжщо съ тр&би, и съ стотини ба
шибозуци влизаха въ селото, ограбваха всѣка к&ща по отдѣлно и я подпалваха. Това се продължава цѣли двайсетъ дни, до
като отъ хубавото село Загоричани не остана ни една кллца.
Всички старци и слѣпци, останали въ селото, намѣрихме ги
едни заклани, а други изгорени. Всички загинали въ селото
възлизатъ на 42 души, между които 4 жени .
—Ами кога се завърнаха плѣненитѣ жени, запитахъ
азъ?
—Едни слѣдъ два дни, а други слѣдъ три и една недѣля,
отговориха нѣколко жени.
І,)
у, Часътъ бѣше 5 по турски . Дѣдо Нолйо не можеше
повече да стои. Той се разпрости съ насъ и отиде да спи. Слѣдъ
него отидоха си.и всички други. Ние легнахме даспимъ. Сут’риньта първенцитѣ_ни прѣдадоха списъка нак^щитѣ п сѣмей•ствата въ Загоричани. Споредъ тоя списъкъ, Загоричани броеше
506 олци, отъ които 505 изгорени, а една малка к&щица ос
танала здрава. Въ тия 506 кжщи сж живѣли повече отъ 3500
жители. Помоіцитѣ, съ които разполагахме, бѣха много малко,
та нито половината население можа да получи по нѣщо.
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Тоя день бѣше срѣда. Къмъ 9 часътъ, когато о. Т. раз
даваше помощитѣ и Ахмедъ еф . ги записваше, отъ Костуръ
пристига единъ полицейски съ двама жандарми и иска настоя
телно да се види съ дѣдо владика . Ние отъ начало не го до
пуснахме; а той ни обади, че мютесарифъ паша отъ Корча, кой
то дошълъ въ Костуръ, и каймакамимътъ искали непрѣменно
още днесь да се видятъ съ владиката и че за всѣка случайность
войска го очаквала по надолу, за да го придружи до Костуръ.
Ние повѣрвахме на думитѣ на полицейския, па и нашиятъ по
лицейски Ахмедъ еф. настоя на това, та го допуснахме. Дѣдо
владика слѣдъ като го изслуша, приготви се и тръгна за Кос
туръ, придруженъ отъ мюлязимина и 4-ма жандари. Камбанптѣ
зазвонина, ицѣлиятъ народъ изпрати владиката. От. П. и азъ
продължавахме да раздаваме вещи на населението . Ахмедъ еф.
съ едно заптие остана при насъ въ Олища. Тукъ живѣеха около
200 сѣмейства отъ Загоричани. Другитѣ бѣха разпърснати по
здравитѣ села Куманичово , Горенци и Клисура. Тридесетина
сѣмейства живѣеха въ мънастиря св. Врачь . Ние не успѣхме
да раздадемъ помощьта тоя день, па и не бѣха се събрали всич
ки селяни. Вечерьта при насъ гостуваха нѣкои селяни. Посѣти
ни пакъ и дѣдо Нолйо. Разговорътъ ни се въртѣше се около
'запустѣлото Загоричани.
— Съвсѣмъ оголѣхме, г-не, разправяше единъ бившъ
учитель. Страшно е и отъ гладъ да не измремъ. Не можемъ и
нѣмаме съ какво да изоремъ и да посѣемъ. Вие видѣхте полето
ни не разработено. Всичкиятъ добитъкъ ни се откара отъ ба
шибозука .
— Много ни спомогна игуменътъ на мънастиря, подзе
дѣдо Нолйо . Нрѣзъ първитѣ дни слѣдъ изгарянието на селата
около 4 хиляди души намѣрихме прибѣжище въ св. Врачь.
Игуменътъ на мънастиря, ако и гръкъ, но остави на разположе
ние на населението цѣлото мънастирско жито и брашно. Кукурузенитѣ ниви отъ нѣколко десетки дулюма подъ мънастиря бѣ
ха оставени с.кіцо на населението. Направи се още една фурна
въ мънастиря. Постоянно се мѣсѣше и печеше хлѣбъ, нъ пакъ
населението не можеше да се нахрани. Нѣкои жени съ много
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дѣца зимаха брашно, излизаха вънъ отъ мънастиря, замѣсваха
го върху нѣкой камъкъ. Послѣ наклаваха огьнь и пенеха замѣсеното . По такъіъ начинъ опеченитѣ турти, кое съ соль,
кое безъ соль, се раздаваха на гладнитѣ дѣца.
— Никогашь ли войската не се доближи до мънастиря,
или Олища ?
— Нито единъ пжть, г-не, прибави дѣдо Нолйо. Да
же и въ Олища не етапи войникъ . Олища на нѣколко пжти
се нападна само отъ башибозука. Отъ послѣ ние си обяснихме,
защо войска не етапи нито въ Олища, нито въ мънастиря. Слѣдъ
като сме се прибрали въ мънастиря нѣколко души наши селяни,
въ това число и двамата ни свещеници, подписали проеба до
военния командантъ отъ страна на цѣлото население, какво то
остава вѣрно къмъ прѣстола на султана . Една нощь, а то мисля
бѣше на 20 авг., прѣзъ покрива се вмъкнаха въ мънастиря
нѣколко четници, уловиха подписалитѣ покорната проеба и ги
откараха на еждъ прѣдь началството. А понеже по това врѣме многочислени войски окупирваха онова мѣсто, къмъ кждѣто
бѣха се отеглили чотитѣ, то уловенитѣ 4-ма селяни и двама све
щеници се отпуснаха елѣдъ единъ день и се завърнаха въ мъ-*
настиря.
— Не си спомнювашь ли, забѣлѣза една отъ внукитѣ
па дѣдо Нолйо, кога нѣколко цигани искаха да влѣзатъ въ мънаегиря ?
— Наистина, отвърна той. Нъ азъ съмъ старъ, а вие
младитѣ помните повече. Сега си спомнювамъ, че единъ день
жени и дѣца зеха да пищатъ отъ стралъ. Оказа се, че къмъ
мънастиря идатъ нѣколко въоржжени илявета. По вънкашность
излеждаха да еж цигани. Тѣ поискаха да влѣзатъ въ мънастиря,
за да търсятъ комити . Събраха се изъ между населението нѣ
колко пари, дадоха имъ се и тѣ си заминаха.
На другия день, 20 ноемврий, прѣдстоеше ни голѣма
работа. Извикахъ Ахмедъ еф. и започнахме да раздаваме по
мощи още на нѣкои по бѣдни сѣмейства отъ Загоричани. При
стигнаха и селянитѣ отъ Черѣшница . Готови бѣха и списъцитѣ за това село. Приятельтъ ми А., учитель отъ Черѣшница,
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спомогна ни много при раздаването . Селото Черѣшница стои
на 1 часъ на западъ отъ Олища. За да отидешъ въ Черѣшница, трѣбва да се изкачишъ надъ Олища и по единъ много стръменъ iiÄTb да стигнешь върха на планината, дѣто на едно ра вяо мѣсто, на югъ.отъ върха Вичь, е разположено селото. Приятельтъ ми разправи слѣднята история за разорението му :
—Черѣшница, подкачи той, изгаря на два пжти. Първиятъ п&ть на 14 авг., когато войскитѣ на Етхемъ паша заминава
ха къмъ Върбица, подпалиха и нашето село . Неселението
бѣше се прибрало на Рида. Нъ войскитѣ минаха, подпалиха го
и си заминаха, та ние още същата вечерь можахме да се завърнемъ. Тоя пжть не изгорѣ цѣлото село, па и ограбването не ста
на пълно, защото солдатитѣ зеха това, което можеха и което
имъ бѣше потрѣбно за на п&ть. А башибозукъ не се изкачи
въ планината. Вториятъ пжть, когато го нападнаха, бѣше на
22 авг. и войскитѣ дойдоха отъ къмъ Блаца. Тогава го под
палиха и ограбиха всичко, каквото можеха да намѣрятъ. Отъ
цѣлото село останаха здрави само 11 к&щи . При това войс
китѣ убиха тоя день 11 души селяни, които срѣщнаха въ се
лото и вънъ отъ него.
—Научихъ се, обърнахъ се азъ къмъ приятеля си, че
вие сте си отървали всички іочти дрехи и домашни потрѣби .
—Да, отговори той. Малцина има, които напълно по
страдаха. Най-потрѣбнитѣ дрехи и домашни вещи бѣхме скри
ли въ подземия вънъ отъ селото . Тия подземия нито първия,
нито втория п&ть войскитѣ можаха да откриятъ.
—Едно нѣщо още, за което нѣма да скриемъ, г-не, говорѣше ми единъ слабъ и мургавъ момъкъ отъ същото село , е
че женитѣ, които избѣгаха къмъ Рида, заедно съ 5 0-тина же
ни отъ Блаца, бидоха заобиколени отъ войскитѣ. Тѣ ги отпус
наха едвамъ къмъ пладне на другия день. Макаръ, може би ,
женитѣ и да не пострадаха, нъ самия фактъ , че тѣ се дър
жаха отъ турски войски цѣли 20 часа, прави ни много да.
скърбимъ.
Помощитѣ на селянитѣ отъ Черѣшница се раздадоха.
Ние отидохме да обѣдваме . Слѣдъ обѣдъ трѣбваше да помог-

47
немъ и на селянитѣ отъ Бъмбоки, които чакаха на двора. Въ
тая минуга връща се Ахмедъ ефенди и съобщава, че и той щѣлъ
да си замине за Костуръ, дѣто неговото присътствие било не
обходимо. Единъ жандаринъ отъ града му прѣдалъ тезкере отъ
мюлязимина за това. 0. II. и азъ не можахме да си обяснимъ
внезапното тръгване на полицейския иначе, ами, вслѣдствие
пристигането на българския владика въ града, трѣбва да се е слу
чило нѣщо неприятно. Нъ ние продължихме работата си. Петдесетѣ сѣмейства отъ Бъмбоки получиха помощи. Слѣдъ като
се свърши това, азъ излѣзохъ на двора, доближихъ се до единъ
купъ мъже и жени и ги помолихъ да ми разкажатъ, какъ и за
що изгориха Бъмбоки .
—Нашето село, г-не , изгориха илявета и башибозукъ
повече за отмъщение, каза ми селския кметъ . Вие , може би ,
не знаете , продължи той, че, прѣзъ първитѣ дни отъ възстанието , чети минаха прѣзъ селото и убиха селския ксхая Камберъ. Тоя човѣкъ много години живѣ -въ селото ни. Съ всички
турци отъ околнитѣ села се познаваше и тѣ го почитаха, за то
ва рѣшиха и да си отмъстятъ. И наистина, тѣ си отмъстиха. На
14 августь, когато войскитѣ се изкачиха и вървѣха по ръта
на планината, едно отдѣление илявета и башибозукъ обиколи
Кайнакъ, влѣзе въ селото ни , ограби го и го изгори. Освѣнъ
43-тѣ къщи изгориха ни черквата и училището, Същиятъ день
рано още нпе бѣхме изпразднили селото и заминахме едни къмъ
Загоричани, а други къмъ Олища. До вечерьта всички се при
брахме въ мънастиря св. Врачь. Петима селяни, между които
и една жена, останали въ селото. Частитѣ отъ тѣлата имъ, кои
то отпослѣ намѣрихме въ селото, доказваха, че тѣ бѣха убити
по най-мъченически начинъ .
—Мъченически загинаха, г-не, и други двама наши
селяни, прибави една висока жена. Тѣ бѣха баща и синъ и на
2 5 юлий заминаха за Клисура , за да се покажатъ на доктора
и, прѣди да се изкачатъ, били застигнати отъ илявета и баши
бозукъ и съ сѣкирчета направени на много парчета .
Къмъ 11 часътъ о. П. и азъ излѣзохме да пообиколимъ
селото. Срѣщнахме се съ киряджиитѣ, които носѣха вещитѣ на
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дѣдо владика въ Костуръ. Тѣ ни обадиха, че въ града е имало
голѣмо възбуждение отъ страна на гърцитѣ противъ българ ския владика. Същото ни каза и единъ еврейнъ, тоя день при стигналъ отъ града. Ние направихме нѣкои и други посѣщения
и скоро се завърнахме въ кащи. На другия денъ рано натова
рихме помощитѣ и тръгнахме за Маврово, отъ кадѢто щѣхме да
се качпмъ на лодка и да схѣземъвъ Костуръ. Патьтъ за Маврово
върви на ю-и отъ Олища посрѣдъ зелени ниви и ливади до Кайнакъ . Послѣ той възвива на ю-з/и се свършва до езерото .
Край патя на 4 км. разстояние отъ Олища лежи Бъмбоки. Ние
заминахме край него и видѣхме, какъ стърчеха само бѣлитѣ стѣни на хубавитѣ му кащи . Черквата прѣдставляваше голѣма
четвъртита яма. Жива душа нѣмаше въ селото . По край него
непокътната се издигаше кулата на Шайнъ бей, кадѢто бѣ убитъ кехаята Камберъ. Оставихме Кайнакъ и зехме шосето .
Слѣдъ 2 1/2 часа пл;ть стигнахме въ Маврово . Азъ слѣзнахъ
край езерото и се готвѣхъ да наема единъ каикъ за Костуръ.
Товаритѣ съ помощитѣ бѣха останали малко по надирѣ . Слѣдъ
мене бѣше стигналъ и о. П. Тъкмо когато щѣхм· да се ка чимъ на каика, единъ башъ чаушъ съ нѣколко жандарми се
приближи до о. II. и му каза, че е забранено слизанието ни въ
Костуръ и че самъ дѣдо владика щѣлъ да излѣзе отъ Костуръ.
Не можехме да се противимъ. Върнахме се въ хана на Маврово,
прибрахме вещитѣ въ една стая и отпуснахме киряджиитѣ.
Същеврѣменно изпратихме двама човѣци съ пиемо до дѣдо вла
дика, за да му съобщимъ за случиішето се. Какво ставаше въ
града, не можехме да научимъ, па и жандаритѣ нищо не казва
ха . Едва слѣдъ пладне двама суварии пристигатъ отъ Костуръ
п ни донасятъ писмо отъ дѣдо владика, който ни съобщаваше
че нашето слизане въ Костуръ е било свързано съ опасность за
живота ни и че ние ваедно съ помощитѣ трѣбва да заминемъ
за е. Шестеово, дѣто щѣлъ да стигне и самъ той. Недоумѣнието
ни взе да става още по-голѣмо. Въ Костуръ бѣха се изпратили
помощи за $ изгорени села. Сега дѣдо владика напуска града.
КадѢ ще раздаваме тия помощи, ние не можехме да си обяснимъ .
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Маврово брои около 200 к&щи. Половината отъ тѣхъ
сж христпански. Христианитѣ говорятъ гръцки и български. То
ва село силно се влияе отъ града. За това дълго врѣме дирихме
и не можехме да мамѣрпмъ коне за вещитѣ и насъ . Кай-сетнѣ
намѣри се единъ турчинъ, който ни даде 5 коне, и ние съ еди
ния суварпя и вещитѣ заминахме за с. Шестеово. Бѣше 10 ча
сътъ, кога тръгнахме. Слънцето печеше. Ние излѣзохме отъ Мав
рово и взехме п&тя край езерото. Приятно се пътува въ такъво врѣме. Картината бѣпіе очарователна: прѣдъ насъ висока пла
нина, а между нея и пжтя зелени ниви и ливади . Задъ пжтя
се простира езерото. Слънчевитѣ л&чи дълбоко проникватъ въ
него и въ дъното му като че ли гледашъ друго слънце, което
наближава да се скрие задъ високитѣ планини на западъ. По
лъхваше и тихъ вѣтрецъ. Водата въ езерото леко се вълнуваше.
Ние не можехме да се нарадваме на люлѣението на огледващитѣ се въ езерото високи планини. Слънцето се скри. Ние бѣх
ме на край езерото. Отъ дѣсната страна до политѣ на планината
се бѣлѣеше изгореното село Кондороби. Въ него никой не живѣеше . Шестеово лежи на с. з. отъ Маврово . Ние вървѣхме
право къмъ планината, а за да се изкачимъ до селото, остава
ше ни още много. Конетѣ, натоварени съ вещи, мжчно се кач
ваха по стръмната козя потека. Часътъ бѣше единъ , когато
влѣзнахме въ селото. Тукъ намѣрихме и дѣдо владика, който
се бѣше настанилъ въ една к&ща въ долнята махала, Общинскиятъ прѣдседатель въ Костуръ придружаваше владиката. Азъ
горѣхъ отъ нетърпѣние да узная, какво се е случило въ града.
Отъ това, което чухъ да разказва Дѣдо владика и отъ допълнителнитѣ разкази на общ. прѣдседатель о. Григори научихъ се, че
въ срѣда къмъ 1 часътъ вечерь дѣдо владика стигналъ въ Кос
туръ въ къщата на каймакамина и тутакси поискалъ да узнае
причината за внезапното му повикване/ Каймакаминътъ се извинилъ, като му казалъ, че полицейскиятъ агентъ не е билъ изпращанъ да го вика , ами само да се тури на разположението
на владиката, и за тая му постъпка той е арестувалъ полицейс
кия . Слѣдъ тия обяснения дѣдо владика заминалъ за дома на
общинския прѣдседатель, дѣто и се настанилъ . Още въ тъмни
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зори на другия день отъ нѣколко черкви камбаннтѣ зели да
звонятъ . Гърцитѣ се събрали въ гръцката митрополия и една
тълпа на чело съ гръцкия владика Каравангели, каченъ на конь,
съ демонски викове тръгнала къмъ конака. Тълпата останала на
двора, а владиката се качилъ въ конака и заявилъ на мютесарифина, че той протестира, за дѣто въ епархията му е стлиіилъ
български владика, и че събраниятъ народъ иска отстранение
то му отъ града . Отъ отговора на .мютесарифина, види се, вла
диката останалъ недоволенъ, та тълпата се завърнала съ с&щия
церемониалъ. Когато стигнала до къщата на прѣдседателя, крѣсканията се увеличили . Поставената тукъ военна стража не я
допуснала да се приближи, като е употрѣбила въ тоя случай
даже и сила. Камбанитѣ биели и вълнението ставало се по-голѣмо и по-голѣмо . Административната власть на гледъ показ
вала се като безсилна да усмири и разпърсне тълпитѣ . Самъ
каймакаминътъ дошълъ да моли дѣдо владика да си излѣзе отъ
града, нъ той категорически му отказалъ. Довечерьта билъ изпратилъ и главния полицейски да го моли да избави властьта
отъ това положение . Нъ и нему дѣдо владика далъ с&щия отговоръ. Къмъ 10 часътъ по турски сутриньта каймакаминътъ
пакъ дошълъ при дѣдо владика и на ново го молилъ да си из
лѣзе отъ града. Тоя п&ть владиката отстжпилъ, като видѣлъ, че
при такива условия не ще могатъ да се раздаватъ помощи на
пострадалото българско население, и обѣщалъ на каймакамина,
че още днесь той заминава за,е. Шестеово, к&дѣто властьта ще
трѣбва да прѣнесе и всичкитѣ му вещи отъ Костуръ. Слѣдъ то
ва при владиката се явилъ военниятъ каймакаминъ и го молилъ
за същото. С&щеврѣменно гръцкиятъ владика Каравангели у строилъ една демонстрация отъ жени, които викали и се при
тискали около къщата на прѣдседателя. Войскитѣ, които пазѣли къщата, изгонили ги. Когато тая тълпа отъ жени и м&же за
едно съ гръцкия владика тръгнала къмъ правителствения домъ,
жандармерийскиятъ юзбашия се явилъ при дѣдо гладила и му
съобщилъ , че мютесарифъ паша и . каймакаминътъ го очаквали
на двора, за да го изпратятъ. Юзбашията е увѣрилъ дѣдо вла
дика, че сж били вземени всички мѣрки за безопасно излизане^

51
Тогава той тръгналъ , съпроводенъ отъ пашата, каимакамина
и други цивилни чиновници. Изпратили го до извънъ града.
А едно отдѣление войска го придружавало и до с. Шестеово.
Гръцкиятъ владика съ женитѣ е билъ спренъ отъ друго отдѣле
ние войска при къщата на Мюнтазъ бей, до като българския
излѣзълъ отъ града.
Въ Шестеово намѣрихме и бай Мито отъ Битоля, кой
то щѣше да се грижи за коня на дѣдо владика прѣзъ врѣме на
обиколката ни. Петь души заедно съ общинския прѣдседатель
ние се прибрахме въ една малка стаичка до тая на владиката .
Стаичката ни се освѣтлявапіе отъ едно кандилце. Отпослѣ ед
ва намѣрихме една малка лампа. Нощьта бѣ напрѣднала. Почна
да става хладно, и ние обиколихме мангала . Разговоритѣ ни по
дневнитѣ случки въ града бѣха се изчерпали. От. Гр. изказа
желание да ни занимае съ разкази за своя животъ въ града прѣзъ
врѣме на движението.
«
— Ще останемъ доволни, обърнахъ се азъ, ако вие
бедете тъй добъръ да ни разкажете и всичко, което знаете да
е станало въ града прѣзъ врѣме на възстанието.
— Да, подкачи о. Григорий , азъ бѣхъ останалъ един
ствения българинь въ града. Възстанието се започна и въ на
чалото то все ужась между гръцкото и турско население въ
Костуръ. Нъ скоро пристигна много войска отъ Населица. Тукъ
се настани и самиятъ командантъ Хюсейнъ паша .Колко войска
се бѣше натрупала, не зная , нъ фактъ бѣше, че тя заминаваше
и пакъ се завръщаше, безъ да може да потуши движението. На
24 юлий войскитѣ, които стоеха около града, почнаха да стрѣлятъ върху двама дюлгери отъ Апоскепъ, които влизаха въ
града. Турското население силно се растревожи и се завзе за
оръжието. То се спусна по ханищата да търси българи изъ села
та и да гп нападне. Тъкмо тогава докараха въ Подзери на брѣга на езерото българския' свещеникъ Василий отъ с. Личища
заедно съ сина му. Трагична бѣ неговата смърть. Нещастниятъ
свещеникъ, съ свързани отзадъ ржцѣ, не успѣ да го прѣдставятъ на командантина. Разярената тълпа се хвърли върху него,
колъ му заби въ устата и го посипа съ камъни. На другата стра
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на на езерото, по пл;тя къмъ Фурка, солдати застигнаха бъл гарския свещеникъ Костадинъ отъ Четирогъ и го убиха. Отпослѣ той се намѣри съ отрѣзана глава и промуіпенъ на нѣколко
мѣста . Сжщиятъ день съ камъни бѣха убити и четирима пър
венци отъ с. Мокрени. Азъ яко се затворихъ въ кжіци. Поли цейски ме потърсиха. Прѣдложи ми се да напусна квартирата,
дѣто живѣехъ, и да се прѣнеса въ друга, или заедно съ сѣмейството си да се поселя въ нѣкой ханъ . Помислихъ си, че и за
менъ е настжпидъ критическия моментъ. Не се съобразихъ съ
исканието на полицията. Вика ме командантинътъ и ме покапи
като духовенъ глава да съвѣтвамъ съ писма населението по се
лата да не се бунтува. Азъ се отказахъ отъ такъва една услуга
да направя, като обяснихъ на пашата, че възстаналото населе ние не се усмирява съ думи, а съ оржжие. Командантинътъ ме
отпусна. Не се боехъ вече, нъ и вънъ не се показвахъ . Па зарь ника^ъвъ не ставаше, нищо не се внасяше отъ вънъ. Цѣнитѣ на продуктитѣ за ядене много се покачиха . Една ока
брашно стигна да се продава 5 гроша. Вече не можеше да се
живѣе. Населението почти гладуваше. Дойде и 14 августъ. Въ
града пристигнаха многобройни войски . Всички училища се
отвориха за войскитѣ. На 17 поканиха и мене да отворя бъл
гарското училище. Съгласихъ се да направя това, като помолихъ да ми се даде кжсъ срокъ, за да се изнесатъ вещитѣ отъ
училището и параклиса. До като азъ се готвѣхъ да направя това,
гръцкиятъ владика Каравангели влѣзълъ съ войска, изпочупилъ
портретитѣ въ училището и кандилата въ параклиса, като е
грабналъ п изнелъ по скжпитѣ вещи. Войскитѣ едва прѣди мѣсецъ освободиха училището. Повикаха ме да ми го прѣдадатъ,
ала азъ не го приехъ, защото. въ него и параклиса останаха са
мо голи стѣни. Властьта тогава го запечати, та и до сега стои
така . Нъ гръцкиятъ владика не се задоволи само съ тоя си
подвигъ. Той се възползува отъ положението, когато цѣлата страна
бѣ окупирана отъ многобройни войски, излѣзе по селата и из
върши редъ злодѣяния, за които ца друго мѣсто би билъ схденъ
като истински разбойникъ . Той прѣдлагаше на населението и
на свещеницитѣ да подписватъ заявления, че ставатъ гърци .
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Който се противѣше, убиваше се . Така мъченически загинаха
по исканието на гръцкия митрополитъ, освѣнъ двамата свеще
ници, които по-горѣ споменахъ, още и свещ . Михаилъ стъ с.
Апоскепъ, свещ. Трифунъ отъ с. Виіпени, свещ. Данаилъ отъ
с. Мокрени и свещеницитѣ отъ Черновища и Дрѣновени. А ония
български свещеници, които не успѣха да убиятъ, хвърлиха ги
въ затворъ, дѣто и до сега лежатъ. Чисти екзархийски села не
останаха въ епархията . Нъ скоро бурята замина . Българското
население сега вече гледа на гръцкия владика, като на най голѣмъ свой неприятель и счита себе си въ духовно отношение,
така’ както е било .ирѣди възстанието. Даже и ония български
села, които до възстанието съ зависѣли духовно отъ Патриар игнята, сега я отхвърлятъ, като гледатъ дѣлата на владицитѣ .
Подписанитѣ заявления прѣзъ врѣме на потушвание на възста
нието отъ само себе се анюлиратъ.
От. Гр. свърши разказа си. · Всички бѣха заспали, само
азъ стоехъ буденъ . Миризмата отъ въглищата не можехъ да
търпя.. Сутриньта, кога станахъ, азъ имахъ силно главоболие.
Врѣмето бѣше облачно. Почна и да вали, а селскитѣ пътища се
разкалиха. ІТомощитѣ за Шестеово бѣха въ друга къща,, дѣто
бѣха се настанили и хората отъ властьта . Селскиятъ списъкъ
бѣше готовъ, та о. П. и азъ пристъпихме къмъ разпрѣдѣлба
на помощитѣ. Въ тая минута отъ стаята на жандармитѣ показва
се единъ чаушъ п ми казва, че не трѣбвало да раздаваме помощи
на населението, до като не сме получели разрѣшение отъ власть
та въ Костуръ . Азъ заминахъ да съобща това на дѣдо вла дика, нъ тукъ въ нашата стая срѣіцнахъ вчерашния башъ чаушъ,
който рано стигналъ отъ града и донесълъ тая разпоредба на
властьта. При това башъ чаушина прибави, че това става вслѣдствпе на силнитѣ протести на гръцкия владика, какво Шестеово
е било чисто гръцко село , та българския владика ходѣлъ да
всѣва раздоръ. Дѣдо владика съобщи това на селскитѣ първен
ци . Тѣ останаха като гръмнати отъ това пзвѣстие . Скоро цѣлото население се събра на едно отворено мѣсто всрѣдъ селото,
избра една дванадесеточленна депутация и я изпрати въ Костуръ съ заявление до властьта, че въ с. Шестеово никой не- при
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знава, нито е признавалъ гръцкия владика. Ако той държи нѣкакво заявление отъ нѣкои селяни, то това е било насилствено
изтръгнато прѣзъ врѣме на движението. Въ Щестеово квартируваше единъ бюлюкъ войска отъ насели чкия табуръ . Юзбашията посѣти дѣдо владика прѣзъ деня. Азъ се занимавахъ съ списъцитѣ на милязимина, който не бѣше записалъ раздаденитѣ помо
щи въ Олища. Забѣлѣзахъ и една промѣна въ хората отъ властьта.
Всички правителствени въ Костуръ гледаха на нашата мисия не
като на благотворителна, та съ подобни внушения, се завърна
ха отъ Костуръ и аташиранитѣ при дѣдо владика офицеринъ и
полицейски . Както ще се види отъ разказитѣ ми по нататъкъ,
тѣ по край своята работа, на.всѣкадѣ строго слѣдятъ, постоянно
изпращатъ суварии въ Костуръ· съ рапорти и получаватъ отъ
тамъ наставления.
Довечерьта депутацията се завърна отъ Костуръ. Протеститѣ на гръцкия владика удариха о камъкъ . Ние бѣхме ве
че свободни да раздаваме помощи . Късно се явиха и селяни
отъ околнитѣ пострадали села и молѣха дѣдо владика да ги по
сѣти и имъ помогне.
с. Шестеово е разположено на едно стръмно мѣсто подъ
върха на Шестевската планина, която е съвсѣмъ гола и е про
дължение отъ Вишенскитѣ планини, които спадатъ къмъ южнитѣ склонове наВичь. Селото брои 120 кжщи. Отъ тѣхъ 30
кжщи бѣха изгорени, а другитѣ ограбени . За това тукъ рабо
тата ни за другия день бѣ по лека . Вечерьта се събраха доста
селяни въ една друга стая на къщата и тукъ вечераха. Слѣдъ
вечерата и азъ отидохъ на събранието . Водѣха се разни разго
вори . Най сетнѣ младиятъ Стасо, който добрѣ знаеше станалото
въ селото, почна да нарежда :
.
—Въ нашето село най-напрѣдъ се разви знамето . Ето
на, кждѣ е Костуръ, посочи съ р&ка бай Ст. Турцитѣ тукъ видѣха първо знамена, за това побързаха да ни нападнатъ и изколятъ. Нъ ние бѣхме взели всички мѣрки : за женитѣ и дѣцата
бѣхме опрѣдѣлили мѣста за скривалища, а ние, три доста силни
чети, направихме си яки позиции надъ селото. На 25 юлий
цѣлата войска изпраздни Костуръ и се опа;ти къмъ нашето село.
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Населението напусна селото. Почна постоянно да се пушка .
Войскитѣ влѣзнаха и на нѣколко мѣста въ селото избухна пожарь . Скоро тѣ се явиха надъ селото и като че ли се готвѣха
да се спусната подиръ населението, нъ бѣха принудени да отстжпятъ прѣдъ кръстосания огънь на нашитѣ чети. Дълго врѣ
ме ние не можахме да устоимъ на безчислената сгань отъ вой
ски, бащибозукъ и илявета, нъ държахме се, до като населението
стигне въ скривалищата на Черна гора.
— Тукъ, въ Черна-гора, останахме цѣли 3 дни, подзе
единъ старецъ съ съвсѣмъ набръчкано чело . Когато узнахме ,
че войскитѣ си заминали , ние се завърнахме въ село . То бѣ
цѣло ограбено, а 30 шщ и 22 плѣвни изгорени. Двама старци
и двѣ стари жени, които не успѣха да дойдатъ съ насъ, намѣрихме убити съ смазани глави. А труповетѣ на двѣ млади же
ни бѣха съвсѣмъ обезобразени. Останахме въ селото цѣлъ мѣсецъ. ІІрѣзъ това врѣме войски не дойдоха. Нъ на 31 августъ,
слѣдъ неблагоприятното за войскитѣ сражение надъ Апоскепъ
и слѣдъ отеглюване на четитѣ отъ тази мѣстность , войски и башибозукъ на ново нападнаха селото ни, което и съвсѣмъ огра
биха. Всички жени останаха само съ по една долня риза. Нещас
тната Мария Панова, невѣста, на която първо бѣха прѣдложиди да съблѣче всички горни дрехи, се съпротиви, нъ единъ
залпъ отъ куршуми я уложи на мѣстото. Това всѣ неописанъ
страхъ между женитѣ . Тѣ сами всички хвърлиха горнитѣ си
дрехи на войскитѣ и башибозука. Тѣзи, които неуспѣваха на
врѣме да извадятъ обѣтцитѣ отъ ушитѣ, скъсваха имъ -ги за едно съ ушитѣ. Довечерьта бащибозукътъ ни откара и всичкия
добитъкъ . Сега, както виждате, г-не, останали сме голи и гла дни. Нивитѣ си не можемъ да изработцмъ. Тукъ тамъ, ако има
засѣти ниви, то това стана съ голѣмъ трудъ чрѣзъ копане .
Азъ стояхъ до късно и когато се готвѣхъ да напусна стаята,
сжщиятъ старецъ съ по високъ гласъ произнесе : „ На 31 авг .
войскитѣ убиха още единъ нашъ съселянинъ, който се бѣше
шусналъда пзбавляйа една мома, своя роднина, отъ явно изгасилвание . Башибозукътъ направи още много безчестия, нъ
іие не ги знаомъ и м&чно могатъ да се узнаятъ
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Другиятъ день бѣше недѣля . Станахъ много рано. Не
бето бѣше ясно . Хоризонтътъ на изтокъ като че ли потъваше
въ море отъ огънь. Слънцето наближаваше да се покаже. То
освѣти върха на планината, а послѣ и цѣлото село . ІІървитѣ
дачи паднаха и върху езерото и се отразиха като на огледало.
Блѣснаха и стъклата на прозорцитѣ въ града. Цѣлата почти
кутловина на Костурското езеро бѣше прѣдъ очитѣ ни. Самото
езеро прѣдставлява синкъвъ вѣнецъ, който украсява една чет
въртита гранитна скала . Въ дъното прѣдъ тоя хълмъ се бѣ лѣе и самия градъ. А около езерото се синѣятъ нѣколко голѣмп и малки селца. Гледката е омайна, и азъ не мога да се налюбувамъ на нея . Хубава е нашата родина, казахъ си азъ !
На всѣкждѣ разнообразие, на всѣкждѣ привлѣкателни картини !
До като минешъ една планина и слѣзепіъ въ тѣсната до нея
долина, срѣщнешъ хиляди хубости. Неуспѣешъ още да се нагледашъ на тѣхъ, изпрѣчва ти се или друга висока планина, или
нѣкой хълмъ, покриіъ съ г&ста гора. Изкачвашъ се на върха .
Иска ти се да видишъ долината задъ планината и съвсѣмъ Hèoчаквано, вмѣсто поле, открива ти се длъгнѣсто езеро !
Врѣмето минаваше. Селянитѣ бѣха се събрали. 0. Н. и
азъ отидохме въ къщата, дѣто бѣха помощитѣ. Първо и повече
се помогна на ония сѣмейства, на които клщитѣ бѣха изгорени
послѣ и на всички други сѣмейства. Бѣше обѣдъ. Ние свър
шихме работата си . Селянитѣ останаха доволни, и ние се завър
нахме въ к&щи. До стаята на дѣдо владика азъ срѣщнахз
военния юзбашия. Той се изказа въ смъсъль, че малки помощі
сме дали на населението, което тукъ било особено голо оста нало.
Готвѣхме се за ішь. Селяни отъ Вишени бѣха дошли да
молятъ дѣдо владика да посѣти и тѣхъ . Всичкото население
излѣзе да изпрати владиката. На край селото и юзбашията се
сбогува любезно съ него. Ние взехме една тѣсна потека на'сѣверъ
отъ селото. Отъ начало азъ вървѣхъ пѣша, па и приятно $ѣше въ такъво врѣме. Слънцето печеше . Колкото напрѣдвахме
на горѣ, толкова и тѣсната ивица между двѣтѣ планини се раз ширяваше . Най сетнѣ се откри малко поле . Въ жгъла , дѣто
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Шестевската планина се скача съ друга една висока планина,
видѣхме селото Випіени . Високата планина носи името на се
лото . Черковнитѣ камбани биеха. Азъ се качихъ на коня, кой
то ме носи отъ Екши-су въ Зелениче . Моятъ приятель по своя
частна работа бѣше доіпълъ въ Шестеово, та и. тоя ііжть остж пи ми коня си до Випіени. Всички м&же бѣха излѣзли подъ се
лото. Дѣдо владика спрѣ коня си и благославяше всѣки селянинъ.
Влѣзнахме въ селото и вървѣхме по срѣдъ развалини отъ хуба
ви каменни кжщи . Стигнахме на другата страна и се спрѣхме
прѣдъ една здрава кжща, опрѣдѣлена за владиката. Навали
ци отъ жени и дѣца тичаха да видятъ българския владика .
Азъ сваляхъ вещитѣ си отъ моя конь . Едно младо момче отъ
селото ми помагаше. Рамаданъ ага, който стоеше до мене, добли
жи се до момчето и съ една усмивка го запита.
— Иде ли Чакаларовъ въ Випіени ? Той е тукъ въ тия
планини. Ние го знаемъ.
Момчето трепна отъ ядъ . Цѣлата му кръвь се вдигна
въ главата. То но знаеше, какво да отговори на неочакваното
запитвание . Азъ побързахъ да му се притека на помощь
па и за да успокоя нашия офицеринъ, казахъ, че отдавна въ
вѣстницитѣ се пишеше, какво Чакаларовъ заедно съ, сестра си
заминалъ за Италия. Рамаданъ ага не повѣрва на думитѣ ми,
защото правителството въ Костуръ още бѣше напълно увѣрено,
че тоя български войвода, който направи да потрепере турското
население, още се върти по селата съ една малка чета. При
това Рамаданъ ага ми каза, че той иска заедно съ полицейския
да се настанатъ въ една стая на същата кжща. Макарь за тѣхъ
да бѣ приготвена друга кжща, пакъ една стая въ долнПя катъ
на нашата кжща се изпраздни, та офицеринътъ, полицейския и
двама заптпи се помѣстиха въ нея. Сувариитѣ останаха въ дру
гата кмца. Още не бѣхме седнали да вечераме, едно заптие ми
прѣдаде молбата на офицерина, какво, слѣдъ като съмъ се нахранѣлъ, да ида при него на мухабетъ. Не му отказахъ, нъ
явно бѣше, че тукъ има силно подозрѣнпе. Мухабетътъ ни се
продължи до късно. Когато се завърнахъ въ стаята, моитѣ дру
гари спѣха. И азъ легнахъ да спя . Слѣдъ 10 минути вратата
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на стаята ни се отвори . Показа си главата същото заптие. Запитахъ го, какво търси, нъ то безъ да отговори, отиде си, като
затвори слѣдъ себе си вратата.
Сутриньта бѣше много хладно. Накладохме силенъ огънь и се напихме чай. Хазяинътъ на кашата, бай Никола,
който наскоро бѣ се завърналъ отъ четитѣ, разправяше ни раз
ни епизоди изъ четнишкия животъ . А свещ. Димитъръ отъ
сжщото село почна да реди случившето се отъ началото на възстанието така:
— Седъмдесетъ души въоръжени селяни на 21 юлий
напуснаха селото и се събраха на мѣстностьта Бука въ плани
ната . Рѣшиха да слѣзатъ въ селото и да пзбиятъ гарнизона отъ
50 души, които се помѣстяваха въ нѣколко кжщи. Къмъ 10
ч . селото биде заобиколено и огъиь се откри. Една часть отъ
гарнизона излѣзе и се спусна къмъ ония селяни, които стоеха
на ливадптѣ, нъ огъньтъ отъ къмъ Шестеово принуди солдатитѣ
да се върнатъ назадъ. Пушканието и отъ двѣтѣ страни се про
дължи до 1 часътъ вечерьта. Пристигнаха и други чети. ІІрѣдложи се на гарнизона да се прѣдаде. Когато той отказа, при
готви се планъ за педпалвание на кжщитѣ. Нъ планътъ не се из
пълни, защото TpÆida засвири отвънъ. Това показваше, че на гар
низона пристига помощь. Четиіѣ пцѣлото население напуснахме
селото, а гарнизонътъ мълчишката избѣга отъ другата страна.
Слѣдъ 8 дни, които прѣкарахме повече въ планината, завър нахме се въ селото и почнахме вършитба. Отъ тогава до 22
августъ турчинъ не видѣхме . Љтьтъ отъ къмъ Бабчоръ бѣше
захванагъ, ja нито пиле можеше да іірѣхвъркне отъ Костуръ
за Леринъ или Битоля . На 14авг. , кога се научихме, че
многобройни войски се изкачватъ оть къмъ Кайнакъ, всички
напуснахме селото. Нъ нито тоя день, нито другия селото се
нападна. Както се научихме отпослѣ, войскитѣ, като излѣзли
отъ Костуръ на 14 вечерьта, на 18 сепг. по голѣмата часть отъ
тѣхъ загърнали се въ града да се намѣрятъ тамъ на 19. за
празника но възкачанието на прѣстола на султана . Слѣдъ като
се снабдили съ провизии и нови припаси, на 22 авг. сжщитѣ
войски тръгнали отъ Костуръ направо за къмъ нашето село .
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Ние бѣхме въ планината и гледахме какъ тичаха отдолѣ въ
бъзредие многочислени войски и башибозуци . Гръмогласното
„ аллахъ “ се заглушаваше отъ непрѣкъснати залпове . Най
сетнѣ цѣлата тази ордпя заобиколи селото . Грозната огнена
стихия се показа на нѣколко мѣста. Населението се прибра въ
скривалището ІІрисойі. Войскитѣ не останаха дълго врѣме въ
селото ни .Голѣмо едно отдѣление се спусна на изт.по плани
ната къмъ с. Блаца и с. Черѣшница . Нъ ето бай Христо отъ
Блаца ще ви разправи за своето село.
Наистина, отъ Блаца бѣха стигнали нѣкои селяни да
молятъ дѣдо владика да имъ помогне . Между тѣхъ бѣше и бай
Христо. Той продъйжи разказа на о. Димитрия така:
— Никакъ не се надѣвахме , г-не, че тоя день селото
ни ще бжде нападнато. Ние мпслѣхме, че сме спасени. Нѣкои
четници, които се връщаха отъ мънастиря св. Врачь, останаха
въ селото да си взематъ провизии. Нъ ето че се слушатъ отъ
далечь гърмежи. Селото ни е ръзположеио, като въ едипъ видъ
дупка , та не можахме да узнаемъ отъ кмдѣ иде потера .
Гърмежитѣ зеха да ставатъ по чести и по ясни. Четницитѣ на
пуснаха селото и се изкачиха къмъ Вичь. Многобройни войски
отъ къмъ Вишени се явиха прѣдъ селото. Населението се отегли
въ мѣстностьта Ридъ . Едни войски влѣзоха въ селото и го
подпалиха, а. други се спуснаха да дирятъ комити пзъ плани
ната . Тѣ откриха и мѣстото Ридъ, дѣто се бѣха скрили же
ни и дѣца отъ Блаца и Черѣшница . Появянието на войскитѣ
всѣ ужась въ населението. Всички се разбѣгаха и кой, както
можеше, дирѣше да се спаси. Войскитѣ убиха 11 души, между
които едно дѣте и двѣ жени. Тежко раниха други двѣ жени
и едно дѣте, които още се лѣкуватъ. Слѣдъ това откараха само
женитѣ и ги държаха до пладне на другия день, като имъ огра
биха всичко, каквото се намѣрп върху тѣхъ. Сжщияі^ день,
23 авг. , войскитѣ заминаха прѣзъ Вишенскитѣ планини за се
лото Дрѣновени . Ние се завърнахме въ селото, което още горѣше. То цѣлото броеше 96 кхщи . Изгорени бѣха само 70.
— С&щиятъ день, подзе о. Д. , войскитѣ, минавайки
прѣзъ Вишенскитѣ планини, обиколиха мѣстото Присой, дѣто
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се бѣше събрало населението. Тукъ прѣдъ очитѣ на жени и
дѣца бидоха заклани трима първенци, а женитѣ и дѣцата бѣха
оставили буквално голи . Добриятъ ни свещеникъ Трифунъ и
единъ другъ първенецъ старецъ войскитѣ откараха съ себе си.
Кога ги довели до с. Габреіпъ, хора на гръцкия владика Каравантели имъ прѣдложили да подиишатъ, че ставатъ гърци. Тѣ
отказали да направятъ това и мъченически загинали. До 25
септ. населението не се завърна въ селото. Лрѣзъ това врѣме
селото ни често се нападаше отъ башибозукъ, който грабѣше ,
каквото намѣрѣіпе. На 25. всички се прибрахме въ запустѣлото
село. Въ него бѣха останали само 14 здрави къщи. Както виж
дате, г-не, отъ хубавото наше село, което броеше 186 къщи, оста
наха само жалки останки . Ние сега живѣемъ въ колиби, които
набърза ръка стъкмихме. Мъчно ще можемъ да изкараме зи
мата, ако не ни се притече нѣкой на помощь. Правителството
отпусна за единъ мѣсецъ и половина по 15 гр. мѣсечно за же
нитѣ и дѣцата. А за направа на къщитѣ ни прѣдлага ни се да
вземемъ отъ 154—300 гроша на къща .
Прѣдстоеше ни усилена работа. Селянитѣ ни прѣдадоха потрѣбния списъкъ. Самъ дѣдо владика почна да раздава
помощьта. До обѣдъ цѣлото Вишени получи помощи. Пристиг
наха и селянитѣ отъ с. Кондороби. Хапнахме на двѣ на три п
на ново пристъпихме къмъ работа. На двора чакаха и селянитѣ
отъ Блаца. Дѣдо владика разпореди раздаването да става на
двѣ мѣста. Селянитѣ отъ Блаца останаха вънъ на отворено и
получаваха помощьта отъ о. П., а дѣдо владика подавапіе на
жителитѣ отъ Кондороби. Кондороби е малко селце, състоеще се
само отъ 23 сѣмейства, на които скоро се раздаде помощьта. Азъ
стоехъ при ο. П. Почна да вали, нъ при все това, ние оста нахме на отворено, до като всички сѣмейства отъ Блаца прибра
ха означеното въ списъка. Късно вече стана, когато жителитѣ
отъ Блаца се изкачваха по отсрѣщния хълмъ и се скриваха въ
черната гъста гора. Върнахме се въ къщи и обиколихме огни
щето . Скоро въ стаята ни се събраха много селяни. Тѣ всички
бѣха взели участие въ движението и то съ пушки въ ръка и се
възхищаваха отъ краткото, нъ приятно минало. Всѣкой искаше
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да каже по нѣщо и да изпрѣвари другитѣ . За печалната у часть на селото нито искаха да говорятъ. Нъ ето че се явява
пакъ сжщото заптие и пакъ ме кани на разговоръ при офице рина. Тоя ижть азъ се отказахъ да отида. Слѣдъ малко заптие
то се явява при насъ и сѣда въ стаята на редъ съ другитѣ селя
ни . То остана п да вечера при насъ. Азъ продължихъ да запитвамъ селянитѣ за едно за друго. Нѣкои отъ тѣхъ се стѣснявахада отговарятъ, а други напукъ на заптието разправяха съ
още по голѣма разпаленость .
— Въ сражението надъ Дъмбени, извика единъ младъ
момъкъ, азъ уловихъ живъ единъ турски борузанъ. Той ми прѣдлагаше 4 бѣли меджидии, за да го пусна. Нъ азъ прибрахъ
паритѣ и всичко, каквото имаше върху него, и го заведохъ при
войводата. Послѣдниятъ се отнесе много вѣжливо съ него. По
кани го да изкаже вспчки сигнали съ тръбата. Турчинътъ отъ
начало се отказваше , нъ отъ послѣ се принуди да изкаже нѣ
кои сигнали.
— Единъ мѣсецъ бѣхме господари на положението, обади се другъ момъкъ. И турскитѣ села бѣха съ насъ . И тѣ
ни помагаха съ хлѣбъ и други провизии. Колко кротки бѣха
станали нашитѣ господари !
Заптието, като христианинъ, арнаутинъ, не скри своето
съчувствие . То се доближи и на ухото ми шепна :
— Не ми се стои долѣ при турцитѣ, за това дойдохъ
при васъ. Тѣ мислятъ, че азъ ще имъ услужвамъ . Нъ никога
като христианинъ нѣма да донасямъ за християни.
Като го гледахъ толкова одърпанъ, обѣщахъ на другия
день да му дамъ по единъ чивтъ цървули и чорапи.
Сутриньта бѣ доста хладно. Ние се готвѣхме да наггуснемъ Вишени. о. II. ми прѣдаде слѣднята записка : „ с. Кондороби биде изгорено новече за отмъщение. Четитѣ по напрѣдъ
бѣха изгорили къщата на Джаферъ ага. Тоя послѣдниятъ търсѣше удобенъ моментъ и на 15 авг. нападна селото съ войскп
и изгори само нѣколко кжщи. Населението се разбѣга къмъ с.
Тиовлища. Въ два три дни башибозукътъ ограби и изгори вси
чки 23 кхщи. Сега жителитѣ отъ това село се пръснаха да жи-
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вѣятъ по околнитѣ здрави села .

III

Оставихме и Випіени. Всички селяни изпратиха дѣдо
владика до извънъ селото. Вървѣхме право на западъ, като се
изкачвахме по голия баиръ. Прѣсѣкохме пътя за Леринъ и се
спуснахме по нанадолището на планината, покрита съ гъста
гора. Скоро гората се свърши, и ние се намѣрихме въ едно тѣсно поле, по срѣдъ което лъкатушеше сребробистра рѣка . Отсрѣщниятъ баиръ на мѣста бѣше голъ, на мѣста покритъ съ
гора. Въ тая живописна мѣстностъ на дѣсния брѣгъ на рѣката
се чернѣеще турското село Жервени. Пътьтъ водѣше прѣзъ се
лото, и ние влѣзнахме вънего. То бѣше цѣло изгорено. Въ
него срѣіцнахме нѣколко солдати. Прѣдъ селото на едно равно
мѣсто се бѣлѣеха нѣколко чадъри, къдѣто бѣ настаненъ единъ
мюлязиминъ съ 50 души войска, за да пази ония селяни турцп,
които дене работѣли по нивитѣ, а вечерь се прибирали дори
въ Костуръ. Тѣсната ивица изминахме, и намъ се откри по ши
роко лоле. Единъ солдатинъ, изпратенъ отъ мюлязимина, при
дружаваше дѣдо владика. Ситна роса росѣше. Камбанитѣ бие
ха . Цѣло село излѣзе на посрѣщане. Ние дойдохме въ е. Поздивиіца .
Къщата, дѣто слѣзе дѣдо владика, бѣше срѣдъ селото
срѣіцу селската черква. Въ същата къща се помѣстиха и хората
отъ властьта . Часътъ бѣше около 6 по турски, та дѣдо влади
ка се разпореди довечерьта да се раздадатъ прѣдвиденитѣ за
това село помощи . Освѣнъ на пострадалитѣ 30 сѣмейства, на
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които к&іцитѣ бѣха изгорили, помогна се и на всички други бѣдни сѣмейства . До като помощитѣ се раздаваха, пристигнаха
и селяни съ свещеника отъ Кономлади да молятъ владиката да
носѣти селото имъ и да имъ помогне. Нъ въ програмата на όбйколката пи не влизаше това село, понеже то пе бѣше изгорено
и помощи за него не бѣха прѣдвидени . Мръкна се . Ние се
прибрахме въ стаята си. По край другитѣ въ стаята ни оста
наха да прѣнощуватъ и двама селяни отъ Кономлади. Бай Геор
ги , хазяйнътъ на къщата, бѣше много любезенъ и разговорливъ човѣкъ. Той до късно ни държа съ своитѣ забавителни
разкази.
— Щастливи сме били, г-не, каза той, между другото,
че не изгорѣ цѣлото ни село, а останаха здрави 90 кжщи .
Макаръ повечето отъ тѣхъ да сж ограбени, нъ все пакъ населе
нието има подслонъ . Па и сѣмействата на изгоренитѣ 30 кжщи
лесно се помѣстиха въ здравитѣ . Всичко това ние дължимъ,
г-не, на една щастлива случайность . Когато войскитѣ отъ къмъ
Вишени се готвѣха да го нападнатъ, то бѣше вече окупирано
отъ други войски, дошли отъ Леринъ прѣзъ Бабчоръ и Кономла
ди . Миралаятъ на тия войски не допусна да се изгори ни едно
село, прѣзъ кждѣто минаха тѣ, нъ за това пъкъ немилостиво
избиваха всички мие, които срѣщнѣха . Когато тия войски
влѣзнаха въ селото нц, населението бѣше се оттеглило въ кономладската Черна гора и въ .Іисецъ . Край селото една жена
караше едно магаренце . Поискаха да й го взематъ . Тя се съ
противи и биде убита . Освѣнъ нея друга една болна жена,
която не можеше да избѣга, изгорѣ въ кжщата си. Войскитѣ
излѣзнаха отъ селото и . заминаха за с. Габрешъ. Сжщеврѣменно
пламъцитѣ отъ подпаленитѣ клещи въ с. с. Черновища и Дрѣновени се смѣсваха-съ облацитѣ.
Поздивища взе живо участие въ възстанието съ 7 0 ду
ши четнишка сила. Нъ и то, както и други села, подписа за
явление, че признава гръцката патриаршия. За това свещ. Геор
ги , който бѣше ржкоположенъ отъ дѣдо владика, покорно молѣіпе да го прости, понеже е билъ принуденъ да подпише по
добно заявление, за да спаси живота си. При това бай TêoprH
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продължи разказа си така :
— Вие видѣхте, г-не, селото Жервени . То броеше 9 )
ішци, всичкитѣ турски . То е едничкото турско село въ нашето
поле. Много изтеглихме отъ това село прѣди възстанието . 11а
21 юлий, когато възстанието бѣ провъзгласено, 18душитурци отъ това село, които се завръщаха отъ пазаря въ Костуръ,
като отказаха да си прѣдадатъ оръжието на четитѣ, всички би
доха убити. Женитѣ и дѣцата напуснаха селото и останаха да
се криятъ въ гората срѣщу него . На 23 юлий войводата Поповъ влѣзе въ селото и прѣдложи на турцитѣ да събератъ всич
кото оръжие и въ единъ к&съ срокъ да му го прѣдадатъ . На
това прѣдложение на войводата турцитѣ отговориха съ огънь.
Тогава се започна прѣстрѣлка. Убиха се още 5-ма души турци
и се подпалиха нѣколко плѣвни около селото. На 26 юлий стигна
войска и прибра цѣлото турско население въ града. Селото ос
тана праздно. Много чети минаваха прѣзъ него . Днесь една
К/Кща се подпалила , утрѣ друга, до като не остана ни една .
Запрѣтено бѣ отъ началството да се горятъ кжщи, нъ при все
това не можеше да има строгъ контролъ върху едно възстанало
население .
— Ä пакъ и ние въ Кономлади останахме съвсѣмъ го
ли, г-не, подкачи кмета на това село. Не единъ пжть само вой
ски ни нападнаха . На 23 авг. войскитѣ, за които смомена ей
сега бай Г., минаха прѣзъ нашето село и го ограбиха. Слѣдъ ка
то си заминаха, една часть отъ тѣхъ се завърна и се изкачи
въ планината . Тукъ солдатитѣ откриха всички дупки, въ които
селянитѣ бѣха скрили вещитѣ си . Взеха съ себе си и двѣ же
ни, майка и дъщеря, които ги отпуснаха слѣдъ 24 часа, като
имъ отнеха наритѣ и горнцтѣ дрехи. На 17 септ. ни нападнала
нови войски и на ново грабежъ и опустошение . Тогава ни от караха и 600 овце . Слѣдъ това въ нашата цланина почти
всѣки денъ обикаляха войски, които убиха двама наши селяни.
С&щитѣ тия войски на 17 октомврий заобиколиха селото
и уловиха всички мжже . Мислѣхме , че ще ни избиватъ и
бѣхме рѣшени да мремъ . Изтезаваха ни до смърть , за да
прѣдадемъ пушкитѣ си, и като не сполучиха, откараха ни 115
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оше глави овце. Та ако и да не е изгорѣло нашето село, но то
е много пострадало. Осъмъ души млади момчета сх убити въ
разни сражения , а 22-ма други наши съселяни еж изпратени
на заточение въ Азия. За това дойдохме да помолимъ дѣдо вла
дика да ни помогне съ нѣщо.
Стаята, въ която се помѣстихме, бѣше доста голѣма .
Силенъ огънь накладохме, ала пакъ не можахме да се стоплимъ.
Налѣгахме около огнището, но спахме много малко , защото
скоро се съмна. Хазяинътъ накладе новъ огънь , Въ тая ми
нута свещеникътъ отъ Кономлади влѣзе въ стаята и нѣкакъ уплаиіенъ ни съобщи, че мюлязиминътъ Рамаданъ ага записалъ
неговото име и името на единъ другъ селянинъ. Излѣзохъ отъ
стаята и забѣлѣзахъ нѣколко други селяни прѣдъ стаята на
владиката . Едно заптие стоеше на вратата и не ги допущаше
да влѣзатъ. Азъ обадихъ на владиката и поканихъ селянитѣ да
влѣзатъ, а заптието отиде да съобщи на мюлязимина за това. Въ
смщото врѣме единъ сувария слѣзе въ двора на къщата. Той
се изкачи по стълбата и поиска да види дѣдо владика. Посочи
ми една запечатана телеграма, която каймакаминътъ въ Костуръ
му поржчалъ да прѣдаде на владиката. Телеграмата бѣше отъ
Битоля. Съ нея валията запрѣщаваше на дѣдо владика да оби
каля и по такива села, дѣто имало гърци и българи.
Дворътъ се напълни съ селяни . Помощитѣ бѣха гото
ви и ние започнахме да раздаваме на населението отъ с. Черновища. Това село е разположено на изт. отъ Поздивища до политѣ на планипата. Прѣди да изгори, то броело 40 кхщи съ 50
сѣмейетва. Като се раздаваха помощитѣ, единъ брадатъ момъкъ
и една висока жена ме помолиха да ми кажатъ нѣщо.
— Ние искаме да ви разкажемъ, г-не, ако това ви ин
тересува, подкачи брадатиятъ мемъкъ, за убийството на моитѣ
братя, отъ които единиятъ бѣше селски свещеникъ .
— Жервенци го убиха въ срѣдъ планината, прибави
младата попадия.
— Нѣколко дни слѣдъ изгарянието на селото, продъл
жи момъкътъ, гавазинътъ на гръцкия владика въ Костуръ , Еминъ, съ нѣколко турци отъ Жервени, облѣчени въ илявета,
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поиска свещеника да го води въ Костуръ, подъ прѣдлогъ, че
го викали отъ хюкюмета. По-голѣмиятъ ми братъ, който не
искаше да остави свещеника самичъкъ въ р&цѣтѣ на иляветата,
тръгна заедно съ него. Но иляветата, вмѣсто да зематъ пжтя за
Костуръ, отправиха се съ двѣтѣ жертви къмъ планината . Това
ни хвърли въ съмнѣние, но отпослѣ се успокоихме, като си
прѣдполагахме, че ще прѣхвърлятъ планината и прѣзъ Шестео
во ще влѣзатъ въ града . Всички домашни цѣла нощь не мо
жахме да заспимъ. Щомъ се съмна, азъ тръгнахъ по слщия
ижть. Кога се изкачихъ по планината надъ Жервени, отдалечь
забѣлѣзахъ въ единъ храсталакъ да се чернѣятъ двѣ тѣла .
Азъ се доближихъ й съ ужась въ двѣтѣ обезобразни тѣла от крихъ двамата си братя . До трупа на свещеника стоеше отрѣзаната му глава съ избодени очи. Изпочупенитѣ рлщѣ и крака
бѣха безъ пръсти. А трупътъ му, облѣнъ въ кръвь, на много
мѣста бѣше измушканъ. До него лежеше мъртвото тѣло на бра
та ми. И въ деньтъ, когато изгорѣ селото, войската много се
мжчи да намѣри свещеника, нъ не успѣ.
— Може би, за да го накара да се откаже отъ Екзар хията, прибавихъ азъ *
— Да, ми отговори попадията, с&щиятъ день убиха и
свещеника отъ Дрѣновени, който отказа да се отметне отъ Ек
зархията .
— Ами какъ и кога изгориха вашето село, обърнахъ се
азъ къмъ брадатия момъкъ .
— Осъмъ дни слѣдъ Богородица, продължи той, многобройна войска слѣзе отъ къмъ Вишени, мина прѣзъ селото ни,
ограби го и го подпали . Ние бѣхме се изпокрили по горитѣ .
До вечерьта изгориха всички кжщи и плѣвни. Сега селянитѣ
живѣятъ въ колибки . А много сѣмейства сж настанени въ учи
лището, което остана здраво.
Всичкитѣ 50 сѣмейства отъ Черновища получиха помо
щи . Слѣдъ това ние седнахме да се поотморимъ , до като ни
приготвятъ конетѣ . Пжтьтъ ни бѣ за с. Дрѣновени . Черни
облаци покриваха небето . Едри капки дъждъ се сипѣха върху
насъ. Ние бѣхме извънъ селото и вървѣхме по равенъ и доста
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широкъ п&ть . Придружаваха ни и нѣкои селяни отъ Поздивища. ІІрѣдъ насъ се виждаше и селото Дрѣновени * Слѣдъ чет
върта часъ влѣзнахме и въ самото село. Селянитѣ бѣха се съ
брали въ селската мера, прѣзъ кждѣто щѣше да замине и дѣдо
владика. Селото се дѣли на двѣ махали : горня и долня . Гор нята махала е до самитѣ поли на планината, а долнята на по
лето . Между двѣтѣ махали тече голѣма рѣка. Разстоянието отъ
Дрѣновени до Поздивища е около единъ часъ . Владиката се
оп&ти къмъ горнята махала, дѣто селянитѣ му бѣха приготвили
кжща. Дрѣновени брои 110 к&щи. То бѣ цѣло изгорено. 0станали здрави 3 кжщи въ горнята махала и 6 въ долнята. Сжіцо непокътнати стоеха черквитѣ и училищата. Селянитѣ живѣеха въ приврѣменни колибки, покрити съ слама. 0. Търпо и азъ,
заедно съ другитѣ служащи при дѣдо владика, се настанихме въ
една стаица , близо до тая на владиката . Потрѣбнитѣ списъци
бѣха готови и ние веднага пристъпихме къмъ работа . Дове черьта всички помощи за Дрѣновени бѣха раздадени.
Въ стаята ни имаше печка . Около нея бѣха се разпо
ложили селскитѣ първенци съ свещеника отъ долнята махала и
водѣха по между си слѣдния разговоръ :
— На ли казвахъ азъ, приказваше единъ старецъ, че
ние нѣма да загинемъ. Има добри хора, които да помислятъ и
за насъ . А пакь сега виждате единъ български владика да
дойде дори отъ Битоля, да кондиса въ нашето село и помощи да
ни дава. Това не е малка работа !
— Колко щѣше да се радва покойниятъ ни попъ
Яни , ако бѣше останалъ живъ ! прибави другъ единъ старецъ
Ами другитѣ старци, които загинаха заедно съ него !
— Рекохъ имъ да дойдатъ съ насъ, подзе първиятъ
старецъ, атѣ отидоха по други пъть. Нъ кой знаеше, че турцитѣ ше си служатъ и съ кавалерия. Пиле да бѣше човѣкъ, пакъ
не можеше да избѣгне отъ нея .
Азъ стоехъ задъ вратата и нареждахъ нѣкои вещи .
Когато влѣзнахъ въ стаята, селянитѣ почтително ми направиха
мѣсто, и азъ седнахъ между тѣхъ.
—- Приказваме си, г-не, подкачи бай Димо, приказва
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ме си, че и нашето село било нѣщо, ако и да е сега изгорено,
че и то се удостои да посрѣщне за пръвъ ітжть български вла
дика . Случайтъ, по който дохожда тукъ дѣдо владика, наисти
на, е много скърбенъ, но ние се утѣпіаваме, че той не ни забравилъ .
— Какъ така вашето село не можа да се спаси, както
и Поздивища, рекохъ азъ ?
— Не можеше, г-не, продължи бай Димо. То биде на
паднато отъ костурскитѣ войски, които, дѣто минаваха, убиваха
и всичко обръщаха на прахъ и пепель. А Поздивища, ако и
толкова близо, но въ него по скоро навлѣзоха войски отъ Ле
ринъ, които не опожариха ни едно село. Между тѣхъ имаше и
едно отдѣленйе кавалеристи.
— Ами какво стана съ населението, запигахъ азъ ?
—Ето какво, рече бай Димо. Когато чухме силни и чести
гърмежи отъ къмъ Жервени, ние се събрахме въ срѣдъ село и
рѣшихме да бѣгаме. Едни се изкачиха тукъ на планината надъ
селото, а други се спуснахме да стигнемъ срѣщната планина
надъ Поздивища. Но кавалерията залови нѣкои наши съселя
ни, въ това .число и стария ни свещени къ, и ги откара при командантина на леринскитѣ войски, който бѣше стигналъ до се
лото Габрешъ. Той ги повърна съ сушата кавалерия, за да
се прѣдадатъ на войскитѣ, които подпалваха нашето село. Ето
к&дѣ е гората, всичко отъ горѣ можеше да се види, продължи
бай Димо. Ние гледахме, какъ 10 тѣ души наши съселяни се
прѣдадоха на единъ офицеринъ при селската мера. Той ги на
реди единъ до другъ съ лице обърнато къмъ него. Начело бѣ
поставени свещеникътъ. Единъ зводъ войска застана отъ страни
π взе да се прицѣлва на жертвитѣ . Офицеринътъ избърбори
нѣщо съ високъ гласъ. Жертвитѣ стоеха неподвижни . Офицеринътъ повтори. На третия пжть чу се общъ залпъ отъ двѣ
страни. Всички 10 души паднаха мъртви на земята. Но скоро
бурята мина . Войскитѣ, каквото можеха, грабнаха, подпалиха
всички к&щи и си заминаха . Нѣкои селяни още речерьта се
завърнаха въ селото и спасиха к&щитѣ си. И тая кжща, дѣто
седимъ сега, бѣше подпалена, но не изгорѣ, защото хазяйнътъ
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скоро слѣзе отъ гората и я отърва.
Вече бѣше се стъмнило. Селянитѣ ни оставиха и се разо
тидоха . При насъ остана само бай Ристо. На другия день ние
трѣбваше да заминемъ за Апоскепъ, за да помогнемъ и на това
село . Но научихме се, че то се пазѣло отъ единъ кордонъ
войска, която не пропущала нито да се влиза, нито да се изли
за отъ него. Въ него силно върлувала шарката и други епиде
мични болести . Бай Ристо знаеше добрѣ историята за разру
шението на това село, понеже той тогава се случилъ самичъкъ
тамъ и бѣгалъ заедно съ населението къмъ Костуръ и тъй като
ние не щѣхме да минаваме прѣзъ Апоскепъ, то азъ помолихъ
бай Риста да ми разкаже това, което той знае за това ‘село
— Знаете , г-не, азъ мога да ви кажа само това, що видѣхъ и чухъ за Апоскепъ , каза бай Ристо и продължи . То
послѣдне изгориха въ Костурско, за това селянитѣ, слѣдъ раз
рушението на другитѣ села, малко се бѣха успокоили и се ра
дваха даже, че Апоскепъ останало незакачено. Но то не бѣше
за дълго : на 30 августъ селото се непълни съ войска. Казва
ха, че била около 300 души. Повикаха се по първитѣ селяни и
имъ се поиска оръжието. Селянитѣ се помъчиха да убѣдятъ офпцерина, че тѣ нѣматъ никакво оръжие . Ала при все това той
отдѣли 5-ма отъ тѣхъ, въ това число и селския свещеникъ Ми
ха илъ, и съ нѣколко солдати ги изпрати въ Костуръ. Слѣдъ
това офицеринътъ обясни, че той се настанява за винаги въ се
лото и прѣдложи на селянитѣ да му избератъ по сгодно мѣсто,
дѣто да можатъ да се поставятъ чадъри за войската. За тая
цѣль селянитѣ се изкачиха надъ селото и посочиха такъво едно
мѣсто . Но вие знаете , че Апоскепъ се намира на с. з. отъ
Костуръ на разстояние единъ часъ и подъ върха на същата
планина, дѣто е разположено и с. Шестеово. Между Шестеово
и Апоскепъ разтоянието е пакъ единъ часъ , само че планината
надъ Апоскепъ е много по висока и камениста . Ето по тие
камъни на планината бѣше хваналъ позиции отредътъ на Чакаларова . Когато войската се изкачи надъ селото, четитѣ ведна
га откриха огънь и я ангажираха въ сражение . Часътъ бѣше
около 7 по турски . Сражението се продължи до 1 часътъ прѣзъ
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нощьта. Паниченъ страхъ обзе цѣлото население . То се разбѣга къмъ Костуръ.И азъ избѣгахъ съ него. Въ Костуръ военнитѣ власти не знаеха какво да правятъ. Изпратиха се войски
на помощь. Тѣ бѣха се спуснали да удрятъ отъ къмъ гърба на
четитѣ, ала до дѣто успѣятъ да направятъ това, отредътъ сполучилъ да се отегли . Турското население въ града се бѣше
силно разлютило. Това показваше , че войскитѣ прѣтърпѣлп
поражение. Говорѣше се даже, че повече отъ половината войс
ка била изтрѣбена . Двама отъ изпратенитѣ въ Костуръ селяни
извадиха отъ затвора и всрѣдъ града най-м,ученически бидоха
умъртвени отъ солдати и тълпа. Сутриньта едно голѣмо отдѣление войска излѣзе отъ града , нападна селото и го изгори .
Дргуитѣ трима арстувани селяни заедно съ селския свещепикъ
били прѣдадени пакъ на нѣколяо солдати и къмъ селото Шес
теово слѣдъ люти изтезания били умъртвени. Слѣдъ нѣколко
дни намѣриха се труповетѣ имъ съвършено обезобразени.
Бай Ристо, още нѣщо щѣше да каже, но едно заптие
влѣзе въ стаята и му побърка на разказа. Той се разпрости съ
насъ и си замина . Нощьта прѣминахме спокойно . На другия
день добритѣ селяни рано още ни събудиха, споредъ както бѣ хме имъ заръчали. Разсвѣтли се добрѣ и ние напуснахме Дрѣновени. Пътьтъ ни бѣ за Дъмбени . Отначало вървѣхме край
селската рѣка до планината . Прѣдъ насъ се виждаше селото
Габрешъ ·, а надъ него се издига висока планина съ името на
селото . Край планината тече рѣката Беригъ, въ която се събиратъ всички рѣчици отъ околнитѣ гори и планини. Беригъ е
бързотечна , а сега бѣ и мътна . Прѣгазихме я п прѣминахме
на дѣсния й брѣгъ . Тя тече на югъ, прорѣзва планината и
излиза на полето при с. Сливени. Отъ начало вървѣхме по тече
нието на рѣката, сетнѣ възвихме на дѣсно. Пътьтъ бѣше ка
мениста, па и планината надъ насъ прѣдставляваше купища отъ
сиви каменаци. Рамаданъ ага откри съ бинокъля, че нЬкъдѣ ме
жду каменацитѣ се движели хора. Дѣдо владика и азъ въоръ
жихме се съ далекогледитѣ си и наистина, оказа се, че далечь по
планината се движеха солдати . Каменистата планина се спуща
къмъ полето и образува много хълмове съ неправилно начерта-
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ние. ІЬхтьтъ водѣше на заиадъ и въ дъното на планината между
два хълма видѣхме селото Дъмбени. То бѣше съвеѣмъ черно .
Тукъ тамѣ се бѣлѣеха изправенитѣ стѣнп на нѣкои отъ изгоренитѣ олци . Около селото нивитѣ не бѣха изорани. Кога влѣзохме въ него , вървѣхме по срѣдъ купища отъ развалини .
Селянитѣ като изъ подъ земи излизаха отъ колибитѣ за да посрѣщнатъ владиката . Ето ни и въ срѣдъ село . Черквата и
училището бѣха изгорени. Тѣ бѣха яка каменна направа.Здра
ва юкща още не можехме да видимъ. Минахме и селската рѣка
и се намѣрихме на другата страна на селото, дѣто се сирѣхме
прѣдъ едни здрави врата. Задъ вратата се откри широкь дворъ,
а въ него една оцѣлѣла кжіца . Тукъ слѣзе дѣдо владика . 0.
Търпо и азъ заедно съ служащитѣ при владиката заехме една
стая отъ схіцата кжща. Хората отъ властьта се помѣстиха въ
друга' къщица , останала здрава на другия край на селото .
Първенциі ѣ начело съ двамата селски свещеници дойдоха да
цѣлунатъ ржка на вкадиката и да взематъ благословията му .
Врѣмето бѣше хубаво, но ние не можехме да започнемъ работа,
защото прѣдназначенитѣ помощи за това село не бѣха още при
стигнали . За това слѣдъ обѣдъ азъ излѣзохъ да пообиколя
изгорѣлото село. Улицитѣ почти бѣха се изгубили . Развалини
и на всѣодѣ развалини ! Азъ и нѣкои селяни газѣхме върху
тѣхъ и краката ни потъваха въ разкалената пръсть . На нѣкои
мѣста се виждаха и колиби, покрити съ слама. Но човечето отъ
селянитѣ като че ли се измъкваха изъ подъ развалинитѣ .
Всрѣдъ тия влажни катакомби живѣеше бодрото население на с.
Дъмбени. И болести бѣха се разпространили. Азъ самъ видѣхъ
въ една колиба цѣло сѣмейство да лежи върху слама само съ
една завивка, и м&чно ми стана, че още сжщия день не можеше
да му се даде помощь . Най сетнѣ единъ отъ селскитѣ първен
ци, бай Насо, ме покани въ своята колиба на гости. Тя бѣше
сравнително по добра: измазана отъ вънъ и в&трѣ. Върху пръстьта отдолѣ бѣха наредени дъски , покрити съ вълнено килим
че . Това съставляваше стайчката за живѣние. Тя се отдѣляше
отъ другата часть на колибата съ плетъ . Въ колибата прони
кваше достатъчно свѣтлина прѣзъ вратата и едно малко прозорче.
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обърнато на югъ.
Бай Насо ме помоли и азъ седнахъ на килимчето около
огъня. Седнаха и друбитѣ селяни.
—Малко съ прощение, каза бай Насо. Вие ни знаехте
какви бѣхме и сега въ какво положение ни намирате.
—Нищо, нищо, бай Насо. Всѣко зло за добро, отвър
на единъ отъ селянитѣ.
•—Това е така, прибави той, но сега какво да се нра
ви, сега какъ да се мине, до като дойде доброто.
Бай Насо седна, почерпи ни кафе и почна да ни при
казва за лѣтопінитѣ събития . Това, което се отнасяше до с.
Дъмбени, азъ го записахъ буквално , катгго бай Насо го при
казваше:
—Нашето село, г-не, бѣше по събуденичко. Околнитѣ
турски села дори се страхуваха отъ него. Ние дълги години се
борѣхме съ.разни мюлтезими и много п^ти сполучвахме. Първи
ние признахме нашата народность, за това всички наши неприя
тели ни гледаха съ лошо око . А нѣколко врѣме прѣди да из
бухне възстанието турското население поиска отъ власгьта да
разруши нашето село. II наистина, то първо между всички села
въ Костурско биде изгорено. Осъмь дни слѣдъ започване на въз
станието (слѣдъ 20 . юлий) редовни войски, илявета и башибозукъ се показаха отъ къмъ селата св . Недѣля и Четирогъ и
напрѣдваха къмъ насъ, като гърмѣха непрѣстанно . Всички
мхке бѣхме напуснали селото. Когато войскитѣ стигнаха до се
лото, нѣколко топовни гърмежи така изплашиха женитѣ, дѣцата
и старцитѣ , че всички хукнаха да се спасяватъ на горѣ по
голата планина, изложени на куршумитѣ. За това тоя день се
убиха 6 души м&же, и други I жени . Едни войски под наляха селскитѣ ішци, а други се спуснаха да прѣслѣдватъ
населението. Тъкмо тогава на помощь се притече районния четнишки отредъ, състоещъ се отъ около 850 души. Населението
мина задъ гърба му. Завърза се битка. Турцитѣ бѣха отдолѣ и
падаха като круши. Тѣ дълго не можаха да устоятъ и удариха
да отстхпватъ въ безредие. Четницитѣ не се измамиха да излѣзатъ отъ позициитѣ си, до като не изгониха и послѣдния сол-
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датинъ. При отстжшванието си войскитѣ минаваха прѣзъ селото
и го догаряха . Тоя іькть тѣ откараха въ плѣнъ една невѣста
на 22 години заедно съ момиченцето и и 4 момченца по на
12-13 години.
Четницитѣ имаха пълна сполука. Селянитѣ слизаха въ
селото и пакъ се връщаха въ планината . Слѣдъ 15 дни поч
нахме вършитба. Не успѣхме още всичко да овършпмъ, когато
на 26 . августъ отъ къмъ, Дрѣновени се показа много войска,
която окупира мѣстностьта около селото. Населението се разбѣга къмъ западъ. Войскитѣ непрѣстанно пушкаха п убиха кое
съ куршумъ , кое съ щикове , кое съ камъни 21 души , между
които 5 жени и едно дѣтенце на 8 години . Тѣ сполучиха да
заобпколятъ женитѣ и дѣцата и да гй върнатъ край селото .
Тукъ съблѣкоха всички жени, като ги оставиха само по една
риза. Събранитѣ по такъвъ начинъ дрехи натовариха на селскитѣ добитъци и ги откараха въ Костуръ. Слѣдъ като, си замина
войската, дотътриха се въ селото башибозуци отъ околнитѣ турс
ки села. Тѣ взеха да копаятъ всрѣдъ изгоренитѣ К/улци и да
прибиратъ всичко, каквото бѣ здраво останало. На заминаване
тѣ подпалиха и неовършенитѣ снопи. Всичкото население оти
де въ Костуръ да се оплаква на пашата. Тукъ пашата не иска
ше да слуша оплакванията на населението ._ Той настояваше да
се явятъ при него всички мие отъ селото. Най-сетнѣ обѣща,
че ще изпрати войски да пазятъ населението отъ нападения.
Наистина, на другия день два табура войска се настаниха подъ
чадъри въ околностьта на селото. Тая войска сега скоро се
вдигна.
Но не е само това * Нашето село даде и друти човѣшки
жертви . Отъ 120 души четници въ разни сражения съ
аскера убиха се 13 души. Ана 15 октомврий двама четници,
съгласно амнистията, се завръщаха прѣзъ Дрѣновени , за да
прѣдадатъ на властьта оръжието. Но тукъ бидоха заловени отъ
войски, които ги умтртвиха по най звѣрски начинъ . Споредъ
казването на селянитѣ отъ Дрѣновени, най напрѣдъ пръститѣ
на р&цѣтѣ имъ били отрѣзани и подиръ това наторявани на
огънь. Сетнѣ палачитѣ имъ отрѣзали ушитѣ и носоветѣ и почнали
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да ги дератъ отъ къмъ врата Най сетнѣ много измжченитѣ ра
тници за свободата били по лека мушкани, до като издъхнали.
Имената на тия мжченици еж Яне ГІреіпленковъ и Хр. Търнов
ски .
— Отървахте ли нѣщо отъ добитъка, ?
Почти нищо, отвърна бай Насо. Откараха ни 228 во
лове, 118 крави, 70 телета, 61 мулета, 104 магарета и 3200
овце, и отъ всичкия тоя добитъкъ повърнаха ни се 16 глави
отъ едрия и 920 овце. Ако речете да потърсите добитъкъ сега,
нѣма да намѣрите въ селото нито една глава.
— Ами какъ ще си заминемъ утрѣ ?
— Още отъ сега да се разпоредите да ви докаратъ отъ
нѣкое отъ околнитѣ сега, забѣлѣза бай Насо .
Излѣзохъ отъ колибата на бай Ыасо и до дѣто стигна
до кжщата, бѣше се мръкнало. Прѣди още да седнемъ да вечераме, двама суварии, пристигнали отъ Костуръ, влѣзнаха въ
нашата стая и ни съобщиха, че донесли телеграма за дѣдо вла
дика . Въ телеграмата валията отъ Битоля съобщаваше, че очаквалъ владиката веднага да се завърне отъ обиколката. Явно
бѣше, че правителството се бѣше поддало на гръцкитѣ клевети.
Да се обяснява дѣдо владика, нѣмаше какъ, за това се рѣши
да отговори съ телеграма, какво, слѣдъ като се раздадатъ помощитѣ още на двѣ села въ Костурско, които се намиратъ на
пжтя му, той ще. се завърне въ Битоля и че никому другииу не
може да повѣри раздаването на помощитѣ , както се добавяше
въ телеграмата на валията .
На другия день рано се получиха отъ Смърдешъ петь
денга съ помощи, и ние веднага се заловихме да ги разпрѣдѣляме и да ги раздаваме на населението. Помощи получи цѣлото
село, състоеще се отъ 250 сѣмейства . Селянитѣ останаха осо
бено доволни. Това, което ние давахме, въ сравнение съ онова,
което бѣха изгубили, бѣше като капка въ море, но понеже сега
тѣнѣмаха нищо, благодариха се и ца тая капка. ІТръвъ пжть
тукъ се дадоха и кондури на населението. Тѣ ни се изпратиха
отъ Божани, кждѣто дѣдо владика бѣше заржчалъ да се купятъ
прѣди 3 седмици .
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Къмъ 11 х/2 часътъ по турски вечерьта напуснахме
Дъмбени . До дѣто прѣхвърлимъ баира на ю. з., стана тъмно.
Врѣмето бѣ облачно. Възвихме на западъ и взехме да се изкач
вахме на срѣщния високъ хълмъ по единъ стръменъ каменливъ
ішь. Конетѣ бавно вървѣха : пжтьтъ за тѣхъ бѣше новъ и не
позната. Азъ ездѣхъ едно дребно муле, което се силѣіпе първо
да стигне върха на хълма . Тукъ ни нападна г&ста мъгла .
Нищо не се виждаше прѣдъ насъ. Слушаше се само тропотъта
на конетѣ . Стана доста хладно. До като изминенъ върха на
хълма, мъглата изчезна . ІІрѣдъ насъ като че ли се откри поле.
Долу нѣкждѣ на нѣколко мѣста се свѣткаще. 0. Търпо ни оба
ди, че се намираме прѣдъ неговото родно село Косинецъ. Въ
с&щность ние бѣхме доста далечь отъ него. Спуснахме се по
нанадолището на хълма и до дѣто слѣземъ, на нѣколко пжти
падахме по пия . Това не бѣше пжть, а крива линия, по
която бѣха разхвърлени едри и дребни камъци. Стигнахме на
равнището . ІІрѣдъ насъ взе да се свѣтка по силно, достигна
до уіпитѣ ни кучешки лай, чуха се и човѣшки гласове . Добритѣ селяни излѣзли да посрѣщнатъ дѣдо владика. Къмъ 1 1/2
часътъ влѣзнахме въ Косинецъ . Нищо не се виждаше . Отъ
прозорчето на една колиба се показа една жена съ лампа въ ржка. Колибата бѣше съградена въ жгъла на една изгорѣла к&ща,
на която стѣнитѣ бѣха изпаднали. Всички околни кжщи прѣдставляваха купове отъ развалини. Макаръ и тъмно, като стиг
нахме всрѣдъ селото, можахме да различимъ бѣлитѣ стѣни на двѣ
голѣми здания. Това бѣха изгоренитѣ черква и училище. Минах
ме на другата страна на селото и слѣзнахме въ една низка кжща,
едничката, която останала здрава въ селото . 0. Търпо отиде
си въ своята колиба, която синъ му бѣ стъкмилъ на двѣ на три.
Той покани при себе и хората отъ властьта. Азъ и другитѣ слу
жащи при дѣдо владика останахме въ здравата низка к&ща и помѣстихме се въ една стайца близо до тая на вкадиката. Но въ нея
нѣмаіпе ни огнище, ни печка, а врѣмето бѣше студено, за това азъ
минахъ въ стаята на домакинптѣ . На огнището бѣ накладенъ
силенъ огънь, около който бѣха наредени нѣколко гърнета, въ
които се варѣше фасулъ. Стаята бѣ пълна съ мжже и жени. До-
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макинката ми обясни, че въ къщата й живѣли нѣколко сѣмейства, които още не били си направили колиби. Азъ седнах ь да
се поогрѣя , съ мене седнаха и всички м&же. Разговорътъ ни
се въртѣше cé около злополучната участь на селото имъ Косинецъ.
—Бапіибозукътъ най-голѣми пакости ни направи, каз
ваше бай Трайко. Той напада селото ни цѣла седмица и намѣрп
всичко, каквото бѣхме скрили . Войскитѣ минаха , подпалиха
селото и си заминаха, като грабнаха това, което имъ бѣше прѣдъ
очитѣ. А башибозукъ отъ св. Недѣля, Четирогъ, Ошани, Папърско, Гърлени, Шакъ-., Зеленъ градъ, Пончани, Прачени,
Тръстеникъ и Капещица, помаци и арнаути, всѣки день напа
даха и много старателно разкопаваха всички кжш.и въ -селото ,
пивитѣ и градинитѣ около него и сполучиха да намѣрятъ и отнесатъ всичката нп скрита покъщнина и дрехи.
—Колко плти селото ви биде нападано отъ войска,
запитахъ азъ.
—Подробно ще ви разкажемъ, но сега ви молимъ да
заминете въ другата стая, дѣто вечерята е готова. Па слѣдъ то
ва и ние ще дойдемъ при васъ.
Наистина, селянитѣ дойдоха и бай Трайко продължи
разказа си така :
—До 4. августъ живѣехме. си мирно въ селото . Въ
деня на възстанието напуснаха селото 88 души четници . На
3. августъ Мухтаръ ага, жандармерийски бинбашия въ Корча,
изпрати ни писмо, съ което прѣдлагаше на селянитѣ да се под
чините на султана, който іцѣлъ да ги опрости. На това прѣдложение на Мухтаръ ага селянитѣ отговориха, какво тѣ продъл
жавате да ся вѣрни поданници на султана и че ако има лоши
хора, то тѣ cä по планината и царската р;кка е дълга да ги за
лови или да ги изтрѣби. Тоя отговоръ, види се, билъ не удовлетворителенъ за властьта, за това на другия день, понедѣлникъ,
4 августъ, около 3 часътъ по турски отъ къмъВиглища се по
каза многобройна тълпа, която съ постоянни пущкания прибли
жаваше се къмъ селото. Това бѣха лябри и чемариоти отъ леп чишкия гарнпзонъ. Слѣдъ- тѣхъ вървѣха башибозукъ и илявета
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отъ околнитѣ села. Тая пъстра сгань се спрѣ около 1 часъ въ се
лото Лабаница. Населението отъ Лабаница заедно съ това отъ
нашето село се разбѣга на изтокъ къмъ Дъмбенската планина .
Огъ планината се виждаше, какъ надъ селото се показа гжть
димъ , послѣ пламъци се издигнаха високо надъ баира при не1 ) . Не мина много и отъ 70-тѣ кжщи , които броепіе селото,
останаха само грозни останки. Но до- дѣто всичко това се вър
шеше въ Лабаница, войскитѣ стигнаха и въ нашето село. Пушканието непрѣставаше. Най-напрѣдъ пожарь избухна въ срѣдъ
село . Ясно не се виждаше, но като че ли горѣше къщата на
о, Търпо. Скоро пожарьтъ се разпространи по цѣлото село. Мжчно
ни бѣше, но нещастието бѣше общо и за това по леко се пона
сяше. Ала кога видѣхме, че пламъци излизатъ отъ черквата и
училището ни, всички заплакахме. Нашето училище бѣше но
во и хубаво. Построено бѣ по новъ планъ и никое училище въ
каазата не можеше да се сравни съ него. Не мина много и вой-скитѣ’ заминаха къмъ Костуръ. ІІо пхтя за Калище, подпалиха
ни всички кошари и снопи и ни откараха 700 овци. И башибозукътъ не стоя дълго слѣдъ това. Той се отегли, като откара
около половината ни добитъкъ. пок&щнина и дрехи, които тоя
день намѣри. До вечерьта нѣкои селяни слѣзнахме въ селото
и какво да видимъ ? 13 души селяни отъ Косинецъ и 12 отъ
Лабаница, между които 8 жени и едно дѣте бѣха умъртвени кое
съ куршумъ, кое заклани. А отъ 206 кжщи здрави бѣха!оста
нали само 17 . Завърнахме се въ планината и обадихме на другитѣ селяни . На другия день всички се готвѣхме да се завър немъ. Но Сефедпнъ ага отъ св. Недѣля и Асанъ ага, кметъ въ
Ошани, начело на многочисленъ башибозукъ, пакъ нападнаха се
лото ни и взеха да копаятъ въ изгорѣлитѣ к&щи. Това се по
втори нѣколко дни наредъ. Най-сетнѣ дойде на помощь селската
ни чета, която до тогава бѣше далечь отъ насъ. Четата брани
солото до 2 6 августъ. Башибозукътъ сега не смѣеше да се по
каже, а камо ли да ни нападне. Освѣнъ убититѣ селяни отъ
селото ни липсваха още 5 жени, 4 момченца и 4 момиченца .
На врѣмесе досѣтихме, четѣсл; взети въ плѣнъ, понеже нѣкоп
отъ тѣхъ бѣха ранени п застигнати отъ войскитѣ . Слѣдъ 10-на
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дни тѣ се завърнаха и ни разправиха, че вечеъьта заедно съ
войската прѣнощували въ полето на с. Четирогъ . Тукъ іцѣли
да бждатъ всички изклани, но се застъпили за тѣхъ 12 тѣ ду
ши христиани отъ Критъ и ги избавили . На другия день отне
сли ги въ Костуръ, кащѢто и ги освободили .
Азъ се позаинтересовахъ и запитахъ бай Трайка : „ какви
с&били тия 12 души христиани отъ Критъ.“
— Тѣ съставляваха една чета , добави бай Трайко .
Прѣзъ врѣме на възстанието атинскиятъ печатъ бѣше се опълчилъ силно противъ българитѣ. Работата бѣ прѣдставена така,
че българитѣ възстанали не противъ турцитѣ, а противъ гърцитѣ, че всички гръцки села били изгорени и населението из
клано . Вслѣдствие на това духоветѣ въ Гърция бѣха много
възбудени и 12-тѣ критяни били първитѣ, които въоръжени ми
нали гра пицата, стигнали въ Костуръ и прѣдложили уелугйтѣ си на
военния командантъ, та заедно съ войскитѣ да прѣліѣдватъ българскитЬ чети . Но когато се увѣрили, че българитѣ нито на
едно село не cä нападнали и че не само българитѣ , а цѣлото
христианско население е възстанало противъ турцитѣ, които горятъ и убиватъ, критянитѣ се завърнали въ Атина и както се
научихме отъ наши селяни, които живѣятъ тамъ, на лѣво и на
дѣсно викали, че печатътъ въ Атина заблуждава общественото
мнѣние , като изкривява фактитѣ по единъ най-безсъвѣстенъ
начинъ.
—Вие казахте, че до 26 . августъ башибозукъ не е
стжівалъ въ селото ви, а слѣдъ тая дата какво се случи друго?
— Ето какво, продължи той :
—На 27 августъ пакъ избѣгахме отъ селото. Тоя пхть
войскитѣ ни нападнаха отъ къмъ Дъмбенскитѣ* планини. Сжщеврѣненно башибозукъ ни заобиколи отъ всички страни . Почти
повечето мжже сполучихме да си пробиемъ пхть, а всички же
ни останаха вжтрѣ и се затвориха въ три здрави кящи. Войс
китѣ влѣзнаха, слѣдъ тѣхъ и башибозукъгъ и каквото живо намѣриха прѣдъ себе си, избиха. Башибозукътъ сѣчеше съ сѣкирчета,
а войскитѣ мушкаха съ щиковетѣ . По такъвъ начинъ заклани
и слѣдъ това разсѣчени на части се намѣриха 11 души, между
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които 3 жени, трима промушени съ щикове и 14 души, други
пронизани съ куршуми . Женитѣ бѣха ги извадилш изъ кмщитѣ и имъ обрали всички пари, пръстени, браслети, като имъ съблѣкли и по скмпитѣ дрехи. Освѣнъ това откараха ни и всичкия
доОитъкъ, натовариха на него, каквото намѣриха, и слѣдъ като
подпалиха и останалитѣ 1 б здрави кжщи, заминаха(си на горѣ.
Една жена, на име Риса, войскитѣ взели въ плѣнъ п я отвели
въ с. св. Педѣля. Тя и до день днепіенъ не се възвърнала .
С&щитѣ войски нападнаха и Лабаница п убиха още 10 Души
съ сѣкири и щикове .
— Сега въ селото имате ли нѣкакъвъ останалъ доби тъкъ ?
—Нищо не ни оставиха, отвърна бай Трайко. Откара
ха ни 584 глави едъръ добитъкъ и 1333 овце. Освѣнъ тѣхъ
башибозукътъ отъ околнитѣ села изсѣче ни цѣлата гора отъ 10
хиляди хубави дървета. Ако бѣха ни оставили гората, може би,
пакъ скоро щѣхме да издигнемъ кжіцитѣ си.
Въ стаята ни стана хладно. Огъньтъ въ мангала бѣше
загасналъ. Добритѣ селяни ни оставиха да спимъ и сутриньта
рано дойдоха да ни събудятъ. Съмнало се бѣше, а въ стаята ни
още тъмно, защото на прозорцитѣ вмѣсто стъкла имаше дебе
ла книга , па. и бѣха заковани , та не можеха да се отворятъ .
Единъ отъ селянитѣ раздра книгитѣ и на двора прѣдъ къщата
азъ видѣхъ да се притискатъ на купове жени, дошли за помощи.
Тоя пжть вещитѣ се разпрѣдѣлиха въ стаята на дѣдо владика
и отъ тукъ почнаха да се раздаватъ . Помощи получиха около
160 най-бѣдни сѣмейетва отъ Косинецъ. Работата ни още не
бѣше се довършила, когато двама селяни отъ е. Жунанища при
стигнаха съ писмо до дѣдо владика, съ което го канѣха да посѣти и тѣхното село.
с. Жупанища е разположено при политѣ на висока пла
нина съ сжщото име и на пжтя между Костуръ и Дъмбени. От
стои на заиадъ отъ Костуръ на разтояние 1 часъ, а па изт.
отъ Дъмбени на 2 % часа . Помощитѣ за това село, как го и за
с. Апоскепъ бѣха прѣдадени на общинския прѣдседатель въ
Костуръ, за да ги раздаде на тия двѣ села, най-близки до града.
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Понеже ние изпуснахме Жупанища, то азъ се възползувахъ отъ
случая да разпитамъ тия двама селяни, какъ е станало неговото
разрушение. Единиятъ отъ тѣхъ, к&сичъкъ на ръстъ и съ бле
до лице, на бързо ми разказа слѣдното :
— Жупанища броеше 120 к&щи . Като много бли
зко до града до 3. августь не теглихме голѣми мжки. Наистина,
убиха се нѣкои селяни, но то стана вънъ отъ селото. На 3. автустъ, недѣля, забѣлѣзахме нѣщо необикновенно . Илявета и
башйбозукъ отъ къмъ п&тяза Сливени съ знамена въ ржцѣ
вървѣха право къмъ нашето село . Ние мислѣхме, че ще
дойдатъ да се настанатъ въ селото, за това изпратихме трима
души да ги посрѣщнатъ . Ала кога видѣхме, че тримата на
ши селяни бидоха разсѣчени на парчета, ние много се изпла
шихме и забѣгнахме въ планината’. Наи-напрѣдътая сгань
подпали нѣкои кжщи въ селцето Орманъ, послѣ се втурна
и въ Жупанища. Ограби го и го подпали. Откара ни и всич
ката жива стока . Изгориха ни при това и тритѣ селски
църкви. По съсипано отъ нашето село на-дали ще има друго .
Дойдохме да молимъ дѣдо вкадпка да ни помогне повече като
на най-сиромаси .
— Други жертви вашето село даде ли тоя день и при
какви обстиятелства ?
— Още 9 души други загинаха , но не въ сжщия
день.
Двамата селяни бързаха да заминатъ за селото си. По
неже Жупаиища отстои на разстояние 4 часа на с.-и. отъ Косинецъ и пжтьтъ минава·по край нѣки турски села, то азъ не
бѣхъ съгласенъ да ги задържвамъ повече.
ЧасъТъ бѣше 7. Раздаваха се помоши на населението
отъ е. Лабаница . Двама жандарп, стигнали отъ Биглища, до несоха телеграма на дѣдо владика отъ валията въ Битоля. Съ
телеграмата валията съобщаваше, че помощитѣ за ІІрѣспа, Рѣсенско и другадѣ скоро ще б&датъ изпратени на владиката .
Това показваше, че валията отеглюваше си вчерашната телегра
ма, съ която канѣше владиката да се завърне въ Би голя. Па
всички ни, а особено на дѣдо владика, стана приятно, че не ни се
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отнемашевъзможностьта да продължимъ мисията си съ благотво
рителна, цѣль.
Въ Косинецъ нѣмахме повече работа. ІІослѣденъ азъ се
качихъ на вчерашното си муле. Приятельтъ ми К. , бившь мои
ученикъ, ме придружаваше и ме задържваше съ купъ въпроси.
Той скоро бѣше се освободилъ отъ затвора въ Корча. До като
се изкачимъ по бапра и излѣземъ отъ селото, дѣдо владика съ
дружината си бѣше се скрилъ задъ баира на с. з. Азъ се сбогувахъ съ приятеля си, хвърлихъ послѣденъ погледъ на раз
рушеното Косинецъ и боднахъ мулето си напрѣдъ. Стигнахъ
върха на баира и зехъ да слизамъ на долѣ . ІЫтьтъ бѣ каменистъ и стръменъ, та мжчно можеше да се влиза. Цѣлата почва нао
коло имаше червеникъвъ цвѣтъ. Тъкмо на равнището догонихъ
и дружината. Но това не бѣ равнище, а вълнообразна камениста
повърхности, по която вървѣхме единъ часъ. Изпрѣчи ни се ви
сока гранитна планина. Ние зехме іьктя край планината. Нео
чаквано прѣдъ насъ се откри цѣла пропасть. Вървимъ cé на с.
западъ. Голата и камениста планина спръмно се спуща на долу.
При политѣ й се вижда тѣсно клинообразно поле , а задъ него
друга висока планина. Азъ вървѣхъ и се очудвахъ на страш
ната бѣздна. Една неизмѣрена стъпка по каменливия пжть е
достатъчна да ви отърколи по стръмнината. Отъ челото на кли
новидното поле почва да се издига другъ единъ хълмъ, който
се събира въ планината, по която нпе вървимъ. Тъкмо на това,
мѣсто, дѣто той се скача съ планината, ние видѣхме да се бѣлѣе селото Смърдешъ. Колкото повече доближавахме селото, тол
кова по ясно взе да ни става, че бѣлитѣ камъни прѣдставляваха
купища отъ разваленитѣ и изгорени к&щи . А бѣли бѣха тѣ,
защото селото отдавна бѣ изгорено, пръстьта отнесена отъ дъж
да, а камънитѣ добрѣ омити.
Камбаната биеше. Селянитѣ на купове бѣха излѣзли да
посрѣщнатъ - дѣдо владика . Най-напрѣдъ бѣха наредени ученицитѣ съ учителката. И по срѣдъ тия купища отъ развалини,
и слѣдъ такъва една ужасна катастрофа, и небивала човѣшка
касапница, станала въ това нещастно село, ученицитѣ започ
наха и селянитѣ около тѣхъ подзеха и въ честь на дѣдо вла-
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дика съ гръмливъ гласъ изпѣха :
До кога братия мили българи,
До кога гърцитѣ ще тъпчатъ
Чрѣзъ своето фенерско духовенство
Милото наше отечество.
Сърцето ми се сви отъ дълбока скърбь. Азъ не можахъ
хладнокръвно да изслуіпамъ патриотичната пѣсень , та когато
ученицитѣ продължиха :
„ Хайде, хайде да ги пропждимъ " и пр., азъ боднахъ
мулето си и влѣзохъ въ селото. Всрѣдъ селото, наКаменъ, мжже и повече жени очакваха да видятъ българския владика и да
му цѣлунатъ ржка. Дѣдо владика благослови народа и потегли
по пмя край черквата. Тя бѣ изгорена. Бѣлитѣ и широки ка
менни стѣни показваха, че черквата бѣ много солидно здание.
ІІрѣдъ черквата стърчеха стѣнитѣ на изгореното училище. Дѣ
до владика слѣзе въ къщата на селския първенецъ бай Колйо.
Хората отъ властьта се настаниха въ една близка к&ща. Мръкнувапіе се. За мене и служащитѣ при дѣдо владика се отдѣлп
една голѣма стая. 0. Търпо съ разрѣіпение отъ владиката ос
тана тая вечерь въ Косинецъ.
—Надѣвахте ли се, г-не, нашето село да стигне до такъвъ халъ ? рече' бай Петъръ . Азъ поне никога. Смърдешъ ,
такъво прочуто село по цѣлата околность, разруши се. Да бѣ
въ врѣме на възстанието, може би, както всички села изгориха,
и него щѣха да изгорятъ. Но съ него свършиха много по рано.
Азъ не бѣхъ тукъ тогава/но ето всички тия наши селяни бѣха
свидѣтели накървавитѣ сцени.
И прѣди още азъ да помоля нѣкого отъ селянитѣ да
ми разкаже за това, единъ отъ тѣхъ, когото викаха Доно, се
обърна къмъ мене и подкачи:
—Дълго врѣме ще се помни загниването на нашето се
ло, г-не. Кжщитѣ ни бѣха каменни, но могатъ пакъ да се съ градятъ, ала човѣшкитѣ жертви никога нѣма да се върнатъ.
Човѣшки жертви и то при какви условия дадени ? Коситѣ ни
настръхватъ като си припомнимъ !
—Ето тукъ въ тази стая баба Лазовица бѣ заклана, оба-
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ди се жената на бай Колйо . Единъ солдатинъ віѣзе въ стаята
съ сѣкира въ ржка. Ние, нѣколко жени, писнахме отъ страхъ.
Старата баба се спрѣ прѣдъ солдатина и не искаше да го пусне
в&трѣ. Ужась ни обхвана, кога видѣхме , че солдатинътъ завъртѣ сѣкирата и главата на нещастната баба се търкулна прѣдъ
насъ. Кръвь бликна по стаята, а солдатинътъ си излѣзе.
—Та то не е само единъ такъвъ случай, продължи бай
Доно . Не помните ли поне кога въ къщата на Дулйови намѣрихме 6 трупа обезглавени и изгорени ? И какви ужасни пози
бѣха зели труповетѣ на четиритѣ жени съ протегнати ржцѣ !
—Момичето и момчето бѣха свити на кълбо , прибави
другъ единъ селянинъ.
—Двѣтѣ ми дѣца, г-не, излѣзоха отъ дома да се спасяватъ и на пжтя солдати ги застигнаха и ги съсѣкоха, плачеіпкомъ произнесе една мургава жена.
—А моятъ м&жъ прѣдъ очитѣ ми го заклаха. Азъ го
бранѣхъ , но и мене мушнаха на нѣколко мѣста й паднахъ въ
несвѣсть, подзе друга една кжсичка невѣста.
—Колцина, колцина още загинаха така, прибави бай
Доно . Но азъ сега ще подкача да ви разправя отъ началото
всичко, което бѣ се случило' съ насъ въ тия два злополучни дни.
А вие, обърна се той къмъ съселянитѣ си, ще ми припомнювате,
дѣто азъ изпусна нѣщо .
И слѣдъ тия думи той продължи така :„Бѣше 9. май,
петъченъ день, когато имахме събрание въ училището. Извѣстихме се, че войска идѣла отъ къмъ Косинецъ и то не малко ,
ацѣлъ табуръ отъ 500 души. Кога доближи селото, тая войс
ка се раздѣли на двѣ и залови всички селски пхтиша. Въ се
лото ни имаше петима четници, които зеха пжтя къмъ плани
ната. Войскитѣ , които бѣха наблизо , отправиха имъ нѣколко
залпове, · но безъ да подозиратъ, че тѣ бѣха четници. Другата
войска, която бѣше на другата страна, като чу гърмежи, почна
да пушка вжтрѣ въ селото . Топовнитѣ гърмежи повече ни из
плашиха. Не знаехме, защо се прави това и никакъ не мислѣх-.
ме, че работата е зела такъвъ край, щото ние да загинемъ. Ед
на часть отъ населението се спусна да бѣга къмъ Брѣзница, а
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войскитѣ зеха да стрѣлятъ слѣдъ него . Тъмно стана, а бом
бардировката се продължи прѣзъ цѣлата нощь. На другия день
рано още войскитѣ отъ всички страни съ залпове се втурнаха
въ селото. Нѣколко селяни тръгнаха да излизатъ и намѣрятъ
бинбаиіията, та да го запитатъ и помолятъ, защо се прави това
на нашето село. Но войскитѣ почнаха да стрѣлягъ върху тѣхъ.
Огънь се показа въ една кжща. Слѣдъ това въ друга и трета.
Това все панически страхъ у населението. Като луди тичахме
на горѣ на долѣ. Ето и безчеловѣчнитѣ прешовци се показаха.
Тѣ пушкаха и влизаха отъ кхща въ кхща. Писъци, отчаянни
гласове, хълцания, размѣеени съ дивиятъ ревъ на арнаутитѣ,
пуміечнитѣ гърмежи и пожарьтъ , който бѣ обхваналъ цѣлото
село—всичко това бѣ нѣщо страшно, нѣщо адско , което и до
сега не можемъ да си обяснимъ защо е станало. Съ кървави сѣкири и щикове солдатшѣ излизаха отъ една кжща, подпалваха
я и влизаха въ съсѣдната, разсичаха, каквото живо срѣщнѣха,
ограбваха я и я подпалваха. Селото горѣше. Всички живи же
ни , дѣца и мхже се намѣрихме подъ селото , заобиколени отъ
солдати, които се прицѣлваха на насъ. Мислѣхме си, че и на
шитѣ минати сх причетени . Но сега вече не ни бѣше страхъ .
Слѣдъ ужаситѣ, които видѣхме въ селото, нашата смърть щѣше да бхде несравнено по-лека. Само писъцитѣ на дѣцата не
прѣставаха. Бинбашията се готвѣше да ни разпитва за нѣщо ,
когато по пхтя отъ къмъ Брѣзница се забѣлѣза силно да прѣпуска едно военно лице съ нѣколко жандарми. Офицеринътъ съ
запъхтѣлъ конь стигна поляната, дѣто ние щѣхме да загинемъ,
слѣзе отЪ коня и дръпна на страна бинбашията . Писмо ли му
подаде, нѣщо ли му продума, ние не видѣхме, но знаемъ само,
че веднага слѣдъ това борията засвири и всички солдати на
пуснаха селото, събраха се на ливадата подъ него и си зами
наха къмъ Биглища. Това бѣше около 4 часътъ по турски. Ско
ро слѣдъ отеглюването на войскитѣ дотътри се въ селото башибозукъ отъ Биглища Капещица, Видово, Шакъ и др. Тѣ ограби
ха още единъ пжть здравитѣ кхщи и ни откараха всичкия добитъкъ . По ПАчТя за Биглища прѣсрѣщналъ ги жандармерийскпя
бинбашия Мухтаръ ага, който идѣлъ отъ Корча, отнелъ имъ до-
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битъка и слѣдъ нѣколко часа ни го възвърна . Само 100 глави
едъръ добитъкъ и 300 овце и кози не можаха да се намѣрятъ.
До вечерьта населението се завърна. Тогава още не можахме да узнаемъ колко души станаха жертва на кръвожадность та на арнаутитѣ. На другия день тръгнахме отъ една къща въ друта и от
крихме 35 изгорени трупове, между които 5-тѣбѣха женски .
Повечето отъ мъжетѣ бѣха убити съ куршуми, а почти всички
жени заклани съ сѣкири и промушени съ щикове. А всички за
гинали тоя день бѣха 94 души, отъ тѣхъ 35 женци 2 момичета.
Пристъпихме къмъ погребавание на убититѣ и колчимъ видимъ
9 4-тѣ нови гробища край селото, като че ли ужастната сцена се
възпроизвежда прѣдъ очитѣ ни . Отъ тогава нѣкои селяни на
правиха си колиби, а другитѣ живѣятъ въ68-тѣ останали здра
ви къщи . Всичкитѣ къщи въ нашето село бѣха 280. Идваха
слѣдъ това въ селото ни разни комисии, разпитваха ни за всич
ко, на нѣколко пъти записваха имената на убититѣ , но отъ
всичко това нищо не произлѣзе . Отъ послѣ се научихме, че
бинбашията ужъ билъ даденъ подъ съдъ, но скоро възстанието
избухна и той билъ изпратенъ да го потушва въ Леринско.
—Прѣзъ врѣме на възстанието нападнаха ли войски
вашето село ?
— Смърдешь, продължи бай Доно , ако и съсипано,
пакъ взе живо участие въ възстанието. То даде 100 добрѣ въо
ръжени четници. До 25 августъ никакви войски не ни напа
днаха . Но тоя денъ отъ къмъ Габрешъ пристигна многобройна
войска, влѣзе въ селото и го ограби . Населението забѣгна въ
Въмбелскитѣ планини. Ограбиха ни се 105 волове, 72 крави,
69 телета, 69 мъски и 20 осли. Отъ тогава и до сега дохаждали съ много пъти войски, но минаватъ и си замйнаватъ, като
ни поръчватъ да не прибираме въ селото лоши за царството хо
ра .
Късно стана. Селянитѣ ни оставиха, като се сбогуваха
съ насъ . Ние седнахме да вечераме . Бай Колйо, стопанинътъ
на къщата, ме помоли да отбѣлѣжа имената още на 4 момчета,
паднали въ разни сражения прѣзъ врѣме на възстанието .
Прѣзъ нощьта стана много студено . Сутриньта , кога
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излѣзохъ, цѣлата околность бѣіпе побѣлѣла . Селянитѣ ми прѣдадоха единъ списъкъ, по който щѣха да се раздадатъ помощитѣ . Дворътъ се напълни съ народъ . Опрѣдѣли се по колко
платно, шаякъ, чорапи, кондури и др. ще се даватъ на сѣмейство и самъ дѣдо владика започна раздаването . Довечерьта
вчички сѣмейства, на които кхіцитѣ бѣха изгорени, получиха
помощи. Слѣдъ това азъ се нрибрахъ въ стаята. Влѣзе и Рамаданъ ага . Той ми съобщи, че получилъ отъ юзбапіията въ Кос
туръ писмо, съ което му се извѣстявало , че е билъ вече арестуванъ чаушина, който искалъ халва въ Дъмбени. И наистина,
азъ изпуснахъ да спомена, чб, когато бѣхме въ Дъмбени, тамъ
бѣше дошълъ и единъ чаушинъ съ едно заптие отъ Костуръ
по нѣкаква си работа. Вечерьта той настоявалъ до му се приготвѣла халва. Доложи се за това намюлязимина, който отъ
своя страна поиска писмено отъ юзбашията въ Костуръ да на
каже въпросния чаушинъ. Между това въ стаята ни влѣзнаха
и двама селяни отъ ближнето село Търново. Тѣ бѣха дошли да
молятъ дѣдо владика да се отбие и въ тѣхното село.
—Не можемъ да живѣемъ, г-не, отъ войводата Коте.
Кара ни да станемъ гърци. Завчера дойде въ селото ни и оста
ви двѣ заявления съ порока да ги подпишемъ и ги отнесемъ
на гръцкия владика въ Костуръ. Не знаемъ, що да правимъ.
Ако дѣ^о владика мине и се отбие въ селото ни, може би, селя
нитѣ нѣма да направятъ това.
—Ами отъ кога Коте почна да служи на гръцкия вла
дика ?
—Сега скоро, отъ като гръцкиятъ владика му изпрати
единъ златенъ часовникъ. Но често пжти и пари му изпраща.
Другия день бѣше понедѣлникъ, 1 декемврий. Селянитѣ
отъ селата Въмбелъ и Връбникъ пристигнаха за помощи. Нѣ
колко души отъ тѣхъ влѣзнаха въ нашата стая . Единъ отъ
първенцитѣ въ Смърдешъ ми ги прѣпор&чи за добри и честни
люди.
— Казватъ ни, г-не, че вие искате да знаете, кога и
какъ изгориха нашето село, рече бай Сотиръ .
— Да отвърнахъ азъ, желая да зная това .
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— Въмбелъ бѣ най- послѣдното село, което изгориха въ
Костурско. Етоазъ ще ви разправя всичко подробно. На 26
юлий четитѣ отъ нашия раионъ нападнаха на градеца Биглища,
но не успѣха да го прѣвзематъ. Въ събота прѣзъ нощьта тѣ
се върнаха в ь Въмбелъ. На другия день, недѣля, населението
отъ Връбникъ и нашето село се отеглихме въ нашата планина.
Селската чета остана да пази селото отъ нахлувание на башибозукъ. Наистина, тоя день нападна башибозукъ на Връбникъ,
ограби го и го подпали, като изгори 92 к&щи. Здрави останаха
само 5 ккщи. При това бидоха убити и трима мжже, които
не успѣха о врѣме да напуснатъ селото. Слѣдъ това башибо зукътъ се оп&ти и къмъ нашето село, но биде прѣсрѣщнатъ и
отблъснатъ отъ четата. Животътъ нипо горитѣ бѣ много мжченъ.
Само нощно*врѣме слизахме въ селото, вземахме, каквото ни
трѣбваше, и пакъ се връщахме въ гората. Хранѣхме се съ ва
рена рлгжь и пшеница. Така прѣкарахме до края на мѣсецъ августъ , когато многобройни войски се показаха отъ къмъ Смърдешъ. Тия войски минаха прѣзъ нашето село и прѣнощуваха
въ околностьта на с. Връбникъ . На другия день тѣ се завър
наха и зеха пжтя къмъ планината, дѣто бѣше забѣгнало насе
лението. Жени и дѣца зеха да пищатъ и бѣгатъ по голата и
каменлива планина. Петнадесетъ души четници, неуспѣли да
се отеглятъ, бидоха принудени да се скриятъ въ една пещера.
Войскитѣ ги заобиколиха. Въ не равната схватка съ войскитѣ
всички 15 души прѣдпочели да се самоубиятъ, отъ колкото да
се прѣдадатъ живи въ р&цѣтѣ на неприятеля. При бѣгането
на населението войскитѣ убиха петима души, между които ед
на жена , а вжтрѣ въ селото се намѣриха убити двама мжже и
една жена. Цѣла седмица се скитахме по Брѣзнишката планина,
а селото ни остана на произвола на башибозука и войскитѣ, ко
ито го ограбиха и изгориха. Отъ 120 к&щи останаха здрави
30. À отъ живата стока ни се отвлѣкоха 1300 глави овце, 437
глави едъръ добитъкъ , 9 мъски и 14 матарета. Ora цѣлото
почти население се прибра въ 30-тѣ здрави кжщи. Симо нѣ
колко сѣмейства си построиха колиби.
Къмъ 10 часътъ работитѣ ни по раздаване на помощитѣ
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се привършваха. Населението отъ двѣтѣ села, Въмбелъ и Връбникъ, остана особено доволно . То даже чрѣзъ една депутация
изказа своята благодарность и признателность къмъ дѣдо
владика.
Но може ли човѣяъ всичко да знае въ едно сем·^ Раз
даването ставаше винаги по списъци, прѣдставяни отъ първенцитѣ въ селото. Често ижти ставаха и неволни опущения. Тък
мо кога привършвахме работата, една невѣста отъ Смърдешъ
изкачи се горѣ и се обърна къмъ насъ съ тие думи :
—Наіпитѣ М5же не се ли биха , не даде ли и нашето
сѣмеиство жертви, за това ние не заслужаваме ли помощь %
Наистина, тя бѣ изпусната въ списъка, както и първен
ци сѣ признаха. Ахмедъ ефенди бѣше намнѣние даже да й се
даде нѣщо повече.
1
*
Вечерьта Рамаданъ ага съ двама заптии остана при
насъ до късно.

IV

Днесь е 2 декемврий . На небосклона се виятъ черни
облаци. Ситенъ дъждъ се лѣе . Конетѣ ни йха готови, и ние
напуснахме Смърдешъ . Подъ селото е прокарано шосето отъ
Битоля и Костуръ за Корча. Ние зехме шосето за Битоля и
Костуръ. То върви на западъ и послѣ на с. з. между планината
надъ Смърдешъ и срѣщната планина Корбецъ. Отъ двѣтѣ стра
ни на шосето по тѣсния проходъ се виждаха ниви и лозя ,
Планината надъ Смърдешъ е повечето залѣсена, а Корбецъ е
съвършено гола . Дъждътъ продължава да се усилва . Той дохажда отъ къмъ с. з. и бие право вь лицето ни . И конеіѣ въ
такъво врѣме м&чно вървятъ, па и по шосето бѣха разхвърлени
малки и голѣми камъни. Проходътъ взе да се разширява и на
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дѣсно видѣхме селото Брѣзница. разположено до политѣ на пла
нината, която тукъ носи името на селото . Прѣдъ самото село,
на лѣво, Корбецъ съвсѣмъ се снишава . Шосето минава край,
селото. Тукъ'дъждътъ спрѣ и ние спрѣхме конетѣ, за да се поотморятъ·. Подъ селото шосето се раздѣля на двѣ : едно върви
на сѣверь къмъ Пис^еръ—Бигла—Леринъ, а друго на изтокъ
за Костуръ. Отъ селото се види, какъ шосето за Костуръ върви
по единъ "много тѣсенъ проходъ между Брѣзнишката и Коно младскитѣ планини. Ако тръгнѣхме по пжтя за с. Габрешъ, за
да стигнемъ пакъ до Брѣзница, ние Трѣбвашо да обиколимъ
единъ периметъръ отъ 45-50 километра на единъ планински
купъ, по политѣ на който с& разположени селата Габрешъ, Дъмбени, Косинецъ, Лабаница, Смърдешъ и Брѣзница . Но нашиятъ
п&ть бѣше на лѣво. Прѣхвърлихме хълма на Корбецъ, мина
хме прохода, който се образува отъ тая планина и оная надъ
селото Руля и зехме да се изкачваме по тая послѣдията. Гжстъ
буковъ лѣсъ покрива планината. Пътеката, по която вървимъ е
много тѣсна. На горѣ лѣсътъ става по-рѣдъкъ. Почвата е съвър
шено черна и ровка. Става единъ часъ и повече като се изкачване.
Изъ пжтя на едно мѣсто срѣщнахме двѣ кошари. А вѣковни бу
кови исполини, стърчещи тукъ тамъ по планината, свидѣтелствуватъ за нѣкогашенъ буенъ буковъ лѣсъ. Ние сме вече на вър
ха на планината. Љтьтъ върви на западъ между два планински
върхове. Прѣдъ насъ се откри новъ небосклонъ. Љтьтъ възви
на юг. зап., и далечь задъ планината лъсна Прѣспанското езе
ро , синитѣ води на което изпълваха долината отъ единия до
другия край. А подъ насъ, между планинскитѣ върхове, бѣше
разположено с. Бѣсвиня. Ние минахме посрѣдъ селото. Цѣло
село посрѣщаше дѣдо владика. Нлкждѣ не видѣхъ толкова оголѣло население , както въ Бѣсвиня. Селянитѣ обясняваха, че
войски
стояли 20 дни около селото и съвършено сж го огра
били . За Бѣсвиня помощи не бѣха прѣдвидени, понеже не бѣ
изгорено. Отъ тукъ планината стръмно се спуща къмъ долината
на езерото . Ние вървѣхме пѣша по стръмнината и слѣдъ единъ
часъ достигнахме полето. Ето сме вече ивъ Прѣспа. Прѣдъ насъ
е селото Буковикъ, дѣто дѣдо владика рѣши да прѣнощуваме.
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Отъ Смърдешь до Буковикъ извървѣхме 5 часа пжть. Буяовикъ.
е малко селце отъ 19 к&щи, чифликъ на Джаферъ бей отъ Бигмища. Къщата на селския тіървенецъ дѣдо Риете бѣ отредена
за владиката , а въ друга. една к&ща се заведоха хората отъ
властьта. Нашата стая бѣ доста голѣма, нъ по край насъ въ
нея имаше каци, хамбари, царевица, торби, пълни съ фасулъ,
а по стѣнитѣ окачени сѣкири, тѣсли, бъклици, гърнета и др.
Прѣди да се мръкне при насъ дойдоха Ахмедъ ефенди и Рамаданъ ага. Гостихме ги съ чай. Офицеринътъ като че ли ис
каше да ни сюрпризира :
—Знаете ли какво, каза той. Домакинката на къщата,
дѣто сме ние на конакъ, взе ни за комити. Тя ни посрѣщна съ
думитЬ: „за наши люди има мѣсто, заповѣдайте !“ Нъ тя вед
нага узна грѣшката си и не продума вече.
Слѣдъ това между офицерина и селянина бай Божинъ
се заведе слѣдния разговоръ :
—Имахте ли и вие тукъ комити, запита Рамаданъ ага?
—Имахме много лѣтоска, ефенди . И азъ самъ бѣхъ
комита.
—Ами какво направихте пушкитѣ ?
— Войводата ни ги даде и той пакъ ни ги прибра.
—Съ що омутъ ( цѣль ) дигнахте глава на султана ?
Лема вие се надѣвахте да земете султанската земя ? Ако мене
бѣха поставили на мѣстото на Хилми паша, нѣмаше ни единъ
отъ васъ да остане живъ.
—За това и султанътъ, ефенди, като на васъ хора не
дава голѣмъ хлѣбъ . Той е уменъ и умни хора поставя на чело
наработитѣ.
Съ тѣзи думи бай Божинъ тури край на нежелателния
за насъ разговоръ. Допихме си чая и разговорътъ ни се про
дължи, но върху друга тема . Мръкнало се бѣше. Хората отъ
властьта си заминаха за конака . Въ стаята ни не можеше да
се стои .Тя бѣше се напълнила съ димъ. Огънътъ горѣше нъ димътъ.не излизаше. Въ стаята имаше нѣщо като огнище до една
отъ стѣнитѣ и огъ тукъ димътъ самъ трѣбваше да намира изходъ
прѣзъ една дупка на покрива. Яеприятностьта не можеше да
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се отстрани. Да се оставимъ безъ огъць не можеше, защото бѣіііе
студено, а да отворимъ прозорцитѣ, огъньтъ оставаше безъ зна
чение . Въ тоя случай рискувахме и да се простудимъ. Очитѣ
ни, особено моитѣ, постоянно сълзѣха. Сжщото бѣше и въ стаицата на дѣдо владика. Най сетнѣ мина и неприятната тази
нощь. Сутриньта селянитѣ приготвиха ни коне и ние тръгнахме.
Менъ се падна една стара кобила, а на о. Търпо единъ конь, който
едвамъ се държеше на крака. ІГктьтъ ни бѣ на западъ по край
езерото . Единъ планински клонъ допираше до езерото. При
политѣ па тоя клонъ бѣлѣеше се селото Оровникъ . Минахме
по край него и между езерото и високитѣ планини надъ с. Германъ, полето доста се разширява. Пжтьтъ върви по срѣдъ по
лето . До самото езеро се виждаше малкото селце Опая, а по
политѣ на планината, Суха-гора, еж разположени селата Пжпле
и Щърково и по на горѣ Ржби и Рудари, а нѣкждѣ по билото
на планината селото Германъ. Коньтъ на о. Търпо не вървѣше
вече, и той се принуди да ходи пѣша. И моята кобила става
нѣколко пжти, какъ пада по пжтя . Ако я малко боднѣхъ, за
да усили хода, тя щѣше да се затече и да грухне съ четиритѣ
ей крака на земята . Принуденъ бѣхъ да се задоволя съ тоя
ходъ, който тя имаше, нъ и така понѣкога падаше . А дружи
ната не можеше да чака. Минавахме по край селото Пжпле,
което бѣше изгорено и съвършено пусто. Стигнахме и до с .
Щърково. Отъ тукъ пжтьтъ възвива на с. з . и върви до са
мия брѣгъ на езерото . Езерскитѣ вълни плѣскаха се о брѣга
Вѣтърътъ се поусили. Вълнитѣ зеха да ставатъ по смѣли и по
едно врѣме цѣлото езеро се разпѣни и грозно взе да бучи. Разговоръ между дружината не можеше да се води, понеже ревътъ
на вълнитѣ всичко заглушаваше. Гигантски водни стълбове се
издигаха всрѣдъ езерото, разбиваха се единъ о друтъ или дос
тигаха да се удрятъ о брѣга и да се разпръснатъ . Нъ и пжтьтъ възви по къмъ сѣверъ и ние се отдалечихме отъ езерото ш
Азъ и Ахмедъ ефенди останахме по назадъ. А о. Търпо бѣше
остаиалъ да върви сь киряджиитѣ, които караха по лека. Тукъ
пжтьтъ е равенъ и доста широкъ, Ахмедъ ефенди, който ходѣше пѣша, излѣзе, че добрѣ познава тая мѣстность. Той се обър-

на къмъ мене:
—Ето още,единъ часъ и ние іце бъдемъ въ Наколецъ.
То е малко селце . Въ него стои мюдуринъ . Прѣзъ врѣме на
възстаннето азъ бѣхъ полицейски въ тая нахия , нъ никога не
излѣзъхъ вънъ отъ селото. Нашитѣ изгориха 2О-тѣ християнс
ки къщи. Нѣмаха право, но тогава никой нищо не можеше да
каже. Даже и на мене съ криво око зеха да гледатъ, защото не
се съгласйхъ да взема нито игла чуждо.
Ние бѣхме на кръстопътя., Единъ пъть водѣше за Наколецъ, а другъ за с. Дупени. Дѣдо владика не се виждаше нп
по единия, ни по другия, та не знаехме, на къдѣ да вървимъ.
Единъ селянинъ, които наблизо сѣчеше дърва, ни обади, че
владиката миналъ прѣзъ с. Дупени и зелъ пътя на горѣ за с.
Яюбойно. И ние тръгнахме по същия пъть на сѣверъ. Отъ
тукъ се виждаше цѣлото поле на Наколецъ и Яюбойно. Самото
Наколецъ като че ли се вдава въ езерото, а Яюбойно бѣше бли
зо до насъ, но се скриваше задъ прѣдния баиръ и високата
планина до него. Слънцето се подаваше изъ подъ облацитѣ
на западъ и освѣтяваше полето и езерото около Наколецъ. Азъ
се изпотихъ отъ умора. Не стигаше, че пѣша се изкачвахъ, но
трѣбваще и кобилата да карамъ прѣдъ себе. Ахмедъ ефенди
намираше, че цѣлъ орлякъ отъ врани се чернѣе по полето надъ
Наколецъ . Това ми обърна вниманието и азъ погледнахъ на
долу и дори яко напрегнахъ зрѣнието си, но не можахъ да раз
лича повече отъ едни черни точки, които бързо се търкаляха
на горѣ. Ала кога забѣлѣзахъ, че селянитѣ, които работѣха по
полето, хукнаха да бѣгатъ, кой на къдѣто можеше, азъ се силѣхъ да увѣря Ахмедъ ефенди, че неговитѣ черни врани съ
многобройна войска, която усилено върви къмъ Яюбойно. И
наистина, прѣди да влѣземъ въ Яюбойно, ние видѣхме, че войс
китѣ го заобиколили вече отъ три разни страни. На край се
лото черквата бѣ изгорена. Изгорени бѣха и всички 105 бъл
гарски къщи и 11 турски. Само една малка къщица по срѣдъ
селото бѣ останала здрава. Всички селяни живѣеха въ колиби.
Дѣдо владика слѣзе да си отпочине въ колибата на селския
свещеннкъ Христо. За Яюбойно и другитѣ изгорени села бѣха
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прѣдвидени помощи, които мислѣхме, че с& вече изпратени отъ
Битоля ^о селския свещеникъ . Нъ оказа се , че тие вещи не
били ,още пристигнали . Войскитѣ заобиколиха селото . Една
часть на чело съ бинбашията влѣзе вл;трѣ. Дѣдо владика рѣши
да си заминемъ и да прѣношуваме въ ближнето село Щърбово
Тоя пжть о . Търпо и азъ намѣрихме и наехме отъ селянитѣ
добри коне. На излизане отъ селото, ние видѣхме, какъ войс
китѣ разкарваха селянитѣ отъ колиба въ колиба. Отъ послѣ се
узна, че бинбашията отъ Наколецъ съ цѣлъ табуръ войска до
шълъ да прави обискъ въ Любойно и да лови комити . Нѣма
съмнѣние , че това бѣше въ свързка съ нашето пристигане въ
селото.
Щърбово е разположено задъ високия хълмъ на с. з.
Љтьтъ обикаля хълма и излиза на една висока стръмнина, по
която ние зехме да се изкачваме. Слѣдъ 1
часъ догонихме
селото . То като че ли виси на стръмнината. Щърбово брои са
мо 30 кжщи, каменна направа. На 16 августь, прѣзъ врѣме
на възстанието, то било ограбено и убити били 5 души селяни,
между които една жена. Споредъ казването на селянитѣ, то не
било изгорено, защото цѣлото е чифликъ на Сейфулахъ бей отъ
Заваляни. Дѣдо владика слѣзе въ кулата на бея, кждѣто кехаята, българинъ, не знаеше какъ и съ какво повече да ни
услужи . Въ една стая на кулата се прибрахме азъ и другитѣ
служащи при владиката. Вечерьта кехаята ни гости съ черна
топла погача и фаеуль. При насъ вечераха и нѣколко души селя
ни . Отъ тѣхъ азъ научихъ, че прѣзъ врѣмето на възстанието
•надъ селото имъ станало голѣмо сражение между четитѣ и вой ската. Тукъ а падналъ убитъ районния войвода Никола Кокаревъ.
Между селянитѣ:, които вечераха съ насъ, имаше и единъ доста
събуденъ, на нме Тасе. Както никждѣ другадѣ, бай Тасе взе да
ме запитва за ДаЖния изтокъ и за интереситѣ на Русия въ тая
страна. Той знаеше много нѣщо за Манджурия, за Корея, които
отпослѣ станаха театъръ на войната между Русия и Щіония. Знае
ше по вече отъ колкото азъ очаквахъ и за Япония. Нъ не бѣше само
това. Бай Тасе притежаваше и много други познания по География.
Той бѣше човѣкъ старичъкъ, дълги години се скиталъ по чуж
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бина, та селянитѣ гледаха на него като на много ученъ .
Тая вечерь бѣхме попаднали въ много мръсна стая .
Цѣлата нощь азъ не можехъ да заспя . Най-сетнѣ станахъ и
самъ почнахъ да разгарямъ огъня . Събуди се и кехаята, който
сжщо спѣпіе вънашата стая . Съ нетърпѣние очаквахъ да се
съмне, за да се избавимъ отъ нечистата стая . Събудиха се и
другаритѣ ми. Около 2 у2 часътъ се разпростихме съ добритѣ
селяни отъ Щърбово и зехме пжтя за с. Крани . Бай Тасе се
доближи до мене и почти іпепнеіпкомъ ми каза .
— Цѣлата нощь селото бѣ заобиколено отъ войски.
Сега сутриньта на 12 ч. тѣ си заминаха за къмъ Наколецъ .
Мраченъ е днешния день. Врѣмето е облачно и изгле
жда, че ще вали . Спущаме се пѣша по стръмнината на с. западъ . Въ дола прѣдъ насъ е селото Крани, а на лѣво полето.
Отъ тукъ добрѣ се вижда, какъ една тѣсна ивица земя раздѣля
езерото па двѣ : на Малко Прѣстанско на югъ и Голѣмо Прѣс панско на сѣверъ. По срѣдъ езерото се чернѣять два острови,
остритѣ върхове на които ни наумяватъ мачтитѣ надваголѣми
кораба. Минахме с. Крани , слѣзнахме на полето и пакъ зехме
патя по край езерото . Отъ тукъ се почваше шосето за Битоля .
То не бѣше доизкарано до Наколецъ. Тукъ тамѣ по него се
срѣщаха разхвърлени дървени стълбове : едноврѣменно съ шо
сето прокарваще се телеграфна линия за Наколецъ . Близо до
хана при с. Грънчища срѣщнахме двѣ кола, натоварени съ помощитѣ за прѣспанско. Нъ ние бѣхме се отдалечили отъ Нако
лецъ на 3 и по вече часа, па и кола не можеше да стигне до
това село , поради лошавия пжть . А отъ хана до Рѣсенъ оста
ваше ни да минаваме около 12 километра п&ть . За това дѣдо
владика поръча на коларитѣ вмѣсто въ Наколецъ, вещитѣ да се
прѣнесатъ въ Рѣсенъ . Слѣдъ една малка почивка прѣдъ хана,
ние се отправихме за Рѣсенъ. ІІ&тьтъ водѣійе по срѣдъ селото
Подмочани. То бѣ цѣло изгорено . Забѣлѣзахъ само една здра
ва кжща, прѣдъ която се мѣрна една жена съ нѣколко дѣца.
Друга жива душа нѣмаше. Отъ тукъ ние влѣзнахме въ долината
на рѣсенското поле. Езерото остана на югъ и най сетнѣ съвсѣмъ се
изгуби. Полето е низко и заградено съ планини. Конетѣ ни вървятъ
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и потъватъ въ каль. По политѣ на планинитѣ
разположени
повечето отъ . селата въ Рѣсенско и украсяватъ градеца като съ
вѣнецъ. Къмъ 9 ч. слѣдъ обѣдъ стигнахме и въ самия градъ
и минавахме по главната улица . На всѣк&дѣ бѣ кално и не
чисто . К&щички низки и слаба направа . Едни отъ тѣхъ бѣха
бѣлосани, а други не. Войници се разтакаваха и зяпаха на самъ
натамъ по улицата. Свърши се главната улица и ние пзлѣзохме
на другия кр іи на градеца. Тукъ слѣзнахме въ къщата нагостолюбивия гражданинъ г. А. Милошевъ . Въ Рѣсенъ прѣстояхме
цѣли 15 дни, до дѣто се приготвятъ и изпратятъ помощитѣ отъ
Битоля за цѣлото пострадало българско население въ рѣсенско .
Рѣсенъ брои около 440 християнски к&щи. Българс
ката община има само около 240 кжщи. Останалото христи
янско население, състоеще се отъ 140 български сѣмейства
и 60-тина влашки се числи къмъ гръцката община въ градеца.Още щомъ стигнахме въ града , по порока на дѣдо владика,
поканиха се всички изгорени села въ Прѣспа да приготвятъ
списъци и да ги изпратятъ , за да могатъ. да се отдѣлятъ по
мощи за всѣко сѣмейство. Същото се направи и до всички из
горени села въ рѣсенско . Сжщиятъ день единъ гражданинъ
ми прѣдаде единъ списъкъ на изгоренитѣ к&щи и села въ прѣспацско. Тоя списъкъ бѣ извлѣченъ отъ официалнитѣ книжа на
власттьта. Ето и самиятъ списъкъ .
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» Германъ
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. За с. Пъпле сега си спомнювамъ разказа на бай Стасо
въ Вишен-и . Сгасо бѣше брѣзнишки войвода и се числѣше въ
района на Коте. Въ първитѣ дни на възстанието Коте съ около
200 души свои четници нападна Прѣсиа.
,
—: Приближавахме до с. ГІъпле, разказваше бай Стасо.
Войводата ни прѣдложи на селския първенецъ Рустемъ ага
да се прѣдаде . Тоя послѣдниятъ се затвори въ къщата си и
поиска срокъ . Коте се съгласи . Но срокътъ мина и ние влѣзнахме въ селото. Отъ къщата на Рустемъ почна да се гърми.
Тогава войводата, ни заповѣда да горимъ турскитѣ къщи . Не
се мина много и отъ дадечъ зеха да се слушатъ гърмежи .
Войски идваха отъ къмъ Йаколецъ . Рустемъ ага се избави,
понеже ние напуснахме селото и се отегли хме въ планината,
дѣто ангажирахме войскитѣ на сражение . Нъ тѣ ни оставиха
и си заминаха. Същеврѣменно бидоха изгорени 25 къщи въ е.
Ръмби и 26 въ е. Германъ.
А пакъ бай Георги отъ с . Пъпле допълни разказа на
войводата Стасо така:
-—Отъ нашето село бидоха убити само трима души .
Когато то горѣше , ние бѣхме избѣгали въ с . Рудари. И сега
още всичкитѣ български сѣмейства стоятъ тамъ . До 6. септемврий въ Рудари спокойно минахме . Но тоя день тукъ се
разигра една небивала кървава сцена. Бимбашията отъ Наколецъ съ войски анадолци и многочисленъ башибозукъ нападна
селото и умъртви по най-безчеловѣченъ начинъ 17 души, меж
ду които една жена.
Четитѣ въ прѣспанско бидоха разпръснати отъ като
почна настъпателното движение на войскитѣ на 12. августъ .
—-Около това врѣме, разправяше бай Ничо отъ Лтобойно, въ нашето село бидоха убити 15 души. Между тѣхъ имаше
и три жени. Макарь 80 души четници да бранѣха селото, нъ
нищо не бѣ въ състояние да спре многобройната сгань отъ войс
ки, илявета и башибозукъ. Нападнаха селото, ограбиха го и го
изгориха. Същеврѣменно изгориха и ближнето до насъ село
Брайчино. Населението, което се бѣ отеглило въ планината, на
третия день биде заобиколено отъ войска. Въ същата минута
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нѣкждѣ се чу пушка . Тогава войската се спусна и съ единъ
залпъ уби деветь души отъ Брайчино. Двѣтѣ млади невѣсти
между деветьтѣ прѣдварително бидоха опозорени и послѣ убити.
Слѣдъ това войската откара цѣлото население въ Наколецъ, дѣто ни
държаха плѣнени цѣлидвѣ седмици. Мжкитѣ, които изтеглихме
въ Наколецъ, не могатъ да се изкажатъ : биеха ни, изтезаваха
ни по най-грозенъ начйнъ , като ни газѣха съ краката . Това
правѣще най вече башибозукътъ. Рустемъ отъ Љпле, Решидъ отъ
Наколецъ и Джелйо онбаши отъ Крани не знаеха какъ и какъ по
жестоко да си отмъстятъ. Прѣдъ очитѣ ни се продаваха ограбенитѣ вещи и покъщнина на никаква цѣна. Така безчовѣчно
ни тъпчеха , до като отъ Битоля пристигна каймакаминътъ ,
който ни разрѣши да се възвърнемъ въ изгоренитѣ села. Въ
Брайчино двѣтѣ църкви останаха здрави, та народьтъ имадѣ да
се събере и моли на Бога, а въ нашето село и това нѣма, па и
иначе отъ страна на храна почти населението гладува. Снопето
ни изгориха, а готовото жито ни задигнаха.

V

жіасно
Въ града квартируваше охридския табуръ съ бимбашия
Иса бей. А прѣзъ врѣме на възстанието олрѣдѣлената за потушвание войска е била много пъстра. Единъ отъ моитѣ познати
ме освѣтли по-подробно върху движението на войскитѣ и баши
бозука:
— Когато почна възстанието, въ града ни бѣше се установилъ втория бюлюкъ отъ третия низамие табуръ въ Охридъ.
Юзбашия на бюлюка бѣше Реджебъ, синъ на поганъ Омеръ отъ
Битоля, а милязиминъ Ибраимъ . Скоро къмъ тѣхъ се прибави
единъ бюлюкъ запасни дябри съ юзбашия Ашимъ и милязиминъ
Адемъ. На 23 юлий пристигна още единъ бюлюкъ запасни отъ
прищинския табуръ съ юзбашия Шевки и мюлязимипъ Хаки.
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Тия три бюлюка заедно съ илявето отъ битолско и охридско,
придружавани и отъ башибозукъ, изгориха селата въ рѣсенско.
Бапіибозукътъ съ войскитѣ ли е вървѣлъ или отдѣлно
е нападалъ ? Запитахъ азъ бай Талия .
— Винаги слѣдъ войскитѣ вървѣпіе . Въ града ни
прѣдставителитѣ на башибозука се дѣлѣха на двѣ партии. Едни
подържаха , че всичко българско въ града и селата трѣбва да
мине подъ ножь, а други не сподѣляха това жестоко д бѣждение
и намираха за достатъчно да се ограбятъ и изгорятъ селата .
Първата група съставляваха : Хюсейнъ Челйо, Рифатъ Лиманъ,
Сабри Мустафа, Раме Камберъ, Демиръ Исмаилъ, Хюсейнъ Ракибъи МурадъКамче . Всичкитѣ изброени съ много башибозукъ
не исупскаха случая да заминатъ съ войскитѣ и да горятъ и убиватъ. Втората група, въ която влизаха Шукри Мехмедъ, беледие реизи, Юнусъ дебрели, Гани бей, Реджебъ Алидъ, Джемалъ Халилъ и Али Ибрахимъ, макаръ и не съгласни съ своитѣ
събратия въ начииа на дѣйствие , нъ и тѣ извършиха такива
дѣла, които ги поставятъ на равна нога съ тѣхъ .
— Единъ день слѣдъ възстаннето, на 21 юлий, про
дължи бай Талйо, четитѣ нападнаха гарнизона въ ханищата на
текето, близо при селата Крушйе и Лйорѣка . Завърза се сраже
ние, което трая повече отъ 6 часа. Четитѣ се принудиха да
отст&пятъ, защото на гарнизона пристигна на помощь Реджебъ
съ войски и Хюсейнъ Челйо съ башибозукъ . Това бѣ първото
излизане на въоръжена сила отъ града. Нъ тѣ вмѣсто да прѣслѣдватъ четитѣ, ограбватъ първо Крушйе и подпалватъ к&щитѣ
и послѣ същото направятъ и съ Лйорѣка и до вечерьта се завръщатъ въ града. Понеже населението бѣ забѣгнало и се на
мираше задъ гърба на четитѣ , за това и човѣшки жертви нѣма
и въ двѣтѣ села .
—Слѣдъ това други войски не нападаха ли изгоренитѣ
двѣ села ?
— Какъ не, обърна се бай Талйо. Нъ азъ не зная по
дробности върху това. Ето бай Нанчо е отъ Крушйе. Той прѣзъ
цѣлото врѣме на възстаннето се въртѣ около селото, та може да
чи разправи, кога и колко п^ти още тѣзи двѣ села станаха
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жертва на ненаситно отмъщение .
—Ако и селото ни да бѣ изгорено, каза бай Нанчо, пакъ
не бѣхме така съсипани, че да не можемъ да живѣемъ . Ала
на 4 авг. войска и башибозукъ пакъ ни нападна. По жестоки
бѣха тоя пжть турцитѣ . Тѣ гледаха да съсичатъ всичко живо,
каквото намѣрѣха въ село. Ние се разбѣгахме и кога се вър
нахме, намѣрихме 9 души селяни убити. Между тѣхъ имаше и
двѣ момченца на 7 и 14 години. Башибозукътъ бѣше съвсѣмъ
побѣснѣлъ. Той като не бѣше успѣлъ да убие повече хора,
изби всички 95 селски свини и ни откара 1360 овце и кози,
68 чивта волове , 135 крави 26 коне, и 315 кила жито .
При това взеха ни и всички земледѣлчески сѣчива. А въ селс
ката ни черква оставиха само голи стѣни. Не по малко постра
даха и нашитѣ съсѣди въ Лйорѣка . Това село бѣ разорено на
15 . августъ отъ войскитѣ , придружени отъ башибозукъ изъ
с. Буково. Нрѣдводительтъ имъ бѣще Юсрефъ отъ сжщото село.
Тѣ изгориха всичко останало здраво. Башибозукътъ се спусна
слѣдъ населението и уби 8 мжже. Живи заловенитѣ бидоха найжестоко омтртвени. А колкото жени бѣха застигнали, обезчестиха ги по най дивъ начинъ . На връщане отъ селото
башибозукътъ откара 55 вола, 45 крави, 5 коне и 1500 ов
це. И тукъ всички 80 селски свини бѣха избити . Сега селя
нитѣ отъ двѣтѣ села живѣятъ въ колиби, построени върху развалинитѣ. Нѣкои отъ тѣхъ, които се бѣха пръснали по здравитѣ села, още не еж се завърнали .
— Слѣдъ като изгориха Крушие и Лйорѣка войскитѣ
се завърнаха въ града единъ день само, каза бай Талйо . На
23 юлий , срѣда, войска и башибойукъ съ залпове напуснаха
града и се отправяха за с. Боуно.
Случайно при тояразказъ за Боуно при насъ дойде й
кметътъ отъ това село. Възцолзуванъ отъ това, азъ помолихъ бай
Ивана да допълни свѣденията за разрушението на неговото се
ло. Той извади отъ джеба си единъ тетрадъ, прѣгънатъ на двѣ,
и почна да ми чете слѣднето : „ Бѣше 3. день слѣдъ възстанибто.
Взе да се пушка отъ двѣ страни . Забѣлѣзахме, че войски и
башибозукъ напрѣдваха къмъ селото ни . Тогасъ всички ние
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забѣгнахме въ ближнята' гора. До като потерата стигне въ се
лото, двама м&жб бидоха убити . Всичко се виждаше отъ пла
нината . По напрѣдъ нападателитѣ ограбиха селото , послѣ го
подпалиха и въ единъ и половина часъ изгориха 86 к&щи.
Слѣдъ два дни други войски ни нападнаха отъ къмъ планината
и изгориха още 6 кжщи отъ останалитѣ 10 здрави, като ни от
караха 5 коне и всичко, каквото намѣриха. Тогава подъ развалинитѣ на изгоренитѣ кади открихме и труповетѣ на двѣ
млади невѣсти , които не успѣли да избѣгатъ съ населението .
Отъ тоя день до 26 августь още три пжти войска и ба
шибозукъ ни нападнаха, убиха още 3-ма мжже и ни откараха
170 волове, 196 крави и 900 овци и кози. При това задигна
ни се скритото жито и снопето отъ полето. На 26.. августь друга
многобройна войска ни нападна. При бѣгането на населението
много жени бѣха застигнати и обезчестени отъ башибозука по
показание на ІПукри отъ Рѣсенъ. Тоя день войскитѣ убиха още
единъ мжжъ . Слѣдъ това движението бѣше поутихнало малко,
та селянитѣ почнаха да си гледатъ нѣкои полски работи. Ско
ро се научихме, че султанътъ помилвалъ всички четници, та отъ
нѣкои села дори зели да се завръщатъ.,И 9 души наши момчета
поискаха да се върнатъ . За това азъ единъ день по рано обадихъ на мюдурина въ Рѣсенъ. Нъ тѣ не стигнаха да дойдатъ
въ село. Надъ с. Избища войски редифи отъ охридския табуръ
заобиколили ги и всички 9 души избили . Когато на другия
день отидохме да ги намѣримъ, тръпки ни побиха по тѣлото отъ
обезобразнитѣ и люто измъчени трупове : едни бѣха съ отрѣзани уши и носъ и избодени очи , други съ строшени глава и
отрѣзани ржцѣ и крака. На двама бѣха извадени всички з&би.
Всички бѣха пронизани и съ по два куршуми и мушнати задъ
ухото.
Деньтъ бѣ понавалилъ. Сбогувахъ се съ моитѣ събесѣдници и излѣзохъ на пазаря да поогладя косата си, която бѣ
станала Необикновенно дълга и рошава, и да направя нѣкои
необходими покупки. Бѣхъ слушалъ за Рѣсенъ, че е билъ не
чистъ градецъ, нъ сега се убѣдихъ, че той напълно заслужа
ва да носи името кални градецъ. Тукъ локва вода, тамъ купъ
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каль, по нататъкъ нетърпима воня—ето ви рѣсенскигѣ улици.
Само главната улица и тая около пазаря бѣха постлани съ калдъръмъ. На всѣкждѣ изъ улицитѣ срѣщахъ селяни. Отъ послѣ
узнахъ, че голѣма часть отъ населението на изгоренитѣ села
живѣело въ града, за това и работата ни по раздаване на помощитѣ твърдѣ много се олесняваше . Мнозина кметове обѣщаха още на другия день да прѣдставятъ потрѣбнитѣ списъци.
Английското благотворително дружество тукъ бѣ складирало
хилядници кила брашно, прѣдназначено за пострадалото на
селение въ нахията . Още прѣди ние да стигнемъ въ Рѣсенъ ,
дружеството бѣ раздало на най бѣднитѣ сѣмейства и топли за
вивки
Скоро азъ се завърнахъ въ кжщи. Турцитѣ имаха вече
байрамъ. Рамаданъ ага съ разрѣшение отъ дѣдо владика замина
за Битоля. И мене работа въ Битоля ме очакваше, нъ влади
ката рѣши да ме задържи, до като свърши обиколката си. Тоя
день, по случай байрама, той поздрави телеграфически Хилми
паша. На другия день, 6. дек. праздпикътъ св. Никола, мно
зина първенци отъ града дойдоха да се видятъ съ владиката и
да просятъ благословията му. И селскитѣ кметове единъ подиръ
другъ се явиха да прѣдставятъ списъци за помощи . Съ шай
печално изражение на лицето се отличаваше кмета отъ с. Подмочани.-Азъзнаехъ, че това село повече пострада отъ другитѣвъ
рѣсенско, като даде сравнително повече човѣшки жертви, нъ
върху подробност итѣ за неговото опустошение не бѣхъ зелъ
бѣлѣжки . За това поканихъ кмета въ стаята си и го помолихъ
да ми разкаже за всичко случило се въ селото прѣзъ врѣме на
въ зстанието.
—Подмочани изгорѣ въ четвъртъка на 26. юлий, каза
кмета. Тоя день къмъ 6 часътъ по турски многобройна и пъ
стра войска идѣше отъ къмъ Рѣсенъ. Тука бѣше Реджебъ юзбаши съ своето низамие и юзбашиитѣ Ашимъ и Шевки съ два
редивски бюлюци. Заедно съ тѣхъ вървѣше п цѣлото иляве отъ
рѣсенско . А подиръ войскитѣ тичаше башибозукъ начело съ
Хюсейнъ Челйо и жандармерийския юзбашия Асимъ . Всички
м&же, способни да носимъ орюкие, бѣхме хванали позиции въ
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планината. Женитѣ, дѣцата и нѣкои старци оставихме въ се
лото. Нъ когато тѣ чуха пуіпечнитѣ залпове на приближаващата
се голѣма потера, напуснаха селото, но не успѣха да се изкачатъ
на планината . Войскитѣ ги застигнаха , заобиколиха ги и ги
съблѣкоха, като ги оставиха само съ по една риза. Писъци отъ
дѣца и жени далечь се разнасяха по полето : едни оплакваха
убититѣ си дѣца и родители, а други пискаха като не можеха
да изтърпятъ бодкитѣ отъ нанесенитѣ имъ рани. Баіпибозукътъ
и илявето подпали селото ,' а войскитѣ се спуснаха да дирятъ
м&жетѣ. Нашйтѣ позиции бѣха добри и ние посрѣщнахме нападателитѣ си съ отворени гърди. Въ това сражение не изгу
бихме ни единъ човѣкъ . Само когато войскитѣ се завръщаха
на п&тя убиха двама старци. Довечерьта войски и башибозукъ
очистиха полето. Тогава едвамъ узнахме, че прѣзъ деньтъ би
ли уби ги 15 дущи, между които 4 жени и 6 дѣца на по 2-11
години. А подъ развалинитѣ на изгоренитѣ к&щи се намѣриха
труповеіѣ на една млада невѣста и на единъ старецъ.* Всичко
тоя день бидоха убити 19 души и 8 тежко ранени.
—Редйфскитѣ бюлюци се завърнаха въ града , каза
бай Тале, който туку що бѣше влѣзълъ въ стаята . Низамието
и илявето се опжтиха за Наколецъ. На п&тя, при з . Слимища
тѣ били спрѣни отъ единъ само четникъ, който, споредъ казва
нето на милязимина на бюлюка, убилъ 5 души солдати и слѣдъ
това се самоубилъ. Всички се очудвали на геройството на тоя
юнакъ. Азъ дълго врѣме запитв^хъ за името на тоя герой, нъ
и до днесь не можахъ да го науча.
*—Три недѣли слѣдъ тия събития, подзе кметътъ, се
лото ни биде нападнато отъ друга многобройна войска, която
уби още 10 души селяни . Тая войска изнасили по най-скотски начинъ и много жени. Осъмъ жени и 2 малолѣтни момичета
и до дпеіпенъ день не сж оздравѣли. Сега, г-не, освѣнъ дѣто
нѣмаме кжщи и никакви дрехи и покъщнина, нъ п никакъвъ
добитъкъ не ни остана: откараха ни 144 волове, 250 крави
и телета, 50 коне и 833 овци и кози, па и училището ни изго
риха. Нашата селска чета броеше 7 0 души. Отъ тѣхъ загинаха
G души въ разни сражения съ войскитѣ.
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Между това въ стаята ни влѣзоха двама свещеници
отецъ Кръете отъ Дупени и о. Евтимъ отъ Рѣсенъ, нъ енориашъ
въ с. Златари. И двѣтѣ тия сека личеха въ списъка на изгоре
нитѣ . Азъ знаехъ, че двамата свещеници бѣха най вече въ
положение да ми дадатъ свѣдения за опустошението имъ . И
наистина, на молбата да ми разкажатъ, какъ и кога тия двѣ се
ла бидоха изгорени, пръвъ о. Кръете започна .
— Азъ еъмъ отъ Дупени, нъ свещенодѣйствувамъ въ
Ехла . И двѣтѣ тия села еж изг рени . По напрѣдъ изгориха
Дупени, а послѣ Ехла. Бѣше, ако се не лъжа 31 . юлий, четвъріъкъ. Всички селяни бѣха разпърснати по полска работа :
/едни вързваха си снопе, други чукаха ржженица. Башибозукъ
съ малко войска се показа на полето, взе да гърми и да напрѣдва
къмъ Дупени. Селянитѣ се разбѣгаха къмъ селото. На полето би
доха застигнати и убити трима души. Кога разярениятъ башибо
зукъ наближаваше давлѣзе въ селото, изпратихме селския протогеръдаго носрѣщне, нъ той бѣ на мѣстото съсѣченъ. Тогава цѣлото население се спусна да се спасява къмъ планината. На бѣгане
бидоха убитй ош,е 6 души, между които и 3 жени, и 5 души тежко
-ранени. Другъ единъ нашъ селянинъ, Наумъ Ивановъ, когото башибозукътъ бѣ заловилъ живъ, намѣрихме го тежко раненъ съ поеѣченъносъ и съ оТрѣзани уши и пръсти на ржцѣтѣ. Той е'тукъ
въ-града, прибави о. Кръете, и ако искате можете да го видите .
—Слѣдъ като разграбиха селото, продължи евещеникътъ,
башибозукъ и войска туриха огънь отъ четири страни и въ нѣіолко часа изгориха ни всички 65 кжщи и селскитѣ плѣвни.
Нъ, види се , това малко бѣ , та ни изгориха и плетищата по
'градинитѣ и селскитѣ воденици , на които и воденичнитѣ ка
дъни бѣха разстрошили. А колкото жени и моми имъ бѣха по
падали, изнасилиха най-звѣрскп . На заминавание башибозукътъ откара добитъка ни заедно съ всички земледѣлчески сѣчива. Всички свини сжщо бѣха избити . При това нашето село
щде 22-ма четници , отъ които само трима паднаха убити въ
зазни сражения съ войскитѣ. Не се минаха 5 дни on. взгаряіето на Дупени, сжщата учаеть сполети и селото Ехла. Хюсейнъ
Іелио, начело на многоброенъ башибозукъ и Зихманъ Сали съ
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много йлявета на 5. авг. се приближаваха къмъ Ехла. Насе
лението се отегли, башпбозукътъ влѣзе, го подпали, като го ог
раби прѣдварителио. Изгориха 53 кжщи и училището, а черк
вата само оскверниха. Тоя день бѣха убити 4 души, между кои
то една жена съ тригодишното й момченце. Подиръ тия под
визи башибозукътъ заедно съ пристигналата войска се спусна да
гони населението. Нъ селската чета отвори огънь и завърза се
сражение, което трая цѣли 4 часа. Въ това сражение , между
другитѣ, раненъ бѣ и Хюсейнъ Челйо , който заедно съ всич
кия си башибозукъ се отегли къмъ града . Нъ не е само това ,
продължи о. Кръсте. Ехла биде нападнато отъ многобройна
войска и на 20. авг. Тогава изгориха сѣното и сламата, а ба
шибозукъ задигна житото и снопето, волове и крави, които бѣха
останали. Тия войски изпоганиха и мното жени . Цѣлото сѣмейство на Шевки бей, което живѣеше въ Ехла, откараха въ
Рѣсенъ, като му изгориха къщата, а имотътъ му разграбиха.
— Кой е билъ тоя Шевки бей, запитахъ азъ, и защо
ся му изгорили къщата?
—Шевки бей, арнаутинъ, каза о. Кръсте, бѣше единъ
отъдобритѣ работници въ освободителното дѣлои въденьтъна
възстанието той съ пушка въ ржцѣ се присъедини къмъ войво
дата Арсовъ и го придружава прѣзъ цѣлото врѣме , до като
трая възстанието. Когато се помилваха и завърнаха всички чет
ници, върна сей Шевкибей, нъ той, вмѣсто да баде помилванъ,
биде заловенъ и хвт рленъ въ затвора въ Битоля , дѣто и до
день днешенъ лежи.
À о. Евтимъ ето какво ми разправи по опустошението
на с. Златари:
—Маликъ чаушъ, колджия на режито, държеше въ се
лото нѣколко овни и една крава. Той прати извѣстие въ селото
да му се дадатъ овнитѣ и кравата и ако селянитѣ събератъ и
и само нѣколко пушки му прѣдадатъ, той щѣлъ да настои да
не се изгори селото. Селянитѣ отговориха отрицателно. Тогава
той рекълъ да си отмъсти. И наистина, на 15. авг. около 7
часътъ , 300 души войска и башибозукъ начело съ Реджебъ
юзбаши и Маликъ чаушъ нападнаха селото , ограбиха го и го
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изгориха. Между баіпибозкукитѣ прѣдводители видѣхме още
Фератъ гиритли, братъ му Ибиіпъ и внукъ му Ферадъ Курте ,
селски полякъ , послѣ Юсрефъ Шахче и Хасанъ Юмеръ, борозанъ—колджия. Населението изпраздни селото и се скри въ
ближната гора. Башибозукътъ откара говедата и овцитѣ, които
намѣри, 30 коне, оскверни ни черквата и си замина заедно съ
войскитѣ къмъ с. Кривени. Нъ Маликъ чаушъ не останалъ доволенъ отъ туй , че не можалъ да намѣри никого въ село. Той
се заканилъ другъ пмь да нападне и хора да убие . И скоро
сполучи вътова. На 25. авг. нѣкои селяни работѣха на полето
Хюсейнъ Челйо и Маликъ чаушъ съ 10—тина свои другари и
10 души войници отъ запасния прищински табуръ спускатъ се
по подето и улавятъ 13 души мие отъ Златари. Слѣдъ това докарватъ ги въ селскитѣ ливади и взематъ да ги връзватъ трима
по трима като имъ казватъ че ще ги водятъ въ Рѣсенъ . Селя
нитѣ почватъ да викатъ, понеже пжтьтъ за Рѣсенъ бѣ прѣсѣченъ и вързанитѣ се водѣха по една пжтека на противната стра
на . Всички гледахме това , нъ никой не посмѣ да се притече
на помощь , защото никой отъ останалитѣ въ селото нѣмахме
оржжио . Нещастнитѣ 13 души бидоха откарани въ планината
Чешино и тамъ най-мжченически омъртвени съ ножове и щикове.
Единъ отъ тѣхъ, Андрея Трайчевъ, мушнатъ на нѣколко мѣста
съ щикъ, прѣсторилъ се иа мъртъвъ и влѣчешкомъ достигна до
селото, та съобщи за трагичната смърть на своитѣ другари .
Селянитѣ се затекоха да съобщатъ на правителството въ Рѣсенъ
за това, нъ мюдюринътъ Шемсединъ Хюсни ги испждилъ, като
имъ казалъ, че не турцитѣ, а комититѣ ги убили . Довечерьта
нови войски минаха прѣзъ селото и задигнаха, каквото намѣриха още. Тѣзи войски плѣниха и много жени, които по пжтя
за Рѣсенъ бѣха съблѣкли и оставили буквално голи .
Двамата свещеници си отидоха. Оставиха ни и другитѣ
селяни, които бѣха въ стаята ни. Азъ се намирахъ подъ тжжнито впечатление отъ разказанитѣ събития . Стоехъ на прозо
реца и си мислѣхъ : нашитѣ помощи, макарь и да сж нищо спрѣмо онова, що изгуби населението, нъ всеки таки то поне врѣменно ще се полуоблѣче. Ами какво щѣше да прави това съси-
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пано население за храна, ако едно високо человѣколюбиво ан
глийско дружество не се притечеше на помощь и прѣзъ цѣлата
зима изобилно не даваше храна ? Какво щѣха да правятъ болнитѣ и раненитѣ, ако същото това дружество не устроеше въ
разни пунктове на опустошената область врѣменни болници ? Когато азъ задавахъ на себе си тѣзи въпроси, слушамъ вънъ да се
вдига голѣма глъчка . Отварямъ прозореца и виждамъ цѣла
тълпа хора да се трупатъ около двѣ кола съ два трупа, единиятъ мъртъвъ, а другиятъ тежко раненъ. Хазяйнътъ на къщата
влѣзе въ стаята и разправи, че това били двама българи, отиш
ли въ с . Сжпотско по просия за мънастира при Янковецъ св .
Богородица. На връщание отъ селото били нападнати отъ турцитѣ на това село, обрани и измушкани съ ками. Нъ ето единиятъ отъ тѣхъ останалъ живъ и познавалъ убиицитѣ.
На другия день азъ нареждахъ списъцитѣ, по които
трѣбваше да се раздадатъ помощи въ нѣкои села . Тоя день- се
получи първата пратка съ помощи за рѣсенско и се складира
въ помѣщението на първоначалното училище . Десеть дни наредъ селянитѣ отъ разни села получаваха помощи по прѣдва,рително приготвени списъци. Самъ дѣдо владика присжтствуваше при раздаването. Населението отъ нѣкои села се вижда
ше да е останало съвсѣмъ голо. Азъ видѣхъ м&же, жени и дѣца само съ по една риза. Нъ и помощитѣ за рѣсенско бѣха
много повече сравнително съ оиия въ костурско. Тукъ по край
платното за долни ризи и гащи , раздаваше се шаякъ , готови
минтани, бечви,. чорапи, кондури, обяла, опинци и гуни. Ед
ничкото изгорено село , въ което населението сполучило да
спаси дрехитѣ и покжщнинета си бѣ селото Перово. Въ деня,
когато селянитѣ отъ това село получаваха помощи , азъ забѣлѣзахъ, че тѣ не бѣха така одърпани, както другитѣ.
Когато азъ запитахъ, какъ успѣли да отърватъ дрехитѣ
си и другитѣ вещи, единъ отъ тѣхъ бай Кръсте, ми каза :
—Тръстиката, г-не, спаси и населението, и дрехитѣ.
Азъ замолихъ бай Кръсте да ми разясни, въ коя тръс
тика и какъ се е спасило населението въ нея ?
—Нашето село, подкачи бай Кръсте ? изгорѣ на 18 .
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августь въ понедѣлникъ . Когато войски и башибозукъ го на
паднаха, въ него не намѣриха никого. Изгориха ни кжщит-ѣ и
ни откараха живата стока. Цѣлото население се криеше между
тръстиката въ езерото (Прѣспанското). Тия скривалища бѣхме
приготвили прѣдварително по слѣдния начинъ : качвахме се
на лодки и по пзвѣстни намъ канали прониквахме отъ къмъ вжтрѣ въ гъстата тръстика, която покрива езерото на голѣмо раз
стояние отъ брѣга му . Тръстиката е висока на мѣста 4, а на
други 5 метра . Отрѣзваше се 20-30 см. високо надъ водата въ
едно пространство отъ 5-7 кв . м. и се вързваше на снопчета ,
които се постилаха върху якитѣ стръкове . По такъвъ начинъ
жилището за едно сѣмейство бѣше приготвено . То се настаня
ваше върху сноп четата, а за прѣдпазване отъ слънчевия пекъ
одърътъ се покриваше пакъ съ тръстикови пречки. На близко
едно мѣсто до първото скривалище по сжщия начинъ се пригатвяше друго за едно или нѣколко сѣмейства. Въ тия надезерни
одри цѣлото население отъ Перово и много сѣмейства отъ съсѣднитѣ села се криеха повече отъ два мѣсеца, безъ ни най-малко
да подозира войската или башибозука за това. Най-сетнѣ въ
първитѣ дни на мѣсецъ септемврий нашитѣ жилища бѣха изда
дени и ние се видѣхме заобиколени отъ войски и башибозукъ ,
които убиха двама селяни старци . Тукъ биде убитъ и районния
инспекторъ Панайотовъ. Населението слѣдъ това се пръсна по
здравитѣ села, дѣто и до сега живѣе. Сжшеврѣменно съ нашето
село изгориха и ближнитѣ двѣ села Въккодере и Покървеникъ.
Тѣ ся малки селца отъ 10 и 35 к&щи, нъ и двѣтѣ имаха много
жива стока.
—Само мене откараха жива стока за 180 лири, обади
се дѣдо Търпо отъ Покървеникъ . Селото ни изгориха на 18 .
авг. войски, които бѣха дошли отъ къмъ Охридъ й Рѣсенъ на
17. Тѣ се придружаваха и оть много башибозукъ. Ние, цѣлото
население, забѣгнахме заедно съ живата стока къмъ с. Огешово.
На другия день войскитѣ изгориха Покървеникъ, оп&тиха се
къмъ Вълкодере и го изгориха, а живата стока откараха въ гра
да . Ä голѣма частъ отъ тая пъстра сбирщина нападна селото
Перово и го подпали. Тоя день въ Покървеникъ и Вълкодере
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бидоха убити по единъ старецъ, Войскитѣ стигнаха и въ Отешево, а ние оставихме цѣлата си жива стока и се спуснахме
да се спасяваме къмъ с. Дупени и планината Туминецъ.
Ограбенитѣ вещи отъ войскитѣ се продавали въ града.
По тоя случай бай Та ле ми разправи слѣднето: „ІІрѣзъ врѣме
на възстанието войскитѣ продаваха въ града бакърени съдове
за 1 грошъ оката, вълна за 60 пари, масло за 2 гроша, една
овца за 1 грошъ, църковни сребърни чаши и кръстове за 10
гроша. Воловетѣ , биволитѣ и кравитѣ се даваха само за ко
жата . “
Между това работата ни по раздаване на помощитѣ нама
ляваше . Бѣха останали още нѣколко села да лолучатъ помощи.
Близко бѣше врѣмето, когато трѣбваше да напуснемъ Рѣсенъ, за
да се притечемъ на помощь при други нещастни. По порока на дѣ
до владика о. Поповски и Рамаданъ ага се завърнаха въ Прѣспа
да раздадатъ помощитѣ на селата Любойно и Брайчино. Прѣдъ
училищното здание бѣше се натрупало населението отъ Кривени
и Метимеръ и очакваше реда си да бжде повикано . Единъ отъ
тѣхъ, бай Ставре отъ Кривени, се приближи до мене съ тие
Думи :
—И ние сме изгорени , г-не, нъ не сме както други
пострадали: човѣшки жертви нѣма отъ нашето село. Когато на
15. августъ войски и башибозукъ се завръщаха отъ къмъ Кру
шово и Смилево едно отдѣление отъ 40 души нападна селото
ограби го и го подпали. На 19. сжщи друга многобройна войс
ка го нападна, намѣри всички скрити вещи и покъщнина и гиотнесе, като подпали и всичкото събрано на купи сѣно . Насе
лението се укриваше въ планината Високъ кладенецъ, дѣто
успѣхме да спасимъ и една часть отъ живата стока. Тукъ прѣкарахме 7 седмици и сега скоро се завърнахме въ село.
—А дѣ живѣете сега, когато к&щитѣ ви с& изгорени?
—Въ колиби, които на двѣ натри стъкмихме. Казватъ, че държавата щѣла да ни издигне кящитѣ както еж били.
—Всички ли четници отъ вашето село се завърнали
здрави ?
—Не, единъ само падна мъртъвъ въ сражението при
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Цапари.

—С&щиятъ день, 15. августъ, изгориха и нашето село,
подзе кметътъ отъ Метимеръ. Единъ день по напрѣдъ мина
войска и башибозукъ и само ограби нѣкои кжщи . Ние всички
бѣхме забѣгнали и не мислѣхме, че войскитѣ на другия день
пакъ ще се завърнатъ , за това нѣкои селяни бѣхме слѣзнали
въ селото. Ала кога видѣхме , че съ залпове тича къмъ селото
многобройна паплачъ отъ башибозукъ, иляве и войски, ние, мжже , жени и дѣца, ударихме на бѣгъ и до дѣто се изкачимъ на
планината , кжщитѣ бидоха подпалени и изгорени . При това
изгориха ни снопето и сѣното и убиха 4-ма мжже . Ние не се
върнахме въ селото цѣли 5 седмици. Всичкото това врѣме прѣкарахме въ влашкото село Гопеши. Тукъ се научихме, че. въ
едно сражение съ войскитѣ нашата селска чета е изгубила двѣ
момчета.
За самия градъ Рѣсенъ единъ отъ гражданитѣ ми даде
слѣднитѣ свѣдения по случилото се въ него прѣзъ врѣме на
възстанието :
—Нашиятъ градъ на съ малко и на два пжти остана да
се обърна на пепелища . Първиятъ п&тъ бѣше, когато прѣзъ
първитѣ дни на възстанието четнишкиятъ отредъ мина съ пушкания и пѣсни прѣзъ града и когато слѣдъ нѣколко дни прис
тигнаха нѣколко бюлюка войски и илявета. Тогава на 25. юлий,
заловиха се 19 души граждани и вързани се откараха въ Битоля.
По пжтя трима отъ тѣхъ бидоха убити.· На 26 юлий биде убитъ
въ правителствения домъ видния ни гражданинъ Никола Ляпчевъ. Между гражданитѣ, които най-много материялно постра
даха, е Андрей Милошевъ, комуто направиха на прахъ ипепель
цѣлото имущество въ с. Дърмени, състоеще се отъ единъ голѣмъ ханъ, една образцова градина съ 28 ябълчни и крушеви
дървета, 185 ясики и толкова лози, 500 м. плетъ, 500 снопе
жито , 40 коли сѣно и др . Рѣсенъ даде 50 души четнишка
сила. Отъ тѣхъ само двама паднаха убити въ разни сражения.
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Най-сетнѣ и работата ни въ Рѣсенъ се свърши. Днесь
е 19 декемврий и ние се приготовляваме за дълъгъ пать. Намѣряваме да стигнемъ мънастиря при с. Слѣпче, Демиръ-Хисарско. Още рано въ къщата ни се събраха мнозина граждани
първенци и почти всички градски и селски свещеници, за да
изпратятъ владиката. Единъ день порано въ града бѣха дошли
съ стока мънастирски коне , които дѣдо владика ангажира,
и ние всички тръгнахме. Врѣмето бѣ мрачно и хладно. Едри
капки дъждъ зеха да се сипятъ . Изглеждаше, че ще имаме
истински зименъ день. Йие сме вече вънъ отъ градеца и вървимъ на сѣверъ по шосето за Охридъ . ІІрѣдъ насъ на лѣво се
бѣлѣе селото Янковецъ. Тъкмо подъ селото при селската воде
ница конетѣ ни прѣгазиха селската рѣка, и ние се отбихме отъ
шосето. Пътеката водѣше на с. и . и обикаляше около единъ
не много високъ хълмъ . Когато възвихме на изт ., намѣрихме
се между два хълма и на лѣво отъ насъ видѣхме с . Кривени .
Подъ селото върху една поляна се издигаше селската черква.
Тукъ бѣха слѣзли всички селяни да пожелаятъ добъръ пать на
владиката и да му изкажатъ благодарностьта си, за дѣто имъ се
помогна. Отъ далечъ се бѣлѣеха сламенитѣ покриви на низкитѣ селски колиби, въ които населението щѣше да прѣкара
зимата.
Прѣдъ насъ се издига високата планина Бигла. Прѣдстоеше ни да я прѣминемъ . Патьтъ взе да става отъ стръменъ
още по стръменъ. Конетѣ са уморени вече и много мачно се
изкачватъ. Буковъ храсталакъ на всѢкадѢ покрива планината.
Тукъ тамѣ изъ патя срѣщахме дървари, които съ волове влачеха
дърва. Ето ни и на прохода, прѣзъ който ще процѣпимъ плани
ната. Силенъ вѣтъръ духаше . Дъждъ, размѣсенъ съ едри снѣж-
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ни парцали, се сипѣше като изъ ведро. Ние се спрѣхме, понеже
коНетѣ се отказваха да вървятъ. Всичко около насъ побѣлѣ.
Вѣтърътъ още повече се усили. Съ мжка възвихме на с. и., и
снѣжнитѣ виелици биеха право въ лицето ни. Какъвъ студъ
чувствуваха другаритѣ ми, не зная, нъ моитѣ ржцѣ бѣха съв
сѣмъ измръзнали и азъ не можахъ да държа юздата на моя конь.
Па и краката ми не бѣха мои. Ахмедъ ефенди, който караше
до мене, сжщо треперѣіпе отъ студъ . Той даже ми поиска ед
ната ржкавица, за*да завие своята ржка. Готовъ бѣхъ да му
услужа, нъ моитѣ ржкавици бѣха се слѣпили за ржцѣтѣ и не
бѣхъ въ сила да ги извадя. Конетѣ ни газятъ дебелъ пластъ
снѣгъ и се спускатъ на долу къмъ изтокъ. Вѣтърътъ и снѣгътъ
попрѣстанаха: ние се закриляхме отъ едно баирче. Проходътъ
наближаваше да се свърши, и пжтьтъ заобикаляше оаирчето
и завиваше на сѣверъ. На дѣсно се пада полето на Долни Демиръ-Хисаръ, нъ нищо не можеше да се види. Гжста и студена
мъгла и в нападна отъ всѣкждѣ. Слѣдъ малко тя стана до тол
кова гжста, че освѣнъ дѣто не можеше да се види голѣмото из
горено българско село Смилево, по край което минавахме , нъ
и сами ние бѣхме изгубили пжтя за мънастиря и вървѣхме на
посоки. До Смилево бѣхме изминали 5 часа пжть. Оставаше ни
още около два часа до мънастиря. Мѣстностьта, по която вървѣх
ме, бѣше съвсѣмъ гола. Водачътъ ни, мънастирски слуга, найсетнѣ намѣри пжтя. Той стръмно се спущаше на долу. Влади
ката слѣзе отъ коня. Слѣзнахме и всички други. Стръмнината
по напрѣдъ е била гориста, нъ лѣсътъ изсѣченъ и човѣкъ на
всѣка стжпка би се прѣпъналъ и отърколилъ. Мъглата като че
ли се бѣше разредила , и прѣдъ насъ се видѣ мънастирското
здание, което ни наумява стара срѣдневѣковна сграда. По срѣдъ
двора на мънастиря се издига великолѣпна църквица. Около
мънастиря бѣ пръснатъ мънастирския добитъкъ, който лѣниво
прѣдъвчваше сухата зимна храна. Ние влѣзнахме въ мънастиря
прѣзъ яки врата и слѣзнахме на двора. Първото нѣщо, за което
азъ номо.іихъ, бѣ огънь. Заведоха ме въ готварницата^', дѣто въ
едно широко огнище бѣ накладенъ силенъ огънь. Надъ огъня
висѣше котелъ, въ който се варѣше фасулъ. Огрѣвахъ се до като
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измокренитѣ си дрехи успѣхъ да изсуша . Послѣ се прибрахъ
въ стаята, въ която се бѣха настанили и другитѣ служащи при
дѣдо владика. À самъ владиката зае хубавата гостна стая. Поспройката на тия двѣ стаи, сравнително по хубави отъ другитѣ
въ мънастиря, е станала по порока па владиката въ битностьта
му Охридски митрополитъ .
Едно нѣщо, което отъ начало се хвърли на очи, бѣ,
че въ мънастиря имаше много умствено болни и сакати. Коридоритѣ бѣха съвсѣмъ не чисти, па и въобще ми се видѣ всичко
не чисто. Довечерьта азъ посѣтихъ мънастирската черка, която
е ново здание . Живописьта й отвжтрѣ е доста груба . Тукъ
азъ се запознахъ съ игумена на мънастиря, о. Данаилъ, единъ
нисичъкъ младоликъ калугеръ. Йзлѣзе, че и учительтъ въ мъ
настиря бѣ мой познатъ. И двамата бѣха очевидци на лѣтошнитѣ събития около мънастиря и на драго сърце приеха да
дойдатъ вечерьта при мене и да ми разкажатъ всичко случило
се прѣзъ врѣме на възстаннето.
—Не може да се опише това, г-не, пръвъ започна учи
тельтъ Д-въ. Войски, придружени отъ башибозукъ, се прѣдаваха на неизказани изт&пления. Бѣше 13. авг. Населението
отъ околнитѣ села хвана близкитѣ планини. Едно голѣмо отдѣление войска излизаше отъ Прибилци, друго едно отъ къмъ
Мургашово, а трето-отъ Обѣдникъ. Тритѣ тѣзи отдѣления се
събраха около голѣмия мънастирски ханъ при с . Слѣпче, павлѣзоха въ него, ограбиха го и го подпалиха. Започнатото отъ
войскитѣ довършваше се отъ башибозука. А башибозукъ имаше
толкова колкото и войска. Цѣлата тая сгань съ диви викове и
непрѣстанни залпове доближи мънастиря и се опита да навлѣзе
въ него. Нъ вие видѣхте мънастирскитѣ врата: тѣ с& толкова
яки, че не можаха нито да ги счупятъ, нито да ги подпалятъ,
Мнозина отъ мънастирскитѣ хора бѣха се пръснали изъ гората.
Пъстрата тая тълпа, разярена, че не можа да влѣзе въ мънас
тиря, спусна се по гората и омъртви 9 души мънастирски слу
ги и 5 други селяни отъ околнитѣ села . Тя мина и прѣзъ
с. Слѣпче, което досущъ ограби. Като водачи на башибозука и
войската служеха най-върлитѣ разбойници въ нашенско . Тѣ

бѣха ПІазе , Акивъ , Нурушъ , Маликъ , Шевки и Мучо оіъ
Прибилци, Рустемъ отъ Мургашево и Реджо отъ Обѣдникъ.
—Другъ пжть слѣдъ това не се ли нападна мънастиря?
—Да, добави учительтъ . Нъ за това по-добрѣ знае о.
и гуменътъ, който самъ посрѣщна командантътъ на войскитѣ .
—27 авг. бѣ, подзе о. игуменътъ, безброй войски ни
заобиколиха отъвсѣкждѣ, навлѣзоха въ мънастиря и почнаха
да го обиратъ. Обирътъ се продължи, до като пристигнаха офицеритѣ, на които се оплакахме . Наистина, много нѣща ни се
повърнаха, нъ само отъ ония солдати, които офицеритѣ зава
риха въ мънастиря, защото солдатитѣ влизаха, грабваха, каквото намѣрѣха, и си излизаха. ІІрѣднитѣ войскови части наблизо
до мънастира откриха цѣлъ единъ четнишки отредъ. При Добромирово завърза се отчаянно сражение, което трая нѣколко
часа. Офицеритѣ и началницитѣ на башибозука наблюдаваха
сражението отъ стаята , дѣто сега е настаненъ дѣдо владика.
Пристигнаха и нови войски, та всичко станаха шестъ табури ,
които взеха участие въ тази битка. Четата биде разпръсната .
Само единъ войвода съ всички свои момчета бѣше слѣзълъ ето тукъ
въ дола·. Нъ ни единъ отъ тѣхъ не можа да се спаси: всички умрѣха, пронизани отъ безброи куршуми. Залповетѣ на войскитѣ бѣха
оглушителни и страшни. Макаръ отредътъ да бѣ разпръснатъ,
нъ и слѣдъ това не остана мѣсто въ тая лѣсиста планина, вър
ху което да не се изсипаха съ хилядници куршуми. Тоя день
войскитѣ убиха двама селяни безъ оръжие, единиятъ отъ които
бѣше мънастирски слуга.
Слѣдъ това азъ помолихъ о. игумена да ме заведе въ
мънастирската трапезария. Това бѣ една дълга стая на долния
катъ на зданието, въ която бѣха насѣдали да вечератъ около
60 души мънастирски хора и селяни отъ околнитѣ села. Тукъ
азъ намѣрихъ първенецътъ бай Ванчо отъ с. Бѣлче и свещеникътъ отъ с. Сопотница. И двѣтѣ тия села като изгорени, на
другия цень щѣха да получатъ помощи.
По покана на о. игумена бай Ванчо ни разказа слѣднето за своето село:
. —Нашето село Бѣлче имаше само 9 к&щи. До 5. ав-
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густъ всички селяни живѣехме си мирно и си гледахме полскитѣ
работи. Но тоя день башибозукъ и войски се явиха отъ къмъ
Мургаіпево и Обѣдникъ , минаха прѣзъ селото , ограбиха го и
изгориха 8 къщи. Населението,, уплашено отъ ненадѣйното на
падение, се отърва съ бѣгство. Убити се намѣриха отпослѣ два
ма мъже и една жена.
—Слѣдъ 5 дни на 11 августъ, продължи свещеникътъ
отъ Сопотница, изгориха и 70 къщи отъ нашето село. А това
стана слѣдъ сражението при Доленичката кория. Едно отдѣление дебрани , придружени отъ башибозукъ , нападна къщитѣ
ни, ограби ги и ги изгори.. Здрави останаха 11 християнски и
12-тѣ турски къщи . Сега селянитѣ съ прибрани въ колиби ,
които си построиха отъ ръженица. Нрѣзъ цѣлото врѣме на
възстанието убиха се отъ башибозука само 4-ма души отъ Со
потница .
,
Слѣдъ като на другия день на тия двѣ села се разда
доха помощи, дѣдо владика рѣшп да заминемъ за кичевеко, та
прѣди праздницитѣ да можемъ да помогнемъ на опожаренитѣ
тамъ български села. Помощитѣ за три отдалечени отъ мънастиря села Ракитница, Ростойца и Журче оставиха се да. се раздадатъ отъ игумена на мънастиря. Въ Ракитница бѣха изгорени
10 къщи, а въ Ростойца и Журче по 8 и 5 къщи.
Макаръ и много малко врѣме да ми оставаше, азъ поискахъ да видя мънастирската библиотека за съществуванието
на която знаехъ отъ бѣлѣжкитѣ на разни пътешественици, (отъ
архимандрита Антонина до Успенски). 0. игуменътъ ме заведе
въ една тъмна стаица на долния катъ на зданието . Въ нея
имаше единъ високъ долапъ, къдѣто се пазѣха много славянски
и гръцки ръкописи, всички писани на хартия. Пергаментнитѣ
листа , които тукъ тамѣ се срѣщаха между хартиенитѣ , бѣха.
всички отрѣзани , и по обясненията на о . игумена , отнасяни
отъ разнитѣ високи посѣтиіели . Отъ бѣглия погледъ, който
направихъ, всички славянски книги съ черковни . Внимание
заслужаватъ историческитѣ бѣлѣжки, които прѣписвачитѣ съ
правили по празното поле нанѣкои листа.
На 22. декемврий оставихме Сдѣпченския мънастиръ

