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Пирин. Планина легенда. Тя издига високо мощната си снага 
над китното Разложко поле. Сгушени в молите й като огър
лица, около нея са разположени будни градчета и села, на
селени с корав народ, който никога не е превивал враг пред по
робителите и потисниците. Въстание след въстание са разтър
свали този край. Разложко-Кресненското 1878 г., Илинден
ското 1903 г., въстанието през 1912 г. в помощ на настъпва
щата българска армия, славното Септемврийско въстание през 
1923 г. и безброй битки, които са ни оставили образци на ли
чен и масов героизъм. Това е способствувало за политическото 
израстване на народа, за създаването на чудесни революци
онни традиции.
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На главния вход към Пирин е разположен град Банско— 
родното място на големите български възрожденци Паисий 
Хилендарски и Неофит Рилски. Тук, в патриотично семей
ство, съм се родил през 1912 г., когато нашият град е бил 
под турско робство.

Баща ми Георги Иванов Хаджирадонов получи наслед
ство шест декара имот, една крава, и част от един стар дарак, 
на който можеше да се робува, но доходи за изхранване на 
семейството не даваше. През 1922 г. той купи къщата, в 
която дотогава живеехме под наем, изключително със заеми.

Баща ми беше извънредно трудолюбив и пестелив човек — 
не пушеше и не пиеше. Той наемаше, полски имот от богати род
нини, които се бяха изселили в София, и го обработвахме. 
Занимаваше се с кираджилък, дърводелство, беше горски ра
ботник и пр. Произхождащ от известно, но смазано от конку
ренцията на европейската промишленост семейство — ма
шинни майстори, — той държеше за името на тази фамилия. 
Не позволяваше да се разбере от други какво се яде в къщи 
и се напъваше с честен труд „да стане човек“, т.е. да излезе от 
.дългове“, за които ежегодно плащаше баснословни лихви.

За да не искаме някои неща, той ни беше внушил, че да 
се яде чай със захар, та и сирене отгоре, е разточителство, 
че изварата е по-хубава и по-хранителна от сиренето, че от 
ябълки не се расте и доколкото имахме такива, ги сменяше 
с царевица, а по-късно с болка си спомняше: „Иначе не можеше.“

Неговото трудолюбие и тези лишения спомагаха той да 
даде средно образование на всичките си деца.

Но дълговете изплати едва след 9 септември 1944 г.
До освобождението ни от турско робство той е вземал 

активно участие в националноосвободителното движение. Уча
ствувал е в Илинденското въстание и във въстанието през 
1912 г. Той е един от петимата, които са атакували и превзели 
турския конак в Банско. Бил е от верните хора на Сандански.

Честен, прям и доблестен човек, баща ми не можеше да 
не влезе в разпра с фашистката македонска организация, с 
която бяхме в конфликт и ние— децата му. Това още повече
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засили процеса на неговото революционизиране. Най-го- 
лемият ми брат Михаил беше подгонен от ВМРО и отровен 
с усилена доза наркоза в неврокопската болница. Мене ме осъ* 
диха на смърт през 1932 г. и бях принуден да избягам. По- 
малкият ми брат Драгосин като [ученик в неврокопското 
педагогическо улилище беше принуден да избяга пеш по дъл
бок сняг през януари 1933 г., за да не го заловят. Това обус
лови и по-нататъшното бързо революционизиране на ця
лото ни семейство.

Баща ми не взе участие в Септемврийското въстание през 
1923 г., но той е бил винаги на страната на комунистите. За 
това говори фактът, че когато нашият край беше покрит с бе
силки, не другаде, а в нашата къща през 1924 година прекара 
доста време нелегалната чета на ръководителя на Септемврий
ското въстание в Разложко Владимир Поптомов. По-късно 
баща ми вземаше активно участие в изборите и други прояви 
на трудещите се под ръководството на БКП. През годините 
1941—1944 той бе един от най-активните ятаци на парти
заните. Често биваше арестуван и заплашван, два пъти интерни
ран заедно с майка ми, втория път и със сестра ми, и на 
17 юли 1944 година и тримата станаха партизани.

Майка ми Райна Радонова, известна сред партизаните 
като баба Райна, е извънредно мил човек, рядка майка. Тя 
има много интересно развитие — попска дъщеря е и беше ре
лигиозна. Ходила е две години в училище — в първо и направо 
в трето отделение.

Отначало тя не можеше да разбере какво ни дели с близ
ките ни. Но под влияние на революционните борби в нашия 
край и у нея се бяха възпитали ценни революционни добро
детели. По природа тя е умен, работлив и честен човек и много 
уважаваше честните и доблестни хора. Това е дало отраже
ние върху възпитанието ни. Тя често ни е пяла и разказва
ла за борците за народна свобода, проклинала е убийците на 
такива патриоти като Буйнов и Ковачев. Има отделни нейни 
постъпки, които нищо не може да изличи от паметта ми и ко
ито често съм си спомнял в тежки минути.
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От 1941 година активно участвува в съпротивителното 
движение като иомагачка. Интернирана и партизанка, тя даде 
чудесни примери на доблестно държане пред врага.

Ние бяхме петима братя и една сестра. Най-големият 
брат Миле беше комунист и загина на двадесет и две години и 
половина. Той беше отличен математик, отличен стрелец, отли
чен човек, отличен другар и брат. Аз бях така привързан към 
него, че когато отиде ученик в девети клас в Разлог, много тъ
гувах и първата събота отидох да го посрещна на един кило
метър от Банско. Между него и Никола Вапцаров съществу
ваше мила и сърдечна дружба. Неговият пример на кристално 
чист човек също силно влияеше върху възпитанието на по-мал
ките братя.

По-малкият ми бат Драгосин беше ятак. През пролетта на 
1944 г. беше мобилизиран, а след това арестуван и изпратен в 
лагер в Каспичан. Оттам той избяга през август 1944 г., за
върна се и остана на нелегална работа в Банско до 9 септември. 
Братята ми Иван (Дьотчика), Христо (Чавдар) и сестра ми 
Тодорка (Тонка) бяха партизани.



П ърви спомени

Беше война. В нашата къща нямаше никакъв мъж. Баща ми 
и чичовците ми бяха на фронта. В съседните къщи често се 
чуваше безутешен, сърцераздирателен плач.

Веднъж, събрани около огнището, ние слушахме през 
комина далечния глух тътен от разривите на артилерийските 
снаряди. (Тогава беше станал пробивът на фронта и боевете 
се водеха някъде към Струмица.) Просълзена, майка ми се 
кръстеше и проклинаше войната. Ние също бяхме готови 
да ревнем за баща ни. Но деца! Веднага след това на улицата 
отново започваха игрите на войници.

Гладни войници предлагаха крадени вещи срещу хляб 
или брашно за качамак. За торба брашно баба ми взе от един 
войник буца каменна сол и я скри. Сръбски пленници, които 
работеха по шосетата, даваха плетени кошници срещу напъл
ването им с джанки. А добри, състрадателни хора въпреки 
немотията под джанките поставяха парченце сланина или 
хляб.

Някъде през 1919 г., смътно си спомням, се говореше за 
болшевиките, че те били против войната. Вуйчо Асен, който 
въпреки че беше много по-голям, често си играеше с нас, ни обяс
ни, че болшевиките палели черквите и колели поповете и чорба
джиите, а другите не закачали. Оттогава в игрите ни имаше 
и „болшевики“.
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По-късно във връзка с акцията за подпомагане гладува
щите в Русия се заговори, че у нас ще дойдат руски деца. 
Една вечер баща ни ни събра и каза: „Руските деца гладуват 
и ние трябва да им помогнем. Кажете какво да вземем — 
момче или момиче?“ И понеже ние си нямахме сестриче, без 
колебание заявихме — момиче. Баща ни отиде в партийния 
комитет да заяви, че приема да изгледа едно момиче. „Сестри- 
чето“ не дойде, но ние дълго мечтаехме за него и го чакахме 
и болшевиките вече съвсем не бяха страшни. Нашите детски 
сърца бяха на тяхна страна.

През учебната 1921 — 1922 г. бях ученик в трето отделе
ние. Тогава земеделското правителство уволни всички учи
тели-комунисти, между които и нашата, обичана от всички 
учителка Зина Голева (майката на поета Владимир Голев). Ма
кар и малък, аз чувствувах колко тази жена ме обичаше въ
преки прекалените ми лудории. И когато ние разбрахме, 
че учителката ни е уволнена, дали някой ни подтикна или сами 
решихме това, не зная, но всички напуснахме училището. 
Обявихме „стачка“.

Като най-силен ученик в класа и тук аз бях начело. Колко 
е продължила „стачката“ и какво е станало, смътно си спом
ням. Съвсем ясни са останали в съзнанието ми само два момента. 
Един ден, след като отказахме да влезем в клас и играехме 
на „Блатото“1, баща ми ме запита: „Пак ли не бяхте на училище?“ 
Очаквайки поредния бой, наведох очи и отговорих: „Пак.“ 
И какво беше моето учудване, когато вместо да ме набие, ба
ща ми каза: ,Добра е вашата учителка. Тя е най-добрата.“ 
А майка ми добави: „Бог да ги убие, изпъдиха най-хубавите 
даскали.“ С каква благодарност ги погледнах тогава! Дори и 
сега се изпълвам с нежност към тях, когато си спомня. 
Ясно беше, че и те бяха на наша страна, и по този начин ме 
насърчиха. Вече от нищо не се боях и отново вместо в клас 
с червена кърпа на тояга (знаме) поведох децата към „Блатото“.

Един път ни събраха в клас. Дойде един стар учител, но 
кой беше, и досега не зная. Той ни запита:

— Деца, защо не искате да идвате на училище?
Събрах кураж и му казах:
— Искаме си нашата учителка.
Учителят излезе от клас, ние отново напуснахме учили-

1 Незастроено място в Банско.



щето и се върнахме, когато си дойде нашата любима учителка.1 
Това почувствувахме като наша победа.

В това време общината в Банско беше в ръцете на кому
нистите,1 2 но аз не разбирах това. На мене обаче ми правеше 
силно впечатление, че комунистите маршируваха по улиците 
с червено знаме и пееха чудесни песни. Тедаваха и вечеринки. 
И не един път съм се изхитрял да внасям столове или 
локум на Коце Лалев за бюфета и скрит под столовете, 
да оставам в салона.

На 1 май 1922 година група деца припкахме около мани
фестиращите комунисти. Те носеха червени лентички на гър
дите си, а на мене така ми се искаше и аз да окача такава. Като 
забелязах в колоната мъжа на моята учителка Иван Голев, 
втурнах се и го хванах за ръката. Усмихнат, той ме попита:

— Какво бе, Крумчо?
Умолително го погледнах и казах:
— Искам лентичка.
Той извика един от манифестантите и му каза: „Дай и на 

Крумчо лентичка!“ С нея се почувствувах, че имам право и аз 
да манифестирам, и се наредих най-отзад в колоната до един
ственото, макар и по-голямо момче от мене — Никола Вапцаров.

Колко съм бил горд и щастлив тогава, трудно може да 
се опише. Дори и сега ми се струва, че бях много надут. Виж
даше ми се, че колоната върви много бързо и навярно защото

1 По късно научих, че партийният деятел и народен представител 
Васил Мулетаров е подел борбата за възстановяването на уволнените учи
тели.

2 Непосредствено след края па Първата световна война, през 1918 
и 1919 г., се създадоха организации на БКП в ссновните селища на нашия 
край, а в Разложко почти във всички селища. Благодарение на участието 
си в непрекъснатите борби против турско робство населението полити
чески беше израснало много. И въпреки покрусата от двете последователни 
национални катастрофи прогресивната част от населението и интели
генцията не се поддаде на националистически настроения, а решително 
застана в редиците на БКП.

Българската комунистическа партия растеше и бързо се превърна 
във всепризнат ръководител на народа. Още в парламентарните избори 
на 17 август 1919 г. бяха избрани с голямо болшинство трима канди
дати за народни представители от БКП — Димитър Благоев, Васил 
Мулетаров и Владимир Поптомов. А от 1920 до 1923 г. в общинските из
бори партията спечели по-голяма част от съветниците и 39 селища в 
окръга станаха комуни. Основните селища в Разложко — Банско, 
Белица, Горно Драглище, Елешница, Мехомия (Разлог) и Недобърско 
(Добърско) — бяха комуни.



съм се зазяпвал да видя дали ме гледат, не един път се кюсках 
с босите си крака по камъните.

На другия ден децата в училище ме емнаха, като ми каз
ваха: „Комуно, маймуно.“

Незаличими спомени

Колкото пъти съм се опитвал да си изясня как съм станал ко
мунист, пред мене изпъква картината на Септемврийското 
въстание. Тогава бях на единадесет години и половина. 
Тези събития са въздействували с неотразима сила на впе
чатлителната ми детска душа. Картините са ми ясни и сега.

23 септември сутринта — неделен ден. По главната улица 
(сега улица „Пирин“) се дижеше въоръжена двойка. Познах 
само Петър Петрин, който малко нахакано говореше: „Къде 
са сега „Вапцара“ и „Маминото“ (големци от реакционното 
крило на ВМРО) да им кажа аз откъде изгрява слънцето.“ 
Отдолу идваше друга двойка — нашият съсед Методи Кол- 
чаков (Кафеджийски) и Борис Колчаков (Динков). Те изди
гаха лозунг „Да живее революцията!“. Веднага се заговори, 
че комунистите са завзели казармата в Мехомия (град Разлог). 
Ние тръгнахме след тази двойка. Те отидоха в къщата на Асен 
Паскалев, където живееха горски стражари, за да им вземат 
пушките. Горските ги нямаше и стаята беше заключена. За
това те изправиха една ръжница1, влязоха през прозореца и 
взеха една карабина. След това бях свидетел как майката на 
Методи Сола Кафеджийска и баба Мария се мъчеха да го 
спрат и му се молеха да не ходи с пушка, но той не ги послуша.

Следвайки неотстъпно зад въоръжените хора, ние вля
зохме в Пумпаловата улица. Там от къщата на Христо Йор
данов излезе брадат четник, поговори нещо с въстаниците, 
върна се, отново излезе вече в пълно бойно снаряжение и 
тръгна с тях. При северния вход на черквата срещнахме Алек
сандър Арабаджиев, който съобщи: „Казвайте на хората, че 
на площада е пристигнал камион с пушки от казармата.“

Няколко деца припнахме надолу с надежда, че може би

1 Приспособление на кола за товарене на сено, слама (ръж).
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и на нас ще дадат пушки. Там видях отново Методи и вече 
по-решително отидох при него и заявих, че искам пушка. 
Той ме погали по-главата и каза: „Много си малечок, бе — и 
може би, за да не ме обиди, добави: — пък и пушките са малко. 
Но и за тебе има работа. Хайде, вървете и на всяка разкръс- 
тица1 викайте: „Да живее революцията!“ Там имаше и други 
деца като мене, но тъй като аз получих поръчението, поех 
и командуването. Ние завъртяхме Банско и на всички раз- 
кръсти ци издигахме лозунга „Да живее революцията“ и ви
кахме „ура“. Това е, разбира се, скромно участие във въста
нието, но аз се гордея с него.

Но след няколко дни радостта на хората беше помрачена. 
Въпреки че само за няколко часа въстанието победи както 
в града, така и в селата и нямаше сила, която да заплашва ре
волюцията, защото левицата на Македонската организация- 
зае благосклонно отношение към нея, в близките околии по

1 Където се пресичат улици.
* Заедно с настъплението на реакцията в България в пиринския 

край се утвърди ВМРО (Вътрешна македонска революционна органи
зация). А след 9-юнския преврат заради заслугите на ВМРО в него с 
мълчаливото съгласие на правителството и двореца гя се превърна във 
власт. Органите на официалната пласт бяха привидно власт, не смееха 
да предприемат нищо, без да съгласуват предварително с ВМРО.

Но във ВМРО тогава имаше две течения: дясно — на страната на 
Цанковото правителство и двореца, възглавявано от Тодор Александров 
и Александър Протогеров (в него влизаха предимно буржоазни еле
менти и лумпени), което взе участие в 9-юнския преврат, и ляво — начело 
с Алеко Василев (Алеко паша), около когото се били сгрупи рали бивши 

последователи на Яне Сандански.
Околийското ръководно тяло в Разложко беше в ръцете на лявото 

крило — А. Буйнов и Г. Ковачев. Последният беше председател. Но 
наред с тези легални ръководства имаше и нелегални със съответни 
войводи: Попиванов от Неврокоп — войвода на околийската чета, и 
Йонко Вапцаров — оръдие на цар Фердинанд и Борис и протеже на 
Протогеров — местен войвода, които са вършили редица золуми.

Още със заемането на властта в Разложко ръководният комитет на 
въстанието влязъл в контакт с ръководителите на ВМРО в околията 
Буйнов и Ковачев, с които околийският комитет на БКП и преди това 
е поддържал приятелски връзки. Знаейки обстановката, че въстание 
в съседните околии няма и че ВМРО съсредоточава своите сили от другите 
околии за удар срещу Разложко, те настояли за разбирателство с цел 
да се избягнат въоръжени сблъсквания. Чрез тях партийният представи
тел Никола Сирлещов (Чичерин) е постигнал споразумение с командува- 
щия силите на ВМРО Алеко Василев за мирно ликвидиране на въстанието, 
като въстаниците сдадат властта и оръжието на ВМРО и никой от тях 
да не бъде арестуван или държан под отговорност. Но независимо от 
това по-голяма част от въстаниците бяха арестувани в казармата.
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същество не се дигна въстание. Разложко се оказа изолирано. 
Това даде възможност на фашистката власт да струпа големи 
сили срещу въстаналия народ. Войска и хиляди въоръжени „мър- 
ваци“ (така народът наричаше мобилизираните от ВМРО от Не- 
врокопска и Петричка околия), в това число и помаци, на
хлуха в Банско и бяха настанени по къщите със задължението 
хората да ги хранят до края на пребиваването им. В нашата 
къща бяха настанени 24 души. Пристигна и войска. Блокадата 
беше страшна. Хората излизаха да берат царевица само с 
бележка от комендантството, което беше в къщата на Йонче 
Бенин — Газдата. Още ми е пред очите самодоволното пер- 
чене на Вапцара пред тази къща и високият му смях, от който 
шкембето му се тресеше.

Без да мислим, че правим някакво престъпление, с по-голе- 
мия ми братМиле, тогава 14-годишен, запрегнахме колата да оти
дем за царевица. Сутринта беше студена и ние се бяхме сгушили 
в колата. Пък и железните шини силно тракаха по каменистия 
път, та не бяхме чули кога часовият е извикал: „Стой!“ Край 
ушите ни изсъска куршум. Разяреният войник размаха пуш
ката си с натъкнат нож над нас и се нахвърли да бие брат ми. 
Само гневните протести на наколко жени ни спасиха от по
вече бой. Ние едва успяхме да обърнем колата в тесния път 
и се върнахме.

Края на 1923 и цялата 1924 година помня само с непре
къснатите блокади от войска, полицейски час, ненадейни стрелби 
и страх от ВМРО. Това беше време, когато дворецът правеше 
всичко възможно да ликвидира левицата в македонското дви
жение и да утвърди господството на своето оръдие—фашист
ката македонска организация, наречена ВМРО. Тази помощ с 
войска и полиция дворецът продължи да й оказва до 1934 година.

Първата 
нелегална работа
След разгрома на Септемврийското въстание част от неговите 
ръководители под формата на заложници се движеха с четите 
на ВМРО1. През есента на 1924 година групата на ръководителя

1 За да спаси ръководителите на въстанието, Алеко Василев ги 
беше взел уж като заложници и докато прогресивното крило беше силно, 
се движеха с четите.

14



на Септемврийското въстание в Разложко Владимир Поптомов 
квартируваше в нашата къща. Освен него съм запомнил само на
шенците — комунистите Владо Седлоев, Петър Стефов, Никола 
Сирлещов, Лазар Попстефанов и социалиста Георги Цаков, 
който беше представител на ВМРО. Имаше и един банянин — 
Иван Шанин. Тогава бяха тревожни дни и тяхното присъст
вие се пазеше в пълна тайна. Поради честите, понякога вне
запни блокади, постоянния полицейски час и подозрител
ността, която предизвиква движението на възрастните хора, 
ние децата и особено брат ми Миле бяхме куриери на четата. 
Изпращаха ни на различни места, като ни превързваха ръцете 
с бинт (уж имаме рани), а под бинта поставяха писмото, което 
трябва да отнесем. По такъв начин дори и да ни обискират, 
не можеха да намерят нищо. Ние донасяхме и продуктите, 
които легалните другари даваха за тях. Цялата група и осо
бено Владимир Поптомов и жизнерадостният Владо Седлоев 
оставиха незабравими спомени у нас.

Една вечер по лицата на всички беше изписана видима тре
вога. Явно, беше се случило нещо лошо. След малко дойде 
някой и съобщи, че пак е пристигнала войска и започнала 
блокада. Изпратиха ме да отида с писмо до Георги Ковачев, 
понеже по-големият ми брат още не беше се върнал оттам, 
където беше изпратен преди това. Много бях играл по гради
ните, през които трябваше да мина, и можех да изпълня тази 
задача, още повече че беше тъмно. Тогава в Банско още ня
маше електричество. Но когато изскочих на пътя през „про
луката“ на зида, откъм Зехтинджийската къща някой извика 
„Стой!“ и гръмна с пушка към мене. Изплаших се и паднах 
във водата, която течеше почти по цялата улица. Двама войници 
изтрополиха по пътя и без да ме видят, затичаха на изток. 
Аз станах, побягнах и успях да се промъкна в Ковачевата 
къща, без никой да ме види.

На стълбата ме посрещна баба Милтана, разтревожена 
от изстрелите. Казах й, че нося писмо за бай Георги, и тя го 
извика. Той го прочете, написа набързо отговор, постави 
го по същия начин под превръзката и като ме потупа по рамото, 
ме изпрати обратно. Това значително повиши самочувствието ми.

На другата вечер заедно с брат ми Миле разузнахме По
повия мост на р. Глазне и горския пункт на „Весел и новото“. 
Брат ми остана в грамадите западно от моста, а мене изпрати 
да срещна четата и да им кажа, че пътят е чист. След като 
преминаха моста, те ни разцелуваха и ние се върнахме у дома. 
Малко след това се върна и баща ни, който също беше участ-
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вувал в извеждането на четата през село. По-късно разбрах, 
че именно тогава са станали джумайските събития и чеса били 
убити Алеко Василев и други прогресивни македонски дейци, 
а в София бил убит Димо Хаджндимов. Това беше кулминаци
онната точка в борбата за разгромяването на левицата в ма
кедонското движение. Тя вече не можеше да гарантира живота 
на ръководителите на Септемврийското въстание и основната 
част от четата на Владимир Поптомов тогава беше емигрирала 
през Югославия в Съветския съюз.

Двойна фашистка 
диктатура

Само който е преживял годините 1923—1934 в пиринския 
край и, разбира се, ако е бил честен човек, само той има дей
ствителна представа за оня нечуван по своята свирепост 
двоен фашистки терор, на който беше подложен народът в 
този край. За обикновените представи на хората от другите 
краища на страната тази картина е непонятна.

В пиринския край в името на „свободата“ на Македония 
бяха ликвидирани всички партии, включително и буржоаз
ните, бяха отнети всякакви права и свободи, които, макар и 
ограничени, все пак съществуваха в другите краища на стра
ната.

В пиринския край не се допускаше да се получава 
легалната пролетарска преса, като вестниците „Поглед“ и 
„Ехо“ и друга литература. Да заловят у някого такъв вестник 
беше достатъчно основание за страшен побой, включително и 
да го „лапне месечината“, както народът наричаше безслед
ните изчезвания.

В пиринския край неограничено господствуваше фашист
ката ВМРО. В нейни ръце бяха администрацията, съдът, 
учебното дело и църквата. Войската и полицията привидно 
бяха власт, а иначе бяха в нейно разпореждане. Отделните 
честни хора от войската и полицията не бяха в състояние 
да променят нищо и биваха уволнявани.

ВМРО облагаше населението с допълнителни „черни 
данъци“ и еднократни налози, ограбваше го чрез търговията
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с тютюн, дървен материал и добитък. ВМРО покри целия край 
с бесилки и гробове. На физическо унищожение бяха под
ложени всички честни и прогресивни хора. По улиците на 
София, Пловдив и други градове паднаха десетки свидни синове 
на народа — комунисти и прогресивни. Стова хората от ВМРО 
станаха най-омразни на изстрадалото население. Тази омраза 
ясно пролича на 19 май 1934 година, когато, след като българ
ското правителство съобщи, че разтуря ВМРО, макар и въо
ръжена по-добре от самата българска армия, тя не можа да 
се задържи дори няколко часа. Напротив, деветиадесетомай- 
ската власт трябваше да ги спасява от гнева на народа.

Как да се обясни тогава фактът, че тази организация гослод- 
ствуваше цели единадесет години?

Фашистката ВМРО беше натрапена на народа в пирин
ския край с всички средства, с които разполагаха дворецът 
и българската буржоазия. Още от дете помня непрекъснатите 
блокади, които в края на краищата довеждаха до укрепване 
разклатеното положение на ВМРО. Гонейки горните цели, 
дворецът много хитро едновременно лансираше фашистката 
ВМРО и като „македонска“, и „революционна“, а не дворцова, 
и като „всесилна“, „неуловима“, защото те уж я „преследват“, 
но нищо не могат да й направят.

Тази гавра очебийно пролича през месец февруари 
1932 година, когато на власт дойде така нареченият „Народен 
блок“. Поради участие на земеделци в него сред населени
ето се беше създала илюзия, че правителството няма така 
безрезервно до поддържа ВМРО, и в град Неврокоп народът 
спечели общинските избори, а ВМРО претърпя пълен провал. 
Тогава по искане на ВМРО правителството касира изборите, 
а новоизбраните общински съветници, които бяха отишли 
до София във връзка с това, на връщане, не без знанието 
на властта, бяха отвлечени. По този повод народът в Невро- 
кон излезе на грандиозен протестен митинг, а „героите“ от ВМРО 
се укриха в миши дупки. Там по чудо имаше един началник на 
гарнизона, полковник Илия Стоянов, който не обичаше ВМРО 
и въпреки че изведе полка да „въдворява ред“, не стреля 
срещу демонстрантите, не оказа достатъчна помощ на ВМРО 
и царят го отзова телеграфически. На другия ден по улиците 
на Неврокоп бяха поставени войскови картечници. Най-ци- 
ничното обаче беше, че войската от Разлог и Неврокоп започна 
да прави блокади уж да търси отвлечените общински съвет
ници и оръжие от ВМРО. А в Банско войската правеше обиските 
под контрола на пълномощника на ЦК на фашистката ВМРО
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Динко Василев, този, който отвлече общинските съветници. 
Това беше нужно, за да се изловят политически по-активните 
хора, да се успокоят духовете и осигури отново господството 
на ВМРО.

Не бяха редки случаите, когато някои хора търсеха за
щита от армията и полицията, а те ги арестуваха и предаваха 
на ВМРО.

В пресата се вдигаше невероятен шум около македон
ските убийства в София и Пловдив, около „неуловимостта“ 
на тези дворцови герои, които най-безнаказано убиха Петко 
Наиетов, Христо Трайков, Павел Попандов, Митко Сурлев, 
Божидар Митрев и др. Помня добре, че през 1932 г. в кафене 
„Комерсиал“ срещу банята в София — стана едно убийство. 
Прокурорът официално „задочно“ подведе под съдебна от
говорност убиеца Борис Божков и съобщението във вестниците 
за това беше още топло-топло. Банскалии още не бяха го про
чели, когато същият прокурор слезе от рейса на площада в 
Банско и най-сърдечно се ръкува с „неуловимия“ убиец Борис 
Божков, като го питаше: „Как си, Боре?“. Другият участник в 
това убийство — невъобразимият страхливец Стоян Катошев— 
с помощта на посетителите на кафенето беше арестуван. Но 
след това, снабден с паспорт и изходна виза, се оказа в Париж. 
И пресата зашумя за „тайнственото“ му изчезване от Дирек
цията на полицията.

ВМРО беше инструмент в ръцете на двореца и българската 
буржоазия, с който те си служеха успешно, сменяха ръковод
ството й и я премахнаха, когато това им беше необходимо. 
Така те използуваха Тодор Александров на 9 юни и през септем
ври 1923 г., а след 1924 г. чрез Александър Протогеров и Иван 
Михайлов го убиха. С това фашистката власт и дворецът удариха 
два заека. Хем се освободиха от него и се опряха на по-надеждния 
царски генерал Протогеров, хем обвиниха левицата в маке
донското движение за това убийство и започнаха поголовно 
физическо унищожение на цвета на населението в нашия край.

През 1928 година окончателно надделя италианската 
и германската външнополитическа ориентация на българската 
буржоазия. Протогеров, който беше свързан с тази част от- 
българската буржоазия с англо-френска външнополитическа 
ориентация, а това значеше и лоялност към „малката антанта“, 
в която влизаше и Югославия, стана неудобен. Тогава с бла
гословията на двореца Иван Михайлов уби Александър Про
тогеров. Това послужи и като известен отдушник. Хората 
на Иван Михайлов лееха крокодилски сълзи над жертвите
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на протогеровистите. В Банско те обещаха да отмъстят на 
Вапцара за убийството на Буйнов, Ковачев и др. И трябва 
да се признае, че докато Вапцара се беше оградил само с дже- 
лати, Настев1 с тази демагогия постепенно привлече към ВМРО 
(Ив. Михайлов) по-голямата част от буржоазната интелиген
ция.

През 1934 г. ВМРО (Ив. Михайлов) стана несъвместима с 
външнополитическата ориентация на деветиадесетомайското 
правителство на сближение с Югославия и тя беше разтуре
на, без да пукне пушка.

Този страшен режим и ужасите, на които съм бил сви
детел, окончателно ме отвратиха от фашистката ВМРО. Аз 
намразих от дъното на душата си и офицерите, и полицията 
заради тяхната гнусна роля.

Първи наченки
на съзнателен политически живот

Като ученик в непълната гимназия в Разлог и след това в 
педагогическото училище в Неврокоп винаги съм се чувству
вал комунист и по един или друг начин съм изразявал това. 
През 1927 — 1928 учебна година заедно с Михаил Ковачев и 
Георги Калинков живеехме в Разлог в къщата на ЛичоЙондев, 
който като комсомолец беше участвувал в Септемврийското 
въстание. С него разучихме всички революционни песни, 
които са се пеели до въстанието. Често той ни разказваше 
спомени за въстанието. Калинков, почти дете, също беше 
участвувал в него и като разсилен в общината в с. Добринище 
с барабана беше обявил на селяните за победата.

През есента на 1928 г. бях вече ученик в VI клас на гимна
зията. На 3 октомври —деня ма възшествието на цар Борис 111— 
на площада в Разлог имаше молебен, на който учениците 
бяха отведени под строй. След молебена околийският упра
вител държа реч за Негово Величество. Възползувах се, 
че близко до нас нямаше учители, и почнах да усмивам пред

1 Член на ЦК на ВМРО (Ив. Михайлов).
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съкласниците си околийския управител. Някой ме хвана 
за рамото. Обърнах се и видях най-богатия човек в Разлог — 
Благо Максимов. Той ме нахока, че не ми прилича, но аз (за 
да не падна по-долу) го изругах с думите: „Кой те бръсне 
пък тебе. Я си гледай тенекиите с олиото!“1

Като научи за това, класният наставник — белогвардее- 
цът Шадурски — изпадна в ужас. Как съм могъл да обидя 
първогражданина на Разлог! На другия ден полиция блокира 
училището и извърши обиск. Аз, братовчед ми Милуш и още 
един ученик бяхме разследвани.

Всички ученици бурно изразиха протеста си против до
пускането на полиция в училището. С цел да се внесе успоко
ение класните наставници отидоха по класовете си. Шадурски 
зададе въпрос: „Кой ще каже каква е задачата на полицията?“ 
Да отговори стана един от най-добрите му ученици Асен Кондев. 
Класният наставник очакваше, че той ще каже, че полицията 
осигурява обществен ред, но какъв беше неговият ужас, ко- 
гато Кондев каза буквално следното. „Предназначението на 
полицията е да помага на чорбаджиите безпрепятствено да 
ограбват народа.“ Колкото беше черен, Шадурски почерня 
още повече, разкряска се истерично и напусна класа. Само 
фактът, че бяхме 22 ученици вУ1 (X) клас и че ако изключеха 
някой, ще се слезе под допустимия минимум и министерството 
ще закрие паралелката, спаси прогресивните ученици. Но 
след този случай вече доста ученици имаха съставени поли
цейски досиета.

Групата прогресивни младежи господствуваше в учили
щето и специално в нашия клас. Ние бяхме и във въздържа
тел ното дружество, докато то не беше разтурено от фашист
ката власт, и в младежкото туристическо дружество, и в хора, 
и в оркестъра. . . Ние бяхме най-добрите ученици — Костадин 
Рачев беше отличник и първенец по литература, Асен Кондев 
отличник по математика и първенец по френски език, аз бях 
първенец по математика през целия курс на гимназията, Илия 
Кандин, Миле Ковачев, Георги Калинков, Атанас Попкосгов, 
Костадин Бараков и др. бяха добри и много добри ученици и 
бяхме здрав и сплотен колектив. Затова добрите учители ни 
обичаха въпреки някои лудории, характерни за възрастта.

' Наред с големите предприятия Бл. Максимов имаше и бакалница 
в която понякога лично продаваше.
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Спомням си заседанието на учителския съвет в края на 
първия срок в тясната учителска стая. От Марковите къщи, 
които бяха срещу старата гимназия, ние слушахме и наблю
давахме всичко. Шадурски и други реакционери настояваха 
да бъде намалено поведението на няколко ученици във връзка 
с описаните и други прояви. Но другата част не се съглася
ваше. Особено ревностно ни защищаваха участникът в Сеп
темврийското въстание учителят по химия Никола Везюв от 
Банско и учителят по музика Никола Стойчев от Разлог. 
Добре се държаха и учителят по литература Димитър Моле. 
ров, по математика — Трендафилов и др. В резултат на тях. 
нага защита с намалено поведение, и то само с една единица, 
останах само аз.

Наред с проявите в училище нашата група си ходеше 
постоянно в Банско и се срещахмесместните младежи. Тогава 
съществуваше Македонска младежка организация, която 
беше във всяко отношение под ръководството на фашистката 
ВМРО. Ние, учениците от Банско, обявихме бойкот на тази ор
ганизация и заработихме сред младежите. Те ни последваха. 
Така в Банско — гнездото на фашистката ВМРО в околията — 
Македонската младежка организация остана без младежи 
от народа. Тази наша дейност, макар и предпазливо, беше под
държана от по-възрастните другари. Но фашистката македонска 
организация ни постави в „черните тефтери“ и предприе някои 
мерки срещу нашата ученическа група. Жоро Настев извика 
в общинското управление Михаил Ковачев, заплаши го и се 
опита да му внуши как следва да се държи. Същата година на 
мене ми счупиха рамото и понеже нападателят не си свърши 
добре работата и не можа да се скрие, с което се изложиха много, 
изкараха това като лична разправия.

В педагогическото училище 
в Неврокоп

През 1929 — 1931 г. се учех в педагогическото училище в 
Неврокоп (сега Гоце Делчев). Това беше просто гладно същест
вуване. Достатъчно е да кажа, че с брат ми Драгосин похар
чихме за една година 10 000 лева, от които 500 за държавна
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такса, 2000 за общинска училищна такса, 500 за един комплект 
учебници за брат ми (аз през целия курс на гимназията или 
въобще нямах учебници, или пък имах отделни такива', 3000 
за квартира — по 300 лева на месец за гола стая, или обшо 6000. 
С останалите 4000 лева сме живели двамата цяла година при 
тогавашната скъпотия. Затова ядяхме само фасул и траана1, 
които родителите ни изпращаха от Банско. Хляб също ни из
пращаха по за една седмица по кираджии, които идваха в по
неделник на пазар. Той често мухлясваше и ни горчеше, но да 
си купим не можехме. Такова беше положението на голяма 
част от учениците.

В педагогическото училище се учеха младежи от целия 
окръг. Имаше малко и от другите краища на страната, най- 
вече изключени за политическа дейност, като другарите Кирил 
Керелов от Батак, Борис Иванов от Първомай и др. Тук нашата 
група прогресивни ученици беше много по-голяма. Но наред 
с нея имаше и голяма група реакционно настроени младежи 
синове на търговци, попове, функционери на фашистката 
ВМРО. Както навсякъде, и те бяха слаби ученици, бохеми, 
пияници, побойници и женкари. Отношенията ни с тях бяха 
враждебни, стигащи до сериозни сбивания.

Тук ние използувахме различни форми на работа сред 
учениците, особено екскурзиите, при които масата от учени
ците се събираше около нас. Четяхме много и буквално гос- 
подствувахме в клас, в ученическите дружества и особено на 
конференциите, когато се обсъждаха практическите лекции, 
които учениците изнасяха. Ние ползувахме нашата легална 
литература и особено статиите на Сава Гановски и Тодор 
‘Самодумов.

Чрез книжаря Ангел Папалезов и бозаджията Иван Сачков 
от с. Белица и чрез дърводелеца бай Петър Минчев от Сви
ленград, който беше интерниран в Неврокоп, ние се снаб
дявахме с пролетарската преса — „Ехо“, „Поглед“, „Релеф“ 
и др., — която в пиринския край строго се преследваше от 
фашистката ВМРО. По време на изборите в 1931 година ние 
развихме активна дейност, като пишехме лозунги и пр.

В Неврокоп нямаше още комсомолски организации. Та
кива се създадоха едва през следващата година. Но независимо 
«от това тези масови младежки прояви много спомогнаха за

1 Или тарана — стрито на дребно сушено тесто.
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оформяне на бъдещите комсомолци и комунисти. Мнозина от 
тях взеха активно участие в борбата против фашизма. Бяха 
партизани, лежаха във фашистките тюрми и концентрационни 
лагери, а някои от тях загинаха в тази борба.

Дядо Коле — 
Даскала

Но за революционното, комунистическото възпитание на нас, 
младежите от Банско, изгънредно много са влияели старите 
комунисти със своя пример и внимателна работа и особено 
Никола Голев — дядо Коле, или Даскала. Това беше човекът, 
когото трудещите се ог Банско, та и от цяла околия, уважаваха 
най-много през време на целия мой съзнателен живот. Той 
беше просветен марксист — основател на БКП в Банско и 
неин стълб до края на живота си, учител, в широкия смисъл 
на думата, на всички. Със своя пример на изключително скро
мен, честен, трудолюбив и доблестен човек и всеотдаен ко
мунист той спечели безрезервно сърцата на трудещите се и 
всички честни хора и издигна авторитета на комуниста, на 
комунистическата партия. С личния си пример и неуморната 
си работа възпита две поколения комунисти.

За мене дядо Коле беше образец и съм се стремял да се 
уча от него, да бъда като него във всичко, та дори се обличах 
не само скромно, но и небрежно като него. От него съм чувал 
много интересни разсъждение, с които на най-достъпен език 
е разяснявал сложни неща из областта на науката и общест
вения живот, така че те да станат разбираеми, да станат убеж
дение на този, който го слуша.

Например на учениците си той беше обяснил, че „нулата“ 
не е просто „нищо“, а граница между положителните и отри
цателни числа; че какго в едното направление — положителните 
величини, така и в другото — отрицателните, те са безкрайни. 
Това на мене ми се видя много интересно и много ми хареса и 
когато постъпих в гимназията и почнах да изучавам алгебра, 
много ми помогна. Веднага почнах да мисля, да си давам обяс
нение на всички правила за действия с положителните и отри
цателните величини.
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По-късно един път той постави въпроса: „Какво е револю
ция?“ Ние, които вече смятахме, чесме комунисти и че разбираме 
по нещо от комунистическата идеология, отъждествявахме 
революцията с въоръженото въстание и смъкване буржоа
зията от власт. Тогава дядо Коле по най-достъпен начин ни раз
ясни какво е революция и революционно преобразование на 
обществения живот. С примера за излюпване пилето и други 
примери ни разясни какво е скок от едно качествено състояние 
в друго в природата, а след това и в обществения живот. В тази 
връзка ни разясни закона за постепенните количествени на
трупвания, конто довеждат до качествен скок, и как чрез 
революционното преобразование на обществото се преодолява 
противоречието между капиталистическите производствени от
ношения и развитието на производителните сили. Как но
вите производствени отношения на свой ред влияят, съз
дават условия за по-нататъшен гигантски размах в разви
тието на производителните сили. Тогава, макар и опростено, 
ясно си представях в каква цветуща страна ще се превърне 
нашата родина и ставах все по-убеден и ентусиазиран ко
мунист.

Да споделям с дядо Коле мисли по някои въпроси на по
литиката и особено философията стана за мене необходимост 
и това правех постоянно. И сега си спомням с каква търпи
мост той се отнасяше към нас, когато ние, по-разпалените 
глави, проявявахме неразбиране ролята на Народния фронт, 
смесвайки го със съглашателството, защото се предвиждаше в 
него да се привлекат и буржоазни елементи; за ролята на 
партията в Народния фронт, за революционните компроми
си и пр.

Всички знаеха, че Никола Голев беше извънредно трудо
любив и пестелив човек. Беше готов винаги да помогне на хо
рата не само със съвет, но и материално, с пари. Макар че 
някои злоупотребяваха с това негово качество, той си остана 
докрай такъв „чужд залък“, както казват в Банско, и не ги 
намразваше, а поучаваше. Например той многократно беше 
давал пари на един млад банскалия. Когато отивал за пари, 
дядо Коле му казвал: „Вземи си от долапа.“ И той си взимал. 
Но един път, след като дядо Коле пак му казал: „Вземи си от 
долапа“, но той констатирал, че в долапа няма пари, рекъл: 
„Що ке зема, ле1 нема“, дядо Коле му отговорил: „Ами откъде

1 Нали.
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ще има, като не си оставял?“ Младият човек разбрал, че трябва 
не само да нека, но и да внася, за да има откъде да взема.

Никола Голев беше навсякъдес нас — и при подписване 
учителския протест през 1932 г. (въпреки че ние съзнателно 
не му разрешихме да го подпише), и в борбите около Популяр
ната банка, която беше в наши ръце, и в театралната трупа, 
и на коситба, и на трудов ден, и на разговор в кафенето на дядо 
Коле Динков навсякъде и всекиму от нас, по-младото поко
ление комунисти, той е дал по частица от своето голямо чо
вешко сърце и ум.

Нито за момент дядо Коле не се умори да се бори за по
бедата на социалистическата революция, нито един път не 
прояви малодушие. Напротив, винаги беше пример на всеот
даен комунист. През годините 1941 — 1944, макар и в напред
нала възраст, той продължаваше да бъде член на градския 
комитет на БКП, да работи и поддържа духа на народа, да 
подпомага партизаните, като даваше без остатък всичко, каквото 
имаше. Няколко дни преди да почине, през 1958 година, тежко 
болен, той пожелал да го натоварят на каруца и така участвувал 
в първомайската манифестация.

Кризата

През 1930 1933 г. икономическата криза смрази живота на
нашия край. Особено силно се почувствува тя в тютюнопропз- 
водителните райони. Спадането на цените на тютюна на меж
дународния пазар се отрази катастрофално върху трудещите 
се селяни и тютюноработниците. Тютюнът от година на година 
не се продаваше, а малкото партиди, които се изкупуваха, 
бяха на баснословно ниски цени и с голям процент шкарто.1 
От друга страна, цените на индустриалните стоки бяха високи. 
Подчертаният стремеж да се запазят високите монополни цени 
се прояви не само в цените на захарта (48 лв.), гу мените цървули 
и др., но дори и в цената на хляба. Така, докато през 1930 г. 
тютюнът достигна 8-10 лв. килограм, хлябът в Неврокоп

1 Процент от тютюна, който се вземаше безплатно.
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отначало се продаваше 12 л в. Търговията с брашно беше в ръ
цете на двама капиталисти, които,възползувайки се от факта, 
че краят не произвежда храни, поддържаха високи цените 
на брашното, въпреки че то слабо се продаваше и народът гла
дуваше. Мизерията в Неврокопско беше неописуема.

Безработицата беше пълна. Тютюноработниците поголовно 
бяха без работа и, разбира се, без хляб. Занаятчиите не полу
чаваха поръчки.

Държавните каси също бяха празни. Приходите намаляха. 
Дори и най-бруталният натиск от страна на бирниците да съ
берат данъци чрез разпродажба на имуществото на данъко
платците не помагаше, защото нямаше кой да купи това иму
щество. Учителите получаваха заплатите си с три-четири месеца 
закъснение. Имаше и такъв случай, когато спестители иска
ха да теглят от влога си, но пощата или Популярната банка 
нямаха какво да им дадат.

Но трудното положение на народа стана допълнителен из
точник за забогатяване на някои лица. Хората на фашистката 
ВМРО, в чиито ръце бяха и властта, и търговията, правеха 
редица спънки на идващите търговци или влизаха в сговор с 
тях. Говореше се, че народният представител и тютюнотър
говец Филипов от Не врокоп, извикал един появил се в око
лията търговец на тютюни и повел с него твърде кратък 
разговор. „Колко тютюн искаш да закупиш? Каква цена да
ваш? Ако ти е мил животът, напускай веднага района, а тол
кова тютюн на тази цена ще получиш франко София.“ И 
този търговец благодарил за изгодната сделка и си заминал. 
След това извергът Филипов закупил от гладуващото населе
ние на безценица договореното количество тютюн.

Първо учителствуване

При създалите се взаимоотношения с фашистката ВМРО не си 
правех илюзии, че ще ми дадат някъде учителско място. За
това се обърнах към Министерството на просвещението, откъ- 
дето направо назначаваха учителите в граничните села. В 
министерството ние имахме опора в лицето на началника на
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основното образование Аспарух Чучулайн — демократичен, 
честен и смел човек.

Облечен в износената си шаечена куртка още от V клас на 
гимназията, която на това отгоре беше ушита безобразно от 
неправоспособен шивач, със съвсем тясна и задушаваща ме яка 
и окъсели ръкави, обут в гуменици, отидох в София. Като ме 
видя, чичо ми Самуил извика: „ Лелеее, та така ли ще отидеш 
в министерството?“ Той ме отведе на ул. „Пиротска“ и под не
гова гаранция от един магазин си купих костюм, а от друг — 
обувки на кредит, които впоследствие изплатих. Това бяха пър
вите ми прилични дрехи и обувки.

На другия ден, вече със заповед за назначение—учител в 
с.Перица, Неврокопско,— се върнах в Банско и започнах приго
товленията си за заминаване. Още в София по Аврам Личков— 
учител в с. Садово— съобщих на брат ми Михаил, който също 
беше учител в съседното гранично село Петрелик, кога да ме 
чака в Неврокоп. Договорих се с един шофьор на товарна кола 
баща ми да натовари багажа ми, а аз да ги причакам извън 
Банско, за да не ме видят накъде отивам, преди да сме се съ
брали с брат ми. В една черга бях завил две пушки за двама ни.1

Баща ми откара с магарето багажа, за да го натовари на 
камиона, а в къщи стана раздялата с майка ми, при спомена 
за която винаги настръхвам.

Като си запасвах пистолета, който криех зад иконата, 
майка ми ме прегърна, целуна и поглеждайки към пистолета, 
изрече страшна клетва: „Няма да ти простя майчиното мляко, 
с което съм те кърмила, ако ти изпадне от ръката, преди да е 
паднала главата.“ Аз се обърках. Добрата ми майка искаше 
да ме предпази от опозоряване, ако поради малодушие трепне 
ръката ми. Едва когато седях на чувалите в камиона на път 
за Неврокоп и премислях, разбрах подбудата на тази майчина 
клетва.

Съгласно уговорката брат ми ме чакаше в Неврокоп. На
товарихме багажа на магарето, което той беше наел, и тръгнах
ме за с. Петрелик. Той ме запозна с обстановката. Даде ми 
указания как да се държим и работим с войниците от гранич
ните постове и населението и се договорихме как да действу
ваме при нужда. Даде ми и литература, получена по линията 
на ЕШРО (обединена).1 2

1 Пушки тогава имаше почти във всяка къща, разбира се, скрити.
2 Организация на прогресивните македонски среди, която беще под 

ръководството на БКП.
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На другия ден сутринта заминахме за с. Перииа. Бакьо1 
веднага се зае да заведем, макар н малката книжнина която, по
ради факта, че бях и „главен учител“, трябваше да водя аз. 
След това направихме учебния план, заведохме учителския 
дневник и записахме учениците. На обяд гостувахме на вой
ниците от осми граничен пост, който беше съвсем близко. Съ
гласно тогавашните наредби се зачислих към поста на хляб и 
някои други продукти срещу заплащане. Вечерта спахме 
заедно и дълго си приказвахме за страшния хал на това 
население.

Село Перица беше типичен пример на всеобща сиромашия. 
Уличките — тесни. Къщичките — притулени, без прозорци 
към улиците, покрити с каменни плочки. За разлика от с. Пе- 
трелик, където половината от жителите бяха бежанци и се бяха 
устроили набързо в къщички от плет, тук повечето от тях бяха 
иззидани от камък и глина. Оградите бяха също от камък — 
суха зидария и отчасти плет. В селото нямаше никакъв дюкян, 
пито кафене и нямаше откъде да се купи дори кибрит. Кадъ
ните носеха вода за пиене от чешмата на пътеката за с. Петре- 
лик на 500—600 м, а за пране имаше кладенец под самото село.

Земята беше малко и много бедна. Част от нея останала в 
Гърция, отрязана от границата, която минаваше на 300 метра 
южно от селото.

В селото имаше 26 магарета и три мулета (мулетата бяха 
на чорбаджиите Салих Балджи и Курт Хасан и на единствения 
българин Бекяр Георги). Те бяха основното транспортно сред
ство. Нямаше нито една кола с четири колелета.

Единственото, което перичани имаха в достатъчно количе
ство, бяха въшките.

В селото се произвеждаха тютюн, малко жито и царевица. 
Скотовъдството, макар и да се считаше основа на поминъка, 
беше бедно. Хората имаха малко едър рогат добитък и по пет- 
шест овчици, на които поради лошо хранене напролет вълната 
окапваше и ги завиваха със скъсани черджета, за да не умрат 
от студ. Само двамата чорбаджии имаха сено (от училищните 
ливади, които наемаха) и големи стада овце и кози.

Независимо от голямата сиромашия, вместо да имат някои 
привилегии като гранично село, жителите му бяха отрупани с 
ангария и задължение да хранят всички пристигнали в селото

1 Бакьо (батьо, батко) — обръщение към най-големия брат
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хора на властта. От ангария бяха освободени само чорбаджиите, 
и то не без подкуп. Селяните извършваха безплатно следното:

— превозваха с 26-те магарета храните и другото иму
щество на граничната застава от шосето при с. Садово до 
граничния подучастък в с. Теплен;

— поддържаха телефонната линия по същото трасе;
— снабдяваха с дърва два гранични поста (8-и и 9-и) и гра

ничния участък в Неврокоп. Само за последния всеки беше 
длъжен да набере и откара с магарето си до с. Садово пет ку
бика дърва, което можеше да се изпълни за не по-малко от две 
седмици.

Освен това за началника на заставата се събираха яйца, 
масло, мед, даваха се агнега и пр., за да го омилостивят да не 
ги наказва и глобява, когато прескачат или доближават гра
ницата1. Мине не мине ден, фелдфебелът изпрати или чаршаф 
да му го напълнят с вълна, или кошница за яйца, или друго 
нещо и кехаята тръгваше от къща на къща.

Не оставаха назад и другите представители на властта. 
Като скакалци идваха в селото ту лесничеят с горските, ту 
ветеринарният пазач или митническият. Водеха по няколко 
кучета, ловуваха по няколко дни, но никой не носеше храна 
нито за себе си, нито за кучетата. Всичко даваше селото. И 
всичко това в условията на черните допълнителни данъци, на
лагани от ВМРО и страшната, всичко съсипваща капитали
стическа криза, когато тютюнът не беше продаден от две години. 
Селяните така бяха свикнали с хала си, че се бояха от тези, 
които не искаха да им вземат нищо, считайки ги за несго- 
ворчнви и че ще ги „разсипят с глоби“, както те се изра
зяваха.

Нова дреха и обувки бяха рядкост в това село. От всички 
деца само тези на чорбаджиите Салих Балджи и Курт Хасан 
имаха кондури, а детето на Арабаджията имаше цървули. 
Останалите ходеха боси и по налъми дори и през зимата.

Училището беше открито през 1927 г. То бе пристроено 
към джамията на етаж и половина и имаше една класна 
стая и една канцелария, в която живееше учителят. Но тур- 
ците имаха отрицателно отношение кьм българското училище 
и правеха всичко, за да заставят учителите да избягат, вклю
чително като ги плашеха с разни духове. На петата година

1 Границата се минаваше кой кога си иска. Дървата се събираха в 
гръцка територия. Пресичаха и стадата, понеже там имаше повече трева.

29



от съществуването му, разбира се, с големи прекъсвания, аз 
бях петият му учител.

Още първия ден ми донесоха вечеря и определиха реда — 
коя къща кой ден да ме храни. Извиках председателя на училищ
ното настоятелство стария Балджи и, разбира се, чрез превод- 
чик му казах, че сега ще приема храната, за да не обидя гос
топриемните селяни, но повече няма да приемам базплатна 
храна, защото ще получавам заплата и съм зачислен на хляб 
към граничния пост. Той се опита да ме убеди, че това си е 
редно, но аз му казах, че е време да се разтури този ред.

На другия ден Кючук Юсеин ми донесе кюпче с мляко. 
Понеже отказах да го взема, той го остави и побягна. Тогава 
излях млякото и му извиках да дойде да си вземе поне кюпчето. 
Това изплаши селяните, защото значеше, че ще бъда неподку
пен и ще им налагам глоби, когато децата отсъствуват от учи
лище.

Вечерта останах да нощувам сам, но от първите впечат
ления, пък и страдах от безсъние, дълго не можах да заспя. 
Някъде след полунощ усетих, че гредите на тавана на учител
ската стая заскърцаха. Някой ходеше от греда на греда и нещо 
мърмореше. Явно бе, че започва плашенето, че някой се е про
мъкнал през джамията на тавана на училището.

Няма да крия, че косата ми се изправи. Пушката беше до 
леглото, но се поколебах дали да стрелям по посока на скър
цането. Ами ако убия човека? Ходенето по гредите внезапно 
спря. Затова пък на перденцето на прозорчето откъм чардака 
се открои сянката на човешка глава, която бавно се издигаше 
нагоре и също нещо мърмореше. Явно бе, че този на тавана не 
е сам и действията им са съгласувани. Някаква младежка дър
зост ме обзе и хванал здраво ловджийския си нож, който също 
беше на масата, изчаках, когато гредите отново заскърцаха, 
леко се измъкнах от леглото и се опитах внезапно да отворя 
вратата и хвана „духа“, който беше откъм чардака. Но той беше 
млад и пъргав човек и вместо да слезе по каменните стълби, 
като сръндак скочи направо долу и избяга.

Цяла нощ мислих какво да предприема. На другия ден из
виках председателя на училищното настоятелство, ходжата и 
кехаята Юсеин, който знаеше български. Показах им пушката. 
Те й се възхищаваха: „Алемано тюфек!“ (германска пушка). 
Казах им, че тя може да пробие и гредите и като им разказах 
за случилото се през нощта, твърдо предупредих, че при втори 
случай ще стрелям. „Аллах — каза старият Балджи, — са- 
кън, даскале, това е дух. Тук са гробища.“ И посочи през про-
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зореца. Аз потвърдих решението си да стрелям по тоя „дух“ и 
той не се появи вече.

След няколко дни събрах училищното настоятелство, за 
да се договорим както по чистенето на училището и отоплението 
му през зимата, така и по някои други въпроси. Виждайки, 
че реколтата още не бе прибрана, попитах докога са им нужни 
децата. Договорихме се до 15 октомври в училище да идват 
само първолаци, но след тази дата никой да не отсъсгвува.

Този мой жест ги предразположи. Някои и особено по- 
младите започнаха да идват на „моабет“ в учителската стая. 
Аз използувах тези разговори и макар и бавно редът да се 
работи ангария и за неща, за които има кредити, които потъ
ват в джобовете на началствата, и да се храптутят разни иляч- 
каджии полека-лека се рушеше. Хората ме обикнаха. Мра
зеше ме само кметският наместник Салих Балджи.

В ежедневната си дружба с войниците използувах прогре
сивната литература, която ми даваше брат ми Михаил, и чув
ствувах как те все повече се привързваха към мене. Започ
наха да ми разказват своите ранни спомени от Септемврийското 
въстание в Пазарджишко и последвалите го събития. Войни
ците безрезервно бяха на моя страна. А началниците им и най- 
вече началникът на заставата мразеха и мене, и особено брат 
ми заради доблестното му държание и голямото му влияние 
сред граничарите, прогресивните учители и населението.

В с. Перица не останах дълго. През месец февруари, след 
като цял ден преследвах ранен глиган, простинах и лежах в 
с. Петрелик при бакьо. В това време той отиде до с. Долно 
Сенгартие и се върна със силни болки в стомаха, получени от 
подхлъзване. Веднага взехме мерки да го откараме в болницата 
в Неврокоп. С коня на Мехмед Али аз отидох в с. Садово за 
кола. Но по пътя, подплашен от далечен вълчи вой, конят се 
разигра. Едва го удържах, изпотих се и простинах още по
вече.

Бакьо беше опериран от продажния и лаком за пари док
тор Караиванов, който го отрови с голяма доза наркоза.1

Болен от бронхит, аз лежах на съседното легло до бакьо. 
Сърцето ми се късаше, но какво можех да помогна? Ние с баща

1 Топа не можеше да се докаже и аз никому не бях казвал, че това 
е нарочно. Но непосредствено след 9 септември 1944 г. случайно срещнах 
този лекар в София пред Народния театър. Той веднага избяга, което 
потвърждаваше гузната му съвест.
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ми разтривахме изстиващите му крайници. Когато бакьо каза 
на съседа по легло „Бай Иване, аз си отивам“, баща ми 
изтича да извика брат ми Драгосин — ученик в педаго
гическото училище, за да се видят, докато е жив. Но не успяха. 
Краят настъпваше бързо. В пълно съзнание бакьо редеше бавно, 
с големи паузи дума след дума: „Не се боя от смъртта. Никой 
няма да я избегне. Жалкото е, че си отивам толкова рано и не 
можах да направя нищо за родителите си, за бедните хора, 
които толкова обичах, че не можах да участвувам. . и после 
нещо неразбрано, страшно изхъркване и — край.

Баща ми и брат ми Драгосин пристигнаха точно в този 
момент. „Ех, синко, та я се надах ти да хвърлиш пръст на очите 
ми, а не я на тебе“ — изрече с горест баща ми и зарида.

Състоянието ми се влоши. Затова на погребението в Бан
ско отидох само до черквата. В словото си Динко Молеров из
тъкна какъв голям математик би станал бакьо. А Никола Вап- 
царов, покрусен, че е загубил най-свидния си другар, произ
несе такова прочувствено слово, че покърти всички.

Поради тежкото си заболяване и объркаността на родите
лите ми останах да се лекувам в къщата на вуйчо ми Борис 
Икономов. Тук често ме посещаваше Динко Арабаджиев. До
насяше ми книги, като „Железният поток“, „Десетте дни, които 
разтърсиха света“ и др. Вуйчо и вуйна положиха големи грижи 
за мене и през март започнах да слизам на двора и в дюкяна им.

Веднъж в дюкяна видях, че вуйна ми къса от последните 
страници на една книга и завива в листовете боя. Обърнах кни
гата — беше „Държавата и революцията“ от Ленин. За тази книга 
през лятото на 1931 г. ходих пеш в Чепино при Васил Сотиров, 
а той отиде в Пазарджик, за да ми я донесе. Заедно с Динко 
и Никола Арабаджиев, Михаил Ковачев и Коце Бараков ние 
я разделихме на коли, преписахме я на ръка и я върнахме. 
А сега с листа от същата книга пред очите ми завиват по за 
1 лев боя. Постарах се да не изразя учудването си и спокойно 
запитах: „Как е попаднала тази книга у вас?“ Вуйна ми с из
вестно безразличие отговори: „Тя е останала от Владо.1 Тук 
има цял долап такива книги.“ Под претекст, че търся книгата 
„История на западноевропейската литература“ от Кохан, аз 
я помолих да ми покаже този долап.

1 Владо Седлосв — едни от най-младите и най-талантливи ръководи
тели на Септемврийското въстание 1923 година, загинал като емигрант 
в СССР. Той е живял в тази къща.
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Това беше истинско съкровище — „Капиталът“, „Анти 
Дюринг“, „Произход на частната собственост“, „Развитието 
на монистическия възглед върху историята“ от Плеханов, 
„Какво да се прави“ от Ленин и много други книги, брошури 
и списания. По предварително обмислен план — по две-три 
книги на един път — изнесох всичката марксическа литера
тура.

След оздравяването ми със застъпничеството на вуйчов
ците ми на 1 април 1932 г. бях назначен учител в Банско.

Първи прояви, 
ръководени от партията

През 1931 година Никола Парапунов беше възстановил пар
тийната и комсомолската организация в гр. Разлог. С помощта на 
интернираните тогава в града партийни функционери друга
рите Васил Калчев и Жак Натан той се беше свързал с ЦК, 
който впоследствие беше възложил на Никола Парапунов да 
изгради окръжен комитет на партията и комсомола в Разлог.

Никола Парапунов и Кръстю Стойчев бяха започнали да 
създават организации и в другите селища на околията и -бяха 
установили връзки с горноджумайските и неврокопските дру
гари. На организираната от тях конференция в местността 
„Бяла река“ през 1932 г. делегат от Банско е бил един от 
основателите на партията Методи Кацаров.

От Динко Арабаджиев, който дотогава беше ръководи
тел ма комсомола в Банско, ми беше известно, че в Разлог 
трябва да се свържа с Кръстю Стойчев. С него ни свързваше 
стара дружба като деятели на въздържателното дружество.

Още първия неделен ден отидох при Кръстю Стойчев 
в Разлог. Той ми даде маркс-ленинска литература — цялото 
издание на „Народна просвета“ и библиотека „Ехо“. Тъй като 
Динко Арабаджиев беше студент и си беше заминал, на тази 
среща аз получих задачи напрано от ОК на комсомола. И 
макар и по-рамо да съм живял активен политически живот, 
този момент считам за начало на организираната ми работа 
в комсомола, а след това в партията.
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Първи май 1932 година — 
героична проява на банскалии

Една седмица преди Първи май отидох в Разлог и се срещ
нах с Кръстю Стойчев и Никола Парапунов. Те ми дадоха по
зиви, напечатани на примитивната печатница на ОК на пар
тията с букви от гьон, които да разпръснем през нощта срещу 
Първи май. Дадоха ми указания и сами да си изготвим лозунги. 
Още ми е пред очите грейналият поглед на Парапунов и въз
торгът, с който рисуваше картината как ще осъмне околия
та с развети червени знамена и осеяна с позиви.

На другия ден заедно с Михаил Ковачев и брат ми Дра- 
госин започнахме да готвим лозунги. На голяма фотографска 
хартия изрязвахме „Да живее БКП“, „Да живее СССР“, 
„Долу кървавата ВМРО“. След това с голяма бояджийска четка 
с червена боя мажехме върху шаблона и върху нарязаната 
хартия се отпечатваше лозунгът.

Първи май 1932 година съвпадна с първия ден на рели
гиозния празник Великден. Разпределихме се кой къде да 
разпръсне позиви, като главно ги пускаме не по улиците, а 
в дворовете. За алиби решихме да влезем в черквата.

Когато вече си бях изпълнил задачата и влязох в черк
вата, богомолците със свещи в ръка вече я обикаляха. Влях 
се в потока. Хрумна ми да пусна и тук някой позив. Получи се 
забавна картина. Някои взеха попадналите им позиви и вместо 
да слушат черковното пеене, на светлината на свещите ги че
тяха. Тогава забелязах, че освен нашите, хората четяха и 
други позиви — печатни и по-големи. Те бяха на легалната 
БРП, донесени ог младежи, които учеха в София и Кюстендил.

Фашистката ВМРО беше взела строги мерки да не до
пусне срещу Първи май да се разпръснат позиви. По улиците 
на двойки сновяха техни хора, а по тъмните ъгли бяха раз- 
ставени най-верните им привърженици. През нощта те бяха 
успели да заловят някои от учениците, а нас никой не ни видя.

Сутринта с Михаил Ковачев бяхме арестувани от ВМРО 
по подозрение. Затвориха ни в общинското управление на 
третия етаж в стаите откъм двора. След малко докараха и 
братовчед ми Лазар Ив. Икономов. Това ни учуди, защото 
знаехме, че той не е комунист. Но въпреки това ни държаха 
в отделни стаи, всяка от които се пазеше от отделен въоръжен 
човек на ВМРО.
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Заловените през нощта бяха затворени в Бизевата къща1 
в долния край на Банско. Учениците бяха подложени на 
жестоки побоища. С особено настървение следователите 
на ВМРО се стремели да открият кои са разпространили 
печатаните в околията позиви, защото тези позиви по безспо
рен начин доказваха, че Септември е жив, че комунистите от 
околията имат своя нелегална партия. Но арестуваните уче
ници нищо не знаеха.

Независимо от това случаят беше изгоден за фашистката 
ВМРО да се разправи с нас за бойкота на Македонската мла
дежка организация за това, че двамата с др. Ковачев бяхме 
в центъра на групата младежи, която решително се бори против 
тях. Те заставиха арестуваните ученици да подпишат пред
варително написаните лъжливи показания за нас, които да 
им послужат като основание. А нас не ни разследваха. На
вярно чакаха нощта.

Близките ни и голяма част от младите интелигенти, които 
още не бяха обвързани с михайловистите, се надигнаха в 
наша защита. Те помолили да ни освободят, но големците от 
ВМРО отказали под претекст, че не сме разследвани.

Въпреки че членът на ЦК на ВМРО Жоро Настев флир
туваше с младите интелигенти в Банско, стремейки се да ги 
приобщи безрезервно към фашистката ВМРО, неговите под
чинени не изпълниха молбата им.

Само кметът на Банско Вакан Ваканов, който беше най- 
верният човек на ВМРО, дойде да говори с нас и да ни преду
преди да не се опитваме да отричаме, „защото насилието, вед
нъж извършено, не се връща“. Ясно беше, че нашите приз
нания им бяха нужни. Още при този разговор той заяви, 
че братовчед ми Лазар навярно е невинен, но за нас двамата 
имали неопровержими доказателства.

След това приложиха още един трик. Пазачите се съгла
сиха да ни съберат за малко в една стая, та да си кажем по 
нещо, но и той се провали.

Късно следобед, когато хорото беше в разгара си, един 
от хората, които ни пазеха (Димитър Цаков), излезе да донесе 
храна за пазачите и за нас. Той беше казал на нашите близки и 
приятели къде се намираме. По техен призив тържеството се 
превърна в бурен митинг. Мъже, жени, деца се струпали

1 Къщата на Милущ Бизев, която много често служеще за арест.
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пред общината и поискали от големците на ВМРО да бъдем ос
вободени незабавно.

За да изплашат народа, ръководителите на ВМРО до
веждат въоръжени униформени четници. Но множеството още 
повече се възбудило и зашумяло. Ръководителите на ВМРО 
били принудени веднага да започнат следствието. Народът не 
допуснал палача Лазар Думанов да влезе при нас и преду
предил следователите да бързат с разследването и ако се чуе 
глас, ще извършат насилие, заедно с нас и те ще полетят във 
въздуха.

Ние, арестуваните, не чувахме нищо, освен тъпаните, до- 
като имаше хора. Но по непонятния шум отвън, по увеличава
нето на въоръжените хора и по държанието им се чувствуваше, 
че става нещо.

Нръв разследваха мене. Пияни, пладнешките убийци 
Стоян Катошев и Борис Божков се опитаха от самото начало 
да ме сплашат. Аз току-що се бях дигнал от продължително и 
тежко боледуване и бях много слаб. Може би и затова започ
наха от мене, предполагайки, че няма да намеря сили да се 
съпротивявам. Но аз бях премислил всичко. Изхождайки от 
положението в нашия край, не допусках, че ще изляза жив, 
още повече ако призная, и реших да се държа твърдо и да
же дръзко.

От обвиненията, които ми предявиха, уж потвърдени от 
показанията на арестуваните от цялата околия, ми стана 
ясно, че те нищо конкретно не знаят, освен че ме смятаха за 
комунист. Това събуди надеждата ми, че ще се откопча жив 
ог ръцете на палачите. Те няколко пъти ме поваляха на зе
мята, без да ме удрят, с при готвеното, за целта дърво. През това 
време вратата се отвори и през нея видях как един от въоръжени
те четници сви юмрук, от което разбрах „дръж се“. Дързостта ми 
се увеличи. Съскащи от злоба, следователите ми поднесоха 
за подпис протокола за разпит. Той беше почти бял лист с 
няколко думи „Не съм и не знам“. I I навярно за да не изпра
щам протестни телеграми, те ме заплашиха, че ако кажа ня
къде, че съм арестуван и какво съм питан, ще отговарям с 
главата си. След това ме освободиха.

Не вярвайки на ушите си, аз изтичах по стълбите, за да 
не ме догонят. В долния край видях Михаил Ковачев, свален 
там навярно за да не слуша какво ме питат и как отговарям. 
Едва успях да му кажа „Небият“, а той с грейнало лицеми каза 
„Вън има митинг“ и пазачите хлопнаха зад мене вратата.

Отвън народът шумеше и се вълнуваше. Известните като



веселяци банскалии бяха разтурили празничното си веселие 
и не без риск поведоха такава решителна борба, за да спасят 
от инквизиции и кървава разправа своите съграждани. Те 
ме подеха още с излизането ми и първите им думи бяха: 
„Биха ли те, тяхната. . .“

Задавен от вълнение едва изрекох „Благодаря ви, братя“ 
и придружен от баща ми и няколко другари, тръгнах към дома. 
След малко беше освободен и Миле Ковачев.

Тази героична проява на народа в Банско оказа огромно 
влияние за по-нататъшното ми революционно възпитание. 
Това ме накара още по-горещо да обикна тези загрубели от 
черния труд и суровите условия хора, още повече да вярвам 
в непреборимите сили на народа.

Въпреки заплахата, че ако кажем някъде за нашето 
арестуване, ще отговаряме с главите си, още на другия ден 
ние изпратихме протестни телеграми до вестниците. Навярно 
поради цензурата те не ги отпечатаха.

Протестът на 26-те учители

Още през месец февруари 1932 г. беше жестоко бит учи
телят Петър Попов от с. Баня заедно с други селяни за това, 
че при посочването кандидати за общински съветници взел стра
ната на онези, които искали сменянето на старите съветни
ци, посочени от фашистката ВМРО.

На 4 май, на връщане от традиционния сбор в полите на 
Пирин, без всякакъв повод беше отделен встрани от пътя и 
бит жестоко от органи на ВМРО Георги Прангов от град Раз
лог.

По повод нашето арестуване и побоищата над двамата учи
тели по инициатива на околийския комитет на партията беше 
изготвен и подписан от 26 учители протест, известен в исто
рията като „протест на 26-те учители от Разложко“. Той беше 
изпратен до Министерството на народното просвещение и до 
всички вестници.

След като се разобличаваха зулумите на фашистката ВМРО. 
протестът завършваше така: „От изложеното, макар н само 
една брънка от веригата произволи, се вижда при какви усло-

37



вия е поставено да работи учителството в този край. Ние смя
таме, че училищните власти са длъжни да защищават правата 
и интересите на учителя. Затова, протестирайки високо, ние 
искаме: 1. Анкета на случаите. 2. Наказване виновниците.
3. Спиране терора над учителите.“

Протестът беше подписан от:
1. Кръстю Стойчев (от гр. Разлог)
2. Атанас Ал. Попадиин (от гр. Разлог)
3. Георги Д. Прангов (от гр. Разлог)
4. Янко Б. Янков (от с. Баня)
5. Лазар Ив. Калоянов (от с. Долно Драглище)
6. Никола Ив. Рачев (от с. Баня)
7. Петър Губеров (от с. Баня)
8. Никола Караджов (от с. Долно Драглище)
9. Иван Копанарски (от гр. Разлог)
10. Лазар Бучков (от с. Добърско)
11 Петър Костов (от с. Баня)
12 Ге расим Донев (от с. Баня)
13. Крум Пунев (от с. Баня)
14. Крум Хаджирадонов (от гр. Банско)
15. Костадин Молеров (от гр. Банско)
16. Борис Хаджирадонов (от гр. Банско)
17. Михаил Ковачев (от гр. Банско)
18. Никола Арабаджиев (от гр. Банско)
19. Дветко Колчагов (от гр. Банско)
20. Милуш Хаджирадонов (от гр. Банско)
21. Петър Прангов (от гр. Разлог)
22. Костадин Бараков (от гр. Банско)
23. Прифан Тумбев (от гр. Разлог)
24. Костадин Радушин (от гр. Разлог)
25. Атанас Попкостов (от гр. Разлог)
26. Борис Колчагов (от гр. Банско)

Отчитайки особено тежките условия в нашия край, 
протестът беше в много въздържан тон, големците от 
ВМРО пак побесняха. Защото този протест беше смела поли-
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тйческа акция, ярък пример на продължаване революцион
ните традиции на българските учители в нашия край, които 
бяха в първите редици на борбата против турското робство, 
в борбата за създаване организации на БКП и взеха активно 
участие в славното Септемврийско въстание 1923 година.

Още повече се разяриха те, когато протестът прехвър
ли границите на България. Той беше отбелязан от юго
славската, чехословашката, съветската, френската и други 
преси. А известният френски писател Анри Барбюс по този 
повод писа гневни думи против фашистката ВМРО. Цензу
рата не допусна българските вестници да го печатат. Само 
вестник „Народ“, орган на широките социалисти, които ис
каха да спечелят учителските маси, излезе с кратко съобще
ние за него.

Началникът на основното образование в Министерството 
на народното просвещение Аспарух Чучулайн от Банско беше 
противник на фашистката ВМРО. Той изпратил протеста на 
учителите в Министерството на войната с молба да се направи 
анкета и военните да поемат защитата на учителите от нашия 
край. Това показа, че останалите държавни органи и спе
циално Министерството на просвещението бяха безсилни, 
а Министерството на вътрешните работи се беше окончателно 
разобличило със сътрудничеството си с фашистката ВМРО. 
От друга страна, това показа, че някои, в това число и такива 
умни хора като Аспарух Чучулайн, все още са вярвали, че вой
ската ще се противопостави на ВМРО. Това убеждение се 
подхранваше от изискването на отделни офицери, но те не 
определяха политиката на двореца.

От Министерството на войната по съответния ред протестът 
беше изпратен във войсковото поделение в Разлог и беше въз
ложено на един поручик да проведе анкетата. Един ден всички 
учители, подписали протеста, бяхме извикани в казармата в 
Разлог. След като ни каза, че на него е възложено да проведе 
анкетата, поручикът заяви, че безспорно войската ще гарантира 
нашата безопасност, защото „не може да се търпи такова по
ложение— държава в държава“. Че ние сме длъжни да напи
шем всичко, което знаем за издевателствата от страна на ВМРО 
над учителите.

И не само защото тези сведения на бяха предназначе
ни за пресата, а и защото ние вече официално бяхме започ-
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нали борбата срещу ВМРО, в писмените си показания всички 
поотделно посочихме много повече факти. Но след като събра 
нашите писмени показания, поручикът замина за Банско с 
файтона на командира на поделението и в къщата на Борис 
Колчаков — Ключерката, беше приет от члена на ЦК на 
ВМРО Жоро Настев и пълномощника на ЦК за Разложка 
околия Динко Василев. Така те имаха вече всичко, което им 
трябваше, за да определят отношението си към нас. Не след 
дълго стана известно, че четирима от нас са осъдени на смърт, 
а останалите на побой по „25 тояги на голо“ и изгонване от 
окръга.

Неволята учи
Получи се съобщение, че на 12 юли чичо ми Кастадин, който 
беше отишъл в София, по спешност е опериран в болница 
„Руски червен кръст“. Отидох да го видя. Със себе си взех и 
2600 лева, събрани от другарите в Банско — фонд „Проле
тарска преса“1, за да ги предам в редакцията на в. „Ехо“.

В болницата се срещнах с чичовия шурей Борис Николов 
от село Белица и още там се уговорихме да се върнем заедно.

Същия ден отидох и в редакцията на в. „Ехо“ да предам 
парите. Там се срещнах с редактора му Васил Калчев, който 
остави в мене незаличими впечатления. Той беше образец 
на всеотдайност на делото на нашата партия, образец на ко
мунист.

Ние отдавна не сме чели нашата преса. Можете ли да 
ми съберете вестник „Ехо“ и „Поглед“ от една-две седмици? 
За нас долу всичко е ново — казах аз.

Знаейки добре, че през този период органите на ВМРО 
често най-официално претърсваха автобуса и багажа на път
ниците, за да не допускат да се внасят в нашия край прогре
сивни вестници и литература, той прояви грижа към мене и 
каза:

— Добре. Но ти ли ще ги носиш? Няма ли да ге обискират 
я в Горна Джумая, я в Банско?

1 По указание на ОК средствата се изпращаха направо в редак
цията и често във в. „Ехо“ имаше съобщения откъде какви суми са постъ
пили.
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Ще ги пробутам някак си — отговорих аз.
Тогава той извика един слаб, бледен мъж и му поръча 

да ми направи пакет с исканите вестници и отново загово
рихме за нашия край. Извадих парите и му казах, че това 
е за фонда „Пролетарска преса“ от другарите от Банско. Очите 
на Васил Калчев светнаха. Той изрази радостта си не само от 
факта, че другарите от нашия край подпомагаха своята преса, 
която поради цензурата и честото конфискуване на цели броеве 
беше в тежко финансово положение но и от това, че тази помощ 
беше дошла навреме.

— Знаете ли, че ние не можехме да платим дори заплатата 
на този печатар? каза той, като кимна към току-що влез
лия другар.

На другия ден, седнали един срещу друг в автобуса, ние 
с Борис Николов пътувахме за Банско. На колената си дър
жах пакета с вестниците и обмислях какво да правя с него, 
че да не попадне в ръцете на хората от ВМРО.

- Защо не поставиш този пакет отгоре? — ме попита 
Борис, посочвайки поличките за ръчен багаж в автобуса.

— Страх ме е да не падне. Вътре има ампули с проявител.
Ако се счупи някоя, ще ми развали фотохартията — казах 
аз, за да се разбере, че това са фотоматериали. И изпол
зувайки силното раздрусване на автобуса, добавих: Виждаш
ли как се люлее?

— А куфар нямаш ли?
•— Имам и е празен,но нали знаеш шофьорите как ги хвърлят 

Нямаш ли място в твоето ръчно куфарче? — зададох аз вне
запно хрумналия ми въпрос. Наистина по-хубаво от това ре
шение нямаше.

-— Има. И той е празен.
За да нему хрумне да ми предложи нещо друго, аз веднага 

станах, свалих от иоличкага голямата му кожена чанта-ку
фар и му я подадох. С това направо му се натрапих. След като 
той прибра пакета в нея, отново я поставих на мястото й.

„Сега нека си обискират, колкото си искат — със задовол
ство помислих аз. — Борис Николов е сват на Поиаврамови 
от Благоевград.Той се похвали, че се е обадил но телефона. Значи 
ще го посрещнат и ще го поканят в къщи или най-малкото няма 
да го обискират.“

И стремейки се с нищо да не изменя поведението си, вече 
спокойно пътувах нататък.

В Горна Джумая няколко души от семейството на Полав 
рамови посрещнаха Борис Николов, взеха му багажа и го
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поведоха към тях. Те дори се погрижиха да задържат авто
буса, та да може той да обядва. В същото време багажът на ос
таналите пътници, в това число и моят куфар, беше основно 
проверен. Л пакетът със забранените за окръга вестници 
беше в дома на този, по чието разпореждане се правеха обис
ките .

По пътя се правех, че съм забравил за пакета. Дори ко- 
гато стигнахме в Банско, къдетотози път нямаше претърсвания, 
грабнах куфара си и нарочно се заговорих с Никола Ара- 
баджиев, а след това отидох в къщата на чичо да си взема па
кета.

— Много се извинявам, бай Борисе, че те накарах да ми 
носиш багажа и в Банско. Забравих. Чак когато си отидох, 
се сетих.

Нищо. Той не е тежък — каза Борис и ми подаде па
кета.

Поблагодарих му, повторно се извиних и побързах да си 
отида, за да раздам вестниците на другарите.

В администрацията, армията и особено в системата на 
учебното дело имаше и честни и смели хора, които осъждаха 
действията на ВМРО, подкрепяха ни и ние продължихме 
борбата. Аспарух Чучулайн и окръжният училищен инспектор 
Панов се споразумяха, въпреки че ВМРО ще застави учи
телите, имащи постоянни места, да си подадат оставките, 
той да не ги приеме. Съгласно закона ге можеха да получават 
заплатата си в продължение на три месеца, макар и да не учи- 
телствуваха. Тези пък, които нямаха постоянни места и ги 
преназначаваха всяка година, в което число бях и аз, още 
на 15 септември да бъдат назначени на подходящи места в 
окръга, за да могат да встъпят в длъжност, след което и те да си 
подадат оставката. Това за нас имаше голямо значение не 
само затова, че ние формално оставахме учители въпреки 
волята на ВМРО, но в разгара на капиталистическата криза 
ние бяхме обречени и на гладуване, докато се устроим на 
работа.

Скоро ВМРО започна да изпълнява присъдите. Предупре
дени от местен човек (Янко Боянов), Никола Рачев и Петър 
Попов от с. Баня избягаха в Лъджене. Заловените КрумПунев, 
а след това и Петър Губеров бяха бити с тояги и предупредени 
да напуснат окръга. Във връзка с разпръснатите на 1 август 
позиви към 5—6 август беше арестуван, държан в Банско
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около десетина дни и бит жестоко Лазар Калоянов от с. Долно 
Драглище. След това бяха заловени и бити Лазар Вучков и 
Никола Караджов. Над всички беше изпълнена и присъдата — 
25 тояги на голо. Това беше вече сигнал за другите да се спасяват.

През същото лято стана провал и по линията на ВМРО 
(обединена).

Не си спомням през кой месец беше, но в с. Белица се 
провеждаше сбор на Македонската младежка организация. 
Поради възприетата от нас линия на бойкотиране на тази ор
ганизация аз не членувах в нея. Но Методи Кацаров изпол
зува случая да ме изпрати в с. Белица с писмо до Иван Саев, 
който беше арестуван от ВМРО и пуснат. Той искаше да раз
бере питали ли са го за другарите от Банско и дали той е 
казал нещо, за да вземат мерки.

Чрез учителя Шаламанов, който беше в комисията по 
настаняването, бях настанен у Иван Саев. Вечерта му 
дадох писмото и след като го прочете, поведохме разго
вор. Той ме гледаше гузно и уплашено. Вярно е, че познаваше 
почерка на Методи и нямаше основание да ме подозира, но все 
пак ние за пръв път се виждахме. Казах му:

— Ако искаш, можеш да им напишеш писмо да го занеса. 
Ако ли не, обади им се по друг човек, но в най-скоро време.

— Няма какво да пиша — смутолеви той. — Не са ме пи
тали нито за тях, нито за някой друг от Банско.

На другия ден се върнах преди тържеството да е завър
шило. Методи Кацаров и Коце Лалев ме чакаха с нетърпение. 
Казах им какво ми бе отговорил Иван Саев, че ми се ви
дя много изплашен и гузен и че май не каза истината.

Веднага след това Методи Кацаров беше заминал за Пет
рич и след няколко дни бе заловен и убит. Убит беше и Яким 
Цоков от с. Белица. Коце Лалев също беше заловен, но пуснат. 
Той бе бит по-рано и наплашен, та веднага направил признание. 
Казал беше за някои от тези, които са присъствували на сре
щата с Кавракиров1 в местността „Свети Георги“, източно от 
Банско. Единственото, което той направи добре, беше,1 че

1 През август 1931 г. в нашия край беше идвал Симеон Кавракиров — 
виден деец на БКП и секретар на областния комитет на ВМРО (обедине 
на) — и бе провел среща, на която са присъствували: от Банско —Никола 
Голев, Методи Кацаров и Коце Лалев; от Добринище — И вън Козарев и 
Георги Калинков и от Разлог — Атанас Тумбев.
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казал веднага за кого е направил признание. Тогава едва се 
измъкна Георги Калинков. Започнаха да бягат и някои дру
гари, подписали протеста, като Миле Ковачев и др.

Въпреки прекараното тежко боледуване, постоянните бол
ки в стамаха н физическата ми слабост освен нагана, който 
имах, аз запасах и парабелума, който ми даде Динко Данков, 
и реших ма всяка цена да остана да получа назначение, и то 
непременно в Банско. Това беше най-ярката демонстрация, че 
не признавам властта на ВМРО.

Разбира се, това не би било възможно, ако ние не чувст
вувахме подкрепата на народа, даже и на някои членуващи в 
македонската организация. Интелигенцията още не беше из
цяло на страната на ВМРО. Някои от местната върхушка 
бяха недоволни, че на ръководни места в околията и града 
бяха не те, а хора отвън, с изключение на малцина, като Борис 
Колчаков, Георги Цаковндр. А кметът Вакан Ваканов, който 
беше от бански произход, беше израснал и живееше в София. 
Противоречия имаше и сред част от търговците, че по-близките 
до ВМРО имаха по-голяма възможност да търгуват изгодно, да 
крадат дървен материал от общинската и държавната гора, 
а другата част нямаше такава възможност. Не случайно в 
кръчмата на младия търговец на дървен материал Колче Пум- 
палов не други, а буржоазните интелигенти направиха ка
рикатура на Борис Колчаков, като ги нарисуваха с волска опаш
ка и с краден труп на рамото, за което за известно време бяха 
арестувани от ВМРО. Това косвено ни помагаше, а отделни 
хора и пряко ни правеха услуги, като ни предупреждаваха 
за някои мерки на фашистката ВМРО.

През лятото на 1932 г. съм се излагал на най-големи опас
ности. И вместо да се вразумя, едва ли не си въобразих, че 
с моя пистолет ще респектирам хората от ВМРО.

Когато Михаил Ковачев избяга, аз го придружих до 
трудовашкия лагер над с. Белица, някъде под курорта 'Го
рици. Командир на трудовашкага рота, която работеше по 
пътя Белица Самоков, беше Михаил Чанджиев (Звън- 
чаров) от гр. Неврокои. Той беше бивш офицер и приятел 
на загиналия брат на Михаил Ковачев — Георги. За демо
кратичните си разбирания и действия в полза на прогресивни 
хора той беше уволнен още през 1924 (или 1925) година и не
прекъснато преследван. От-една година беше назначен в тру
дови войски.
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Михаил Чанджиев заповяда на един фелдфебел да отиде 
до Самоков по работа и да отведе дотам Михаил Ковачев. 
Аз останах в лагера. Там служеха като трудоваци Кръстю 
Стойчев, Атанас Попадиин и др. и трябваше да се срещна с тях.

През този ден трудоваците очакваха големи гости, които 
идваха на тържеството но случай откриването на пътя Самоков 
Белица. Лагерът блестеше. Палатките бяха измазани и бе- 
лоса!и.

Увлечен в разговор в бараката на началника, където бяха 
и племенниците му от Неврокоп, аз останах повече, отколкото 
трябва. И изведнъж някой каза'„Дойдоха.“ Всички се засуе
тиха. „Бягай в празната барака“ ми каза един. Изскочих 
и без никой да ме види, влязох в една от недовършените бараки. 
Там намерих кофа с вар, метла и като че ли специално за мене 
оставени изцапана с вар дочеиа горна дреха и книжна шапка. 
Престилката ми беше като по мярка, но шапката явно не бе за 
моята глава, затова я поставих „по ергенски".

Пръскайки с метлата по стените, за да се види прясно ва- 
росване, непрекъснато наблюдавах навън. И както винаги, 
заедно с големците от Министерството на войната и Министер
ството на благоустройството и пътищата, дошли отгоре, бяха 
и местните големци „революционери“. Те се надпреварваха 
да си оказват внимание. Разгледаха първите бараки и след като 
бяха предупредени, че останалите са празни, се върнаха и 
отидоха нагоре на мястото на тържеството.

Надвечер се състоя кратка сбирка с другарите Кръстю 
Стойчев, Атанас Попадиин и Иван Гулев, на която ние обсъ
дихме положението в Разложко и Неврокопско и получих ня
кои указания. Тръгнах си към Банско, още по-твърдо решил 
да остана колкото се може по-дълго време в родния си край.

Ние наистина се държахме, докато бяхме всички. Но един 
по един другарите напуснаха окръга. Останали бяха само 
част от другарите от гр. Разлог, където въпреки сговора с ко- 
мандуването на поделението македонските фашисти не можеха 
да се разпореждат така безогледно, както беше в Банско. Това 
много би дискредитирало ^войската и полицията.

Живеех полунелегално. Ходех по Пирин, по полето и в 
града, но в къщи се връщах винаги по светло. Винаги се дви
жех с брат ми Драгосин и други другари, зашото ми беше из
вестно, че искат да ме заловят жив. Около нащата къща пос
тавяха засади. Затова се налагаше да спя или вТфиятели, или 
в плевните на незаиодозрени съседи.

Един път излязох на разходка с братовчедката си Мария
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Младенова от София. Движехме се по главната улица. При 
мене дойде Борис Тасев, който не минаваше за прогресивен 
младеж, и ми каза, че в градината на баба ми, която се намираше 
срещу тяхната къща, във фасула на пръти има скрити хора. 
„Дълго ги наблюдавах през прозореца и рекох да ти кажа, па 
ти се оправяй по-нататък“ — завърши той и се отдалечи.

Ясно беше, че те са изучили, че се прибирам в къщи, преди 
да се стъмни. Затова бяха поставили засадата в градината рамо 
сутринта, за да са своевременно на място и когато се прибирам, 
да изскочат, да ме хванат и отмъкнат. Предварително бяха от
къртили една дъска от оградата и само я бяха опрели, та лесно 
и безшумно да я изместят и изскочат.

Реших веднага да си отида в къщи да оставя братовчед
ката и през градината да се измъкна. На нея не казах нищо. Не 
отговорих и на въпросите й защо толкова рано се връщаме. По 
пътя тя ми направи бележка, че не е правилно дамата да върви 
отляво. Но когато се отделихме от главната улица, не можех 
да спазвам етикецията, защото с дясната си ръка държах пис
толета в джоба готов, с махнат предпазител. Ами ако тя се 
изплаши и се хване за ръката ми?

И тъкмо й бях казал, че след това ще й обясня защо тя 
трябва да бъде отляво, на улицата изскочи боевият инструк
тор на ВМРО в околията Драго Гогов от Кюстендил. Инстинк
тивно извадих пистолета, изтичах и се закрих зад ъгъла на 
близката къща. Изплашен, Драго Гогов побягна по улицата, 
а друг вече не успя да изскочи. Подвикнах по него, а след това 
с голяма бързина се озовах в нашия двор. За всеки случай 
тази нощ спах у свои роднини.

На другия ден към обяд с всички предпазни мерки изля
зох на площада и на всеослушание разказах как и „страшните“ 
македонски комити бягат, та камъните къртят, когато видят 
пистолет. След това се скрих, защото това още повече ги оз
лоби. По-късно излизах в града само с вуйчо Тома, който беше 
офицер и си бе в отпуск.

Понеже нямаше какво да правя, реших да отида в Горна 
Джумая и да видя какво става с назначението ми. Облякох се 
прилично. Поставих в раницата хляб и сланина и понеже не 
исках никой да ме види, рано през нощта излязох. Целта ми 
беше да стигна на Пределските ханове и да се кача на авто
буса, разчитайки, че нататък никой не ме познава. Това беше 
неразумна младежка самонадеяност.
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На Пределските ханове се качих в автобуса на Постоян
ната комисия1, който дойде пръв. В него нямаше нито едно 
подозрително лице. Но в с. Симитли автобусът се забави по
вече от обикновеното, макар че пътниците се бяха вече качили. 
Пред автобуса спря леката кола на Петричката постоянна ко
мисия. С нея пътуваше само Стоян Арсов —известен функ
ционер на фашистката ВМРО, изпращан в Америка да орга
низира терористическата работа сред македонската емигра
ция, женен за моя братовчедка по линия на майка ми. Той 
огледа пътниците и уж случайно ме видя и сърдечно, по род
нински каза:

— Аа! И ти пътуваш. За къде?
— За София — отговорих аз.
— И аз за София — бързо каза той, — защо не дойдеш 

в леката кола да сме компания. Аз съм сам. Хем можем да спрем, 
където си желаем, хем пак ще стигнем по-бързо.

Мина ми през ума, че това може да е уловка, чрез уж бли
зък човек по-лесно да ме отвлекат (още повече че ние никога 
не сме се чувствували близки), и хитро намигайки към момата, 
която седеше до мене, му казах:

— От Джумая нагоре. Тук за сега съм добре. Може и да 
се нареди нещо.

— Карай — насърчително ми намигна той и отиде в 
колата.

Моите опасения напълно се оправдаха. По-нататъшното 
му поведение потвърди, че неговата цел е била с хитрост, като 
роднина, да организира отвличането ми. Но как се оказа подир 
мене? Навярно някои от хората на ВМРО на Предел ме беше 
познал и съобщил по телефона, та веднага са го изпратили с 
леката кола да ме догони.

Автобусът обикновено пристигаше в Горна Джумая в 12 
часа. Понеже беше събота и учрежденията работеха до 13 
часа, аз оставих раницата си при бюфетчика на ресторант „Ма
кедония“ и веднага отидох в окръжната училищна инспекция.

— Защо правиш глупости? — направо ме изруга училищ
ният инспектор Панов. — Веднага да се махаш оттук и да се 
скриеш! На 15 септември ще получиш заповед за Банско. Гле
дай да не ти я вземат предварително хората от ВМРО. Подпиши 
акт за встъпване в длъжност. Остави на родителите си остав
ката си и се пръждосвай.

1 Петричката окръжна постоянна комисия (нещо като Окръжен 
народен съвет) беще организирала автомобилните съобщения със свои 
автобуси.
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Това беше бащинско навикване. Излязох с намерение да 
си взема раницата и незабелязано да се кача в автобуса на ак
ционерното дружество „Юг“, с който пътуваха понякога и го
лемци, но противници на михайловистката ВМРО, и да се върна 
обратно. Но пред ресторанта седеше Стоян Арсов и като ме 
видя, каза:

— Хайде бе, къде се бавиш? Автобусът за София замина.
— Отказвам се от София — казах аз и предполагайки, 

че той е проследил къде съм ходил, правейки се на наивник, 
продължих да обяснявам: — Бях в училищната инспекция. 
Казаха ми, че има доста места в нашия край и мога да получа 
назначение. Затова ще се върна и ще почакам.

— Разбира се. Тук си е наш край. Защо ще ходиш друга
де? — също така правейки се, че нищо не е станало и че нищо 
не знае, каза той.

Много исках да се откъсна от този човек, но това да стане, 
без той да разбере, че го подозирам. „Нека си мисли, че нищо 
не знам. Така ще ми бъде по-лесно.“ Но като забеляза, че не 
бързам да се връщам, той напомни:

Колите заминават. Ще ги изпуснеш.
- Аз и не бързам. Още повече днес е събота и искам да 

видя движението в Горна Джумая. Нали съм ерген — про
дължих да хитрувам.

- Аа. Хейде тогава да пием по една бира. И аз отложих 
заминаването за утре — каза той.

Ние седнахме на една маса на тротоара. Поръчахме си 
обед и той почна да поръчва бира след бира. „Дръж се, Круме“ 

си казвах аз. За втори път вкусвах бира. Освен това след 
прекараното боледуване имах постоянни болки в стомаха, 
особено когато поемах по-голямо количество храна, та макар 
и само мляко. Уговаряйки се така, пиех по-малко. Даже се 
изхитрихиси поръчах ракия, уж да си лекувам стомаха, и не
забелязано я излях. Той може би си помисли, че така по-лесно 
ще ме напие, и една след друга ми поръча още две ракии, които 
вече не можах да не изпия.

Канейки се един друг, ние преседяхме до надвечер. Той 
очевидно нямаше друга работа, поради която да бе „отложил“ 
пътуването си, защото въобще не смяташе скоро да става от 
масата. През всичкото време търсех повод да се отделя от не
го, да се измъкна. И това ми се удаде.

В току-що започналото движение видях едно познато мо
миче. Тя ми беше съученичка в педагогическото училище в
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Неврокои. Никога преди не бях говорил с нея. Тя не беше наше 
момиче, но беше приятелка с братовчедка ми.

— Извинявай за момент, да се видя с тази красавица 
казах му аз и без да обръщам внимание на нищо, отидох при 
нея.

— Здравейте — поздравих и й подадох ръка, като че ли 
бяхме най-близки приятели, и веднага й казах: — Извини за 
нахалството. Искам да се освободя от един близък, но неприя
тен човек.

Трябва да се признае, че тя беше умна. Нищо не трепна 
на лицето й. С мила усмивка тя ме представи на другарката си 
и запита как е братовчедката ми Венера. И чак когато отминахме 
нагоре по Дупнишкото шосе, попита:

— Какво става? Да не би да има нещо страшно?
— Нищо няма. Само искам да се отърва от един роднина 

пияница, който просто ме насилва да пия, за да съм му ком
пания. Пък иначе е добър човек и не искам да постъпвам с 
него грубо.

След това отново заговорихме за братовчедката. Разказах им 
за излети, които уж сме правили с нея в Пирин, за лунните нощи 
при Василашкото езеро, за панорамата, която се открива от 
Тодорин връх и Типица, и пр. В това време включиха улич
ното осветление. Мина ми през ума, че ще е по-добре да се върна 
един път надолу покрай ресторант „Македония“, да видя какво 
е поведението на моя компаньор и да го успокоя, ако е помис
лил, че съм се сетил и избягал. Без да преставам да занима
вам дамите, отдалече го наблюдавах.

Стоян Арсов наистина се беше обезпокоил. Застанал прав 
до една .акация, той ме търсеше с очи из навалицата и като 
видя, че ние идваме, седна и се престори, че не ни гледа. Ми
нахме, близко до него. Той ми намигна насърчително — явно 
повярвал, че нищо не подозирам.

След като отново се върнахме, под предлог да се видя и с 
друг съученик поблагодарих на дамите и се отделих. После 
излязох от града и пренощувах в лозята, някъде около сегаш
ната болница.

Малко преди разсъмване се върнах в хотел „Македония“ 
за раницата. Камериерът Левчо Стоев ми каза, че ресторан
тът още е затворен и не мога да си взема раницата. Той отвори 
една стаичка-склад с тюфлеци и одеяла и ми рече:

— Затвори се тука и докато съмне, не излизай. Ако ня
кой потропа, не отваряй.

— Какво става? — попитах го аз.
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— Нощес „комитите“ два пъти проверяваха хотела. Тър
сят те. Ходиха и в другия хотел. Но ти не се бой. Нали имаш 
пистолет. Пък и те вече няма да дойдат.

Разбира се, повече не заспах и щом отвориха да чистят 
ресторанта, взех си раницата и тръгнах по улицата уж към 
гарата. След като преминах градската градина, навлязох в 
хубава оградена градина с праскови дръвчета и се скрих в 
нея. След това си заминах за Банско и вече не се показах ни
къде.

Рамо сутринта на 15 септември по страничните улици оти
дох в пощата да си взема заповедта за назначение. Пощенският 
служител бай Кипре веднага ми я подаде, разписах се бързо 
и си тръгнах. Но хората на ВМРО в Банско навярно бяха пре
дупредени от своите хора в окръжната училищна инспекция 
и пазеха. А може би някой беше ме видял, когато влизам, та 
намиращите се в близкото кафене веднага се втурнаха към 
пощата. На вратата до каменната стълба тичешком беше до
стигнал убиецът Стоян Катошев с изваден пистолет, а след него 
друг, на щатна жандарска служба при ВМРО. Нямах друг 
изход и извадих пистолета. Катошев отскочи и се закри зад 
северния ъгъл, а аз скочих вдясно и през тесния вход влязох 
в прогимназията. След това през единственото прозорче на 
първия етаж скочих в една градина и все по реката стигнах в 
първоначалното училище.

Учителите току-що бяха започнали първия учителски 
съвет. Главният учител Антон Михайлов и другите протежета 
на ВМРО с видимо неудоволствие посрещнаха факта, че съм 
получил заповед за назначение. Поисках актовата книга, съ
стави се акт, подписаха го двама учители като свидетели и пред 
учудените погледи на всички с вежлив поклон си взех довиж
дане и отново изчезнах.

Вече бях удовлетворен, победител срещу всесилната и 
страшна ВМРО и можех да избягам. Но ми се искаше още да 
ги поядосвам, още да им натяквам, че не могат нищо да ми на
правят. Но майка ми със сълзи на очи ме помоли: „Бягай, син- 
ко! Беганова макя не плаче.“ И на 26 септември 1932 г. пеш до 
Предел, а след това с камион до с. Струмски чифлик и оттам 
с влака заминах за София.
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Червена София

Още във влака научихме, че на 25 септември БРП беше спе
челила общинските избори в София. От насрещните влакове 
в Радомир и Перник се размахваха ръце и вестници с възгласи: 
„Червена София“, „Да живее червена София“. Това събитие 
беше единствена тема на разговори.

Никак не беше трудно да се разбере кой как посреща тази 
новина. За едни това беше само голяма новина, за която слу
шаха с интерес. На други лицата грееха от възторг. Те гра
беха вестниците, приветствуваха насрещните влакове, изди
гаха лозунги. А трети, разбира се, не голяма група, не можеха 
да скрият уплахата си и колкото повече приближавахме към 
София, толкова по-видимо уплахата се изписваше на лицата 
им, като че ли още от гарата ще ги подеме „страшният червен 
терор“.

Аз посрещнах тази новина с възторг. Предстоеше ми пре
следване и полулегално връщане и изведнъж — победа! Това 
ми прозвуча като начало на социалистическата революция, 
която, ако изходим от тогавашното ми разбиране, едва ли не 
тропаше на вратите. Опитах се да си представя някои картини 
от книгата на Джон Рид „Десетте дни, които разтърсиха света“. 
Във въображението си виждах как дефилират въоръжени групи 
работници и войници, преминали на страната на народа.

Още от Горна баня всички бяхме на прозорците, всички 
искаха да видят червена София. „Но защо няма червени зна
мена? Навярно не могат да се видят от настъпващия мрак?“— 
успокоявахме се ние, но тревога се прокрадваше и у най-въз- 
торжените.

Съгласно предварителната уговорка мои другари тряб
ваше да ме посрещнат на гара София. И действително сред на
валицата видях Никола Арабаджиев и Цвятко Кодчаков и се 
отправих към тях.

— Какво става? — попитах аз.
— Първо — един през друг подеха те, — ако полицията те 

арестува и поиска да те върнат обратно, ще казваш: „Не искам.“ 
Ако те питат защо, кажи: „Защото щеме убият.“ Ако те попитат 
защо мислиш, че ще те убият, кажи: „Защото съм протогеро- 
вист.“ Само така няма да те върнат. Полицията не предава про- 
тогеровистите. Ако те питат кои протогеровисти познаваш, 
кажи: „Никола Гърнев, Михаил Керезиев, Лазар Иванов и др.“ 
И ако случайно те арестуват, ние трябва да научим за това.
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Протогеровистите имаха подкрепата на определена част 
от българската буржоазия и вън от пределите на Петрички 
окръг имаха влияние. Властта не ги подкрепяше, но и не ги 
преследваше. Те искаха да повишат цената си и се стремяха 
да представят нашата борба като такава на техни привърже
ници. Затова някои наши другари бяха създали известни връз
ки с тях и ги използуваха, за да оказват помощ на наши хора.

След това Никола Лрабаджиев и Цвятко Колчаков ми 
разказаха за блестящата изборна победа и за грандиозната 
демонстрация, в която гоку-що бяха участвували, защото въ
преки резултатите от изборите блокарската власт отказала 
да даде Софийската община на БРП. и за ожесточените напа
дения от страна на полицията върху демонстрантите и че след 
разпръскването на юлямата демонстрация на отделни места 
стават по-малки такива. Горях от нетърпение да видя такава 
демонстрация и продължавах да вярвам, че работниците с ре
шителните си действия ще отстоят своята победа. Затова по
бързахме да оставя багажа си у леля ми, която живееше на 
улица „Антим I“ № 27, и да излезем.

Не бяхме стигнали още площад „Възраждане“, и попад
нахме на акция. На няколко места на импровизирани трибуни 
размахваха ръце оратори. Хората се стичаха от всички страни. 
Но още не бях успял да чуя нищо, когато видях, че също 
от всички страни към нас се спусна полиция и започна бой. 
С другарите се разделихме. Полицията успя да отреже една 
група и ни притисна на улица „Нишка“ (сега „Найчо Цанов“), 
между ул. „Антим I“ и „Хр. Ботев“.

Между малките къщички от северната страна зад дървена 
ограда имаше склад с дърва и въглища. Дървената ограда не 
издържа напора на притиснатите хора и се събори. Някой из
вика „Отбранявайте се с дървета!“ и изведнъж дървета н буци 
въглища полетяха към полицаите. Чуха се изстрели. Увлечен 
в този първи бой, аз хвърлях буци въглища и не разбрах как 
върху мене се нахвърлиха полицаи и се оказах в една камио
нетка. Стовариха ни пред 2-ри полицейски участък, който беше 
претъпкан с арестувани.

Сред общия шум от протести си спомних поръката на 
другарите, ако ме арестуват, да казвам, че съм протогеровист. 
Ами ако някой ме е запомнил, че съм се бил с въглища? Значи, 
трябва някак си да се измъкна, докато не са разбрали.'

Аз току-що пристигнах с влака и случайно попаднах 
ва акция. Ето - и размахвайки личната си карта пред един 
от полицаите, настоявах за незабавна проверка.
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Действително, който тогава пътуваше от нашия край за 
София или за друг град, заверяваше личната си карта в поли
цията. Баща ми беше заверил моята лична карта в деня преди 
заминаването.

Дали моят протест подействува или такъв си беше редът 
при арести през време на акции, не зная, но ме извикаха в 
канцеларията н ми провериха личната карта. Повторих, че 
съм пътувал с автобус до Симитли и току-що съм пристигнал 
с влака. Началникът провери разписанието на влаковете, по
даде ми личната карта и каза: „Свободен.“

Какво значеше това свободен, не знам. Но когато си тръг
нах, още от вратата цивилни и формени полицаи ме подхва
наха с ритници и юмруци. От неопитност вместо да избягам 
по-бързо аз се спрях и започнах да протестирам. Чак след като 
някбй извика „Бягай бе, будала!“, изтичах на улицата. Към 
получената солидна подутина под каскета се добавиха и по- 
малки.

Разстоянието от канцеларията на началника до изхсда ми 
се видя тогава като дълъг коридор. След 9 септември 1944 г. 
нарочно отидох в този участък и констатирах, че почти няма 
такъв коридор. Ремонт ли беше направен или така ми се е сто
рило?

Занизаха се тежки дни за изгонените учители. Работа труд
но се намираше, дори и със „самарче“1 по строежите. Учител
ски места също трудно се намираха и в най-затънтените места 
на границата. И този път пак ни помогна Аспарух Чучулайн. 
Макар и със закъснение, той даде учителски места на всички.

В първите дни станах бояджия във винения склад на бра
тя Младенови на улица „Цар Самуил“. След два дни към 
мене се присъединиха Никола Арабаджиев и Атанас Попкос- 
тов. Със стоманени четки ние изстъргвахме ръждата по обръ
чите на големите бъчви в мазето и след това ги боядисвахме с 
миниум. Носовете, дрехите и кожата дори ни се набиха с 
ръжда, но пие свършихме работата и получихме не лоши над
ници .

Аз се отказах да кандидатствувам за учителско място и 
заминах като работник в производствения винен склад на съ
щата фирма в с. Ново село, Видинско, където работих до 31

4 Със специално самарче се носеха на гръб тухли. :
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декември 1932 година. Тук вече имах възможност да спя спо
койно. Пистолетът беше поставен в средата на натъпканата 
със сено възглавница. Укрепих здравето си с хубава храна, 
с грозде и физическа работа на открито. След като приклю
чихме в с. Ново село, върнах се в София и останах на работа 
в склада на същата фирма на ул. „Антим I“ № 27.

В София имах възможност да чета, да се срещам с по- 
подготвени другари и непосредствено да участвувам в борбата. 
Това беше интересен и тежък период. Капиталистическата 
криза бе в своя апогей. Но площад „Възраждане“ беше една 
от борсите на труда. Там по цял ден чакаха стотици работници 
с надежда да ги повикат на каквато и да е работа, само и само 
да получат надница, да отнесат хляб в къщи. Един път отидох 
да наема работник да нареже дърва. Веднага наскачаха ня
колко души с упрек към този, който каза, че ще дойде. „Та 
само ти ли трябва да ядеш? Защо повече хора да не отнесат 
кора хляб в къщи.“ Дойдоха трима за по половин надница. А 
надниците бяха мизерни. В особено тежко положение бяха 
тютюноработниците, които и преди нямаха работа през ця
лата година, а сега работеха по няколко месеца и получаваха 
най-ниски надници.

Това беше период на господството на левосектантския 
курс в нашата партия. За да се „революционизират“ масите, 
да се разгаря борбата им, по важни и по по-маловажни по
води партията призоваваше работниците да излизат на масови 
улични акции. Уж разгаряхме борбата, а на тези масови 
акции понякога се оказваха само стотина души.

Властта беше успяла да вкара много провокатори в на
шите редове и винаги откриваше не само основните места на 
акциите, но и контролните. Полицията предварително бло
кираше тези райони и преди още да е започнала акцията, 
арестуваше или разпръскваше първите пристигнали.

Аз работех в центъра на трибунаджийските улици — че
тириъгълника— „Пиротска“ („Жданов“), „Хр. Ботев“, „Клемен- 
тинска“ („Стамболийски“) и „Одрин“. Често съм участвувал 
в акции, но не съм чул нито една революционна реч. Щом като 
се издигнеше трибуна, ораторът едва успяваше да издигне 
няколко лозунга и боят с полицията започваше.

На 24 януари македонските фашисти убиха видния деец 
на РП народния представител Христо Трайков. За да не 
допусне голяма политическа акция, полицията арестува много
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активни другари предварително и особено измежду македон
ските среди. Затова въпреки всички усилия не можах отни
къде да получа парола за акцията. Убийството беше извършено 
на улица „Дунав“, а във вестника беше обявено, че погребал
ното шествие ще мине по улица „Раковски“. Под претекст, че 
ще отида у чичо си, напуснах склада и с надежда да срещна 
някой другар или просто да попадна на акция тръгнах по улица 
„Искър“ към „Дунав“.

Тъкмо пристигнах на ул. „Искър“, между улиците „Бен
ковски“ и „Раковски“ се издигна трибуна. От всички страни се 
стекоха хора, можеби 150—200души. Но веднага отвсякъде се 
спусна полиция. Думите на оратора едва надвиваха шума от 
многобройните полицейски свирки и трополенето по улиците. 
Започна бой между демонстрантите и непрекъснато приижда
щите полицаи. Откъм южния тротоар имаше голям куп тухли 
и другарите може би затова бяха избрали това място. Стъпили 
на купа, ние дружно отбивахме налитащите полицаи и ора
торът продължаваше да разобличава фашистките убийци.

Съвсем скоро дойде и конна полиция, която навярно 
патрулираше по улица „Раковски“. Тя така внушително на
летя на нас, че аз, който за пръв път влизах в бой с конна по
лиция, се поколебах и едва не побягнах. Но в това време една 
млада и дребничка другарка, която също беше на купа, хвърли 
тухла срещу един конен полицай. Друг обаче я хвана и смъкна 
под коня. Това, от една страна, ме засрами и, от друга, ме оз
лоби. Тази жена не се поколеба нито за миг, а аз. . . И като 
видях как тя полетя под коня, мигновено с тухлата, която 
бях дигнал, ударих този полицай. А след това и аз се оказах под 
коня на друг.

Когато се изправих, видях, че бяхме останали съвсем малко. 
Ние отчаяно се борехме да не ни арестуват.

Побягнах обратно по улица „Искър“, но на кръстопътя 
ме посрещнаха блокиралите района цивилни и формени по
лицаи. Отскубвайки се от тях, свих по улица „Бенковски“. 
На улица „Екзарх Йосиф“ ме посрещнаха нови полицаи. Свих 
към улица „Раковски“, където разперили ръце ме чакаха 5— 
6 души и ехидно се усмихваха на опитите ми да се отскубна. 
Но аз енергично скочих на каменните стълби на столичната по
жарна команда.

На вратата в пълна готовност за участие в разпръскването 
на демонстрации с водна струя от противопожарните авто
мобили стоеше чичо ми Самуил Радонов, зам.-началник на 
столичната противопожарна команда.
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— Чичо бе, идех при тебе и случайно попаднах на ак
цията. Искат да ме арестуват — бързо изрекох аз и използу
вайки направеното от него място, се вмъкнах вътре.

Полицаите, които изтичаха след мене, се спряха. Та те не 
знаеха участвувал ли съм в акцията или не. Те просто ме по
срещнаха и гонеха като заек. Безспорно тук помогна и чичо ми.

— Иди горе — ми каза той. А след малко дойде и като на 
немирен внук строго ми каза. Маре, знам си те аз тебе 
каква си стока, но хайде. Не разрешавам да напуснеш моя 
дом1, докато не свърши погребението.

През прозореца от чичовата квартира наблюдавах ул. 
„Раковски“. След малко се чуха изстрели откъм ул. „Дунав“ и 
конната полиция полетя по ул. „Екзарх Йосиф“ нататък. 
Навярно там беше възникнала друга акция, друга трибуна. 
Пожарната команда продължаваше да бъде в готовност.

Чичо, то сее видяло, че няма да можем да си поговорим, 
ами барем да си отида на работа — казах аз с надежда, след 
като се измъкна, да попадна на солидно организирана масова 
акция.

Тогава той заповяда на пожарникаря Темелко, който му 
беше ординарец, да ме придружи и да се върне, чак когато се 
обади по телефона от склада на братя Младенови. Добрият 
Темелко се съгласи да се обади на дежурния от кръчмата на 
улица „Екзарх Йосиф“ и „Сердика“. Но вече не ми се удаде да 
участвувам в акция.

Вечерта Динко Арабаджиев дойде да ме види как съм и 
ми разказа, че въпреки големите усилия не се е удало да се 
проведе такава акция, каквато се е проектирало. На десетина 
места били издигнати трибуни като тая, в която бях участву
вал. Полицията предварително арестувала почти целия сто
личен актив на РП и прогресивните студенти и блокирала 
ул. „Раковски“.

Наред с мерките на полицията да разкрива и предварително 
да осуетява организираните по различни поводи масови ак
ции като чели се чувствуваше известна умора сред работниците. 
Много от тях се бояха да не ги изгонят от работа, което в усло
вията на съществуващата безработица ги обричаше на глад.

Един път отидох в гостилница „Хайделберг“ на ул. „Малко 
Търново“. Там се навъртаха бедни студенти и наши другари. 
Там работеше Георги Андреев (Кобе) от с. Белица. Чрез него

а Чичо ми живееже в пожарната.
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нравех ежемесечните си вноски във фонда за безработни из
гнаници от нашия край. В съседство имаше кафене, където на
мерих Никола Рачев да играе табла. Ние споделихме впечат
ленията си от участието ни в масовите борби. Спомням си как с 
малко оклюмала глава ми разказа, че той и още двама други 
другари получили задача да отидат във фабрика „Глория“, до 
прелеза за кв. „Хаджи Димитър“, и в момента, когато излизат 
работниците, да издигнат трибуна. Стях отишли много другари, 
но работниците се изпокрили. „Нешо бъркаме ние“ — заключи 
той.

Този разказ се запечата дълбоко в съзнанието ми. „Значи, 
работниците не искат, боят се да участвуват в тези акции.“ 
И без да се замислям над причините, обяснявах си това с 
тяхната недостатъчна класова съзнателност. Все пак след 
този разговор аз не осъждах така остро тези, които се бояха 
да участвуват в акциите.

В София в продължение на повече от два месеца не чле
нувах в никаква организация, макар че поддържах връзки 
с много другари, подпомагах или по-скоро давах всичките си 
нари, като не си направих нито един костюм, ниго един чифт 
обувки. Участвувах в акции, за които получавах парола чрез 
Динко Арабаджиев. Един път в клуба на РП на ул. „Позитано" 
дори участвувах в инструктаж, който се проведе от Асен Ма- 
ринчевски. Може би поради това, че бях временно в София, 
не бях включен в определена организация, а ми бяха дадени 
отделни връзки.

Най-близко бях свързан с Динко Арабаджиев и с група 
студенти и младежи от нашия край, като Митко Шарлан- 
джиев, Иван Попови др. На ул. „Милин камък“ имаше една 
квартира, която бяхме нарекли „На дне“ по Максим Горки. 
Това беше едноетажна постройка направо на земята от една 
стая и антре. В стаята спяха мъжете — Митко и 'Гошко Шарлан- 
джиеви, Гошо Колчаков, шивачът Марин и още един или двама 
младежи, а в антрето — Саша Шарланджиева с дъщеря си 
Свобода (сега Бъчварова) и артистката Магда Колчакова. 
Сутрин постелите се вдигаха.

Сбирките най-често правехме в квартирата на Динко 
Арабаджиев, но два или три пъти сме се събирали и в описаната 
квартира, единият от който под формата на гуляй. Димитър 
Хаджитодоров донесе от Банско кървавица, суджуци и друго 
месо. Динко Арабаджиев се прояви като готвач, а аз донесох 
две дамаджани — едната 10 литра гроздов сок, а другата
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3 литра новоселска малага. Хронически гладуващите тогава 
студенти и изключени ученици помнят и досега този банкет. 
(Магда Колчакова, брат й Гошо и Тошко Шарланджиев бяха 
изключени от горноджумайската гимназия.)

Работата в тази група се характеризираше със стоицизма, 
с който хората понасяха трудностите, с младежкия ентусиа
зъм, с който тогава участвувахме във всички прояви на нашата 
партия.

В школата 
за запасни офицери

Въпреки всички увъртания на 4 март 1933 година постъпих в 
ШЗО в Лозенец да отбия редовната си военна служба. За да 
ме поободрят, другарите ме изпратиха до входа на школата 
и от името на всички Митко Шарланджиев ми пожела: „Дано 
революцията те завари в казармата.“ Това говори доколко 
реално сме оценявали политическата обстановка.

Още от първите дни на службата чрез Динко Араба- 
джиев научих за провала в Разлог. От тези, които ме познаваха, 
бяха арестувани Никола Парапунов и Кръстю Стойчев, а 
Атанас Шахиазов, който беше студент, и Костадин Лагадинов 
се укриха. Въпреки че към тези другари се отнасях с голяма 
вяра, че ще понесат всички мъчения и няма да допуснат да се 
разшири провалът, все пак дълго време бях нащрек.

Животът в школата ме гнетеше. От една страна, имах не
приязнено отношение към военните и особено към офицерите 
още от септемврийските събития, блокадите през 1924 и 1925 
година, за поддръжката, която те даваха на фашистката ВМРО. 
От друга — още от първия ден почувствувах отношението на 
офицерите и подофицерите към мене и постоянното шпионско 
око на някои школници, определени да ме наблюдават.

Още от първия месец въз основа на характеристиката, 
която бяха получили за мене от Банско, ротният командир 
капитан Валявичарски започна разпитите. Тези „разговори“ 
се повториха от другите командири на роти, които последо
вателно се смениха, капитан Трендафилов и капитан Киров. 
А взводният ми командир поручик Радков, който живееше с
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манията, че е незаконен син на Фердинанд и значи в него тече 
не каква да е, а царска кръв, всячески се стремеше да ме уязви. 
Той беше един кух фукльо.На занятията в клас и на плаца напра- 
во се излагаше, че няма елементарни познания по минохвъргач
ката. Не разбираше какво е хоризонтален и вертикален ъгъл, 
не можеше да регулира телеметъра и да измери разстояние 
с него. И тъй като му се виждало, че само пуша и не проявявам 
интерес към неговите занятия, за да ме улови, ме караше да 
направя показаното. А аз не се стеснявах, след като покажа пра
вилно, да го разоблича. Той пламваше целият и търсеше какъвто 
и да е повод да ме накаже. След това ме следеше дали ще про
тестирам, за да ме накаже по-жестоко.

Един път без всякакво основание ме наказа „под оръжие“ 
с допълнителен товар три тухли в раницата. През време на 
обедната почивка подофицерът ме изправи срещу слънцето. 
Към края на наказанието поручик Радков дойде да поизде- 
вателствува над мене и с ехидство ми каза:

— Все тук ще стоиш.
— Пет пари не давам от наказания, наложени ми по ня

какъв каприз — отговорих аз. — Те не оказват никакъв мо
рален тормоз над мене. А що се касае до физиката ми, тя е в 
завидно състояние.

Поручикът с благородната кръв се вбеси и въпреки че имах 
награди за отлична стрелба и за първо място в ротата за бягане 
на 500 метра и катерене по въже, много рядко излизах в от
пуск. В съботен ден той с повод и без повод ме наказваше с 
1—2 дни без отпуск. А когато поручикът беше пропуснал да 
ме накаже, при раздаване на билетите фелдфебелът все ще 
намери причина да не ме пусне. Ту тихо, ту високо съм отго
варял, ту недостатъчно, ту премного съм дигал крак, ту на
криво съм носел шапката — непрекъснато си измисляше пре
тексти той, въпреки че бях винаги опрятен и не лош строевак.

Взводният подофицер също не пропускаше случай да ме 
тормози. И понеже мълчах и стоически понасях, поводите 
бяха най-незначителни.

Например след като изнесе лекция, роТният командир ми 
възложи за следващия час да начертая схема на бойния ред на ми
нохвъргачна група (две минохвъргачки) в настъпление. Купих 
хубава хартия за чертежи — цял лист, на половината изпъл
них заданието, а другата половина, свита на руло, оставих 
в чекмеджето на чина в класната стая.

Подофицерът я намери и ме навика: „Тук не може да се 
държат такива неща.“ На въпроса ми къде да я поставя, той
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троснато отговори: „Не знам. Да я махнеш оттук. Мислейки, 
че тя ще потрябва след някой ден на друг, поставих я между 
прозорците, гака чеда не се вижда. Той обърна всичко, замери я 
и пак се развика и ме застава Аа я ма<ла Тогава я пренавчх 
по-ууоаво. Сгаиа като тояжка и я скрих под тюфлека. След 
половин час той разхвърли леглото и я намери пак.

Въобще издевателствата над мене бяха безогледни и все
кидневни. Ако още през април не бях станал член на 
АМИ ядка1, което ме караше да се въздържам, не зная дали 
нямаше да направя някоя глупост. Такива мисли твърде често 
се въртяха в главата ми.

Голямата блокада 
в София

През юни 1933 година в школата дойдоха някакви гене
рали и проведоха съвещание. Следващата нощ към 1 часа 
без сигнал ни дигнаха по тревога и ни построиха пред помеще
нията. Офицерите в пълна бойна готовност бяха събрани пред
варително. Раздадоха ни суха храна и патрони. И тъй като 
никой нищо не ни каза, веднага се понесоха слухове: „Кому
нистите са въстанали“, „Сърбите са настъпили“ и пр. пр.

Видях, че школникът Тотю Пеев от Старозагорско из 
лезе от строя и отиде към клозета. Почаках малко и също по
исках разрешение да отида до клозета с надежда да се срещна с 
него или някой друг и попитам какво става и какво ще правим. 
Но никой нищо не знаеше.

Тъй като не взехме минохвъргачките, ясно беше, че не 
отиваме на учение или на границата, че не се очакваше да водим 
бой. Най-вероятно беше да има преврат. На тази мисъл ме 
наведе фактът, че в лекцията си по противодържавни идеи за
местник-началникът на школата подполковник Наков неколко- 
кратно повтори, че на България е нужна здрава власт, вой
нишка власт. Един път същата мисъл каза и капитан Валя-

1 Антимилитаристическа ядка — нелегална организация в арми
ята.
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вичарски. Но какво ще правим ние? Как да се свържем и раз
берем? Тази мисъл не ми излизаше от главата.

Тръгнахме. През града вървяхме безшумно. И когато 
нашата рота спря пред полицейския участък в квартал „Хаджи 
Димитър“, разбрахме какво ще правим. Под претекст, че в 
София са дошли много македонски терористи и извършили 
убийства и тъй като „само на полицията не могло да се вярва“, 
войската извършва внезапна блокада и щателен обиск, за 
да ги залови.

Че в София ставаха убийства, това беше така, но ръково
дителите на македонските терористи спокойно си живееха 
в София и даже си кумуваха с министри и генерали, та ако 
беше затова, нямаше защо да ги търсят чрез блокади и обиски. 
Вън от всякакво съмнение беше, че те пак бяха предупредени. 
Истинската цел на блокадата бе да се изловят нелегалните 
комунисти, които по това време в София бяха доста.

На мене и на школника Минков от Плевенско се падна 
да патрулираме по булеварда край канала от ж.п. линия на 
север. Минков се престараваше и искаше да покаже властта 
си. Заповедта беше да не пускаме никой да излиза на ули
цата и да не влизаме в разговор с хората. Въпреки уговорките 
той се заяждаше с всички, караше им се и им вдигаше пушката 
дори когато се показваха на прозорците.

На разсъмване групи от по 5—6 офицери, цивилни и 
формени полицаи и по един взвод школници за непосредствено 
ограждане всяко кварталче и всяка къща започнаха щателен 
обиск.

Кварталът и специално улицата, по която ние патрули
рахме, беше полуработническа и полуселска. Малки къщички 
с градинки и дворове с крави, овце. Хората напираха да из
карват добитъка на паша, но по-долният пост, който фактически 
блокираше края на София, ги връщаше.

Ние с Минков ту се движехме заедно, ту се разделяхме и 
се срещахме някъде по средата на улицата. При едно такова 
връщане забелязах един мъж на около 25—30 години, слаб и 
мургав, който под претекст, че нещо рабоги в градината, на
вярно изчакваше да отмина и да се измъкне навън. По това, 
че беше смутен, без да го познавам, реших, че е нелегален или 
най-малкото не бива да бъде намерен в тази къща, и му рекох:

—- Другарю, не се опитвайте да бягате, защото надолу 
има още постове.

— Но аз — смънка той и още повече се смути.
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Когато му казах, че сега обискират съседните квартали 
и когато наближат, ако той има познати и ако желае, ще го 
преведа в обискираните квартали като арестант, надежда 
огря лицето му. Договорихме се да наблюдава през прозореца и 
когато му дам знак, да излезе в градината. Това ще е поводът 
за арестуването му.

След малко се срещнах с Минков и вече не само че не му 
пречех да навиква хората, но сам се оплаквах, че не разбират 
от дума. Мислех си: „Нека той арестува някой, за да мога и 
аз да арестувам този другар.“ Той не закъсня. Арестува и под
кара към полицейския участък двама от тези „престъпници“, 
които бяха излезли, за да напъдят добитъка си на паша.

Продължих да патрулирам сам и видях, че групата, която 
правеше обиск, идва към нас. След малко и Минков се показа. 
Тръгнах нагоре и дадох знак на другаря да слиза.

Когато се връщахме вече двамата, той беше в градинката 
пред къщи и като ни видя, уж тръгна да си влиза.

— Стой— извиках му аз строго,— колко пъти ще ви се 
казва да не излизате. Елате тук! Арестуван сте!

— Та толкова ли не може човек да си откъсне нещо от 
градината — съвсем естествено се държеше той.

— Този ще го откарам аз — казах на Минков, изкоманду
вах „Пред мене!“ и го подкарах по всичките правила.

— Върви към участъка и след като навлезем в другия 
квартал, води покрай къщата, която ти трябва — тихо му ка
зах аз, щом се отдалечихме от Минков.

Ние преминахме покрай групата, която правеше обиск. 
После свихме по една уличка, на която имаше фурна. И като 
се вмъкна в една врата до фурната, той тихо, но топло ми каза: 
„Благодаря ти, много ти благодаря, другарю.“ Отминах и 
по другата пряка вляво се върнах на поста си доволен, че на 
мене се падна щастието да помогна на един другар, да изпълня 
своя дълг.

Жив ли е този другар и как се казва, и сега не зная. През 
зимата на 1946 година се опитах чрез Г1< на БКП в София 
да го намеря, но не успях. По-късно се опитах за намеря къщич
ката и макар че кварталът много не се е изменил, не можах 
да се ориентирам. Не се съмнявам, че ако е жив, той често си 
спомня за този войник с „непоръбена шинела“, който се оказа 
комунист и използува властта си, за да му помогне. Аз също 
често си спомням този случай и понякога се питам дали той 
е донесъл толкова радост на него, колкото на мене. Оттогава 
въпреки тежестите войнишката ми служба не беше кошмар.
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Комунистическа конспирация 
в ШЗО

С нашия випуск от школата военният отдел на партията беше 
поработил повече и още от началото бяха изградени ядки почти 
във всички роти. Но един от школниците (артилерист) про
яви нетактичност и избяга. След това беше заловен в Бур
гаско. Като научи за залавянето му, школникът Господин 
Ганев — също артилерист — от Стара Загора, се самоуби с 
бръснач. Въпреки че арестуваният по-късно беше убит от ча
совия при опит за бягство от гарнизонния арест, той не беше 
издържал и бе направил признания. В школата и вън бяха 
извършени арести. Другарите бяха подложени на жестоки по- 
боища и съдени. По този процес получиха смъртни присъди 
студентът Дико Диков (сега генерал) и още един цивилен.

Някои школници бяха изпратени в затвора, много отко- 
мандировани, а около 150 школници, между които и аз, без 
да сме провалени, на основание на характеристиките от род
ните ни краища не бяхме произведени подофицери. Очакваше 
се да бъдем откомандировани за довършване службата като 
войници или трудоваци.

Тази конспирация обезпокои властта и особено царския 
генералитет. „Каква агитация в полза на комунистите! От 
ШЗО толкова осъдени, изгонени и непроизведени за комунисти
ческа дейност.“ Това не можеше да остане в тайна нито за вой
ската, нито за народа. Затова след допълнителна проверка 
решиха да ни произведат. За да се спази редът, една вечер 
в 24 часа през нощта ни построиха в гимнастическия салон и 
след „прочувствено“ слово от началника на школата полковник 
Рашко Атанасов и „ура“ за Негово Величество и България 
ни произведоха в чин подофицери, а на другия ден заедно с 
цялата школа бяхме произведени в чин фелдфебел-школници 
и разпределени на стаж във войсковите части.1 Аз бях опреде
лен за 13 пех. полк — Кюстендил.

След провала ние дълго нямахме организационна връзка. 
Чрез другарите си донякъде бях в курса на събитията. Но 
дойде време да заминем за частите. Нужен ни беше инструк-

1 Но от следващата година в ШЗО вече изпращаха да служат само 
тези младежи, на които местните органи на властта даваха „удостове
рение за честност и благонадеждност“.
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таж за работата ни там. С школника Тотю Пеев от Старозагорско 
решихмеза използуваме възможностите си и да получим връзка. 
Пръв успя Тотю Пеев. Той ме свърза с един другар от военния 
отдел. (Впоследствие на 7 конгрес на БКХ1 разбрах, че се казва 
Георги Бакалов.) Той ми даде явка и парола за връзка с дру
гарите в Кюстендил в бозаджийница „Айдар“ и контролна 
среща на гара София след две недели. Двукратното ми отиване 
в определените дни в бозаджийницата не даде резултат. За
това заминах за София да получа друга явка. Но когато се 
върнах, дадоха ми полагащия ми се домашен отпуск и заповед 
след това да се явя на служба в 14 пех. полк Горна Джумая.

В Горна Джумая, докато бях във военна униформа, за 
мене нямаше опасност, защото хората от фашистката ВМРО 
не един път са се опирали на войската, разчитаха на нея и не ис
каха да се карат с военните. Те се съобразяваха с честолю
бието ми и не си позволяваха нито да арестуват някого, нито 
да влизат в пререкание с тях. Реших да се възползувам от 
това положение и твърде много си позволявах.

Мисля, чебеше 12 май. В града се откриваше паметник на 
незнайния четник. Ощеоттам започнах да се заяждам с македон
ските фашисти. След това в кръчмата на Каравелов на все
ослушание казах, че трябва да се снемат портретите на коко
шкарите (македонските фашисти) и на тяхно място да се по
ставят истински македонски революционери. До портрета на 
Гоце да се постави Яне Сандански. Но дали ме помислиха за 
пиян или в момента нямаше хора на ВМРО, никой нищо не 
ми каза. След това отидох в агенцията на автомобилното съобще
ние ,.Петричка постоянна комисия“. Там сварих трима души. За 
да ги предизвикам, скъсах едно табло с портрети и им казах: 
„На това място да поставите портрета на Сандански.“

Никой не ми възрази. Отидох си в полка и още същата 
вечер бях поставен в ареста.

Деветнадесетомайският преврат 
1934 г.
Въпреки че деветнадесетомайският преврат 1934 г. лиши българ
ския народ от последните права и свободи и беше посрещнат с не
годувание от всички прогресивни хора, в Петрички окръг той 
беше посрещнат с радост, даже на много места, като в Банско
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и другаде, с тържествено биене на черковните камбани. 
Това се обяснява с факта, че новото правителство в своя ма
нифест обяви, че разтурва ВМРО и че ще потърси съдебна от
говорност за извършените убийства.

„Всесилната“, „страшната“, „революционната“ ВМРО дори 
не дочака да я разтурят, а за няколко часа се разкапаи повече 
не съществуваше. Вярно е, че деветнадесетомайската власт пред
прие някои арести и впоследствие някои, които бяха извършили 
убийства, бяха съдени и изпратени в затвора. Но за много от 
арестите главното съображение беше да ги спасят от гнева на 
народа, да не допуснат саморазправа с тях.

Докато този преврат беше крачка назад в политическото 
развитие на България, за нашия край ликвидирането на 
ВМРО беше крачка напред. Хората се освободиха от кошмара 
на убийствата и безследните нзчезвания, от побоищата и без- 
чинствата, от двойните непосилни данъци. Народът се оживи, 
въпреки че разочарованието и от тази власт не закъсня. След 
този преврат условията за развитието на революционното дви
жение в нашия край станаха както в останалите краища на 
страната.

На 19 май ме бяха забравили и от ареста излязох едва 
надвечер. Но вечерта с провокационна цел се дадоха няколко 
изстрела срещу казармата. Взеха се мерки за охрана на града. 
Изпратиха ме с едно отделение на царевоселското шосе. Раз
положих войниците в една барака и поставих двама часови. 
Рано сутринта в града започнаха да пристигат селяни. 
Ние им издавахме бележки за излизане от града през същото 
място. По едно време един от часовите доведе висок мъж с 
мотика в ръка и доложи:

Този се опита да се измъкне. После започна да ме раз
питва. Искаше да изкопчи нещо от мене.

— От комитите1 е — каза тихо един от войниците, но 
е приятел на офицерите и ще го пуснат.

Арестуваният се казваше Стоян Бучински. Изпратих го с 
двама войници в комендантството.

Когато изпратих войниците с арестанта, видях, че на шо
сето чака един старец, яхнал на магаренцето си, и го попитах-

Какво, дядо?
Искам да отида в града, а войничето не ме пуска.

4 От ВМРО.

5 Спомени 65



— Пусни го — казах на часовия и видях, че очите на ста
рия се напълниха със сълзи.

Този, когото арестувахте, изяде сина ми - стреперещ 
глас каза той.

Веднага заговорих с него. Исках да ми каже нещо повече, 
но задавен от сълзи, той едва изричаше думите. Посъветвах 
го да подаде заявление и съди убийците на сина си, а по друг 
войник изпратих бележка арестантът в никой случай да не 
бъде освободен, докато лично аз не отида.

Към обяд блокадата беше снета и трябваше да се върнем 
в казармата. Съобщиха ми също, че тази вечер постъпзам 
дежурен в комендантството. Но не бързах да се прибера в 
казармата. Под претекст, че ще отида в комендантството, за
повядах на кандидат-подофицер а да води командата, а сам 
тръгнах уж към града. В комендантството не исках да отида, 
защото трябваше да отговоря защо съм арестувал Стоян Бу- 
чински, и ще го освободят.

Първа среща

Няколко пъти отивах до градската градина и се връщах. 
Тогава на улицата близо до градината видях едно дребничко, 
слабичко, около 13-годишно момиче, чиито коленца изглеж
даха твърде големи за кльощавите му крачета. То дойде на- 
право към мене, като при познат човек и натъжено, но без 
да плаче, ми каза, че македонските фашисти убили татко му.

Тази картина и сега е пред очите ми. Към големите ми 
сметки с фашистката ВМРО и сълзите на стареца сега се при
бави и умоляващият, пълен с неизразима мъка поглед на това 
сираче. Потръпнах и се опитах да успокоя момичето, като му 
казах, че ще отмъстим. Навярно почувствувал, че то ще се 
разплаче, побързах да се отдалеча, а в себе си реших да изпол
зувам всеки случай да мъстя на всеки, който е свързан с тези 
кървави злодеяния на ВМРО. „Няма какво да очакваме от 
властта. Тя няма да отмъщава за загиналите наши другари — 
постоянно си внушавах аз, — а трябва ние сами. Народът 
трябва да се саморазправи, сам да отмъсти." На това свое 
решение останах верен, макар и в повечето случаи да бях сам
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Вече след като се ожених, в моето съзнание постоянно се на
трапваше, че това момиченце беше моята съпруга «Пена. И кол- 
кото пъти съм се опитвал да улсвя този изпълнен с детска 
наивност умоляващ поглед, все повече се убеждавах, че това 
беше тя. След като един път й разказах, тя потвърди също та
къв случай по време и място и настоява, че е била именно тя.

По следите на четата,
която пазела Симеон Кавракиров

На 12 юни командирът на полка подполковник Печев ме извика 
в кабинета си и по карта ми постави следната задача: „В този 
район — показа той на картата между с. Долно Осеново, 
местността „Чакалииа“ и билото на Рила — се е появила чета 
на ВМРО от около 6—7 души. Вземете един взвод и излезте в 
района на хребета югоизточно от с. Долно Осеново. През деня 
наблюдавайте, а през нощта поставяйте секретни постове 
на пътищата, водещи към селото. Откъм Чакалица отива 
цяла рота, а оттатък — посочи билото — са от разложкия 
гарнизон. Целта е да не се даде на гази чета да господствува 
в този район. В твое разпореждане имаш една товарна кола. 
Но мито войниците, нито шофьорът трябва да знаят предвари
телно къде отиват. Получете за два дни суха храна, а по-ната
тък ще действувате по допълнителни указания. Твоите преки 
началници също не трябва да знаят къде отивате и с каква 
задача.“

Явно беше, че командирът на полка не се доверяваше на 
всички офицери и лично постави задачите поотделно на ко
мандира на картечната рота капитан Огнянов и на мене.

Бързо се стегнахме и потеглихме с камиона. На разклона 
на пътя за с. Осеново заповядах на шофьора да спре, а на вой
ниците — да натоварят на гръб оръжието и боеприпасите. 
Изпратих напред патрулна двойка, а останалите построих 
в колона по двама и тръгнахме към с. Долно Осеново.

Когато наближихме селото, видяхме, че две кадъни се
дяха на гробищата на баира, но това не ни направи впечат
ление. Влязоме в селото. Пред кафенето имаше група мъже. 
Ние поздравихме и продължихме пътя си. Направи ни впечат
ление, че лицата на някои изразяваха смут. Помислих си, че 
хората се боят от блокада, обиски и арести. Но ние нямахме
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задача да спираме в селото и запъплахме към стръмния път 
на югоизток.

Беше късно следобед и се чувствуваше, чеше завали дъжд. 
Затова, когато стигнахме на високото до едни колиби, реших 
да спрем в тях. Едва успяхме да се разположим и дъждът 
рукна. Накачулен с платнището, огледах местността и опре
делих позицията на дежурната картечница и мястото на се
кретните постове.

На другия ден проведохме разузнаване по посока на ман
драта под връх „Капатник“.

След няколко дни по куриера, който бях изпратил в. 
Стамболийския хан в Градево, получих заповед да оставя 
комендантство в Градево в състав четирима войници, а оста
налите да се завърнем в полка.

Какво се беше случило?
ВМРО вече не съществуваше. Но малката чета, която 

водела със себе си отвлечения още през 1932 г. Симеон Ка- 
вракиров, не могла да получи разпореждане и продължила 
да се укрива в с. Долно Осеново.

Когато нашият камион спрял на разклона на пътя за с.Осе
ново, видял ни Йонко Колчаков от Банско. Той отивал по 
работа в с. Осеново и боейки се да не го спрем, се измъкнал.

Като стигнал в селото, кметът — верен човек на ВМРО 
го запитал:

— Кажи нещо ново?
— Войска слезе на шосето и накъде ще хвати, не знам— 

за да ги поизплаши, казал той и отминал.
Кметът веднага изпратил две кадъни на гробищата да на

блюдават пътя и като видят войската, да я броят и съобщават 
докъде е стигнала. Щом се уверили, че идват войници, още на 
светло те извели четата.

Въпреки големия дъжд четата се движела цяла нощ и 
до сутринта на 14 юни стигнала местността „Динков дол“ 
откъм Разложко. Те не подозирали, че и там има поделение 
от разложкия гарнизон, и напалили огън.

Един от войнишките постове забелязал дима и отделе
ние войници под командата на един подофицер се прибли
жило и оградило четата. След предупреждение да се предадат 
започнала стрелба. Кавракиров, който навярно е помислил, 
че сега е време да се освободи, побягнал към войниците. Но 
войводата на четата го разстрелял в гръб. Това се констатира 
и от лекарската експертиза, и от показанията на убиеца му, 
който беше пленен.
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Народен съд 
в Градено
След преврата офицерите от полка бяха отишли по селата на 
Горноджумайска околия, провели събрания и назначили 
кметове. Това бяха пак реакционери, повечето бивши при
върженици на фашистката ВМРО, в някои случаи и дори 
убийци като Хаджиевтимов в Симитли. А в Градево беше на
значен близък на Попаврамови човек, минаващ за прогресивен.

Следващия неделен ден, след като се бях върнал от Рила 
под предлог, че ще проверя комендантството, без всякакво раз
решение взех един силен кон и през Попова глава бързо стигнах 
в с. Градево. Заедно с бай Ангел Милчин — един от организато
рите на партията в Градево и активен участник в Септемврий
ското въстание, и поп Апостол Велев — също наш другар 
решихме: без да обявяваме поставения от новата власт кмет 
за свален, да започнем да действуваме, като власт: да дигнем 
народа да се саморазправи с престъпниците от фашистката 
ВМРО. И за да п. насърчим, най-напред арестувахме няколко 
от най-големите палачи.

Тогава беше празник и хората се бяха събрали при чер
квата. Нашият команден пункт беше в Стамболнйския хан 
на 2 км от центъра на селото по шосето към Разлог. За арест 
ни служеше плевнята.

Към нас потекоха хора да се оплакват. Дойде и един от 
останалите живи от арестуваните през 1925 година. Той раз
каза за ужасите, на които били подложени арестуваните 
другари. Ще спомена само някои от тях. Нашите другари 
били вързани „по македонски“ — с въже над лактите и силно 
опънати към гърба. След страшни инквизиции те лежали с 
окървавени тела, в гноясали и червясали рани. Щом като из
греело слънцето, палачите ги изнасяли, „за да се размърдат 
червеите“. Когато измъчвани от жажда арестуваните мо
лели да им дадат поне малко вода, пазачите внасяли цели стомни 
вода, но поливали с нея въжетата, от което те стягали по-силно 
до припадане. А след като се измиели пазачите, от тази мръсна 
вода давали на арестантите. Това е отделно от инквизициите. 
А след това ги изклали.

Някои от тези садисти сега бяха арестувани. Ние гово
рехме на хората:

— Но какво чакате? Кой ще отмъщава за вашите стра
дания?
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И хората се раздвижиха. Някои почнаха да си отмъщават 
както могат, а други довеждаха при нас арестанти. Дигна се 
Градево. Кметът се сви. Някои се изплашиха и избягаха. 
Избяга ни и убиецът Лазар Кльонката и за да не би хората и 
в Симитли да последват примера на Градево, заедно с кмета 
на новата власт Хаджиевтимов се скрили в граничния участък 
при техния покровител майор Евтимов.

Дойде и една жена с около 10—12-годишно момченце. То 
се държеше за нея и гледаше наплашено като зверче. Тя раз
каза, че мъжът й бил убит и убиецът — един от арестуваните 
доскоро носел шубата му като трофей.

Ти обичаш ли баща си? — запитах момчето, което мъл
чеше и се притискаше към майка си. — Достойните синове 
отмъщават за своите бащи. — И по това как трепна лицето на 
тази жена, ми стана ясно, че тя разбра.

— Ела, синко — задърпа го тя. Намериха едно дърво - 
горнище от ярем. Часовият ги пусна в плевнята и те бяха 
били този тип, докато престанал да мърда. След това жената 
пак дръпнала детето и ракла: „Хайде, синко, ние си свършихме 
работата“ и си отишли.

В казармата се върнах навреме и никой не беше забе
лязал отсъствието ми, но командирът на граничния участък 
беше вече съобщил всичко. Добре че той не знаеше замисъла 
ми, а си помислил, че хората, чувствувайки присъствието ми, 
сами са се справили. На това ме навежда подслушаният на след
ващия ден разговор по телефона между него и командира на 
полка подполковник Печев. Майор Евтимов казал: „Фелдфебел- 
школник Хаджирадонов е засегнат от ВМРО и допуска хо
рата сами да си отмъщават. Моля, повече не го пращайте в 
Градево. Вчера там е имало въстание.“ А това беше наисти
на така.

По този повод трябваше да се проведе дознание, но аз 
не бях дори и арестуван и си излязох в града.1 Много ми се ис
каше да се свържа с другарите и си „сверя часовника“. Често 
си задавах въпроса: „Правилно ли постъпвам аз? Какво ще 
каже партията?“ Иначе хората в Горна Джумая ми се усмих-

1 Командирът на полка подполковник Печев през 1922 г., тогава пору
чик, е бил граничен офицер в гр. НеЕрокоп. Тогава, опитвайки здрави
ната на правителството на Стамболийски, македонската организация 
нападна Кюстен.лил и Неврокоп. Поручик Печев бил единственият офи
цер, който оказал съпротива в града, поради което, макар и ранен, той 
бил малтретиран жестоко.
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ваха, сърдечно ме поздравяваха, търсеха познанство с мене, 
което показваше, че те са доволни от моите действия. Много се 
зарадвах, когато се срещнах с др. Стефан Стоицов. Предпо
лагайки, че той е свързан с нашите другари, го запитах

— Как гледат другарите на моите постъпки, как ги оце
няват?

— Как гледат? Всички те поздравяват. Ераво! Найде се 
един, който независимо от отговорността, която поема, по
казва как трябва да се действува — ми каза той.

Отново учител

След деветнадесетомайския преврат поч".и всички прокудени от 
нашия край учители се върнаха. Много от тях получиха назначе
ние в нашата околия. Тогава административното деление на стра
ната се беше изменило. Нашият окръг беше разделен. Разложко 
и Неврокопско бяха към Пловдивска област, а останалите — към 
Софийска. В Неврокоп имаше училищен инспектор, който на 
значаваше учителите и в Разложко.

За училищен инспектор в Неврокоп беше назначен писа
телят Димитър Ангелов, който се оказа наш другар. Въпреки 
че и новата власт не бързаше да помогне на изгонените от ВМРО 
да се устроят, той, макар и с известна предпазливост, даде под
ходящи места на много другари.

Аз също бях подал заявление да бъда назначен учител в 
Банско, но дълго време търсех работа, докато отявлени при
върженици на фашистката ВМРО останаха по местата си.

През месец декември 1934 година бях назначен за нередо
вен учител в с. Баня. Но на същото място стоеше и бившият 
директор на основното училище Каймакамски. Той, не знам 
защо, не се беше явил на мястото на новото си назначение и 
ако не получеше назначение за с. Баня, където всъщност ра
ботеше, щеше да се счита, че е прекъсвал, и губеше заплатите 
си от 15 септември до към 20 декември. Съчувствувах му и за
това му казах: „Аз съм длъжен в продължение на 10 дни да 
встъпя в длъжност. Нямам нищо против да отида на твоето 
място в с. Добринище, още повече че там е и брат ми. Но 
трябва да получа заповед за назначение. Постарай се в тези 10 
дни да си уредиш въпроса.“



Но той беше някакъв чудак. Другите учители не го оби
чаха, защото като директор се държал високомерно. Въобра
зил си бил, че е голям педагог и общественик, и пеел с де
цата в черква. Вместо да отиде в инспекцията и да помоли да 
бъде назначен, той се заинати и тръгна от бабичка на бабичка 
да плаче, а те му съчувствуваха.

На десетия ден трябваше да подпиша акт за встъпване в 
длъжност. Но предишния ден той се беше разплакал и пред 
учениците, изплашил ги, че съм побойник, и ги подканил да 
отидат в Разлог и изпратят телеграма до училищния инспек
тор да остане техен учител той.

На другия ден инициативата на децата роди нещо голямо. 
Седмокласниците, шестокласниците и някои петокласници не 
влязоха в клас. След като би звънецът, те се събраха пред учи
лището, развяха червено знаме и тръгнаха за Разлог.

Това беше чудесна проява на децата, която ме върна по
вече от 12 години назад. Гледах ги през прозореца и не можех 
да скрия радостта си. Останалите учители, които с малки из
ключения бяха аполитични, се дразнеха.

До обяд имах занаягие с петокласниците. През един от 
часовете надникнах и в 7 клас. В класната стая имаше само 
четирима ученици. Сутринта те били заедно с всички и дори 
проявявали голяма „революционност“. Тръгнали начело на 
децата към Разлог, но по пътя излъгали другарчетата си, че 
ще хванат направо, и се върнали. Когато взех имената им, 
оказа се, че всички са деца на не добри родители.

Следобед всички деца бяха дошли в училище. В един от 
часовете имах урок по пеене в 7 клас. Запланирано беше да се 
изучи песента „Не тъжи, поле“. Тъй като още предишния ден 
я бях изсвирил няколко пъти на цигулка и я бях усвоил до
бре, децата бързо научиха да я пеят, и то на два гласа.

Към края на часа извиках по имена четиримата ученици, 
които се бяха върнали в училище преди обяд. Те излязоха 
гордо пред черната дъска, мислейки навярно, че ще ги похваля.

— Тези с. вас ли бяха? — обърнах се аз към класа.
— Ние се върнахме — побърза да каже един от четири

мата.
— Твърде рано сте се научили да мамите другарите си 

— вместо похвала им казах аз и остро порицах пред всички 
тяхната постъпка.

Децата останаха като гръмнати. Вместо да им се скарам, 
научихме една хубава песен. А след това стана ясно, че не осъ
ждам тяхната постъпка, а напротив, осъждам тези, които са
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се изхитрили да се върнат сами, като са изоставили другар
четата си. Това беше първият и последният ми час в 7 клас 
в с. Баня. На другия ден заминах за с. Добринище, където 
бях назначен за нередовен учител в прогимназията. Директор 
бе Пиринка Буйнова от Банско, а в първоначалното училище 
бяха учители брат ми Драгосин, Георги Калинков и други - 
общо 10 души.

Седми клас на основното училище току-що беше открит 
след повече от двегодишно прекъсване. Наред с 14-годишните 
ученици имаше и 16-годишни. С тях можеше да се говори и 
по по-сериозни въпроси и аз не пропусках случай да поставя 
тези въпроси или да ги разясня. Особено преподаването на но
вата история на България ми даваше чудесни поводи за това. 
И резултатите бяха големи.

От тези деца нито един не стана поддръжник на фашист
ката власт. А такива като Иван Галчев, Лазар Хаджиев, Иван 
Гъркинин и други станаха ремсисти и взеха участие в револю
ционното движение.

Но кметът, секретар-бирникът и някои други чиновници 
в общината и чорбаджии се интересуваха от поведението на 
учителите и донасяха в полицията. Това като че ли беше ос
новното им обществено задължение. За да провеждаме линията 
на партията както по възпитание на младото поколение, така 
и по други въпроси сред населението, ние прибягвахме до раз
лични хитрини.

Деветнадесетомайското правителство искаше да завоюва из
вестен авторитет сред народа, като се стремеше да покаже, че се 
грижи за неговото ограмотяване и издигане.То застави учителите 
наред с ограмотяването да изнасят лекции и пред цялото насе
ление. На мене като на запасен офицер беше възложено да 
изнеса лекция по противохимическа защита.

Нашата линия беше да проваляме тези мероприятия на 
властта и правехме това успешно. Селяните с малки изключе
ния не идваха и лекциите не се изнасяха.

Когато дойде ред за моята лекция, Иван Козарев осигури 
такова присъствие, че в салона нямаше място дори за право
стоящи. Кметът и общи нар ите, както винаги, не дойдоха. На
шият другар Коце Калайджийски „случайно“ ги беше „хванал“ 
на карти.

Подготвил се бях много добре. Темата позволяваше да се 
говори за войната и причините, които я пораждат, за нейния 
всеобхватен и разрушителен характер и какви бедствия носи 
на народите и оттук кои класи са заинтересувани от войната
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и какво е отношението на широките народни маси към нея, 
каква е задачата на честните и съзнателни хора. Когато тряб
ваше да цитирам, намирах подходящи пасажи от книгата „Хи
мическата война“, която бях получил от войсковото поделение 
в Разлог. Това не беше опасно. А това, което вземах от на
шата литература, го предавах със свои думи. По същината на 
темата отделих не повече от 15—20 минути — само за да по
кажа принципното устройство на противогаза и Дрегеровия 
кислороден апарат, които бяха на въоръжение в армията то
гава, взети също от поделението.

Това беше блестящо мероприятие по провеждане линията 
на партията за борба против подготвящата се война против 
СССР. Доколко открито са били казани някои неща, се вижда 
от изказванията, които направиха хората, коментирайки лек
цията веднага след излизането си от салона. Даже и моят ха
зяин Сириджен Хаджиев, който беше прост и аполитичен чо
век, в къщи ми каза: „А бе, даскале, остана само да кажеш 
другари, дайте да грабнем пушките и да. . . . макята на чор
баджиите, за да няма война.“

Тук започна нашата близка дружба с Иван Козарев.

Иван Козарев

Иван беше завършил само четвърто отделение. Но иначе бу
ден младеж, той бързо се ориентирал и става активен член на 
комсомола. Особено благотворно влияние е имала върху него 
дружбата му с Георги Караджов (Гьоне) — впоследствие 
политемигрант в СССР, загинал при контранастъплението при 
Москва през 1941 година.

За пръв път видях Иван Козарев по време на Септемврий
ското въстание през 1923 година. На площада в Банско дойде 
малка група въоръжени хора, сред които един напет, хубав 
младеж. От разговора на хората разбрах, че те са от с. Елеш
ница, а младият човек е от Добринище и се казва Иван Коза
рев.

Тогава вече съгласно споразумението между ръководст
вата на БКП и ВМРО участниците в Септемврийското въста
ние предаваха оръжието си на ВМРО.
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На площада срещу групата излезе Цвятко Бизев от Бан
ско (един от ръководителите на ВМРО) и им каза да си дадат 
оръжието. Пред тях застана Иван Козарев и каза нещо,г от 
което някои от наблюдаващите изказаха възхищението си. 
Впоследствие научих, че Козарев казал, че оръжието ще си 
дадат само ако нашата партия нареди това. Когато Цвятко му 
казал, че всички вече си предават оръжието, той повторил: 
„Нека ни кажат това нашите ръководители.“ Още тогава за 
мене Иван Козарев стана герой.

През 1931 година във връзка с намерени у него нелегални 
материали ВМРО се опитва да го арестува. Той се измъква 
от ръцете им и избягва отначало в София, а след това в селата 
Стралджа и Горно Александрово, Ямболско, откъдето поради 
активната си политическа работа за известно време попада 
в затвора. В Добринище се връща през есента на 1934 година.

Още с пристигането си Козарев се свързва с Георги Авра
мов (Стефанов) и се включва в активна партийна работа и ра
бота по линията на ВМРО (обединена) не само в селото, но и 
в околията. Тогава той вече беше един от популярните, авто
ритетните и най-активните комунисти в околията.

Трудещите се и прогресивните хора го обичаха. Въпрекр 
че нямаше наследство и беше обречен със семейството си н,а 
мизерия, той никога не жалеше времето си и беше навсякъде, 
където интересите на партията изискваха това.

През есента на 1935 година във връзка с разкритата кош 
спирация в Разложко Иван Козарев беше арестуван. Поли
цията се беше добрала до сведения, че той знае връзките с 
Банско, Добринище и Елешница. Отначало чрез хитрост, а 
след това с нечувани по своята жестокост инквизиции те се мъ
чели да го заставят да проговори, но той стоически понесъл 
всичко и запази организациите в тези селища. Когато не е 
имало как повече да отрича, той им заявил: „Няма да ви 
кажа нищо, колкото и да ме биете.“ На въпроса ми:

— При това положение те са се озверили още повече. 
Как устоя при такава позиция?

— Ами когато ме биеха, стремях се да мисля че не 
бият мене — като за нещо съвсем обикновено говореше той.

Съден по този провал, а след това и по други разкрития 
в с. Добринище по линията на ВМРО (обединена), той лежа 
отначало в Неврокопския, а след това в Софийския и Сливен
ския затвор до 1938 година.
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Но ако радостта му след първото завръщане в родния край 
<от изгнание и затвор беше помрачена поради това, че в резултат 
на мизерията и примитивното лекуване бяха умрели двете му 
деца, сега той изпи друга горчилка— загуби и семейството си.

Но не трепна здравият комунист. Нищо не беше в състо
яние да разколебае вярата му в партията, да го отклони от 
поетия път. Той отново всеотдайно се включи в нелегалната 
партийна работа. Без каквито и да е караници с когото и да било 
той съобщи този факт в партията и получи разрешение за 
развод. На бракоразводното дело с жена си, която се бе
ше събрала с друг мъж от Разлог, Козарев занесъл един
ствената си ценна движима вещ — шевна машина — и казал: 
„Вземи я да шиеш дрешки на детето.“

Наред с активната партийна работа Козарев се заема 
да реализира едно свое решение, за което се готвел още от 
затвора. С голи ръце, с една кирка и лопата, сам, при хро
ническо недояждане, на единствената си ливада в местността 
„Струго“ той построява модерен рибарник за пъстърва. Това 
му спечелва уважението и симпатиите на хората от нашия край.

Иван Козарев участвува най-активно във всички акции 
на партията и проявява изключителна инициатива и наход
чивост.

През есента на 1940 година той участвува в Соболевата 
акция и събира много подписи. В началото на февруари 1941 
година преминава в нелегалност при следните обстоятелства.

Като куриер на ОК на БКП в Разлог пренасял литера
тура за неврокопския район. Той минал през с. Обидим, за 
да остави нещо за другарите там, и тръгнал за с. Кремен. 
Като известен комунист той бил заподозрян и кметът извратил 
двама общински полицаи да го арестуват. Те го настигнали 
извън селото и най-напред се хванали за чантата с литературата. 
В боричкането си с тях той изтървал чантата, но успял да ги 
разблъска и да избяга.

На 26 юни1 следобед Иван Козарев попада в устроената му 
от полицията засада. С един пистолет с 6 куршума той из
важда от строя трима от полицаите и се спасява. Това беше 
първият бой с полицията, първият изстрел срещу фашистката 
власт след решението на ПБ на ЦК на БКП за организиране 
и разгръщане въоръжената борба срещу хитлеристките оку-

> В полицейски документ — 27 юни.
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натори и продажната българска царско-фашистка власт на
чалото на героичната въоръжена борба през 1941 —1944 година.

След този първи бой и до загиването му като партизанин 
и командир на чета от Разложкия отряд той прояви изклю
чителни качества на комунист, човек и боец. За неговата 
безнрнмерна храброст, за хладнокръвието му и точното му 
око се разказваха легенди.

С какво се отличаваше Козарев?
Тъй като нямаше школско образование, мнозина мис

леха, че той е само един храбрец, един смелчага, който не се 
бои от нищо, но е прост човек. Това не беше така. Той наистина 
говореше с най-прости, нашенски думи. Отношенията му с 
хората бяха най-обикновени, естествени. Преструвките, по
зите, подсмиването бяха чужди за него, а външният му вид — 
особено облеклото — издаваше сиромашията и безпретенцн- 
озността му.

Но Козарев притежаваше остър ум и способност логично 
да мисли. Беше даже „остряк“ с развито чувство за хумор. 
Времето си и в затвора, който за него се превръща в школа, и 
отвън той не беше пропилявал напразно. Чел беше много наши 
книги. Освен това е работил под ръководството на едни от най- 
подготвените другари, като Георги Караджов, Симеон Кавра- 
киров, Георги Аврамов, Никола Вапцаров, Никола Парапу- 
нов, Никола Рачев и др., което е способствувало да се утвърди 
в него правилен мироглед.

В политическо отношение Козарев стоеше по-високо от 
мнозина, които се хвалеха, че са чели дебели книги, а не можеха 
да се ориентират и в най-простата обстановка. Той даваше 
вярна оценка на различни моменти от развитието на револю- 
цинното движение и вземаше правилни и смели решения. 
Даже даваше прогнози за развитието на партизанското дви
жение, които се потвърдиха. Затова проявяваше и инициатива, 
каквато мнозина други не можеха да проявят.

Още през лятото на 1932 г. Козарев научил по някакъв 
начин къде фашистката ВМРО държи отвлечения Симеон 
Кавракиров. Убеден, че той ще бъде убит, пред ръководст
вото на ВМРО(о) в София Иван Козарев заявил „Единстве
ният начин Кавракиров да остане жив е да бъде освободен 
със сила“ и поискал разрешение сам да свърши тази работа. 
Осъждайки тези методи на борба, ръководството не му раз
решило. Но Козарев излезе прав. Симеон Кавракиров беше 
убит.
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Когато премина през 1941 г. в нелегалност и някои не 
одобряваха това, Козарев се опрял на решимостта на другарите 
от Банско. На заседанието на Г1\ на БКГ1 в Банско е присъству- 
вал и той и като чул, че другарите поемат отговорността за оста
ването му в нелегалност и го вземат на своя издръжка, 
заявил: „Събитията се развиват така, че не само аз не бива 
да се легализирам, но и други другари ще дойдат при мене.“ 
И наистина тези, които искаха той да се легализара и да отиде 
в затвора, не бяха оценили новата обстановка, насоката на 
развитието на събитията. А ГК. в Банско и Козарев бяха прави 
и затова така смело решиха въпроса.

Един път, когато говорехме за перспективите на парти
занското движение, наред с другото той каза една такава ми
съл: „Ние трябва да се превърнем във власт, преди още да сме 
победили. Хората трябва да идват при нас не само да се оплак
ват от фашистите и чорабаджиите и да търсят защита, но и да 
се съдят.“ Това също се потвърди. Към края на 1943 г. към 
нас вече се обръщаха и по лични въпроси, което показваше, че 
бяхме станали по-авторитетен орган от официалния съд.

Козарев имаше доста познания по история и философия. 
В спор с партизанина-учител от с. Кремен Михаил Кобаков по 
въпроса за характера на революцията през 1848 г. Кобаков, 
който страдаше от манията, че е много учен, навярно беше по
мислил да вземе връх поне над него — нямащия школско 
образование — и да блесне с големите си знания. Въпреки ува
жението си към него Козарев не му отстъпил и разбил непра
вилните му твърдения.

Но кръгът на интересите на Козарев беше по-широк.
В затвора Козарев беше изучавал геология. Интересу

ваше се и от астрономия, и от биология и пр.
В един разговор за силата на науката казах, че бъдещето 

е на химията. Доста време след това двамата минавахме през 
едно сечище, по което бяха останали много клони и върхове 
от дървета. Стъпил на един разцепен при падането си връх, 
той каза: „Значи, в бъдеще ще се използува всичко това, дори и 
шиклата1. Кой знае химията в какво ли ще превърне тази 
връшка?“ И ето сега в родния му край — з гр. Разлог — ра
боти модерен завод за хидролиза и фуражни дрожди на базата 
на отпадъчната дървесина.

Поради факта, че Козарев прояви голямо безстрашие в

1 Игли от борови дървета.
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редица случаи, че по-рано беше убил едновременно три мечки и 
хванал една малка жива, че беше зимувал през най-тежката 
зима 1941—1942 година почти на открито, без нито един 
ден да се нахрани с топла храна, някои считаха, че той 
е груб, саможив и коравосърдечен човек. Това пък съвсем 
не е вярно. Той беше загрубял само физически. Иначе беше 
състрадателен. Не един път сме виждали сълзи на очите му, 
когато научавахме за тежката, горчива съдба на някои дру
гари и семействата им, за загинали другари. Когато трябваше 
да върже партизанина Кобаков, за да не избяга и да се пре
даде, сълзи бяха намокрили ръкавите му.

Той беше готов да направи всичко, за да помогне на другаря 
си, иа нуждаещия се. В края на 1942 година болният парти
занин Костадин Катранджиев беше изпратен с Михаил Коба
ков да бъде устроен за зимуване в по-топлите и по-спокойни 
неврокопски села. Кобаков го изоставил в района на Кремен. 
Козарев беше принуден да отиде и да доведе Катранджиев. От 
с. Кремен до с. Годлево — над 30 км — го носил на гръб, като 
от време на време спирал, за да стопли до тялото си измръз
налите крака на болния си другар. Той беше готов да умре 
за всеки един от нас. Затова който от нас се движеше с него 
или отиваше да изпълнява задача, се чувствуваше сигурен. 
Той в никакъв случай нямаше да допусне другарят му да 
загине преди него.

Козарев обичаше да слуша декламации и песни и сам 
пееше. Обичаше да се наслаждава на хубави природни гледки. 
Един път преди разсъмване двамата преминавахме през мест
ността „Пиновото“. Там има много и различни птици. Като по 
сигнал те всички запяха. Без да продумаме, ниеспряхмеда слу
шаме. С особено майсторство се надпяваха един славей и един 
кос и за много време не повториха нито един мотив. „Чуваш 
ли ги? Ха сега кажи кой е по майстор — славеят или косът?“ — 
попита ме Козарев и започна да ми разказва, че славеите също 
като хората пеят различно, кои птици до кога пеят, ог което 
личеше, че той много пъти се е вслушвал в тяхното пеене.

Иван Козарев имаше голям житейски опит като 
нелегален работник. Той винаги съобразяваше кога как да 
постъпи, как да се промъкне, да излезе от тежко положение, 
как да се придвижи. Един път забелязал, че по шосето се е 
проточила колоната иа една разпасана дружина от 39 пех. полк, 
която се връщала от Югославия. Като видял състоянието й, 
надвечер незабелязано излязъл на шосето и заедно с войниците 
влязъл в с. Добринище.
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Той умееше да се маскира. Можешеда издебне сърна или ди
ва коза. Можеше по следите при всички случаи, дори и нощем, да 
определи къде са минали хора, да ги проследи и намери, 
на което научи и мене. Той познаваше природата, живота и 
поведението на животните и беше напълно подготвен да жи
вее сред нея.

Козарев беше отличен стрелец — пиринският Вилхелм Тел. 
С пушка и пистолет стреляше с изумителна бързина и точност. 
Когато стреляше с пистолет, просто не се мереше, а гледаше 
само в целта. Затова и денем, и нощем той стреляше с еднакъв 
успех, стига да вижда целта. Майсторството си беше постигнал 
със системна и упорита тренировка, която непрекъснато под
държаше и като партизанин. И когато се движеше, и когато 
почиваше, и когато се хранеше дори, няколко пъти на ден тре
нираше.

През есента на 1943 година той изпълни смъртната присъда 
над предателя Никола Петлов на тъмно. Беше го различил от 
другите по куцането. Но въпреки товз, докато залети да падне, 
му беше нанизал три куршума в сърцето.

Един път през март 1942 година денувахме в една колиба на 
пътя до Добринище към местността „Харамибунар“. Времето 
беше студено и ние се гряхме цял ден на голямата жарава, 
която сутринта зарихме с пепел, за да не угасне бързо. През 
деня навярно и други искаха да напалят огън и се постоплят, та 
започнаха да напъват на вратата. Ние не се обаждахме. Много 
преди да мръкне, хората бяха слезли към селото и ние се при
готвяхме да тръгваме. Реших да изпробвам един пистолет, 
който беше ремонтиран. Взех една дъска, нарисувах с въглен 
един ромб около 5 на 10 см за мерна точка, отмерих 20 метра от 
нея и стрелях. Попадението беше в ромба и бях много доволен.

— Чакай да опитам и аз — каза той, — но направи в сре
дата една точка с въглена!

— Де, де, ти удари в ромба - възразих аз. Но той настоя ;
— Тури, тури!
Нарисувах едно черно кръгче колкото монета от 20 сто

тинки в средата и се оттеглих настрана.
За не повече от 2—3 секунди Козарев извади пистолета, 

даде изстрел и си го прибра, но не отиде да види какъв е резул
татът. Аз гледах към дъската и като не забелязах пробойна, 
му рекох :

— Видя ли докъде води самонадеяността? Не улучи дори 
и дъската.
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Отидох и какво да видя! Беше улучил в центъра на чер
ното кръгче.

Друг път се движехме в колона по една пътека през рядка 
едра гора с мтад подраст. Козарев имаше навик да си премята 
пушката като пъдар и все да си чопли нещо. Тъй като учех 
младите как да си държат пушките, за да имат постоянна го
товност бързо да дадат изстрел, правех му бележка да носи 
правилно пушката си. Той я вземаше както трябва, но след 
това пак започваше нещо да прави и я премяташе.

Напред в патрулната двойка на около 90—100 метра вър
веше Благо Джугданов. Той беше ловец и държеше правилно 
пушката. Аз бях в челото на колоната, също ловец и също 
правилно си носех пушката. След мене вървеше Козарев с пре
метната пушка. Изведнъж вдясно от патрулната двойка изскочи 
сърна и побягна нагоре и напред. Благо вдигна пушката. Аз 
също. Зад мене се чу изстрел и сърната падна. Без да имз 
готовност, Козарев изпревари и двамата.

За да го предизвикам на разговор, когато той разказваше 
за първия бой на току-що дошлите в отряда млади партизани 
Кръстю Тричков и Алекси Сачков, му зададох въпроса:

— Откъде иде това хлъднокръвие у тебе?
— Аз съм сигурен, че ще изпреваря врага, ще го унищожа, 

а умрял враг не е страшен — отговори той.
Козарев беше образец на безпределно предан на партията 

комунист. Всички свои действия, включително и тези, които 
имат личен характер, преценяваше от гледна точка как това 
ще се отрази на партията, на нейния авторитет. Например 
когато се върна от затвора и беше научил, че жена му е изне
верила с негов другар, всички очакваха, че ще ги убие и два
мата. На мене той каза приблизително следното: „Вярно е, 
че и тя се е оказала неустойчива, но главният виновник е 
този мръсник. Без дори да съм йсе карал, тя призна всичко. 
Но и да искам да й простя, не бива. Какво ще кажат хората. 
Ще рекат — вярно било, че комунистите са развратници, 
че ще разтурят семейството. Ето един е в затвора, а другарят му 
ходи с жена му. Затова ще преглътна всичко. Никому нищо 
няма да направя, но трябва да я изгоня, да се разведа.“

За партията, в името на нея той беше готов на всичко -  
да понесе всякакви лишения и страдания, да преодолее всички 
рискове, да пролее, ако трябва, кръвта си капка по капка. 
Тази негова идейна убеденост и безпределна преданост, а заедно 
с това и големият му опит, умение и сръчност бяха в основата 
на неговото хладнокръвие и героизъм.
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Забележ ки: 1. По-нашироко не се спирам да описвам слу
чаи с Иван Козарев, но тези някои бележки считам за необ
ходимо да се знаят предварително, за да няма нужда при из
ложението на моите спомени при всеки случай да се отвли
чам и обяснявам защо така или иначе е постъпил той или е 
постъпено с него.

2. Може би някому ще направи впечатление, че пиша с 
възторг, и то само за положителните качества на Козарев. 
Безспорно той имаше и някои слабости, с които може би ще 
се срещнем, но те са твърде обикновени и твърде малки, за 
да им се даде място да петнят този светъл образ.

Начало на организиран 
партиен живот

Още с идването си в Банско към края на месец октомври 1934 
г. на едно събрание на партийната организация, проведено под 
формата на разходка по шосето и мостовете на р. Глазне, 
бях приет за член на БКП. В Банско организирани членове 
на партията бяха тогава Никола Голев, Александър Пицин, 
Манаил Тодев, Иван Николов Колчаков (Динков) и аз. По- 
късно се включи върналият се в Банско Димитър Зайков и 
нови членове Димитър Йовкин, Георги Гр. Тренчов и Драгосин 
Радонов. Около всеки от нас имаше група комунисти. Душата 
на партийната организация беше Никола Голев, а най-активен 
организационен работник — Александър Пицин.

През януари 1935 г. Иван Козарев ме свърза с Георги 
Стефанов Аврамов, началник-секция „Залесяване и укрепване 
пороищата“ в Разлог. Той беше секретар на Околийския ко
митет на партията. След това вече присъствувах на околий
ските партийни конференции. Козарев ми предаде шифъра, 
симпатично мастило и проявител, за да водя кореспонденци
ята с областния комитет на ВМРО(о)1 в София.

Но въпреки старанието ми аз много малко разбирах как 
трябва да се работи по линия на ВМРО(о), особено след като

1 ВМРО(о) — обединена.
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фашистката ВМРО беше разпусната. От друга страна, бях 
убеден, а н впоследствие все повече се убеждавах, че в Раз- 
ложко няма никакви условия за създаване на организация 
на ВМРО(о) на по-широка основа. В нея и без това членуваха 
само комунисти. А и за членство в нея пак съдеха по ЗЗД. 
Затова считах, че не бива да се цепят силите на партията, да 
не се създават организации на ВМРО(о).

Спомням си, че на партийната конференция в църкови- 
щето „Св. Троица“ даже с помощта на Георги Аврамов не 
можах да убедя Катранджията в необходимостта не само от 
организации на ВМРО(о), но и въобще да се работи по тази ли
ния. Още преди това вСофия Коста Веселинов от Горна Джу- 
мая надълго и нашироко ми беше обяснил кои среди трябва да 
обхване ВМРО(о) — стари санданисти, честни патриоти и пр., 
и как да се работи с тях. Но като се имаше пред вид, че в Раз- 
ложко почти нямаше бежанци, които да тъгуват по родните си 
места, че фашистката ВМРО беше отвратила хората от всичко 
македонско и населението винаги се е чувствувало българско, 
освен една пропагандна работа по разобличаване политиката 
на царските правителства по македонския въпрос, нищо повече 
на можехме да направим.

Тъй като освен един гол ентусиазъм и готовност за риск 
аз нямах никаква организационна и друга подготовка, все си 
мислех, че това е причината да не ми върви работата, все 
се стремях да науча нещо, да зная нещо повече по формите на 
работата. Затова през великденската ваканция заминах за 
София. С шифъра предварително бях съобщил кога ще 
пристигна и на уречената явка ме посрещнаха. През време 
на беседата с Асен Чаракчиеви още един другар,когото и досега 
не познавам, говорихме твърде нашироко, но по-ясно не ми 
стана. По организационните въпроси и по условията в нашия 
край като че ли и у тях нямаше яснота.

Договорихме се чрез адрес, който допълнително ще им 
посоча, да получавам писмени инструкции, литература и др. 
Но тъй като в най-скоро време щели да имат много важни 
инструктивни материали, се реши да ги изпратят на моя адрес 
в Банско като пратка фотоматериали. За целта купих една 
кутия фотостъкла (апаратът ми беше с плаки), проявител и 
фиксаж, а от един познат фотограф взех една празна кутия 
от фотохартия и една червена лента за запечатване. След това 
подробно обясних на другарите как да поставят инстуктивните 
материали в кутията и как да я залепят наоколо с червената 
лента и заедно с останалите материали да направят пакет и да
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ми го изпратят от името па магазина за фотоматериали. Така 
никой нищо нямаше да разбере. А да се отварят кутиите, не 
може, защото се осветяват фотоматериалите.

Надявах се, че след като получим материалите, ще ги 
проучим внимателно, ще ги обсъдим точка по точка и ще взе
мем решение какво да правим съобразно с нашите условия.

Един ден, току-що се бях върнал от София и занятията 
в училището бяха започнали, с брат ми Драгосин и Георги 
Калинков се бяхме събрали в тяхната къща и обсъждахме 
,някои въпроси от нашата работа в училището и селото. В това 
време, целият в пот, при нас дойде братът на Георги — Доне, 
и каза:

— Идвам от Банско. За тебе е пристигнал някакъв колет 
с фотографски материали. Полицията го разпечатала и ви
дяла, че не са фотографски материали, а нелегални книги. 
На разпечатването е присъствувал и учителят Крьстю Цолев. 
Миле Ковачев ме изпрати да ти кажа, за да вземеш мерки. 
От Банско до тук все съм бързал. И я — прекара ръка по че
лото си и рече — гол съм вода. Трябва да се преоблека. — 
И излезе от стаята.

— Значи, тук има предателство — казах аз. — Кой ще 
се сети да отвори кутията, когато тя е в стандартна опаковка 
и с лента? Нали ще се освети фотохартията — и обясних на 
брат ми и Г. Калинков как е трябвало да бъде направен па
кетът и къде са били инструктивните материали.

Решихме да замина за Банско, за да изясня какво е ста
нало и там да видя какво да правя. Те да намерят Иван Козарев 
и му кажат да дойде в Банско вечерта в 10 часа при коко
шарника в местността „Черешата“, защото може да се наложи 
веднага да замина за София, да предупредя за предателството. 
А през време на моето отсъствие да казват, че съм се разболял 
и съм си отишъл.

В Банско отидох направо в дома на Миле Ковачев. Той 
ми разказа, че пакетът е отворен в пощата от началника, за 
когото ние знаехме, че беше човек на полицията.

Мина ми през ума, че другарите от София не са напра
вили така, както им бях казал.

Затова след като няколко пъти подробно разказах на 
Миле как е следвало да се изпратят нелегалните материали и 
се убедих, че той ме е разбрал, казах му да отиде и разпита 
Кръстю Цолев, да изясни точно какво е имало в пакета. Но
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Кръстю Цолев си бил глътнал езика. Ми.(ю се върна и набързо» 
каза, че нелегалните материали са били не въобще в пакета, 
а вътре в кутиите. Поисках лично да се срещна с Кръстю 
Цолев, но той веднага след разговора с. Миле си бил заминал 
за Разлог.

— Началникът на полицията и един полицай заминаха 
*с файтона за Добринище — със съкрушен вид каза Миле.

Ясно беше, че трябва час по-скоро да се добера до София, 
да предупредя за станалото, а и за себе си да видя какво ще 
правя. Но по кой път? Дали след като разберат, че ме няма 
в Добринище и че съм се укрил, няма да съобщят по пътищата 
през Горна Джумая и през Белово към София да ме арестуват?

Затова, макар че пътят беше много по-труден, реших да 
мина през Рила планина до Самоков и след това по шосето 
за София. Но за да разбера какво е станало в с. Добринище, 
изчаках уреченото време, за да отида на срещата. От Миле 
Ковачев взех 500 лева и една полушубка, прегърнахме се, 

жакто се прощават близки другари, и излязох. На мястото на 
срещата с Козарев чаках, докато часовникът на кулата удари 
.11 ч., но никой не дойде и тръгнах.

На връх „Налбант“

Пътят отначало не беше труден — шосе, тук-там пресечено от 
прави пътеки, за да се избягнат големите завои. От 'Горици 
нагоре имаше сняг, но набит и по него се ходеше като по ас
фалт. Само след като слънцето се издигна високо, снегът от
горе се размекна 3—4 см. Това, от една страна, спомагаше 
■обувките да се закрепват по-добре и да не се плъзгат, а от друга, 
•мокреше и размекваше и обувките, и краката.

Колкото по-нагоре се изкачвах, толкова снегът изглеждаше 
по-непокътнат. По сенчестите склонове клекът и скалите бяха 
покрити и трудно можеше да се различи къде е пътят. Всичко 
'беше един бял наклонен скат.

По пътя от Торици нагоре не бях минавал, но отчасти 
познавах Рила планина. Освен това през лятото на 1932 г. 
■бях изучавал този път по карта и се надявах на добрата си 
памет. Въпреки това реших да се изкача па връх „Налбант“ 
и оттам да се ориентирам по-добре.

Времето беше ясно. Видимостта отлична. Всичко се виж-
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даше като на длан. Но картината особено ме порази, когато 
се изкачих на върха. Пред мене над китното Разложко поле 
като огромна грамада изникна Пирин. Оттук той изглеждаше 
двойно по-висок, отколкото когато се гледа от полето. Никога 
и отникъде не бих го виждал толкова красив, величествен и 
страхотен. Виждаха се чудно красивите му долини, циркуси 
и върхове. Вляво най-хубавата част на Родопите — без
краен лабиринт от върхове, била и долини, безбрежно море от 
гори. А на изток, север и запад блестяха на слънцето засне
жените върхове на Рила.

Обшарих с поглед Пирин. В централната му част от 
Даутов връх до Папазгьол нямаше връх, на който да не се 
бях изкачвал, красиво място, къдего да не бях ходил. Тези 
места са свързани с най-хубавите ми детски и младежки го
дини. Представих си, че съм вече нелегален и едва ли ще се 
върна скоро в нашия край. И чак сега разбрах колко съм 
привързан към родния си край, колко съм влюбен в своята 
Пирин планина. В този момент, обхванат от нежност и горест, 
паднах на Колене и гласно се заклех, че ще се върна, при как- 
вито и да е обстоятелства, каквото и да става, ще се върна в 
родния Пирин.

От върха беше съвсем ясно къде трябва да мина.
Пътят ми водеше по долината на река Бели Искър за Са

моков, но не бързах. Не можех да откъсна очи от Пирин. Пък 
и все някъде трябваше да почина, да се нахраня. Седнах на 
полушубката. Трудно бих могъл да кажа колко щях да стоя на 
върха, ако от северозапад не се надигнаха застрашително об
лаци, предвестници, че времето ще се развали. Започнах да сли
зам но леко наклонения заснежен скат към превала „Грънчар“, 
но непрекъснато се обръщах. И когато гребенът на Пирин се 
закриваше, му помахах с ръка за довиждане и забързах на
долу.

Неочакван арест

Вече бях слязъл в долината и преминал на северния бряг 
на река Бели Искър, когато заваля силен дъжд и бързо 
ме измокри. Аз и без това едва ходех от умора. Краката ми се 
бяха набили и ме боляха, особено когато стъпя малко накриво. 
Дъждът усили умората ми. Изведнъж чух конски тропот.
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Обърнах се и видях един по градски облечен човек да слиза 
с кон отгоре. „Навярно е някой от техниците ка започналото 
там строителство или лесничей“ — помислих аз. Като ме на
стигна, той поспря коня си и запита:

— Откъде идете?
— От Белица — отвърнах аз, разчитайки, че преминава

нето пеш по това време през Рила за един човек от Белица 
ще предизвика най-малко учудване

— Вие от Белица ли сте? — продължи той и ми се видя, 
•че се вглежда в мене.

— Не. Учител съм там — и си помислих дали този човек 
яе е бил в Белица лесничей?

— Сърбинов познавате ли?
— Разбира се — отговорих аз.
Дъждът отново се усили. Конникът каза, че с. Бели Искър 

е близо. Извини се. Пусна коня в тръс и бързо се скри. 
„Знам“, за да покажа, че не ми е за пръв път, казах аз след него 
и си помислих: „Не е добър човек, щом като не можа да попита 
за никой друг, освен за този гад.“

Скоро стигнах в селото и колкото и да ме боляха краката, 
гледах да стъпвам бодро, защото въобще не смятах да спирам 
в него. Но пред кръчмата, чийто собственик беше и кмет или 
кметски наместник,сред излезлите след дъжда хора имаше и един 
полицай. Без да ме попита кой съм и накъде отивам, той ми 
посочи вратата на кръчмата и каза да вляза вътре. Там видях 
някакъв полицейски началник от Самоков, кмета и този, 
който ме настигна с коня, седнали на една маса. Нещо 
пишеха. На другите маси седяха още няколко полицаи.

— Дайте си личната карта — каза полицейският началник 
и след като я погледна, каза на този, който ме настигна: — 
„Учителят“, — а на мене посочи една маса да седна.

„Арестуван съм — бързо разсъждавах аз. — А какво 
значи това „учителят“? Нима полицията толкова бързо успя 
да вземе мерки и вече е съобщила навсякъде и веднага се 
насадих? Защо не ме запитаха къде и защо съм тръгнал?“ 
И реших да направя всичко възможно да се измъкна, и то неза
бавно. Затова се обърнах към началника:

— Господин началник. Мокър съм до кости. Няма ли къде 
да се подсуша малко?

Той погледна въпросително към кметския наместник, 
а последният му каза:

— Тук няма ни печка, ни дърва. Ако може в чарка. Там 
има и хубава печка, и дърва, колкото искаш.
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Началникът нареди и един полицай ме откара в долния 
край на селото в една дъскорезница.

Две 12—13-годишни момчета бързо напалиха печката. 
Събух туристическите си обувки, турих ги изправени да се из
цеждат, извих мокрите си чорапи и започнах да се събличам. 
Полицаят видя, че по краката ми има пликове с кръв и може би 
успокоен от това и от факта, че бях гол, за да не се опушва на 
дима, не стоеше постоянно при мене, а се разхождаше отвън и 
от време на време надничаше вътре.

Момчетата ми помагаха да се изсуша. Бързах най-напред 
да изсуша чорапите, гащите и панталоните, да ги обуя и в под
ходящ момент да грабна останалото и да избягам.

Навярно разбрали намеренията ми, момчетата още по
вече се стараеха. И когато вече се бях обул и облякъл риза
та си, едно от тях, което през цепнатината между дъските 
следеше движението на полицая, каза, че той се е обърнал и 
върви нагоре. Другото ми подаде полушубката и показа от
къде да се вмъкна под дъскорезницата. Избягах но реката, 
излязох на шосето, прескочих моста на р. Черни Искър, скрих 
се бързо в речната ела1 и се запромъквах надолу.

Да отивам в Самоков беше рисковано. Затова реших да 
обходя града, да изляза на шосето за София и там да се опитам 
да се кача в някой камион. Използувайки настъпващия мрак, 
пресякох шосето и отначало се насочих към с. Доспей, а след 
това свих наляво и по брега на р. Палакария излязох на шо
сето за София И както в приказките — веднага видях фаро
вете на приближаваща се кола и вдигнах ръка. Тя спря и аз 
се качих в каросерията. Оказа се, че е на трудовашкото поделе
ние, което строеше пътя Самоков — Чамкория (Боровец) 
и отива до София.

Тъй като явката ми в София беше чак на следващия ден 
вечерта, в една сладкарница на улица „Витошка“ и „Скобелев“, 
а време за чакане нямаше, обиколих всички познати места: 
Митко Кузов — един от братята, собственици на сладкарни
цата на площад „Македония“, кафенето на Асен и Борис По
пови на ул. „Христо Ботев“ и „Позитано“, една обущарница 
на ул. „Алабин“ и случайно пред обущарницата срещнах един 
другар, който преди това беше идвал в Разложко и проведе 
сбирка с другарите от с. Добринище.

1 Широколистно дърво. Расте на влажни места.



Разказах му какво се е случило и че е нужно час но-скоро 
да се свържа с нашите хора. След това отидох на ул. „Фритьоф 
Нансен“ в един склад за дървен материал. Там работеха дру
гарите Минко Попов и Филип Вригазов от Якоруда. И тук, 
в барачката на работилницата или сред дъските, беше моята 
нелегална квартира.

Още същата вечер другарят, когото срещнах на ул. „Ала
бин“, ми уреди среща с Асен Чаракчиев. Аз му разказах всичко 
и споделих тревогата си, че без предателство не е възможно 
да попаднат случайно на „фотоматериалите“, и, от друга страна, 
съмнението си, че другарите не са изпълнили уговорката. 
Тъй като и той трябваше да провери кой какво е изпращал, 
назначихме си среща за другата вечер.

Подозренията ми, че има нещо нередно в изпращането, 
се оправдаха. Предавайки си един на друг, другарите са раз
брали, че на всичко, което се изпраща за мене, трябва да се 
пише „фотографски материали“. Затова нелегалният студент 
Борис Николов (Крачун) от Лом, когато разпращал на дру
гите адреси, направил и за мене един пакет с нелегално изли
защия вестник „Македонска революция“ и други не особено 
опасни материали, написал отгоре „фотографски материали“ 
и ми го изпратил. А инструкцията, за която ставаше дума, 
още не била готова.

При това положение трябваше да се върна в нашия край 
колкото се може по-скоро. Всяко закъснение утежняваше по
ложението ми, особено ако допусна да минат 10 дни и ме увол
нят. Нямаше никакъв смисъл да оставам повече нелегален, 
защото предателство нямаше, аз не бях получил материалите 
и в мене не бяха намерили нищо и начинът, по който бяха из
пратени материалите, беше толкова необмислен. Тези неща ми 
даваха възможност да отричам в полицията, да твърдя, че това 
е някаква провокация, даже да обвиня полицията, че е нейно 
дело.

Но другарите решиха, че трябва най-напред да се провери 
какво става на място. С тази задача др. Минко Попов беше из
пратен до Банско и Добринище. В същото време се получи и 
писмо от Иван Козарев, в което той обясняваше, че поли
цията е сглупила, като не е оставила да получа пакета, и на
вярно е решила да чака друг удобен случай да ме хване. До
сега не са ме потърсили да ме арестуват.

Отидох при доктор Рачо Ангелов и му разказах какво 
ми е положението и че ми е нужно медицинско, което да обясни 
внезапното ми заминаване. Той ми даде медицинско свидетел-
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ство, съгласувано по време на престоя ми в София, че съм имал 
остро възпаление на жлъчния мехур. След това си остригах 
косата — хем да поизменя физиономията си, хем, ако ме 
арестуват, да няма за какво да се хващат в полицията.

След като Минко Попов се върна и потвърди думите на 
Иван Козарев, вече съвсем официално с автобуса се завърнах 
в Банско и на другия ден отидох в Добринище на работа в 
училището.

Около моето отсъствие е имало твърде много сплетни. 
Но най-опасното беше това, че учителката Владимирова беше 
научила от мои близки, че на мой адрес е получен пакет с не
легални материали и че аз не съм болен, а съм избягал. Тя беше 
споделила това с кметицата, а последната с кмета. Така мои 
близки, водени не от други съображения, а просто да покажат, 
че се „сещат“, а Владимирова да демонстрира осведомеността си, 
ме поставиха в твърде сложно положение.

Когато показах медицинското свидетелство на дириктор- 
ката, за която доктор Рачо Ангелов беше безспорен авторитет, 
тя каза: „Сега ще им запуша устата. Само си мълчете.“ Буйнова 
беше в курса на тези сплетни. По телефона тя измоли от ин
спектора Д. Ангелов телеграфически да ми разреши отпуск 
на основание продиктуваните данни от медицинското свидетел
ство. Телеграмата дойде още същия ден. Изгаряща от любо
питство, Владимирова отново загатнала за това, което е чула 
за мене, но директорката най-спокойно й отговорила: „Нищо 
подобно. Той си има разрешен отпуск по болест. Който иска, 
да види. Аз ще му дам заповедта на инспектора. И преста
нете да си измисляте.“

Така, без сама да разбере, директорката Пиринка Буй
нова извърши голяма услуга, за което съм й благодарен. 
За всеки случай за известно време официално пазех диета.

Опит да се утвърди 
една традиция
Още при първото отиване в София поставих въпроса да органи
зираме чествуване годишнината от убийството на Симеон 
Кавракиров на лобното му място. По замисъл на Иван Ко
зарев това чествуване трябваше да се легализира, да стане 
официално, за да не се плашат хората да дойдат на него. „Си
меон Кавракиров беше убит от фашистката ВМРО. която е
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разтурена от самата власт. Нека роднините му дойдат. Нека 
жените от селата отидат да раздават пшеница „за бог да прости“. 
Така чествуването ще се превърне в народно, в събор и по- 
лесно можем да кажем на хората какъв човек беше тон“ — раз
съждаваше Козарев.

Неговото предложение се възприе от ръководството в 
София. Дори обещаха, че от София и другаде ще дойдат не
гови роднини и приятели.

Но на едно събрание Иван Козарев изказа мнение, че не 
е целесъобразно аз да отивам на чествуването и да произ
насям слово. Все таки не се знае колко хора ще излязат. А и 
след случилото се с мене не трябваше да се показвам много.

Предложих да говори брат ми Драгосин. Той прие и в де
ня на убийството замина заедно с Иван Козарев и Александър 
Пицин от Банско за Динков дол лобното място на Кавра- 
киров— в Рила планина.

Каква организация сме били създали, може да се разбере 
от факта, че нито от околията са отишли делегати, нито от 
близките села, нито пък от София, в това число и близките на 
Кавракиров. Затова другарите събрали горските работници и 
пастирите от цялата околност около70—80души. Подготвили и 
положили венец от елхови клони и горски цветя и Драгосин 
произнесъл слово за големия син на партията и народа Симеон 
Кавракиров. Така се проведе чествуването, с което ние мис
лехме да положим началото на една традиция.

И през лятото на 1935 г. ние не постигнахме насърчителни 
успехи. Аз отново ходих в София. Асен Чаракчиев като турист 
идва в нашия край. Това съвпадна с една от околийските пар
тийни конференции и брат ми Драгосин го води на нея.

В нашия край дойде и Коста Ламбрев, който минаваше 
за опитен работник по линията на ВМРО(о). Запознах го с 
Костадин Чакъров — един от изтъкнатите сподвижници на 
Сандански. Те разговаряха в неговата кръчма по много въ
проси от историята на македонското националнореволюционно 
движение, но повече нищо. Такива разговори водехме и ние. 
Хората се съгласяваха с нас. Със своите спомени те разширя
ваха нашите познания и представи за формите на работа в 
условията на турското робство и непрекъснатите опити на 
царския дворец и българската буржоазия да овладее маке
донското националнореволюционно движение, но да създа-
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дем организации на ВМРО(о), в които освен комунисти да вли
зат и стари санданисти и честни патриоти, не успяхме.

Често бях поставял въпроса: „Дайтени подготвени опитен 
човек, който да ни ръководи на място, с когото по всеки въпрос 
да можем да се съветваме. “ При едно мое отиване в София 
Чаракчиев ми каза:

— Сега вече ще има с кого да се съветвате. При вас идва 
един от най-подготвените другари.

Не ми казаха кой е, но скоро разбрах, четози другар беше 
Димитър Зайков. Изпратен да завърши специална школа 
в Съветския съюз, той се беше върнал уж от Америка. Отна
чало той бе арестуван и разследван и след като го освободиха, 
се установи в Банско, като откри дюкян за железария и бои.

Другарят Зайков беше човек с по-голяма обща култура. 
Той пееше добре и знаеше много руски и съветски песни. Имаше 
радиоапарат и слушаше новини от Москва. Знаеше прилично 
френски език. Тези негови качества и възможности доприна
сяха за издигане на авторитета му особено сред прогресивната 
интелигенция.

В по-тесен кръг той ни разказваше за Съветския съюз. 
Говорили сме по много въпроси и събития и винаги неговото 
мнение беше най-меродавно. Но той още не поемаше работа.

След случая с отварянето на пакета с нелегалните ма
териали се прибави още един.

От края на месец май се бях договорил с братовчедка си 
Невена Ив. Хаджирадонова да ми стане адресантка на пис
мата ми от София. На другарите от София също бях казал, 
че е по-добре явната част от писмата и особено адресът да се 
пише от момиче, за да нея цензурират родителите й. Освен това 
обясних, че тя е следвала американски колеж в Симеоново и 
след това в Първа девическа гимназия, за да имат пред вид 
когато съставят текста.

За 1 август — Международния ден за борба срещу войната 
-  другарите ми изпратили по някакъв турист на неин адрес 

една кошница с позиви и други материали, която той оставил 
в бръснарница „Еделвайс“. В същото време тя получила и 
писмо. Прочела го и кой знае как и защо не се досетила, 
че писмото е за мене. Тя казала: „Откъде накъде. Аз такава 
позната нямам.“ Все пак изпратила братчето си в бръснарницата 
да вземе кошницата с подаръка. Отворила я в къщи и всички 
видели материалите. И макар че вече се досетила, вместо да
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помили да мълчат, тя продължила да твърди, че няма такава' 
позната и че това може да е за другата Невена — Невена 
Хаджирадонова. Писмзто и материалите били отнесени 
на другата Невена. Но тя нищо не знаеше и въпреки че беше 
добро момиче, не съобразила да скрие и също всички в къщи 
видели. От една страна, близките й се уплашили да не пострада 
нещо момичето и, от друга, в момента у тях имало много гости, 
<уг които нито един не бил прогресивен. Затова по съвет на 
чичовците й писмото и кошницата били предадени в полицията.

В полицията бяха убедени, че това е моя работа, но тъй 
като и едното, и другото момиче, без да са били заловени, са 
се отрекли и не са скрили писмзто и материалите, а и чичов
ците се застъпили, те не бяха арестувани и разпитвани. Така 
полицията нямаше откъде да се добзрз до доказателства за 
мене. Затова пък започнаха още по-зорко да ме следят.

Село Егешница

На 15 септември 1935 г. бях назначен за първоначален учител 
в с. Елешница. Там учителствувах до есента на 1938 г. Това 
е най-продължителното ми учителствуване на едно място. И 
макар че почти всеки празничен ден си ходех или в Банско, 
или по другите села, или бях на лов, опознах добре хората и 
се свързах с народа. За мене Елешница стана второ родно място.

Притиснато към баира от постоянно настъпващата към 
него река Златарица, селото се беше проточило на дължина и 
покачило по стръмния склон като Търново. Зданието на об
щината например отдолу беше на два етажа с мазе, а отгоре 
стряхата му почти опираше до терена.

Народната поговорка казва, че обущарят ходи със скъсани 
обувки. И тъй като елешничани бяха строители, те потвърдиха 
нагледно друга поговорка: „Дюлгеринът строи за другите 
палати, а сам живее в бараки.“ В сравнение с другите села в 
околията техните къщи бяха най-стари и схлупени. Те се бяха 
заврели не само в баира, но и една в друга. На пръсти се брояха 
къщите, които имаха малка градинка. Уличките бяха тесни 
и криви. Понякога по тях трудно можеше да мине волска 
кола с четири колелета. Само улицата за лесничейството, мина-



ваща покрай училището, беше права и по-широка, но тя беше 
почти извън селото. По левия бряг на реката нямаше къщи. 
Ивицата земя край нея бешеливади и градини. А на останалите 
места се сееше ръж и тютюн. Елешница беше единственото 
село в Разложко, което имаше и малко лозя. В селото имаше 
10 дюкяна, които бяха универсални — бакалница, кръчма, 
месарница, скара, картаджийница, където през зимата по цял 
ден се играе скамбил. Имаше и една бозаджийница, една бръс- 
нарннца-кафеджийница (само за събота вечер и неделя), 
а по-късно се откри и фурна. В кооперативния магазин има
ше всичко, освен напитки и прясно месо.

В село Елешница хората бяха трудолюбиви, децата 
ученолюбиви и чисти. Повечето от мъжетебяха строителни и 
горски работници. През лятото те си идваха само събота вечер 
и неделя и в понеделник рано всички сс разотиваха по работа. 
Малкото поле, което имаше селото, го обработваха жените. 
За разлика от Банско и другите заможни села, където жена 
да вземе остен и подкара кола се считаше недопустимо, тук 
жените оряха и даже сечаха и докарваха дърва.

Основни черти на елешничани бяха трудолюбието и спес
товността. Рядко можеше да се срещнат лятно време в делничен 
ден мъже в селото, а още по-рядко по кръчмите. Болшинството 
от хората живееха твърде бедно.

Основната мазнина беше шарланът. Месо купуваха мал
цина. Кокошките бяха малко, защото нямаше царевица. Но 
въпреки това децата не ядяха и малкото яйца, а ги носеха в 
дюкяните и си купуваха с тях тетрадки и моливи — по три 
яйца за един молив.

Доходите на работниците бяха малки. При 150 надници в 
годината по 50 лева — 7500 лева. А скъпотията си беше го
ляма: килограм хляб — 6 лева, захар — 24 лева, чифт гумени 
цървули —80—ЮОлеваи т.н. А радиото, което ние купихме за 
читалището, струваше 10 000 лева.

Провал в Разложко

В края на септември 1935 г. в партийната организация в Раз
ложко стана провал. Голяма група другари от околията, 
между които и Иван Козарев, бяха арестувани. Успели бяха
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да се укрият и преминат в нелегалност секретарят на ОК на 
БКП Георги Аврамов — известен у нас с фамилията Сте
фанов, Киро Ковачев, Младен Джупанов от село Баня и Георги 
Мадолев от с. Белица.

Някои от арестуваните не могли да удържат и прова
лиха доста хора, но основната част от тях имаха добро' 
държане. Полицията се добрала до известни данни, че Иван 
Козарев имал връзка с партийните организации в Банско,. 
Добринище и Елешница. За Добринище той взел всичко върху 
себе си и твърдял, че друг няма. За Банско отначало по
лицията му повярвала, че не знае името на човека, който е при- 
съствувал на конференцията (той дал произволно описание на 
външността му.) В Банско бяха арестувани всички подо
зрителни и всички подхождащи на описанието, за да „може“ 
Козарев при очната ставка да познае човека.

Няколко дни след първите арести ме извика кметският 
наместник в с. Елешница Георги Шарков, който беше пияница, 
но иначе не беше лош човек. Каза ми, че му е заповядано да 
ме арестува и откара в участъка в Банско.

— Аз мисля да не изпращам човек да те конвоира. Чудо 
голямо, та трябва да те карат като арестант — рече той.

Аз бях настръхнал от арестите, но разсъждавах: „Сте
фанов и Младен са избягали. Митко Хаджигеоргиев от Яко
руда почти няма какво да каже. За Козарев съм сигурен — 
на парчета да го режат, нищо няма да признае. Останалите 
арестувани още не ме познаваха. Още повече този своеобразен 
арест! Нима ако бях провален, щяха да поръчат па Шарков 
да ме арестува и пъдар да ме конвоира?“ Разбрахме се с кмета и 
тръгнах пеш за Банско. Зает с тези мисли, аз вървях не особено 
бързо, въпреки че бях решил да мина и през Разлог. Надявах 
се там да срещна някои и науча нещо. С цел да продемонстрирам, 
че много-много не се тревожа, в Разлог се спрях с моми — 
да поергенувам, но нищо съществено не научих.

Навярно изплашили се, че съм избягал, двама полицаи 
ме срещнаха на площада в Банско с думите:

— Айде, бе! Откога те чакаме.
— Какво, та няма да хвръкна! — отговорих аз. Те веднага 

ме прибраха в участъка. Там вече бяха другарите Никола 
Голев, Александър Пицнн, Динко Арабаджиев и непрекъснато 
докарваха други. Докараха от Добринище и брат ми Дра- 
госин. Общо бяха арестувани 25—30 души.

Макар че, както се изясни по-късно, никой не беше прова
лен. а са ни докарали само за очна ставка с Иван Козарев,
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държаха ни, както се полага в полицейски участък — прави, 
обърнати към стената, без никакви погледни разговори. Само 
дядо Коле Голев изведнъж каза: „Къде се дява Мравката?“ 
Това е реплика от пиесата „Хъшове“, която ние наскоро бяхме 
играли. Всички прихнаха. Не разбрали какво значи това, 
полицаите кипнаха и почнаха да ни се карат, но все едно, 
настроението и на тези, които бяха клюмнали, се повиши.

Късно вечерта от Разлог дойдоха цяла група формени 
полицаи и един цивилен — някакъв групов началник. Те до
ведоха Иван Козарев.

В стаята на началника на участъка започнаха очните ставки 
и разпитите. Пръв извикаха дядо Коле Голев, а след това мене. 
Цивилният полицай попита Козарев:

— Познаваш ли този?
— Познавам го. Той беше даскал в нашето село спокойно 

отговори той.
Застанал между Козарев и мене, за да не мога да го виждам, 

следователят го попита: „Той ли е?“ С кимване Козарев му 
отговорил: „Не.“

Тогава в присъствието на Козарев цивилният полицай 
започна да разследва мене. Той се опитваше да ме заплете с 
различни, предварително обмислени въпроси. Стана ясно, че 
са следили движението ми през цялото лято.

След като ме освободиха през нощта, очните ставки про
дължили почти до сутринта, но всички бяха освободени. Тъй 
като до Елешница има 17 км, което значи 3 до 4 часа път, аз 
си отидох в къщи, поспах малко и изчаках да си дойде и брат ми 
Драгосин. Договорихме се отново как да се държим и към 3 
часа сутринта си тръгнах за Елешница. Но в с. Баня, на кръ
стопътя с шосето за Разлог, ме чакаха двама полицаи. Те ми 
заявиха, че им е заповядано да ме откарат в Разлог. Този 
път трябваше да ми правят очна ставка пъкс Митко Хаджи- 
георгиев от Якоруда, у когото бях преспал преди известно време.

Още на разсъмване в стаята на околийския началник 
на полицията същият цивилен полицай отново започна да ме 
разпитва и усмихвайки се ехидно, каза.

— Ще кажеш, хитрец, ще кажеш! Майчиното си мляко ще 
кажеш, защото за тебе вече всичко се знае.

Но по начина, по който той поставяше въпросите, не ли
чеше някой да е казал нещо конкретно и аз продължавах да 
отговарям на въпросите му така, както ми е изгодно.

Агентът ми напомни отново за Митко Хаджигеоргиев и 
със злоба каза:
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— Или искаш да ти го каже в очите?
— Нека — настоявах аз.
— Добре. Но тогава ще се хапеш — каза той и разпореди 

да доведат Митко Хаджигеоргиев.
След като се бяха върнали от Банско, полицаите му бяха 

нанесли жесток побой, плашейки го, че аз съм казал всичко. 
Но той нямаше какво конкретно да признава и от начина, 
по който го разпитвали, разбрал, че лъжат, и също пожелал очна 
ставка.

Те приложиха някакъв трик. Мене ме поставиха да седя 
на един луксозен стол, сигурно за да внушат на Митко, че аз 
едва ли не вече пия кафе с полицаите. След малко вратата се 
отвори и само зададоха някому въпроса: „Този ли е?“ И веднага 
дръпнаха човека, защото той извика „Лъжат. . така че 
не го видях.

Раздразнен, че от плиткоумно скроения трик не излезе 
нищо и от дръзкото ми държане, следователят ми зададе 
още няколко въпроса и ме удари с юмрук под лъжичката. 
Дишането ми сиря и ако не бях се опрял до стената, щях да се 
строполя на пода. След това всички се нахвърлиха върху мене, 
повалиха ме и със злоба ми нанасяха удари кой където 
свари. Не изгубих съзнание, но дълго време бях замаян, като 
пиян.

След като ме държаха уединен в гаража за файтона, 
без повече да ме разпитват, на другия ден сутринта ме осво
бодиха и си заминах за Елешница. През тази нощ разбрали, 
че Козарев ги заблуждава, полицаите го бяха инквизирали жес
токо, но той нито тогава, нито след това нищо не признал. Та
ка той запазил партийните организации в Банско, Добринище и 
Елешница.

Този втори провал беше голям удар за партията в Разложко. 
За дълго време ние останахме без околийски комитет. През 
този период другарите отгоре не взеха мерки своевременно да 
изградят такъв, а поддържаха връзки с другари от Разлог, 
Банско, Белица, Якоруда и други селища.
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Опит да се създаде ОК 
на партията

През зимната ваканция на 1936 г. си бях в Банско. На 13 
януари ми съобщиха, че е дошъл нелегалният Младен Джупанов 
и насрочил околийска партийна конференция на 14 януари 
вечерта в една воденица в местността „Средореко“ — баненско 
землище.

Тава беше първата конференция след провала и се надявах, 
че на нея ще се излъчи околийски комитет или най-малко 
ще се съобщи за съществуването му. Казах на Александър 
Пицин и той да участвува. Под претекст, че ще отида да търся 
диви патици по р. Места, още преди обяд отидох в с. Добринище 
да съобщя на Георги Калинков да дойде или да изпрати делегат 
и заминах за с. Елешница да взема и оттам делегат.

Студът беше голям и по пътищата не се мяркаше жива 
душа. Река Места беше като съсирена и течеше едва-едва. 
И на най-неопитния ловец беше ясно, че в такова време не 
може да има патици. Все таки като преминах моста, тръгнах 
покрай реката, та ако някой ме срещне, да повярва, че съм 
тръгнал да търся патици и в случай на нужда това да ми по
служи за алиби.

С Георги Васев се договорихме да взема Георги Улузов, като 
делегат на елешнишката партийна организация. Той беше далеч 
по-млад от него и мислехме да го включим в по-активна партийна 
работа.

Вечерта отидохме на уреченото за среща място — разру
шената воденица под шосето при моста на 2 км под с. Баня. 
Но там не ни чакаше никой. След малко дойде делегатът на 
Якоруда. Той даде парола. Посрещна го Атанас Лешков, 
който е бил назначен за охрана. Каза му нещо и той замина 
към с. Баня. Георги Улузов се разтрепера. След малко Лешков 
дойде при нас и ни съобщи, че конференцията е отменена по
ради опасност от провал. Тогава Георги Улузов си замина 
за с. Елешница, а аз — за Баня.

Така у нас продължаваха да съществуват партийни орга
низации и групи по селата, които се свързваха чрез отделни 
другари, но околийски комитет нямаше.

През пролетта на 1936 г. в нашия край дойде Антон Югов. 
След срещата си с него и нелегалния Младен Джупанов аз 
заминах за Неврокоп да организирам посрещането му от
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другарите там и се върнах в с. Елешница, защото учебните 
занятия не бяха завършили. След това се почувствува, че е 
създадено окръжно ръководство на партията в Горна Джумая. 
През лятото при мене идва Никола Калъпчиев, който беше не
легален. Той се срещна и с другари от Разлог и Баня.

Към края на лятото със Станке Лисичков от Горна Джу
мая бяхме на една среща с Антон Югов в София в една квар
тира на ул. „Лавеле“. И двамата докладвахме как работим 
по изпълнение указанията на партията за окоиаване сред 
масите чрез овладяването на масовите организации и разгръ
щане борбите на трудещите се в защита на техните непосред
ствени политически и икономически интереси. Той от своя 
страна широко ни разясни новия курс на партията и ни даде 
указания. Но на тази среща не се поставиха никакви въпроси 
по организационното състояние на партията, с изключение на 
това, че и на двамата се поставяха задачи в мащаба на око
лиите. На мене Антон Югов каза да се свържа с Костадин 
Катранджиев от с. Бачево, който беше стар и опитен комунист, 
и Георги Пражаров от Разлог. Но с последния не можах да 
установя контакт.

На тази среща нищо не се спомена за работа по линията 
на ВМРО(о).

През това лято успях да установя връзки с другарите от 
гр. Разлог, с. Баня, Елешница, Добринище и Бачево. Прове
доха се няколко срещи с тях поотделно.На срещата в местността 
„Ушите“ между с. Баня и Разлог в края на октомври от Разлог 
присъствуваха Асен Лагадинов, Васил Тумбев и излезлите 
от затвора Георги Крънчов и Атанас Живев, след което връз
ките ни с Разлог станаха редовни.

През пролетта на 1937 г. излязоха от затвора другари и 
от други селища, но се свързахме само със Замфир Мишков и 
Атанас Крънчов от Разлог.

На тези срещи ние обсъждахме въпроса за създаване околий
ски комитет на партията и комсомола, като привлечем и някои 
по-стари другари от гр. Разлог. За целта след известна под
готовка насрочихме партийна конференция на 1 август 
в местността „Изворите“. Но Костадин Катранджиев, който 
щеше да доведе и други делегати от селата от Припеците, 
беше заболял и не дойде. Делегатът от с. Баня Спас Шопов се 
объркал и не ни намери. От Разлог дойдоха само Атанас 
Крънчов и Замфир Мишков, от Банско — Александър Пицин. 
Така и тази конференция не се състоя.
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По-късно, към средата на август 1937 г., дойдоха като 
туристи Антон Югов и Евтим Георгиев. Довел ги беше Славе 
Волев от Горна Джумая и ги беше оставил да нощуват в под
ножието на Пирин в местността „Циганското кладенче“. Из- 
изпратих им вечеря по Димитър Йовкин и Симеон Петелов, 
а след това намерих Александър Пицин и отидохме при тях.

Те ме натовариха на другия ден да изведа група другари 
на хижа „Бъндерица“, в това число Димитър Зайков и Михаил 
Ковачев. Там Антон Югов говори с доста другари и отделно 
със Зайков. След това аз с Антон Югов, а Борис Вапцаров 
с Евтим Георгиев, който беше дошъл по младежка линия, 
тръгнахме да обикаляме околията. Срещнахме се с другари 
от Разлог, бяхме в Бачево у Костадин Катранджиев, в Баня 
у шивача Н. Губеров, в Якоруда при Никола Рачев, където 
се срещнахме и с Иван Масларов, който беше излязъл от за
твора, и в Елешница. Навсякъде, освен в Елешница, където 
събрах партийната група в плевнята на Георги Васев, Югов 
говори с отделни наши другари, разясни много въпроси във 
връзка с нашата работа с масите по провеждане новия курс 
на партията.

Тогава Антон Югов ми съобщи, че определя околийски 
комитет в състав: Крум Радонов, Костадин Катранджиев и 
Иван Масларов.

Изхождайки от това, че се готвех да замина да се уча, 
помолих да бъда освободен от тази отговорна работа. Югов 
каза следното: „Ние не те спираме да се учиш и ако заминеш, 
ще пререшим въпроса. Но докато си тук или в случай че не 
заминеш, ще останеш.“

По-късно и Масларов беше изтеглен на работа в София и 
в този си състав комитетът не се събра.

И вече чак на 2 август 1938 г. на окръжната конференция 
в Папазгьол в Пирин, на която бяха дошли от София Антон 
Югов и Иван Масларов, от Разложко Иван Козарев, Иван 
Тумбев, Георги Хаджииванов и аз, от Горна Джумая Владо 
Чимев (от другите околии не дойдоха делегати) се изгради 
околийски комитет на партията. В него влязоха — секретар 
Иван Тумбев и членове Крум Радонов и Георги Хаджииванов 
от Якоруда, който през май беше излязъл от затвора.

На тази конференция официално бе обявено, че се пре
кратява работата по линията на ВМРО(о).
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Горска ТПК 
«Пчела»

Най-голямата организация на трудещите се в Елешница беше 
горската ТПК „Пчела“. Тя обединяваше всички горски работ
ници и част от другите и играеше важна роля не само в сто
панския, но и в обществено-политическия живот на селото.

До 1934 г. хората от ВМРО, особено тези, които бяха тър
говци, водеха борба да разтурят съществуващите горски 
ТПК, за да си осигурят простор за грабеж от общинските и 
особено от държавните гори и да нямат конкуренти в снабди- 
телнатадейност.Тесестремяха и да превземат ръководствата им.

Горската ТПК „Пчела“ бе образувана от комунисти и 
други прогресивни хора и въпреки опитите на хората от ВМРО 
да я превземат, тя си останала в техни ръце. Затова ръководите
лят на ВМРО в селото Томе Самарджиев организира убийството 
на председателя Георги Васев, който беше участник в Сеп
темврийското въстание 1923 година и се ползуваше с огромен 
авторитет сред кооператорите. Но другите кооператори с телата 
си спасили председателя. Въобще елешничани геройски защи
щавали своята кооперация.

Томе Самарджиев беше типичен образец на продажник. 
Служил е на всички господари, даже едновременно на двама. 
Той беше с Вапцара. След като около 1923 година нарасна ав
торитетът на прогресивните сили и специално авторитетът на 
Георги Ковачев, Самарджиев се преориентира и минаваше за 
един от най-верните и близки хора на Буйнов и Ковачев. 
Когато през есента на 1924 г. бяха убити Буйнов и Кавачев, 
Томе Самарджиев се презакле на Вапцара. А след като той 
беше свален през 1928 година, пак се презакле на следващите 
ръководители на фашистката ВМРО Жоро Настев и Динко 
Василев. След ликвидирането на ВМРО през 1934 година за 
известно време е бил арестуван, а след това отново стана най- 
надеждната опора на полицията в с. Елешница.

Той е водил борба срещу горската ТПК „Пчела“ по две 
съображения. Първо, защото тя е в ръцете на комунистите. 
И второ, което за него лично е главната причина, защото той 
като неограничен „монарх“ в този край на Родопите се дого
ворил с търговци от Велинград и другаде да им осигурява без
препятствено дървен материал срещу комисионна — 50 лв. 
на кубически метър. Наличието на ТПК затрудняваше тази
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кражба и защищаваше горските работници, които дотогава 
най-безогледно били ограбвани от тези търговци.

Горската ТПК „Пчела“ оттогава и до 9 септември 1944 г. 
винаги е била ръководена от комунисти и честни безпартийни 
и беше през цялото време база за снабдяване на партизаните.

Училището

В селото открай време е имало прогимназия. Но само две учи
телки се считаха за местни,понеже бяха омъжени за елешничани. 
Останалите бяха от Разлог, Банско, Драглища, Баня и дру
гаде. Един от учителите (Васил Драшков) беше чак от с. Ба- 
тошево, Севлиевско, а директорът Рангел Аврески — от 
Пловдивско. И въпреки че политически бяхме на различни по
зиции и дори често сме спорили в учителската стая, ние бяхме 
дружен колектив.

Поп Марко и някои други от местната реакция бяха до
несли, че възпитавам децата от първо отделение в комунисти
чески дух, че не им преподавам по вероучение и не ги водя 
на черква, че в моето отделение не се чете молитва преди за
почване занятие и пр. Всичко това беше вярно.

Училищният инспектор Стефанов беше натоварен да про
веде анкета. Той беше дошъл, когато бях отишъл да уреждам 
въпроса с изпитите си в Горна Джумая. Всички учители за
станали на моя страна. Те дори подучили едно дете от моя клас 
— Емил Шарков (син на учителка) — как да излъже. След това 
предложили на инспектора да попита децата. Когато той се 
съгласил и казал да повикат в учителската стая един ученик, 
слугата дядо Гьоше, също подучен, довел това дете.

Как се казваш? — попитал инспекторът.
— Емил Георгиев Шарков — отговорил ученикът.
— Кой е вашият учител?
— Крум Хаджирадонов.
— А добър ли е?
— Добър е. . .
— Я ми кажи сутрин, като влезете в клас, какво правите?

Ами, прочетем молитва, речем „добро утро“ на учителя
и той ни рече „добро утро“ и ай — махнало с ръка, като че 
турило точка детето.
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Инспекторът бил доволен. Той събрал достатъчно пис
мени материали, за да се обоснове пред околийския управител, 
че въз основа на този донос той не може да ме уволни. За да 
спази реда, на другия ден разпита и мене.

Аз не отрекох нищо. Тогава инспекторът с горест каза.
— Защо така отговаряш, Хаджирадонов? Всички учи

тели се бяха наговорили да те спасят, а ти сам влизаш в тор
бата.

— Господин Стефанов, аз благодаря и на учителите за 
тяхната загриженост за мене, и на вас, който се правите, че 
им вярвате. Но нали ме питате какво вярно има във всичко 
това? И аз реших, че пред вас трябва да кажа истината. Ната
тък вие си знаете.

— Хаджирадонов, не само ти не вярваш в бога. И аз не 
вярвам, но за пред хората трябва.

— Разликата мужду нас е, че аз не крия своето неверие 
в бога и не искам да заблуждавам хората.

Започнаха съвети. Инспекторът се отказа от моите устни 
показания и докладвал, че донесението е клевата, като по
казал писмените сведения от учителите.

Дори да беше само тази проява на безпартийните учители, 
тя красноречиво говори, че са били добри хора и че са ме оби
чали.

Но въпреки че моето престъпление не се „доказа“ и ин
спекторът Стефанов не ме уволни, аз сам се готвех да напусна 
и да отида да следвам. От друга страна, без анкета бях уволнен 
за антидържавна, антинародна, антирелигиозна и т.н. дейност.

Най-добрият ми другар 
в Елешница

Като ловец още от самото начало аз се сдружих с елешнишките 
ловци и особено с най-младия оттяхМихалко Проюв, който 
беше само няколко години по-възрастен от мене. Той беше 
много добър, прям и честен човек. На него му бяха чужди хвал
бата и лъжата даже и като ловец, даже и като шега. Казаното 
от него излизаше направо от сърцето му и не подлежеше на 
никакво съмнение, освен в случаите, когато можеше да се по
мисли, че може би не е разбрал нещо.

Михалко нямаше образовение. От друга страна,' млади-
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ните си беше прекарал в местността „Матандере“ в Родопите 
и другаде като пастир. През времето, за което се познавахме, 
той работеше и като пастир, и като горски работник, и като ра
ботник на баража, който се строеше на реката при Баните, 
обстоятелство, което не му давало възможност да чете книги, 
даже и да следи вестници. (Въобще в Елешница рядко идваха 
вестници.) Но той беше природно умен и наблюдателен човек. 
Това му е помогнало по-лесно и правилно да разбира съби
тията и да определя отношението си към тях. Неговата наблю
дателност и критично отношение му даваха възможност да 
има правилна оценка за хората, което му е помогнало много. 
С това той е помагал и на мене.

хМоже би това у тях е семейна черта, но Михалко беше, 
както казват, „чужд залък“. Сам изпитващ голяма нужда от 
много неща, той беше готов винаги да помогне на другите 
с каквото може. Отделяше от извънредно скромните си надници 
и за партийни нужди, преди още да беше станал организиран 
член на партията.

Лакомията му беше чужда даже и като ловец. Спомням 
си първия лов за сърни на 3 октомври 1935 година в Матан
дере. С нас дойде без пушка и един горски работник. Още с 
първото пускане на кучетата убихме две сърни.

- Е, да ни откаият ръцете — каза Михалко, — защо 
убихме две? Защо е тая лакомия? Това не е право.

Когато слязохме в Матандере, той изкорми малкото, 
одра големия сръндак и каза на Личо Стамберов: „На този 
сръндак за горските работници.“ На мене даде малкото цяло и 
главата с шията от сръндака за препариране, а на себе си не 
остави нищо. И на въпроса ми защо прави така, той отговори:

— Аз ще отида да ям при горските работници. Тука кой 
ще ми го готви?

Друг път убихме по един заек. Своя той даде на Ангел 
циганина, който му беше рекъл, че отдавна не е вкусвал заек.

Тези му качества ме накараха да се отнасям към него с 
пълно доверие. В разговорите, които водехме с него, все по
вече се убеждавах, че той е добър, умен и смел човек и може 
да стане комунист, предан член на партията. И не се излъгах. 
Той беше първият човек от с. Елешница, когото спечелих за 
партията и който в пределите на своите възможности изпълня
ваше най-добросъвестно всички свои задължения към партията. 
Той беше един от най-смелите и всеотдайни другари. Без него 
и цялото му семейство аз едва ли щях да се спася след раня
ването ми през 1943 година.
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Състояние на партийната организация 
в село Елешница
В с. Елешница имаше доста комунисти и прогресивни другари. 
Една част бяха съсредоточени в горската ТПК „Пчела“ и има
ха голямо влияние сред горските работници. Друга група бяха 
строители, майстори и работници. Имаше и такива, които по
ради характера на работата си не влизаха в тези групи.

Отначало се оформи една група на старите - Георги 
Васев, Йордан Тасков и Георги Улузов (последният по-късно 
забогатя и се откъсна от партията). Тази група държеше под 
свое влияние и други, като Георги Илийчин, Мухата. . .

Малко по-късно се оформи втора група от по-младите — 
Пенко Тихов, Атанас Клечов, Васил Васев и Дермене, 
но последният беше неукрепен и бързо отпадна.

Имаше и такива, които не бяха членове на партията, 
но се смятаха за комунисти и бяха много активни, като Васил 
Грамбелов, Теофил Томанов, Костадин Дивизиев и др. Тях ние 
използувахме за работа на общо основание.

След това се оформи групата в Горна махала около Ми- 
халко Проюв, в която бях и аз. ЧрезМихалко тази група 
имаше влияние над Пройчо Проюв, Начко Дивизиев, Ванчо 
Шарков и др.

Около Петър Матев и Пенко Неделчев се оформи рей
сова група.

Официално ние не бяхме избирани или назначени, но 
Георги Васев, Петър Матев и аз се чувствувахме като ръ
ководство, като комитет. Понякога сме се събирали в канце
ларията на кооперацията, друг път на открито и даже в кръч
мата. В много случаи съм се срещал с тях поотделно и с някои 
активни безпартийни, за да обменим мисли но някои въпроси 
или за даване на указания.

Трябва да се подчертае, че макар и да е имало известно 
преливане и смесване на групите за определено време, все таки 
ние създадохме по-стройна организация. Нямахме определен 
членски внос, но всеки според възможностите си внасяше пари 
за различни партийни нужди. Провеждали сме събрания, 
на които сме информирали комунистите както по оценката, 
която нашата партия дава на международното и вътрешното 
положение, така и по задачите, които се поставят. Организа
цията вземаше отношение и чрез различните форми на ра
бота ръководеше всички акции на трудещите се.
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Както навсякъде, така и в Елешница ние водехме борба 
за влияние сред трудещите си, за активизирането им в борбата 
за защита на непосредствените им политически и икономически 
интереси, за правилното им политическо възпитание, особено 
на младежта. Затова се стремяхме да оглавим съществуващите 
и създадем нови масови организации,чрез които да работим сред 
всички слоеве на населението.

Горската ТПК беше в наши ръце и наша солидна база. 
Тя играеше важна роля в политическото възпитание на хо
рата. Но тя не обхващаше цялото население. Затова ние ре
ши хме да възстановим закритото читалище „Западнородопски 
лъч“.Проведохме учредително събрание и избрахме ръководство, 
състоящо се от комунисти и честни безпартийни учители и 
селяни. Същия ден пуснахме подписка за набиране средства. 
С тях и главно с помощта, която гласува ръководството на 
кооперацията, купихме радио. Това беше първото радио в 
с. Елешница. Да слушат музика и новини се събираха много 
хора. Така се създаваха условия за водене на разговори с хо
рата на различни теми.

По това време съществуваше закон за държавен, т.е. 
полицейски контрол над такива масови организации, като 
читалището, съгласно който полицията утвърждаваше ръко
водството. Имайки пред вид това, помолих другарите да не 
ме избират за председател, защото заради мене полицията 
няма да утвърди цялото настоятелство. Но те не приеха съ
ображенията ми и заявиха, че ще застанат като един за мене. 
Полицията не утвърди това ръководство. Ние избрахме друго 
с председател учителя Драшков, в което аз не влизах. Поли
цията се забави с решението си. И докато да се справи с дру
гите, съществуващи от турско време читалища, не беше така 
лесно, защото щеше да се изложи много като противник на 
културата и просветата, за нашето читалище нямаше такава 
опасност, понеже то не съществуваше. Затова полицията 
направо реши въпроса, като го закри.

Опитахме се да създадем към горската ТПК младежки 
кооперативни групи. Но полицията разтури и тях, преди да са 
проявили каквато и да е дейност.

Тогава, знаейки, че за това не е нужно разрешение и 
утвърждение, ние съдадохме младежки хор, на който станах 
диригент. В него участвуваха всички наши младежи. Проек
тирахме да създадем и театрална трупа.

Но полицията следеше всяка наша проява. Извикаха ме 
в Разлог и околийският началник на полицията Беличев ми
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съобщи, че хорът се разтуря. Аз се правех на наивник и за
щищавах хора.

— Какво лошо има в това? Преди да създадем хора, мла
дежите киснеха по кръчмите, играеха на карти и пиеха. Пий
нали, по кръчмите и особено на хорото, те устройваха побои- 
ща, а сега престанаха да се бият.

— Не е твоя работа кой ще пие и кой ще се бие — почти 
изкряска той. — Властта разтуря този хор.

— Как да не е моя работа? Това е и моя, и ваша, и на всеки 
съзнателен гражданин работа. А аз още повече съм учител 
и имам и извънучилищни задължения — продължавах аз.

Ядосан от моето упорство и доводи, той повтори реше
нието на полицията, изкряска нещо, като „ти ще определяш 
кой е съзнателен гражданин и какво трябва да прави той!“, 
и заповяда да напусна кабинета му.

Ясно беше каква младеж и какви граждани бяха нужни 
на фашистката власт. Тя беше заинтересована между хората 
да има деление, раздори, което отвлича вниманието им от ис
тинските врагове.

Хорът беше разтурен. Без всякакви уговорки аз казах 
на младежите коя е истинската причина властта да разтури 
както хора, така и читалището. Но младежите вече бяха наме
рили общ език с нас. Ние бяхме спечелили тяхното уважение. 
Те се отнасяха към нас с доверие. Омразата им към фашист
ката полиция се засили.

След тези мерки на полицията мястото за официалното 
ежедневно общуване остана само кръчмата. Ние, комунистите, 
също ходехме по кръчмите. Понякога там вечеряхме, игра
ехме карти, разговаряхме с хората. И използувахме всеки 
случай да проведем известна политическа работа.

Популярната банка 
в Банско

Макар отначало да беше само кредитна кооперация, Попу
лярната банка беше най-масовата организация в Банско. 
Заедно със с. Добринище и някои хора от другите села тя на
брояваше над 1000 члена. Тъй като в Банско имаше и Търговска
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банка, членската маса на Популярната банка беше главно от 
производителните слоеве. Тя развиваше и голяма стопанска 
дейност, като наред с построяването и стопанисването на елек
троцентралата организираше производство на държавен ам
балаж, с което заинтересоваността на трудещите се от нейната 
дейност стана още по-голяма.

Фашистката власт правеше всичко възможно да ни отнеме 
ръководството на банката, да го даде в ръцете на свои хора. 
Особено ревностен се оказа кметът, така нареченият Маната. 
На годишното събрание управниците си бяха осигурили присъст
вието на полицията, та ако не успеят да оглавят събранието, 
тя да го разтури под претекст да се избегне скандал.

Но на събранието ние бяхме осигурили присъствието на 
почти всички членове. Освиркан от всички, без да има право 
кметът излезе на сцената и предложи ръководството на събра
нието. На неговите крясъци хората отговориха с ропот. Не
говото предложение получи само 5—6 гласа от около 1000. 
Този резултат обаче не попречи на Маната да обяви „болшин
ство“ и да продължи да командува.

Околийският полицейски началник, който беше на сцената, 
безучастно наблюдаваше безобразията му. Но когато стана 
ясно, че членската маса няма да допусне насилие над себе си, 
той забрани събранието. Тези, които протестираха против без
законието, заповяда да бъдат арестувани. Но народът ни огради 
и не допусна да бъде арестуван никой. Това не попречи на по
лицията да ни обяви, че сме станали причина за разтуряне на 
събранието, и на мнозина беше съставен акт и бяха глобени по 
500 лева.

На следващото събрание,на което вече имаше и представител 
от Съюза на популярните банки, с още по-внушително болшинст
во и единство ние спечелихме изборите за ръководство на бан
ката.

Активно участие в борбите около банката взеха дру
гарите Никола Голев, който беше нашият стълб като най- 
голям авторитет сред трудещите се, Михаил Ковачев, Димитър 
Зайков, Борис Колчаков (Динков), Динко Молеров — земеде
лец, цялата кооперация „Изгрев“ и др.

Чрез банката, особено когато за делегат от Съюза на по
пулярните банки и директор беше изпратен Ламби Данаилов, 
ние провеждахме огромна политическа работа. Спомням си 
чествуването на Международния кооперативен ден през 1937 г., 
който отпразнувахме под знака на борбата за мир, за защита на
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борещия се испански народ. Ламби Данаилов произнесе въл
нуващо слово, в което внимателно, но много прочувстве- 
но говори за борбата на героичния испански народ. Прог
рамата беше съставена от стихове на наши прогресивни поети.

През 1937 г. банката разшири електроцентралата. За да 
окажем материална помощи за по-скорошното завършване на 
разширението, при добра предварителна организация на ра
ботата на място, в един неделен ден ние изкарахме бригада 
доброволци от около 200 души. Извърши си огромна работа 
по строителството, а същевременно и огромна политиче
ска работа.

Ние, комунистите, се бяхме разпределили за работа в раз
лични групи. Аз бях в групата, която изливаше плочата на 
резервоара. Съвсем непринудено разказах на работниците 
за стахановското движение в СССР. Те решиха да налеем пло
чата До вечерта и работехме с голямо напрежение. Дойде Ди
митър Зайков, който беше член на управителния съвет на 
бацката, и каза:

— Браво! Значи, работата ще се свърши днес.
— Ние сме стахановци — не без гордост заяви един от

тях.
Въодушевлението на работниците и бригадирите беше го

лямо. Ние решихме да продемонстрираме единство на тру
дещите се и в колона,с революционни песни,слезнахме в Банско.

Освен това чрез стопанската си дейност банката отделяше 
голрми средства и за партията. Само за провеждане на изборите 
за народни представители през 1938 годи нас отделяне на ко
мисионните за голямо количество амбалаж тя даде на ЦК на 
БКП сто хиляди лева.

Защита на непосредствените 
интереси

Един път решихме да раздвижим и овчарите, като организи
раме съпротивлението им да не плащат втори данък „паша поз
волително“. Обосновах уязвимостта на този данък и акту
алността на този въпрос за всички, които имат добитък. Дру
гарите подкрепиха тази инициатива.

Като туристи, връщайки се от хижа Демяница, ние с
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Димитър Зайков минахме през местността „Юлен“. Известно 
ми беше, че там се намира с овцете си дядо Пенко Четалов, 
с когото исках да говоря. Той беше авторитетен между овчарите 
в своята махала и твърд човек.

Овцете още не се бяха върнали от паша и дядо Пенко си 
беше сам в колибата. Ние седнахме и поведохме разговор 
в който дядо Пенко постепенно се оживяваше.

— Дядо Пенко, какъв данък плащате вие за овцете? — 
попитах аз.

— Ами секаков: и „беглик“, и „утлаак“, и. . . — почна 
да ги назовава по турски той и да обяснява кои са държавни 
и кои общински.

— А защо вие, местните чобани, плащате „паша позволи
телно“?

Той започна да ми обяснява, но аз го прекъснах.
— Защо ще плащате вие такъв данък? Нали сте от Банско? 

Нали сте платили в банската община другите данъци не само 
за овцете, а и за други неща? Е добре, ако ти отидеш на паша, 
да речем, в бачевско землище, няма ли вече да плащаш „паша 
позволително“ и там? Ще плащаш, защото ти не си платил 
нито един лев данък за овцете там, а пасеш в тяхното землище. 
Така ще трябва и те да платят на нашата община, за да им раз
реши да пасат в наше землище. Такъв данък трябва да пла
тят и търговците за техните стада. Те купуват овце от Градево, 
Горноджумайско и другаде пролетта, след като са платили 
данък в своята община. Тук те не плащат нищо, а трябва да 
плащат. А защо вие, банските чобани, да плащате като друго
селци?

— Така, оти искаа по две кожи от една овца, пийната 
мамка. . . . Но шо да правим. Така сме се нашли — ядосан 
и съкрушен от съзнанието за безизходното си положение 
каза той. — Нема накъде. Иде ми да зема да ги изкола, но 
иска някак да се живй.

— Защо ще ги изколиш? Не плащай и толкова.
- Ка така? Ми ле ке ми забера овцете, ке и затвораа.

Ако само ти не платиш, да. Ами ако всички чобани 
не платят, какво ще им направят? Всички ли овце ще затворят? 
Къде ще ги затворят?

— Ке дойдаа, ке скараа овцете долу да гладуваа и ке те 
какараа да платиш.

Аз търпеливо разгарях възмущението у дядо Пенко и 
му доказвах, че може да се отърват от този данък, достатъчно 
е само едно лято да удържат.

110



— Ако като ви свалят овцете, вие се огънете, ще теглите. 
Затова, като ви наредят вие да ги скарате долу,не изпълнявайте 
това. Ако пък дойдат горски или пъдари и насила ги закарат, 
вие пак се дръжте, не плащайте. Вярно е, че овцете ще по- 
гладуват един-два днн. Но те не могат да не ги пуснат и след 
това вече да знаеш, че сте надвили и за тази година, и занапред. 
А ако не сте сговорни и някои от чобаните, да речем полови
ната, платят, тогава на другата половина ще е по-тежко, но 
пак може да удържи.

Дядо Пенко се разпали и заяви с голяма решимост, че 
още днес ще почне да говори с овчарите. Тогава ние се дого
ворихме той да не казва никому кой го е научил, защото аз 
не съм овчар и ще ги обвинят, че слушат други. А на всички 
чобани да разяснява, че този данък е незаконен. Да им разяс
нява, че трябва да се държат твърдо, дори и ако закарат ов
цете долу. Разпределихме се кой при кои овчари да отиде.

— Остей ги тия на мене — и като се почуди за момент, 
отряза — остей тази работа на мене. Ако ми потребуваш, 
я ке те найда.

Дядо Пенко беше решителен човек. Щом той каза така, 
значи, ще го изпълни. И несе излъгахме.Той така си свърши ра
ботата, че даже някои овчари с брадви се бяха защищавали 
срещу опитите на изпратените горски и пъдари да им свалят 
овцете, за да ги заставят да платят.

Акцията за козите

Есента на същата година с цел да застави хората да уни 
щожат козите общинската власт забрани на козарите да из
карват козите на паша, а на изходните пунктове постави гор
ски и пъдари, да ги връщат, ако те не се подчинят.

— Шо ке не научиш сега? — обърна се към мене дядо 
Пенко, след като ми разказа за това.

— Първо, козарите, всеки в своята махала, да тръгнат от 
къща на къща и да казват на хората всички да излязат пред 
общината да протестират, да искат да пуснат козите и да 
не се поддават на никакви уговорки. Второ, след това козарите 
да изкарат козите на паша и толкова. Нека си се зъбят общи- 
нарите. Нищо не могат да ви направят.
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След малко като поток заирииждаха хора и пред общината 
се събра цял митинг.

Особено активни и непреклонни бяха жените. Когато 
дойде от Разлог околийският управител, шумът и протестите 
още повече се усилиха. Една жена с дете на ръце излезе пред 
него и каза:

— Вие ни чатите лекции ка се гледаа малечки деца. Ка
жете ми сега ка да го гледам без млеко?

— Чакайте, чакайте — опитваше се да надвие шума 
околийският управител, — изберете си делегация, с която да 
говорим горе (в общинското управление). Та няма да говорим 
на улицата!

— Тука, тука, и всички ще говорим. Вие искате да гово
рите горе, да плашите. Тука, пред всички говорете!

Но, разбира се, при тази възбуда на духовете никой не 
слушаше. Без да изтръгнат разрешение, хората заявиха, 
че ще си изкарат козите на паша, пък който иска, да дойде 
да ги спира, и се разотидоха.

Победата на народа и този път беше пълна. Те изкараха 
козите си, като първите дни по няколко човека от най-заин- 
тересованите бяха излизали заедно с козарите, за да не допуснат 
иъдарнте и горските да ги върнат. Такива опити бяха правени, 
но безуспешно, защото хората бяха непреклонни.

За този успех на бедняците, собственици на кози, безспор
но имаше дял и успешната съпротива на овчарите. А от друга 
страна, това беше въпрос, който засяга всички бедни семей
ства, и затова те така масово и спонтанно се надигнаха в за
щита на своите бедняшки интереси.

По-късно другарят Никола Рачев ми каза, че при едно 
събиране в София тази акция им е посочвана като образец на 
добре организирана акция на трудещите се.

Трябва да се подчертае, че в разгръщането на борбата 
на трудещите се маси за защита на техните непосредствени 
политически и икономически интереси по линията на овла
дяване масовите организации в цялата околия нашата партия 
имаше голям успех. Почти всички трудовопроизводителни горски 
кооперации станаха наша база. Читалищата имаха в ръковод
ствата си комунисти или прогресивни хора въпреки фашист
кия закон за контрол от страна на полицията. Те провеждаха 
нашата линия по издигане културното равнище на трудещите се 
и правилното им политическо възпитание. Така беше и в ту
ристическите дружества, театралните кръжоци и хоровете. 
Благодарение на голямата и самоотвер кг 1а работа на много



другари от околията партията се окопа сред масите. Това й 
даде възможност с успех да ръководи политическите акции на 
народа, с което непрекъснато растеше политическата съзна
телност и активност на народа, опитът на комунистите и 
авторитетът на нашата партия.

Органите на фашистката власт в Разложко в докладите 
си не веднъж са изразявали тревогата си от нарастващото влия
ние на нашата партия сред населението и полагаха всички 
усилия да пресекат тази дейност. Даже в доклад до околий
ския училищен инспектор в Разлог още от 12 декември 1936 г. 
околийският полицейски началник тревожно пише: „Пред вид 
на това, че комунизмът в Разложка околия има пуснати дъл
боки корени още от миналото и повечето от населението е 
комунизирано. . . Това налага предварително да пресечем 
пътя на тая зловредна пропаганда между населението, която 
по събрани сведения, за голямо съжаление, лодмолно вършат 
част от учителите. .

„Учителите Михаил Ковачев, Крум Хаджирадонов, Борис 
Колчаков и Никола Голев са се оформили в отделна група 
и са достигнали дотам, че са разделили населението в гр. 
Банско на две течения. . . По много умел начин, да не попаднат 
под ударите на закона, те защищават тезата на марксизма и. . . 
Някои от тях като членове на Популярната банка в гр. Банско 
с помощта на техни съмишленици и от името на лявото течение 
взеха управата на банката.“

В друг доклад до директора на полицията в София се 
донася кои учители са комунисти и към горните учители са 
посочени и Драгосин Хаджирадонов, Георги Калинков и Дин
ко Молеров (последният беше земеделец).

(Архив МВР, об. 12507)

Първите общински 
и парламентарни избори

През март 1937 г. се проведоха първите общински избори 
след деветнадесетомайския преврат. Кандидатите за общински 
съветници не излизаха официално от никоя партия, защото 
партии не съществуваха.
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Решението на ЦК на БКП беше да се бойкотират изборите, 
защото съгласно закона те не даваха възможност да се създадат 
демократични общински съвети, да се възстановят политиче
ските права на народа. Кметовете пак си оставаха назна- 
чаеми, а общинските съвети бяха безправни съвещателни ор
гани. Тази линия на партията впоследствие се отчете като не
правилна.

Преди да знаем решението на ЦК, в повечето населени 
места ние вече бяхме поставили кандидатурите на наши хора, 
но след това се преустроихме и започнахме агитацията за бой
котиране на изборите. Аз лично инструктирах другарите от 
Елешница, в това число и самите кандидати, да агитират за 
бойкотиране, да разясняват на хората, че тези избори са опит 
от страна на фашистката власт да измами народа, че уж по
степенно ще отива към демократизиране на режима. Съгласно 
закона този общински съвет, когото и да изберем в него, 
ще бъде един безсилен, безправен орган в ръцете на назна
чаваните кметове. Ние се борим за истински демократични 
избори. Трябва да провалим този опит на фашистката власт 
да измами народа. Трябва да обясняваме на хората, че всеки 
глас, даден за когото и да било от кандидатите, е глас за фа
шистката власт, глас против народа, против борбата му за по
литически права и свободи. Затова хората да не гласуват, 
а тези, които се явяват, да гласуват с бели бюлетини и ло
зунги, като: „Долу фашистката власт“, „Искаме политически 
права и свободи“ и пр.

В деня на изборите като председател на едно от изборните 
бюра видях, че много хора идват и гласуват. Нямаше никаква 
гаранция, че те ще изпълнят нашите указания, защото първите, 
които гласуваха, обикновено вървяха със самите кандидати — 
техни роднини, съседи или такива, за които беше ясно, че са 
под тяхно влияние. Това смути някои другари и те решили 
да се откажат от линията на бойкот. „То се е видяло, че бойкотът 
няма да е пълен, ами дайте поне да не ставаме за резил, да не 
пуснем другите да бъдат избрани“ — говорили на хората те. 
Така ние избрахме само един наш съветник — Георги Еличин, а 
най-авторитетният кандидат Георги Васев, който изпълни 
докрай указанията, не беше избран.
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Избори за Народно 
събрание

Първите избори за народни представители след деветнаде- 
сетомайскпя преврат се проведоха през март 1938 г. Канди
датите също не бяха официални представители на определени 
партии. Но във всеки избирателен район имаше по един 
правителствен кандидати един-двама други, единият от който 
беше от опозицията.

За да може да маневрира с полицейските сили и осигури 
избирането на своите кандидати, фашистката власт раздели 
страната на области, в които изборите се проведоха в различно 
време. За ръководител на изборите в Разложко беше изпратен 
големецът от Министерството на вътрешните работи, бивш 
околийски управител в Разлог — Фичев.

Отначало за правителствен кандидат при нас беше опре
делен о.з. полковник Жеков. Той беше бивш началник на 
гарнизона в Разлог и разчиташе главно на полицията и на 
незначителен брой гласове на запасните офицери и подофицери 
(поне той така се беше ориентирал). Наш, на изграждащия се 
народен фронт кандидат беше Кимон Георгиев, който се пол
зуваше с изключително голям авторитет сред народа в нашия 
край поради факта, че през 1934 г. разтури фашистката ВМРО. 
Освен това бяха регистрирани като кандидати още двама — 
най-големите капиталисти в нашия край Благо Макснмов 
от Разлог и Асен Голев от Банско. Последният живееше в 
София.

Съгласно закона изборната кампания продължаваше един 
месец. Кандидатите нямаха право да отидат в района, в който 
са се кандидатирали, и да организират избора си или да аги
тират преди определения срок. Но о.з. полковник Жеков като 
правителствен кандидат се разшета по-рано. Под претекст, 
че изучава условията за засаждане в околията на първосорт- 
ни ябълки, той изграждаше свой апарат от застъпници и 
провеждаше агитация, че ще превърне околията в овощна 
градина. В с. Елешница той се опря на Илия Осенов, който беше 
председател на дружеството на запасните подофицери.

В същото време околийският училищен инспектор Сте
фанов беше на ревизия в нашето училище. След като реви
зията свърши, всички учители и инспекторът се събрахме на 
вечеря в кръчмата на Илия Ландин. Освен нас, които бяхме
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събрали три-четири маси, в кръчмата имаше оше 20-30 души 
посетители, някои от които стояха прави.

Ние още не бяхме започнали вечерята, когато в кръчмата 
влязоха о.з. полковник Жеков и Илия Осенов. Те вече се поз
наваха с инспектора.

Господа учители, да ви представя правителствения 
кандидат за народен представител о.з. полковник Жеков — 
с раболепие каза инспекторът Стефанов.

— Много ми е драго — ухилен до ушите, започна да се 
ръкува той най-напред с дамите. Здрависа се и с другите в 
кръчмата и се върна иа нашата маса. През това време аз се 
занимавах със скарата и наблюдавах оттам. Той навярно вече 
беше повярвал, че изборът му е осигурен, отвори чантата си, 
подаде на дамите няколко ябълки и каза: — Ето с такива 
ябълки ще засадим Елешнишкото поле и тези баири ще да- 
дат поминък на населението. — И понеже инспекторът пред
стави и мене, той остави чантата и тръгна да се ръкува.

— Идете си, господин Жеков! — без да дочакам да дойде 
до мене, казах аз. — Никой честен човек в нашия край няма 
да гласува за вас. Вие бяхте началник на гарнизона през 
1925 година и след това, когато македонската организация 
бесеше хората по дърветата край шосетата. Тогава вие не само 
че не защищавахте народа, но и помагахте на тези убийци.

Всички ме погледнаха като гръмнати. О.з. полковник Же
ков се обърка и започна да се оправдава, но аз го разобличих. 
Инспекторът Стефанов се опита да смекчи положението, но 
Жеков сам реши въпроса, като напусна кръчмата.

— Ех, Хаджирадонов, не биваше така — със съкрушен 
вид каза инспекторът. — Той е правителствен кандидат и 
полицията ще направи всичко възможно да бъде избран.Тогава...

Въпреки мерките на полицията той няма да бъде избран 
— и отчитайки, че друг път едва ли ще ми се удаде да говаря 
така официално, продължих: — Цяло Разложко знае за друж
бата му с македонските главорези. Народът ще даде гласа си 
за тези, които му помогнаха да се избави от тази престъпна 
„македонска“ организация, а не за него.

На другия ден цяла Елешница свободно говореше за това 
събитие, и то със значителни украшения.

В същото време Асен Голев и Благо Максимов, всеки за 
себе си, са правили всичко възможно да бъдат обявени те за 
правителствени кандидати, . позовавайки се на непопуляр-
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ността на Жеков. Фашистката власт отчете това и правител
ствен кандидат стана Асен Голев.

Цялата партия в Разложко беше вдигната на крак. Из
ползувайки безспорното си влияние сред трудещите се, а и го
лемия личен авторитер на К. Георгиев, тя успя да обедини 
всички антифашистки сили около кандидатирането му и да ги 
дигне на борба за спечелване на изборите. Активно се вклю
чиха в изборите звенарите и част от буржоазията — против
ници на правителствения кандидат.

.Въпреки бруталните мерки на полицията партията успя 
да създаде организация за изборите — агитация, снабдяване 
избирателите с бюлетини, определени застъпници и пр.

Всички работеха с увереност в победата, с ентусиазъм, 
безстрашие и находчивост. Инициативата на хората даде 
чудесни примери на работа в условията на безпримерен по
лицейски терор и излизане от всяко положение.

Полицията направи всичко възможно да не допусне да 
получим бюлетини от кандидата Кимон Георгиев. Охраняваше 
го навсякъде строго. Но другарите от Разлог качиха на ио- 
крира на хотела, в който беше той, коминочистач и измък
нах^. бюлетини през комина. А бюлетините за Банско бяха 
изхвърлени от колата на кандидата в канавката при пътуването 
му цо шосето и взети от Димитър Хаджитодоров, въпреки 
че ра 50 метра е следвала полицейска кола.

..Изборната кампания започна. В с. Елешница заедно с 
Петър Матев и Георги Васев ние определихме застъпници по 
секции, на които да се дадат пълномощни, но не ги обявиме 
предварително да не би да ги арестуват и да им попречат да 
заемат местата си.

За да мога пред повече хора да разоблича Асен Голев и 
да ги въоръжас факти, похват и смелост, наредих някои дру
гари да се съберат в кръчмата на Пенко Хаджиев. Там имаше 
и други посетители. С влизането си аз имитирах как търговецът 
Димитър Голев агитира сред клиентите си за брат си Асен.

Повечето от посетителите познаха кого имитирам и не 
сагао че се засмяха, но ме отрупаха с въпроси. Възползувах се 
от тях и разобличих Асен Голев като безсъвестен грабител.

Инструктажът, така да се каже, беше направен. Както 
шегата, така и всички факти, разобличаващи Асен Голев и 
цялата лъжливост на тяхната агитация, на другия ден бяха 
известни и на децата в училище.

•гНо фашистката власт не можеше повече да ме търпи. От
начало чиновникът в централната община в с. Добринище Ар-
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шинков, който си беше дошъл в Елешница да разучи каква е 
обстановката, беше организирал да ме следят. Като не можаха 
да ме засекат, той лично се беше скрил в сянката на къщата 
в съседната градина, за да наблюдава кога се връщам и кой 
идва при мене.

Разбрал това, без да запаля лампата, при отворен прозо
рец аз имитирах нещо като разговор, с което го накарах да 
излезе от ъгъла на къщата, за да подслушва. После бързо по
дадох ловната си пушка през прозореца и извиках: „Махай се 
оттук, гадина мръсна, докато не съм те напълнил със сачми!“ 
От страх той не можа да се опомни и вместо да се скрие зад 
ъгъла на къщата, побягна по откритото покрай зида към ре
ката.

Тази и следващите четири нощи вече не спах в къщи. 
Укривах се. И след като се убедих, че всичко е готово, в деня 
преди изборите отидох в училище.

През първото междучасие, влизайки в учителската стая, 
бях арестуван и обискиран от четирима полицаи и същия то
зи чиновник. Те бяха влезли незабелязано и ме бяха изча
кали вътре. Искаха веднага да ме подкарат, но аз не се съгла
сих да изляза като арестант, докато учениците не влязат в 
клас.

В общината ме затвориха в една приземна стая с вход на- 
право от двора. Чувствувах, че този „големец“ се готви да ми 
върне скъпо за обиденото си честолюбие. С един от полицаите, 
вероятно за да го пази да прояви геройството си, той искаше 
да влезе в стаята. Но вътре бяха оставени няколко брадви, на
вярно взети от дървари за извършени нарушения. И косато 
отвориха вратата, взех една брадва и заявих:

— До утре не пускам никой да влиза! — Те се стъписаха 
и затвориха вратата.

След малко друг полицай отново отвори вратата и ми каза 
да изляза, за да ме откарат в с. Добринище.

- Няма да изляза, докато този тип не се махне — посоч
вайки към чиновника, който стоеше на две-три крачки зад него, 
казах аз. На улицата се бяха събрали селяни. Пред толкова 
хора нито полицаят, нито чиновникът щяха да ми направят 
нещо. Полицаят все пак му каза и той, целият почервенял, 
се отдалечи. Тогава излязох и двама полицаи ме подкараха 
към Добринище.

Полицаите не бяха от разложките участъци. Най-напред 
те ме конвоираха като арестант, но след това се изравниха



с мене и проявиха желание да разговарят. Използувах пред
разположението им и казах:

— Усилията на полицията са напразни. За народен пред
ставител ще бъде избран Кимон Георгиев. За сега няма кан
дидат, който да е по-популярен и по-уважаван от него. Затова 
на някои, конто се престарават сега, после няма да им бъде 
весело. А мене какво? Ще ме подържите до утре и ще ме пус
нете да гласувам. Такъв е законът. Аз не съм лишен от граж
дански права и никой, в това число и полицията, не може да 
ме лиши от правото да гласувам. А утре вечер вече ще раз
говаряме с тях на друг език.

Полицаите ме слушаха и започнаха да се държат още по- 
внимателно. Разменяхме си цигари, дори ме запитаха откъде 
е тази популярност на Кимон Георгиев и аз им разясних под
робно.

В с. Добринище ме вкараха в стаята на кмета. Там беше 
и изпратеният от Министерството на вътрешните работи Фичев, 
който се нахвърли върху мене с руеатни и заплахи.

— Пораженци ще ми избирате! — И отново поток за
плахи.

— В нашата страна има закони, господин Фичев, и съ
гласно тези закони Кимон Георгиев е регистриран като кан
дидат за народен представител — спокойно му отговорих аз.

— Ти ще ме учиш на закони! — ме пресече той.
Все таки не аз, а вие нарушавате законите. Но въпреки 

това Кимон Георгиев ще бъде избран за народен представител.
— Отведете го в ареста — целият почервенял, каза той 

на полицая, който стоеше при вратата.
В мазето на училището, което служеше за дърварник, за

варих Милуш Милушов, който по някакво недоразумение беше 
арестуван, и Петър Сакарев (и двамата от Добринище).

Преди да се стъмни, извикаха Петър Сакарев. Той се дър
жал като наивник. „Па мене защо ме затваряте? Аз съм запа
сен подофицер и поддържам правителствения кандидат гос
подин Жеков.“ Полицаите му повярвали и му „обяснили“, че 
въпросът е пререшен и сега правителствен кандидат е Асен 
Голев. „Не съм разбрал“ — казал той. Тогава те не само 
че го освободили, но му дали бюлетини, които да раздава на 
хората. Той използува това, за да може необезпокояван от 
никого да разнесе бюлетините за Кимон Георгиев.

В мазето беше тъмно, влажно и ставаше течение. Ние на
палихме огън, за да се виждаме и греем. Но понеже в мазето 
нямаше комин и димът излизаше през вратата, прозорците и
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през пода на училището, където се бяха разположили поли
цаите, те си помислили, че нещо се е запалило, и се развикаха 
„Пожар!“, „Пожар!“ и хукнаха с кофи вода към нас. Отключиха 
вратата, но не можаха да влязат, защото я бяхме запънали с 
букова цепеница.

Отваряйте! — крещяха полицаите. Ще запалите учи
лището.

— Няма да отворим — отговорихме ние. — Какви пре
стъпници сме, та трябва да ни държите при такива условия? 
Защо не ни давате чергите и вечерята, които хората ни доне
соха?

След като го освободили, Петър Сакарев беше организи
рал да ни донесат черги, храна и даже една стомна вино.

Полицаите заплашваха, че ще стрелят, но ние не се по
мръднахме. Тогава те удариха на обещания.

Ние отворихме. С една кофа вода те изгасиха огъня и без 
да ни дадат чергите, заключиха отново. Аз бях скрил кибрита 
и брадвата в дървата и пак запалих огън, но той още не беше 
се разгорял и отново дойдоха полицаи. Казаха на Милуш ААи- 
лушов да излезе, защото е освободен, и пак заключиха.

Останал сам, аз премислих всичко. Може би освободиха 
Милуш Милушов, за да могат без свидетели да се нахвърлят 
върху ми заради проявената от мене дързост. От друга страна, 
преценявах, че моето положение не е така лошо. Аз разго
варях с полицейските така, защото бях убеден, че ще спече
лим изборите. Освен това работя за Кимон Георгиев, който 
в две буржоазни правителства е бил министър, даже и минис
тър-председател. Той не е комунист и ако се създаде впечат
ление в полицията, че съм звенар, те няма да ме пипнат. Въп
реки мерките, които вземаха да бъде избран правителственият 
кандидат, към Кимон те се отнасяха не така грубо. На основа 
на това те не могат да ме обвинят в комунистическа дейност 
и най-главното — утре ще ме пуснат. Залостих отново вра
тата и разпалих огъня.

Колкото и да крещяха полицаите, че помещението им се 
пълни с дим, че ще запаля училището, колкото и да заплаш
ваха, аз нито гасях огъня, нито отварях вратата. След малко 
чух, че звънят по телефона в Разлог и обясняват някому, че 
няма къде да ме държат. По разговора се разбра, че ще ме от
карат някъде. Двама полицаи ми съобщиха това и аз излязох.

Най-напред ме въведоха в общината, където имаше чети
рима полицаи, между които и един от тези, които ме караха
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от Елешница. Останалите навярно патрулираха из селото. 
Единият взе въже и тръгна към мене да ме връзва.

— Дума да не става, че ще ви дам да ме вържете — с 
глас, недопускащ никакво съмнение, казах аз и се подготвих 
за съпротива.

Борихме се доста време, но те не можаха да ме вържат. 
Един скочи на гърба ми, но аз се развъртях и го отхвърлих. 
Освен това този от полицаите, който ме беше конвоирал, явно 
с нежелание се въртеше около мене и по същество се борех с 
ярост срещу трима. Тогава този, който държеше въжето, 
разкрачен и запъхтян извика:

— Ние за твое добро бе, за да не се опитваш да бягаш!
— Да не съм идиот да бягам. Вие сами чувствувате какво 

е настроението на хората и че утре вечер ще ми козирувате.
— Но ако се опиташ да бягаш, ще стреляме — предупреди 

той, остави въжето, взе си пушката и с още един полицай ме 
подкараха към Разлог.

Моята увереност, че Кимон Георгиев ще спечели изборите, 
а и това, което сами бяха чули за настроението на народа, ги 
караше да бъдат по-внимателни. По пътя те се опитаха да за
говорят с мене. Предложиха ми даже да минем през къщи, за 
да си взема горна дреха. Но аз ги смъмрах „Така ли са ви 
учили да карате опасни арестанти като мене?“ и повече не 
искдх да разговарям с тях.

В Разлог пристигнахме към 4 часа сутринта. Дежурен по
лицейски началник се оказа един от тези, конто бяха дошли 
от другаде да проведат изборите. Той се вгледа в мене и ми 
каза: „Ние май се познаваме?“ Това беше вярно. Били сме 
заедно в ШЗО. Но вместо да бъде по-внимателен като с познат 
човек, той се отнесе с мене много грубо.

— Отдавна не съм бил такъв запасен офицер като тебе — 
закани се той.

— Почакай до довечера, защото сигурно ще се наложи 
да искаш извинение — спокойно му отговорих аз.

— Кимон Георгиев няма да бъде избран — с перчене 
заяви той.

— Ще бъде. Щом като има избори, каквото и да правите, ще 
бъде избран — отговорих аз и се преуверих, че това ми дър
жане ги караше да са по-внимателни.

Понеже нямаше свободно място в ареста, оставиха ме в 
спалното помещение на полицаите, което беше почти празно, 
и докато дойде голямото началство, си поспах не лошо. След
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това с предупреждение за нов арест ме освободиха да си отида 
в Банско да гласувам.

При какви условия премина изборният ден в Банско и 
околията, трудно е да се опише. Твърде рано се е родил Алеко 
Константинов. Ако той беше свидетел на тези избори, никога 
не би считал написания от него разказ „Бай Ганю провежда 
избори“ за интересен, за такъв, който отразява поне VI» от 
действителността в това време.

Независимо от интернирванията, арестите и преследва
нията преди това, фашистката власт превърна деня на избо
рите в безогледно и тотално насилие.

Изгонени и арестувани бяха всички застъпници на Кимон 
Георгиев. Иззети бяха неговите бюлетини, а в някои селища 
и тези на другите кандидати. Пред избирателните бюра пи
яни типове, охранявани от полиция, обискирваха наред всички 
избиратели, за да им вземат бюлетините. И който се съпроти- 
вяваше, полицията го арестуваше и глобяваше под претекст, 
че е „предизвикал“ скандал пред изборното бюро. Така бях 
повторно арестуван и глобен 500 лв. Но тъй като гласувах къ
сно, бях вече деветдесет и вторият арестуван и глобен изби
рател от Банско.

Населението в Якоруда и особено жените с дървета биха по
лицаите и освободиха арестуваните. Наложи се там да изпратят 
войска. Болшинството гласове бяха подадени за опозицион
ния кандидат Кимон Георгиев.

На много места и особено в Бабяк избирателите бяха бити 
жестоко от полицията и въпреки нечувания терор полицей
ският народен представител Асен Голевбеше „избран“, като на
края самата полиция проверяваше резултатите и в повечето 
случаи подмени цели урни с други, предварително подготвени.

Никола Вапцаров

Познанството ни с Никола Вапцаров започна още от детските 
ни години, от които в паметта ми са останали отделни, но съв
сем ясни спомени.

Още през 1915—1916 г. в Банско в „общата къща“ (протес
тантски дом) имаше детска градина — забавачница, или „нишчо 
отделение“, както му казвахме ние. Учителка беше Люба
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Бизева. Благодарение на чичовците ни, които дружеха със 
семейство Бизеви, приеха бакьо и мене в „нишчо отделение“.

Още оттогава и като ученици бакьо и Колюстанаха прия
тели. От това време съм запомнил, че с бакьо ходихме един път 
у тях. Седнали на един прозорец, Кольо ни показа автомобилче. 
По-късно чичо Самуил донесе и на мене такова автомобилче, 
навярно защото много съм говорил за него.

На 1 май 1922 г., след като си изпросих червена лентичка, 
отидох на опашката на колоната. Заедно с Колю, който на
вярно беше тръгнал още от центъра, бяхме единствени деца 
сред манифестиращите.

Силно впечатление обаче ми направи един случай, който 
и сега помня в най-големи подробности.

Беше сутринта на 15 януари 1925 година — Полезинден 
(навярно стар християнски или древнославянски празник, 
защото в литературата е описано, че и българският цар Иван 
Асен го е празнувал). Обичаят в този ден е, който влезе пръв 
в някоя къща, да вземе дърва или съчки и да ги хвърли в ог
нището, след което получава подаръци като на Сурва. А 
огънят в огнището се поддържа жив още от предната вечер. 
Това хвърляне на съчки и разгарянето на огъня символизира 
пожеланието да е жив огънят в този дом през цялата година, 
т. е. всички да са живи и здрави.

У нас пръв дойде Колю. С бакьо Миле те бяха ученици в 
9 клас в Разлог и бяха неразделни, макар че тогава и Вапцара, 
семействата ни не са дружили.

Мама му каза, че той пръв ни е посетил днес. Колю до
несе съчки от двора и ги хвърли в огъня. Седнахме край ог
нището и завързахме разговор. Мама го запита:

Бре, Коле, ми па у вас кой дойде пръв? Кой ве полези?
— Един подлец — с израз на презрение, клатейки глава, 

рече той. — Беше дошъл с гайда. Рече: „Ида да полеза бай 
Йонката.“ Ама него го нямаше и мама не го прие.

— Па кой беше тоа бре, Коле, що е искал толкова да се 
покаже?

Назовавайки името му, той каза:
— Аз не го познавам, но мама каза, че така се казва.
Това порази всички ни и особено мама.
Този човек беше близък на Георги Ковачев. Докато Георги 

Ковачев бил жив и големец, той се умилквал около него, ис
кал да се представи, че му е най-вериият другар. Но през 
есента на 1924 г. Георги Ковачев беше убит. И този негов „дру
гар“ още първия Полезинден побързал да се презакълне на
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друг, да поздрави убиеца му, и то с гайда, да му пожелае ве
сел и щастлив живот през новата година.

Затова Колю, който вече се отличаваше с изключителната 
си честност и доблест, го нарече подлец. Друго момче на та
кава възраст даже би се поласкало от факта, че баща му е 
силен, че хората свиват врат пред него, че му се подмазват, 
но Колю наричаше такива хора със собствените им имена.

И сред нас, по-малките, в Банско и като ученик в Раз
лог той стана любимец на другарите си. И за забелязване е, 
че той стана любимец на всички честни хора още тогава, ко- 
гато неговият баща беше спечелил омразата на всичко честно 
и прогресивно.

През лятото на 1926 г. Колю постъпи в морското машинно 
училище. Бакьо също кандидатствува, но не бе приет и след 
дълго лутане в края на септември постъпи в средното педаго
гическо училище в Неврокоп.

През октомври Колю си дойде в отпуск. Той навярно 
беше съобщил на бакьо, защото още на другия ден и бакьо си 
дойде от Неврокоп и двамата заминаха по Пирин.

След един-два дни се получи телеграма от другарите на 
бакьо, че ако на другия ден не се явшв училище, ще се смята 
за самоизключил се. Баща ми го нямаше дома.

— Ами сега — с тревога каза майка ми, — едва се оп
рави да учи и. . . Иди да видиш дали някой от горските знае 
къде са, дали ще ходи някой нагоре, та да му каже да си 
дойде.

Аз също се разтревожих и веднага хукнах да потърся 
горските, но никого не намерих. Почна да се стъмва и страх 
не страх трябваше да отивам аз. Обух цървулите и тръгнах 
за хижа „Бъндерица“.

Когато навлязох в гората, луната се издигаше и стана по- 
светло. От бързане още от началото бях плувнал в пот, но не 
спирах да почина. Мене ме гонеше не само желанието по-скоро 
да намеря брат си, но и страхът от настъпилата нощ. А пътят 
ми минаваше през Ситан1и все ми се струваше, че ха сега ще 
срещна някоя мечка, слязла да пие вода на реката. На това 
отгоре си спомних и за обесените по шосетата кременци и 
други страхотии.

Всичко това заедно с тайнствената есенна нощна тишина, 
с причудливите фигури на хора и животни, образувани от сен-

1 Местност, известна със страшните „ситански“ мечки.

124



ките на дърветата и скалите, беше довело напрежението ми 
до твърде висока точка.

В голямата стая на хижата, наречена „Казана“, около ог
нището седяха бакьо, Колю, горският Гъгъне Тодев и нещо си 
говореха. Те учудено ме погледнаха. Не изчаках да ме питат, 
а веднага казах защо съм дошъл.

— Трябва веднага да заминеш за Неврокоп, а аз да се 
върна, защото мама ще се тревожи.

— Ние и без това утре щяхме да си слезем — каза бакьо. 
— Почини си и ще тръгнем заедно.

Накараха ме да седна и ми дадоха от своята вечеря. Като 
видяха, че целият съм мокър от пот, бакьо и Колю ме събля
коха, изтриха потта от гърба ми, наметнаха ме с шинела на 
горския и на ръце започнаха да сушат дрехите ми.

Съгрял се на огъня, умората ме надви и съм задрямал. 
Но в просъница чух, че Колю разказва нещо за морето. За
слушах се.

— Понякога морето е тихо и вятърът едва го къдри, като 
с ръка. Такова то е обикновено в заливите. А понякога е бурно. 
Вълните се понасят в шеметен бяг и се разбиват на воден прах 
в крайбрежните скали. . .

Дрехите ми бяха изсъхнали. Облякох се и докато те си 
съберат багажа, излязох навън да се разсъня и погледам. Лу
ната заливаше с блясък карстовите скали над хижа „Бънде- 
рица“ и беше светло като през деня. Мурите хвърляха черни, 
с ясно очертани контури сенки. Сънен ли бях още или разка
зът на Колю така ме беше пленил, не зная, но аз си пред
ставих тези скали като скалист морски бряг, в който една след 
друга с рев се разбиваха вълните. А по-нататък е тих залив и 
Изворските скали и мурите се оглеждат в него. И до днес 
никога не съм видял и не съм си представял тези скали, 
без да ги свържа с онази въображаема картина.

Всички излязоха. За „со здравей на Пирин горският стреля 
с карабината си. Екна смълчаната планина и ехото неколко- 
кратно повтори и отпрати към „Тодорин връх“ този рокот.

Макар уморен, пътят ми надолу беше лек. Не бяха страш
ни вече нито „ситанските“ мечки, нито тайнственото мълча
ние на планината. Едно само ме тревожеше — „Какво ли прави 
сега мама? . . .“ и ме караше да бързам.

През 1928 година заедно с Миле Ковачев се явихме на 
конкурсен изпит за морското машинно училище във Варна.
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Предварително писах на Колю за това и когато пристигнахме, 
потърсихме го в училището. Казаха ни, че техният курс е на 
практика във флота. Отидохме там. По едно време чух, че Колю 
ме вика някъде от зданието отпред и вдясно. Погледнах на
горе и го видях хванал се с две ръце за железните решетки 
на едно прозорче на втория етаж. Той побърза да ни каже, 
че ще се видим в неделя, защото още два дни ще бъде в ареста.

„Нима и такива добряци като Колю ги наказват!“ — мис
лех си аз на връщане и си представях прашния военен режим 
в училището. Но тъй като учението там беше безплатно и се 
получаваше солидно техническо образование, за което иначе 
не смеех и да мечтая, потиснах тая тревога.

След няколко дни отново отидох на свиждане. Колю беше 
освободен от ареста и дори му бяха дали два часа градски от
пуск, за да се срещне с нас. Казаха ми, че ще ме потърси в 
училището и след това ще отиде в морската градина. Срещ
нахме се и тъй като времето му беше малко, той бързаше да 
ни каже всичко, каквото е необходимо, за да можем успешно 
да издържим конкурсния изпит. Оказа се, че той предвари
телно бе мислил за това. Помолил бе един учител по матема
тика да провери знанията ни и да ни предаде няколко урока 
и ни даде адреса му.

Но въпреки че реших и трите задачи и излязох втори по 
време и не лошо развих темата по литература, ние и двамата 
„не можахме да се класираме“.

През лятото на 1931 г. Колю прекара отпуската си на 
палатка до хижа „Бъндерица“. През всичкото това време аз бях 
там, тъй като брат ми Михаил заедно с един братовчед бяха 
домакини на хижата.

Там имаше много млади банскалии — интелигенти, пре
димно учители, и вечерите около огньовете бяха много инте
ресни. В разговорите си с тях се чувствуваше големият ум на 
Колю и всички се отнасяха с уважение към него. Аз не про
пусках пито една вечер да бъда в компания с него.

С лед  1932 г., когато брат ми загина, затрогващата дружба 
между двамата прерасна в дружба между нас. Той ми беше 
нуж ен, както любимият ми брат. А аз навярно винаги му на
помнях за него. Към мене той се отнасяше с топлота и доверие.

По-късно животът ни раздели за дълго време. Ние се сре
щахме по един-два пъти в годината. Като фелдфебел-школник 
в Горна Джумая, когато той работеше в Бараково, също се 
срещнахме само два пъти. Чак след 1935 година ние вече мо
жехме да се виждаме по-често и по-продължително време. Аз
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си бях в нашия край и често ходех в София, а и Колю идваше 
в Банско всяко лято.

Нашата дружба все повече и повече се засилваше. За мене 
беше много важно как той оценява моите постъпки, какво 
мисли за мене. По начина, по който се усмихваше, разбирах 
дали е доволен или снизходително се отнася към моето пове
дение. Всяка негова бележка, негов упрек запомних завинаги.

Сам виждах, че Колю е комунист с голяма подготовка и 
бях убеден, че такъв човек не може да не бъде член на нашата 
партия. Затова много се зарадвах, когато научих, че това е 
така, че такива сили като него са в нашите редици. От този 
момент той ми беше опора не само като приятел, но и по пар
тийни въпроси. Чувствувах нужда да споделя с него своите 
мнения и своите затруднения.

Ние, банските младежи, го ценяхме и като наш любим 
поет. Всяко негово стихотворение веднага влизаше в репер
тоара на нашите забави и срещи. Аз знаех наизуст „Пролет“, 
„Родина,“ „Романтика“, „Вяра“ и учех всяко следващо сти
хотворение от ръкопис.

Борба 
за знания

През този период на по-пряко ангажиране в партийната ра
бота особено остро се чувствуваше недостатъчната ми теоре
тическа подготовка. С малки изключения то важеше и за ос
таналите другари. Възможностите ни бяха малки, литерату
рата — оскъдна, да не говорим, че беше нелегална. Затова 
приведохме в известност наличната у другарите марксистко- 
ленинска литература и я ползувахме всички.

Създадохме обща библиотека и от прогресивна художест
вена литература, която беше по-голяма. Създадохме фонд „Би
блиотека“ и редовно събирахме средства. Въобще за партийни 
нужни и за библиотеки всички наши учители, работници и 
други другари даваха месечно по една надница.

Най-активен в тази дейност беше Борис Вапцаров. Заедно 
с Никола Калъпчиев те купуваха от книжарница „Нов свят“ 
в София от Стоян Стоименов много книги на ниски цени.
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Така ние получавахме и четяхме, като си ги предавахме 
от ръка на ръка, дошлите в нашата страна съветски худо
жествени книги и книгите на нашите прогресивни писатели 
и поети. С тази литература си създадохме най-лесна невинна 
връзка с всички младежи и възрастни и намирахме поводи 
за разговори по много въпроси.

На строящия се водопровод в Банско през обедните по
чивки другарите Борис Ванцаров и Александър Глушков 
редовно четяха на работниците. Спомням си с какъв интерес 
майка ми слушаше и ме караше да й чета романа „Майка“ 
от Максим Горки, как е плакала и проклинала.

По онова време обръщах по-голямо внимание за повиша
ването на теоретическите си познания и четях предимно марк- 
яистко-ленинска литература, но и много художествена. Само 
срез 1935 година по план прочетох 15 000 страници.

Никола Калъпчиев 
(Ванчо)

Никола Калъпчиев беше нисък на ръст, но пъргав здра
веняк, като че ли целият бе зареден с физическа и умствена 
енергия. Скромен в облеклото и в поведението си, още от пър
вата среща той предразполагаше към себе си, вдъхваше дове
рие. Но едно малко по-продължително общуване с него не само 
потвърждава първите впечатления, а разкрива и безпредел
ната му преданост към нашата партия, голямата му енергия 
и широки културни интереси. Той умееше да завърже непри
нуден разговор с всеки човек.

Като нелегален при едно от идванията си той искаше да 
мине за турист. Но от сиромашия не беше съобразил, че ту
ристите са облечени добре и носят раници, а не шарени селски 
торби. Затова го водих при нашия другар-шивач Никола 
Губеров да му ушие туристически гащета и клин. Купих му 
раница и шити гумени „пиринки“ и след това го заведох у 
дома.

В това време ни беше на гости сестрата на баща ми Елена 
от София заедно с четирите си деца. Те току-що бяха седнали 
на чардака да вечерят. Седнахме и ние. Поведението на Калъп-
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чиев направи впечатление на братовчедка ми Мария. Но ко- 
гато започнахме разговор, тя прояви още по-голям интерес 
към него. Той поде интересни за нея въпроси от историята 
на нашия край и големите културни ценности в него, останали 
от дълбока древност, за архитектурата и живописта и те дълго 
разговаряха помежду си.

Знаейки, че братовчедка ми е много любопитна, аз следях 
разговора им та, ако ме запита кой е той, да не изпадна в 
противоречие. И не се излъгах. Когато той си легна, тя дойде 
при мене да утоли любопитството си.

Учудваш се, че този на вид простичък младеж се оказа 
такъв културен човек? Прав е Настрадин Ходжа, че хората по 
дрехите посрещат, а по ума изпращат. Той е техник. Над с. 
Елешница над р. Златарица се строеше бараж. Но големите 
наводнения през пролетта го разрушиха още недостроен. 
По тази причина инженерът и техникът бяха уволнени и срещу 
гях беше заведено дело. Оттогава и досега този момък е безра
ботен, а от друга страна, всичките спестени средства му глътна 
делото, което скоро ще се гледа отново.

Братовчедка ми беше студентка по право втора година 
н почна да ми обяснява откъм правната му страна, но от това 
нищо не разбрах. Затова пък разбрах, че скроената от мене вер
сия, която беше вярна, ама за други хора, успя. Само майка ми, 
чийто усет и опит е по-голям, ми каза след това:

Хубаво стана така. Никой, пито гостите, нито децата 
не бива да разберат.

До залавянето му от полицията в София и изпращането 
му в затвора към края на 1938 г. Никола Калъпчиев обика
ляше окръга като апостол от град на град, от село на село. 
Той беше първата лястовичка на изграждащото се окръжно ръ
ководство на партията и комсомола.

Той често отиваше и в София и опитът му като нелегален 
работник му помагаше да се движи н решава задачите съвсем 
свободно.

Особено старание Калъпчиев положи да организира снаб
дяването на нашите неофициални библиотеки със съвременни 
прогресивни книги, като лично е отивал в София да ги купува 
от книжарница „Нов свят“.

По навик, като конспиратор, аз никога не съм питал, 
нито съм се интересувал от връзките и отношенията между 
Никола Калъпчиев и Никола Вапцаров. Но зная, че те се от
насяха един към друг с голямо уважение и сърдечност. Никола 
Калъпчиев говореше с възторг за поезията на Никола Вап-
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наров и твърдеше, че гои ще израсне като ненадминат поет 
на нашето време. От друга страна, аз имам впечатлението, че 
той му беше един от критиците, в когото Вапцаров много се е 
вслушвал. Не помня как ми стана известно това, но някъде 
още през 1936 или 1937 год. той му беше казал: „Твоята поезия 
трябва да звучи бодро. .

Загиването на Никола Калъпчиев през 1942 година беше 
голям удар за горноджумайската и окръжната партийна ор
ганизация.

Гражданската война 
в Испания

Започналата през 1936 г. гражданска война в Испания раз
вълнува всички. Фашизмът премина в настъпление срещу де
мократичните сили в Европа. И не случайно испанският въ
прос се превърна в международен, във въпрос за преграждане 
пътя на фашизма.

Хората у нас се разделиха на две. Едната, реакционната 
част, беше с Франко, а огромната част — на страната на ис
панския народ. Даже в училището в Банско това разделение 
беше съвсем ясно. Сторонникът на фашистите беше наречен 
„Франко“. А Динко Молеров, който беше земеделец и тога
ва работеше заедно с нас в масовите организации, беше на
речен „Ларго Кабалеро“.

Ние изказвахме възмущението си, разобличавахме пове
дението на френското и английското правителство, които под 
прикритието %та ненамеса в испанските работи откриваха пътя 
на фашизма в Испания, изоставяха на унищожение испанската 
република, като същевременно създаваха всевъзможни пречки 
за демократичните сили от цял свят и особено на Съветския 
съюз да окажат ефикасна помощ на борещия се испански на
род. На всички беше известно, че на Франко помага цялата 
международна реакция, че на негова страна действуват открито 
със своите флоти, авиация и войскови поделения Италия и 
Германия. Затова не пропускахме да подчертаем ролята на меж
дународната солидарност на трудещите се и всички честни 
хора в този двубой между силите на фашизма и мрака и



силите на прогреса, не изпускахме случай да изразим со
лидарността си с героичния испански народ. Нашироко про
пагандирахме проявите на солидарност от страна на труде
щите се и особено създаването на международната бригада 
„Георги Димитров“, в която влизаха доброволци-антифашисти 
от всички страни, в това число и от фашистка Итзлия и хит
леристка Германия.

До това време аз все се готвех да отида да уча. Но в своите 
24 години горях от желание да отида доброволец в Испания, 
в интернационалната бригада,и непрекъснато си мислех: „Аз 
съм запасен офицер. Мога да командувам минохвъргачен 
взвод. Дори и да бъда обикновен боец, съм подготвен минохвър- 
гач и мога да бъда полезен. . .“ През коледната ваканция на 
1937 г. споделих желанието си с Янко Боянов и Никола Рачев. 
Никола Рачев едва се беше вдигнал от тежко боледуване от 
плеврит. Янко Боянов също заяви, че може да бъде командир 
на артилерийски взвод. Тогава решихме, когато поставя въпроса 
за себе си, да направя същото и за него.

Незабавно поставих въпроса да ми бъде разрешено и 
организирано заминаването, но отговорът се бавеше. Затова 
през великденската ваканция отидох в София. При срещата 
ми с нелегалния другар Благой Христов — Абисинеца от 
Варна в млекарницата на Глиго Капурдов на ул. „Парчевич“ 
повторно поставих своето искане. Беше ми известно вече, 
че и от нашата страна са заминали доброволци, включително 
и такива без военна подготовка. Затова го помолих отново да 
обърне вниманието на другарите, че съм запасен офицер, коман
дир на минохвъргачен взвод и се надявам да бъда по-полезен 
от тези, които не бяха служили войници.

— Пуснаха те — ми каза гой след няколко дни. — Прере- 
шиха въпроса. Казаха: щом като толкова настоява и е под
готвен във военно отношение, нека замине.

Горещо поблагодарих на Абисинеца и започнах да мисля 
как да си извадя паспорт като студент, тъй като намерението 
ми да следвам беше известно на мнозина, и през Чехословакия 
да замина за Испания. Но не след дълго време въпросът отново 
бил разгледан и бях предупреден, че не ми се разрешава. 
При повторна среща с Абисинеца след края на учебната 
година той ми обясни, че един от другарите (впоследствие раз
брах, чебил Антон Югов) казал: „Щом катос такава готовност 
нека да се бие в Испания, може със същата готовност да работи и 
тук, още повече че не е нелегален. Пък е и добър масовик.“ На 
репликата, че аз и без това ще напусна страната, защото искам
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да отида да се уча, той отговорил: „Ние също знаем, че той 
иска да следва. И не бива да му пречим. Но докато замине, 
нека работи тук.“

Трябваше да се явя на изпит, за да взема диплома за 
средно гимназиално образование. През пролетта на 1938 г. 
отидох в Горна Джумая. Там се срещнах с много другари, в 
това число и с Гроздан Николов — вече секретар на област
ния комитет, който работеше при инж. Евтимов.

Късното получаване на дипломата ме пообърка. Но глав
ното объркване дойде от полицията, която ми правеше все
възможни пречки. Най-напред след голяма борба със закъс
нение ми дадоха паспорт през октомври, но изходна виза не 
ми дадоха. Казаха ми, че виза могат да ми дадат само от об
ластното управление на полицията в Пловдив.

Отидох в Пловдив. Но вместо да получа виза или най- 
малкото обяснение защо не ме пускат, там ме арестуваха и с 
първия влак —доЛъджене, а оттам на попътен камион но етапен 
ред ме върнаха в Разлог. Щом ме освободиха от участъка, 
без да отивам до Банско, отново заминах за Пловдив.

Този път предварително се срещнах с Михал Керезиев, 
тютюнотърговец и авторитетен човек, в едно кафене. Той по
вика на нашата маса още един възрастен човек. Двамата се до
говориха да звънят по телефона на някои от началствата в 
полицията и да ме чакат, докато се върна.

Но в полицията, още не бях успял да кажа, че искам да 
отида при областния началник, някой ме позна и без всякакво 
обяснение отново ме арестуваха и ме вкараха в мазето. Михал 
Керезиев се беше обадил по телефона, но виза пак не ми да
доха.

От Пловдив заминах за София. Там се срещнах с много 
другари и бях в курса на всички събития. Често бях в компа
ния с Никола Вапцаров. Той ме запозна със Стефан Досев 
от Горна Джумая — Стефан беше обаятелен човек и много Съ
жалявах, че не съм се познавал с него от по-рано. Запознах 
се и с Антон Попов и други чудесни другари. С помощта на 
Ламби Данаилов, който се беше сприятелил с бившия кмет 
на Банско Даскалов, работещ в МВР, най-после получих 
виза и едва на 20 ноември заминах за Белград.

Тъй като бях много закъснял, в Белград не ме записаха 
в Техниката.

Трябваше да замина за Чехословакия. Това беше един
ственият изход да не губя годината. Но паспортът ми беше



за Югославия и нямах право да продължа по-нататък. Тъй като 
българската легация отказа да попълни паспорта с думата 
„Европа“, наложи се отново да се върна в София.

Започнаха нови митарства. Всеки ден ходех от врата па вра
та. Казаха ми, че паспортът може да се допълни „за Европа“ 
само от този, който го е издал. За един ден пак ходих в Разлог и 
след големи настоявания секретарят на околийското управ
ление драсна тази думичка. И накрая на 3 януари 1939 г. 
след молба от чичо ми Самуил негов приятел взе паспорта, 
отиде в Дирекцията на полицията и ми го донесе с виза. Чичо 
ми беше заплатил за тази услуга.

Последната нощ гостувах на Колю Вапцаров. Там беше 
и неговият другар от времето, когато работеше в БДЖ. ма
шинистът Коларов н жена му Люба. Прекарахме много весело. 
Спомнихме си много неща. Пяхме „Широка, страна моя родная“, 
„Чубчик“, която Колю пееше с особено чувство. Той ни дек
ламира свои нови стихотворения. Говорихме как на Колю 
не са дали награда за стихотворението „Романтика“, макар 
че този случай беше твърде остарял, и пр.

Гостите си отидоха. Тогава насаме между другото Колю 
ми каза:

— Ти отиваш да се учиш. Ще станеш инженер. Значи, 
гониш лично щастие. Като че ли и ти, и аз станахме излишни 
на работническата класа доле (става дума за нашия край). 
Та аз към София, ти към Бърно.

Това ме потресе. Явно беше, че казвайки п за себе си, 
той искаше да смекчи удара, но не се получи. Никога през 
ума ми не е минавало да се откажа от конспиративна работа 
и не бяха това подбудите ми да замина. Напротив, винаги най- 
искрено съм се възмущавал от тези, които вместо да си кажат, 
че са се изморили от работата, че се боят за положението си, 
си измислят поводи да се измъкнат.

Аз обичам математиката, физиката, техниката, а възмож
ностите на родителите ми не позволяваха да завърша такова 
училище. Опитът ми да постъпя в морското машинно училище 
във Варна, където всичко - и дрехи, и храна, и квартира — 
беше безплатно, не успя.

Освен това, четейки съветски романи и вестник „Поглед“, 
аз бях във възторг от това, което научавах за строителството 
в Съветския съюз, и особено от „Днепрогес“ и не само замечтах, 
но и твърдо реших да стана инженер-хидростроител.

Но това, че независимо от подбудата все таки мислех за себе 
си, а не станах професионален революционер, беше вярно.



Тази мисъл се натрапи в главата ми. И колкото и неудържимо 
да се стремях да се уча, колкото и усилия да бях положил, 
за да получа паспорт и виза, така бях поразен от тези думи, 
че едва не се отказах да замина. Ако беше ми го казал някой 
друг, едва ли щях да се развълнувам, но това бяха думи на 
Колю, когото толкова много уважавах.

Навярно разбрал душевното ми състояние, Колю взе друг 
курс. Даде ми имената на някои свои другари от морското 
машинно училище, които продължаваха образованието си 
в Бърно, и заговори за Съветския съюз, за трудностите, които 
е преживяла п продължава да преживява съветската власт 
поради това, че няма достатъчно свои специалисти. И все пак 
този упрек запомних дума по дума и той ме накара още повече 
да уважавам Колю.

На път
за Чехословакия

На 4 януари сутринта заминах. Но неприятностите не прес
танаха да ме съпътствуваг. В ж.п. бюро София, от което си 
купих билет, не ми обясниха, че в Будапеща трябва да се пре
хвърля на друг влак, че движението е нарушено и ще се наложи 
да нощувам в Унгария и да доплащам.

След Мюнхенското споразумение част от територията на 
Чехословакия взе хитлеристка Германия, друга част 
Полша, трета Унгария. Транзитното движение от Буда
пеща за Братислава -  Прага още не беше уредено. Влакът 
оставяше пътниците през нощта на гара Соб — неголям град 
в Унгария. Сутринта се композираше друг пътнически влак до 
новата унгарско-чехословашка граница. Оттам до Братислава 
се движеше мотриса и вече от Братислава нататък — бърз 
влак.

На гара Соб имаше две просторни чакални. Едната — обли
цована с хубави плочки, светла, чиста, топла и с. всички удоб
ства за почивка беше за пътници, които пътуваха в първа и 
втора класа. А другата—мръсна, незатоплеиа, въпреки че 
студът навън беше голям. В нея имаше една неподвижна маса 
с пейки пред гишето на бюфета и още няколко други пейки на
около.



В чакалнята за пътници от трета класа бяхме само два
мата с един градинар. В другата също бяха не повече от 4 —5 
човека. Но гаровите чиновници не ни допуснаха в другата 
чакалня, нито пък затопляха тази. Под претекст да се обръсна 
на огледалото на два пъти влизах в чакалнята за I класа, 
но чиновниците ме гонеха. Единия път успях да се обръсна и 
пътниците, които бяха разбрали, че съм чужденец, ме пока
ниха да се сгрея и почина на специалните за това места, но 
чиновниците бяха неумолими.

Градинарят се зави в топлата си шуба и легна на една от 
пейките. А аз от студ и безделие поставих една кутия от 100 
къса цигари на масата пред гишето, седнах на пейката и не
прекъснато пушех.

Към 23 часа дойдоха двама мъже. Те почукаха на гишето, 
поръчаха си ром и също седнаха. Единият от тях погледна към 
моите цигари и навярно споделиха помежду си, че съм чуж
денец. Предложих им да запалят. Те взеха, направиха знак, 
че са хубави, и ме заразпитваха. Как да е, те разбраха, че съм 
българин.

- Аа, Димитров! възкликна единият от тях и раз
меняйки няколко думи с другаря си, излезе навън. Другият 
приятелски се усмихваше и ми поръча ром.

След малко другият се върна с друг възрастен мъж, който 
дълго време беше служил на югославската граница като гра
ничар и знаеше сръбски. Последваха обикновените въпроси 
кой съм, как съм попаднал тук, накъде отивам. Разказах 
им. В това време прииждаха на група по двама-трима още мъже. 
Това бяха работници от нощна смяна в някаква близка 
фабрика, конто навярно се събираха тук преди или след ра
бота на по чаша ром. Отначало те само слушаха, а след това 
започнаха да задават нескончаеми въпроси — за другаря 
Димитров, за положението на българската работническа класа, 
как тя живее и се бори.

Макар и отначало с известна боязън, аз се стремях да им 
разкажа за борбите против фашисткия режим у нас. Разказах 
им, че в София се прожектират съветски филми, че е имало из
ложба на съветската книга и работниците проявява^ голям ин
терес към съветската литература и кино.

Пред мене се сменяха чашите с ром. Дигаха се наздравици 
за Димитров. Аз бях неизмеримо горд като българин със своя 
велик сънародник. Забравил бях всякакъв страх, че се намирам 
в страна, в която също има фашистка власт. Тези мили хора 
също имаха от какво да се страхуват, по говореха. Очите им



изразяваха гордостта на работническата класа, че е родила 
такъв титан.

В същото време ме вълнуваха такива мисли: „Защо 
се получава така, че у нас, в родината на Георги Димитров, 
работниците знаеха за него, за неговата борба в Лайпциг 
много по-малко, отколкото тези от неизвестния дотогава 
за мене град Соб. Коя е причината? Действително пресата 
беше подложена на строга цензура, но можеха да се намерят 
и други форми, особено през време на самия процес, та по-ши
роко да се запознае и партията и работническата класа, и ця
лата прогресивна общественост с голямото дело на Георги 
Димитров.“

След малко всички напуснахме чакалнята. Останал сам, 
легнах на пейката и съм спал до сутринта.

В Бърно

Със слизането от влака в Бърно един носач, с когото горе- 
долу се разбрахме, че съм студент и търся българското студент
ско дружество, взе куфара ми и с трамвая ме отведе в студент
ската менза.

Студентите, които в момента бяха там, ме приеха любезно, 
записаха ме в дружеството и в мензата, настаниха ме за нощу
ване и чак когато попитах за един другар, чието име ми беше 
дал Никола Вапцаров, разбрах, че съм попаднал в друга менза.

В това време в Бърно имаше две български студентски 
дружества и съответно две мензи. В студентското дружество 
„Св. Кирил и Методий“, в което попаднах, господствуваха 
цанковистите. В него членуваха и легионери, и голяма група 
безпартийни, особено такива, които се бояха да не ги обвинят, 
че са поддържали комунистите. Л дружество „Христо Ботев“ и 
мензата му бяха на ул. „Хрнчирска“. То обединяваше всички 
прогресивни студенти.

На другия ден отидох на една вечеринка, организирана 
от студентското дружество „Христо Ботев“. Там се срещнах с 
Владимир Кабаиванов. Той ме запозна с Тодор Цеков. На него 
разказах как съм попаднал в студентското дружество „Св. Кирил 
и Методий“ и че още утре ще дойда в дружество „Христо Ботев“. 
Цеков каза, че това не с необходимо, че е по-добре дори да н е



говоря за това, защото след три-четири дни предстои обединя
ване на двете дружества. '1ака и стана.

На другия ден след обединението се зачислих на храна 
в мензата на ул. „Хрнчирска“.

След предварително представяне Димитър Йонов ме вклю
чи в една от БОНСС-овите групи на строителите със секретар 
Атанас Атанасов.

БОНСС в Бърно беше твърде активен. Освен организи
раната и редовно провеждана марксистко-ленинска просвета 
съюзът водеше борба за правилно политическо възпитание 
на студентите.

Следването ми в Бърно беше свързано с глад и мизерия 
отначало докрай. По-голямата част от парите, които имах, 
бях изхарчил, докато се снабдя с паспорт и виза. Веднага 
след записването останах без пари, защото платих пълна го
дишна такса. Затова бях настанен в студентското общежитие 
на ул. „Сиротчи“, където се плащаше наем само 42 крони. 
(Най-евтината квартира тогава струваше 150 крони.) Там 
живеехме 10 студенти. Това беше един празен двустаен апар
тамент на 6-ия етаж. Леглата, шкафчетата и трите гардероба 
бяха подарени на българските студенти от югославските им 
колеги при разтурването на югославското студентско обще
житие. То беше нещо като приют за закъсали студенти. Кой 
откъдето го изгонят, идваше да спи тук. По едно време при нас 
попадна дори един студент чех от Судетския край, който до
тогава беше живял в специално създаденото за студентите 
чехи общежитие. Но преди 14 март той беше ударил плесница 
на студент, който симпатизирал на немците, и затова се укри
ваше при нас. Ние поддържахме образцов „войнишки“ ред и 
по дежурство чистехме и миехме пода всеки ден.

Болшинството от обитаващите общежитието ядяха кога 
каквото намерят, но най-вече шкварки (пръжки от сланина, 
която се претопява за мас и се продава евтино) и фасул, който 
също по наряд си варяхме почти всеки ден.

Учението ми беше тежко. На 16 януари записах едновре
менно и първия, и втория семестър, когато първият семестър 
беше вече завършил. По дескриптивна геометрия студентите 
работеха втория чертеж — перспектива. А аз не бях слушал 
нито една лекция по теорията.

Макар и с много усилия, влязох в крак с останалите сту
денти и дори за следващата година с 52 точки успех бях осво-
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боден от всички видове такси. Държавните такси бяха над 
4000 лева, а аз като учител получавах 1500 лева на месец. Ос
вен университетските (държавните такси) се плащаха такси и за 
всеки изпит по 70 крони, или по тогавашния курс около 280 лв. 
А предметите, по които се държаха изпити през целия курс на 
следването, бяха 54. Тези пари се плащаха на професорите.

През това време ми се падна много да гладувам. На обяд 
обикновено ядях хляб и супа, а често хляб и вода. За да си 
купувам на кредит хляб, бях заложил студентската си книжка 
за 80 крони, а за шкварки и конски салам — паспорта само 
за 10 крони. Нямаше вече какво да залагам.

През великденската ваканция със Златко Дерменджиев 
от Горна Джумая отидохме да търсим работа при един богат 
българин-градинар. Той беше наел около 300—400 декара 
градини и гп обработваше с наети от България момчета и чешки 
наемни работници. Разперил ръце от тлъстини, той най-ци- 
нично ми заяви: „Може, ако искаш само за хляба.“ Искри 
заиграха в очите ми. Този безсъвестен експлоататор ми пред
лага да му работя без пари, използувайки факта, че съм гладен.

Същия ден отидохме при един беден градинар, който 
заедно с жена си обработваше неголяма градина до лудницата и 
живееше в градинарска барака. За засаждането й той имаше 
нужда от работници. И макар че си беше наел няколко жени, 
на които съгласно тогавашната практика се плащаше двойно 
по-малко, прие и нас. Така през ваканцията изкарах 150 крони 
и можах да си освободя документите. Но не ми останаха пари 
за друго. Даже наема не успях да си платя напълно, а само 
за месец и половина.

Гладът продължаваше. Затова реших да отида да потърся 
хамалска работа на гарата. Веднъж се обърнах към първия 
срещнат хамалин. Той беше на около 40—45 години — висок 
и прегърбен, от което ръцете му изглеждаха по-дълги от обик
новеното. Той ме изгледа така, като че ли ще ме купува, и 
попита: „Какво търсиш, момко?“ Направо му казах, че съм 
български студент и съм гладен. Търся каква да е работа, 
колкото да изкарам за хляба до края на учебната година.

Ела с мене. Има един вагон за разтоварване. Колкото за 
нас, толкова и за тебе каза той и ме отведе при своята група, 
която се беше приготвила за работа. След като разтоварихме ва
гона, се договорихме, че аз ще отивам, когато има работа, след
обед и вечер, за което те ще ми съобщават по телефона в мензата.

Мили хора! И до днес с голяма благодарност си спомням 
за хамалите от гара Бърно и ни кому'не позволявам да отправя

138



укорни думи по адрес на това съсловие. Въпреки че работата 
и съответно доходите им бяха малко, само те разделиха залъка 
си с мене. Когато имаше работа, в уреченото време те ми съоб
щаваха по телефона. Когато бях зает, свършваха работата без 
мене, но ми оставяха дял, като че ли съм работил. Така можеха 
да постъпват само хора, които знаят цената на коравия залък. 
И сега отправям гореща благодарност към Йозеф — този, когото 
срещнах пръв, към Карел и другите другари хамали, благо
дарение на които изживях до края на учебната година без 
ущърб за учението и здравето си.

След завършване на учебната^ година Златко Дермен
джиев ме представи на градинаря Йото Цаков от Плевенско, 
а той замина на работа в гр. Линц — Австрия.

При бай Йото, който беше комунист и културен човек, 
работих около две седмици. Най-напред изчистих и извозих 
с ръчна количка всичкия тор от циментовото торище на млекар - 
ската фабрика „Лагфум“, който беше събиран от 10 коня за 
една година. Бай Йото беше купил тора, натрупваше го в 
единия ъгъл на градината, поливаше го с вода, за да изгние 
по-добре за следващата пролет.

След това окопавах и привързвах доматите, поливах 
краставиците. Като видях, че за мене вече няма работа, въ
преки че бай Йото не ме гонеше и ми плащаше прилично, по
търсих друга работа. Една седмица работих на каменната ка
риера на циментовия завод и заминах за с. Крщини.

Крщини беше курортно селце с около 1500 жители. В 
него имаше замък и голяма черква. Замъкът и гората принад
лежаха на лесовъдния факултет в Бърно. Под формата на стаж 
тук работеха 12 чешки студенти и един българин — Родко 
Ройдов. Към тях се присъединих и аз, въпреки че не следвах 
лесовъдство.

Студентите, макар и лесовъди, не бяха работили в гората 
и не можеха да държат брадва и джага. За един ден те едва ус
пяваха да обработят едно дърво, по-малко от половин кубик, 
с което не можеха да изкарат дори за една закуска. Затова 
всички отидоха да работят с надница в прорезавката — про
чистване на младите насаждения.

Докато си намеря компания за акордна работа, и аз ра
ботих 5—6 дни на прорезавката. След това се срещнах в го
рата с двама работници, гюдкарпатски руси (рутени). Като 
видяха как работя с брадва и джага, ге охотно ме приеха в 
тяхната група.
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Едновременно с работата аз успях да се подготвя за из
пит но геология, химия и физика и упорито изучавах чешки 
език. Когато лятната вакация свърши, върнах се в Бърно и за
почнах да се явявам на изпити.

В с. Крщини ме порази голямата религиозност на насе
лението. Навсякъде по кръстопътищата, та дори и в гората 
имаше кръстове и разпънатия „Йежиш“. До тях винаги имаше 
цветя, а Мг.ого често и молещи се хора. От всички краища 
идваха с хоругви и църковни песни богомолци (процесии), 
колони поклонници в знаменития костел (черква). Бабички, 
старци, деца ходеха стотици километри пеш в лятната жега. 
Черквата се пълнеше с богомолци, в това число и млади хора.

Имаше и студенти, които другарите им едва разбуждаха 
сутрин, за да отидат на работа. А в неделя, когато трябва да 
отидат на черква, колкото и да са гуляли вечерта, ставаха рано 
и се миеха и контеха с часове.

Веднъж едни от студентите на име Юлиус Чех нервни- 
чеше и изрече обикновеното за всеки чех възклицание: „Йежиш, 
Мария.“ Аз го провокирах по български така, че той, като ми 
отговори „Обадва“1, все едно че напсува и Исус, и Мария, 
за което останалите го изолираха.

Независимо от това, че Чехия беше вече „протекторат“ 
окупирана от фашистка Германия и студентите, с които бяхме 
заедно, с очите си виждаха как се разграбва чешкото национално 
богатство и че народът е лишен от права и свободи, не проя
вяваха никакво желание да се занимават с политика. Но аз 
не преставах да използувам всеки случай, за да заговоря за 
Съветския съюз като паша обща надежда за освобождение; 
за това, че Червената армия е била готова да дойде на по
мощ на Чехословакия, ако правителството бе поискало това. 
След тези разговори почувствувах, че студентите започнаха 
повече да ме уважават. Повечето от тях ме канеха в своята 
компания, даже почнаха да искат моето мнение по някои 
въпроси.

Наред с всичко хората и студенти, и селяни — се от
личаваха със своята доброта. Те се отнасяха към мене и по
между си много добре. Пееха своите чудесни патриотични песни, 
танцуваха, пиеха пиво и ядяха брамбори (картофи), защото 
германците като скакалци изяждаха на безценица другите хра
нителни продукти.

1 И двамата.
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В Бърно под ръководството на партията и БОНСС прогре
сивните български студенти вземаха активно участие в полити
ческия живот. Спомням си 13 март 1939 г. Политическата 
обстановка беше много напрегната. В центъра на града около 
така наречения „Дойчес Хаус“ (немски дом) се бяха събрали 
бърненските немци и ревяха до втръсване своите „Хайл Хит
лер“ „Зиг хайл“1, „Айн райх, айн фюрер“2. Те безспорно са 
знаели, че ще дойде германската армия, която беше на гра
ницата.

Същия ден към центъра на града по улица „Пражка“ 
тръгна масова демонстрация на чехословашките трудещи се и 
студенти. Прогресивните български студенти участвуваха в 
тези демонстрации. В очакване, че ще станат големи сблъск
вания, полицията беше преградила улицата и непрекъснато 
повтаряше:

— Просим, пани, заховайте поржадек, поржадек (молим 
господа, запазете ред, ред). . .—и добрите, изпълнителни чешки 
гражадани почнаха да се разотиват. Как да не се подчинят, 
когато „пан стражник так ржекл“ (господин полицаят така 
е рекъл)! А това беше тяхна, чешка полиция, каквато имаха едва 
от 20 години и за разлика от българската не беше така компро
метирана пред народа.

Сакра, кде исоу булхарджи?3 се суетеше млад висок 
човек, навярно студент. Той вече знаеше, че българите не така 
уважават полицията и ще я сметат от пътя на колоната.

. Така и стана. Ние бяхме някъде към десетата или пет
надесетата редица. Когато дойдохме до полицейския кордон, 
вместо да изпълним тяхната „молба“ да сз разотидем, разкъ
сахме кордона и тръгнахме напред. Разтеклите се по тротоарите 
отново се вляха в колоната. Нов кордон и ново сблъскване. 
Така стигнахме до центъра.

Но „Дойчес Хаус“ и паркът около него бяха оградени 
от много полицаи, може би цялата бърненска полиция се беше 
стекла там. Тя охраняваше бърненските привърженици на 
Хитлер.

Една наша колона, предимно студенти, тръгнахме по-на
татък. На тясната улица „Чешка“ насреща ни се зададе ко
лона немци, които крещяха и навярно също отиваха към „Дойчес

при
' 1 Да живее победата.

* Една държава — един водач.
>к 3 Къде са българите?
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Хаус“. Както беше правилото в Чехословакия, ние трябваше 
че се движим вляво, но немците вече не се подчиняваха на този 
ред и се движеха вдясно. И под претекст, че не си даваме 
път, започнахме чудесен бой.

По едно време видях една висока студентка-чехкиня, 
която следваше архитектура, че се беше хванала гуша за 
гуша с един немец. Със силен замах аз го ритнах в чатала. 
Той се олюля и падна на земята. След това хванах за яката и за 
крака друг, по-малък и по-слаб, и го хвърлих на тротоара. 
Той не се и опита да стане. Нашето числено превъзходство 
удържа победа. Немците се разпръснаха и ние продължихме 
пътя си, издигайки лозунги за свободна и независима Чехосло
вакия.

На другия ден на „Площада на свободата'1 бяха строени 
немски танкове. Цяла Чехия и Моравия бяха окупирани без 
нито един изстрел. Те бяха предадени от чешкото буржоазно 
правителство. А предния ден Словакия беше обявила своята 
независимост. Мощни самолети на малка височина се носеха 
над града, за да всяват ужас сред населението.

Общата картина беше такава. От една страна, немци, от 
професорите до слугините, маршируваха на групи и до втръсване 
скандираха „Хайл Хитлер“, „Айн райх, айн фюрер“, че ти се 
искаше да вземеш един прът, та по тези проклети слугини? 
които бяха изпаднали в телешки възторг от величието на тех
ния фюрер.

От друга страна, трагедията на чехословашкия народ 
беше голяма. Сълзи и безнадеждност се виждаха на лицата на 
хората, които не можеха да се опомнят от станалото. „Про
щавай Чешкословенска републико — с горещи сълзи казваше 
един старик. — Ще те дочакам ли отново?“

Същия ден в чехословашката Техника дойде ректорът на 
немската Техника с още двама, навярно гестаповци, с ленти с 
пречупени кръстове на ръкавите. Те почакаха на входа да слезе 
ректорът на чешката Техника да ги посрещне и, така да се каже, 
да сложи оръжие пред тях. Лицата на професорите бяха бледи. 
Разсеяният професор по математика Чупр просто се стрелкаше 
безцелно по коридора.

Студентите и особено българите настръхнаха. Те бяха 
готови да се бият за своята „алма матер“. Навярно обезпоко
ено от това, да не би българските студенти, за които беше прие
то да се счита, че са с по-буен нрав, да направят нещо, ръковод
ството на Техниката беше възложило на професора по дескрип-
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тивиа геометрия Клима, който имаше голям авторитет сред 
нас, да поговори. По коридорите се разтичаха асистенти 
и викаха: „Пан професор Клима моли българските студенти 
в химическата аудитория.“ Аудиторията беше в дъното на 
района и ние, които бяхме в това време там, напуснахме глав
ния корпус и отидохме.

Задавен от сълзи, професор Клима ни благодари за го
товността да защищаваме Чехословашката република, да за
щищаваме Техниката и същевременно многократно ни помоли 
да запазим спокойствие. „На немците им трябва незначителен 
повод, за да я закрият“ -  каза той. Ние се вслушахме в молбата 
на любимия ни професор. Но и това не помогна. По-късно 
хитлеристите закриха всички чешки висши учебни заведения.

Още в първия ден на окупацията в магазините не останаха 
ценни стоки и хранителни продукти. Чешкото правителство 
беше задължено да плаща издръжката на германската армия по 
десет германски марки на войник на ден, като същевременно 
установи задължителен курс една марка за 10 крони и замрази 
цените. Цели влакови композиции със стоки, закупени 10 
пъти по-евтино, отнасяха в Германия всичко. Тук не става дума 
за въоръжението, войсковото имущество, техниката и запасите, 
които хитлеристите направо иззеха.

Хитлеристките войници нахълтваха по кръчмите, кафе
нетата и бардаците, пиеха, пееха и се държаха като у дома 
си. Благодарение на това, че имаха много пари (ние за месец 
плащахме около 250 крони за храна, а те получаваха толкова 
за 2*/2 дни), около тях се налепиха проститутките, с които 
се мъкнеха по улиците, парковете и хотелите и впоследствие 
пълнеха венерическите отделения на болниците.

По това време в Бърно се учеха чудесни наши другари 
като Тодор Цеков, Петър Цочев, Димитър Йонов, Атанас 
Атанасов, Кирил Божков.а от по-младите Владимир Кабаиванов, 
Никола Хараланов, Марин Козарев, Димитър Попов, Лю
бомир Конакчиев, Харизан Харизанов, Марко Цолов и много 
други. Нямаше специалност, по която българите да не бяха 
първенци. Затова професорите често си избираха от тях до
броволни асистенти. Голяма част от студентите бяха членове 
на нелегалния БОНСС.

Не беше малка тази група студенти, които вечно киснеха 
по кръчмите и кафенетата, пиеха, играеха карти или просто 
„кибичеха“. Те не намираха време не само за четене, но и да
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отидат поне в края на семестъра да вземат подписи и си заверят 
семестъра. Това бяха пропаднали хора, вечни студенти и 
обикновено членове на някоя фашистка организация ле
гионери, ратници и цанковисти. Това беше пасмина, 
из средата на която полицията и особено след това гестапо 
намираха свои доносници. Някои от тях, като Варнклечков 
и Моско Гешев, с ленти с пречупени кръстове на ръкавите 
заедно с другите гестаповци нахълтаха в студентската менза 
на ул.„Хрнчирска“ и иззеха около 30 паспорта на бедни студенти, 
заложени срещу храна. Тези студенти бяха принудени с вре
менни документи да напуснат Бърно и прекъснаха учението си.

В Братислава

На 17 ноември 1939 година ние осъмнахме със закрити чешки 
висши учебни заведения. Пред нашата Политехника стояха 
немски часови. Чешкото студентско общежитие, в което жи
вееха по-голямата част от студентите, през нощта беше разгро
мено. Много от прогресивните студенти още същата нощ бяха 
разстреляни или изпратени в лагери въобще не беше из
вестно какво е станало с тях.

, Накъде?“ — питахме се ние.
Голяма група български прогресивни студенти решихме 

да заминем за Братислава. Хитлер беше дал „независимост“ на 
Словакия, за да разгроми по-лесно Чехословакия и да покаже, 
че той е „приятел“ на малките „заробени“ народи — словаци, 
хървати— и зачита тяхното право на независимо национално 
развитие. В Братислава се откриваше виеше политехническо 
училище.

В групата, доколкото си спомням, бяха Тодор Цеков, 
Пело Райчев, Байчев, Марин Козарев, Марко Цолов. Харизан 
Харизанов, Стойчо Панайотов, Димитър Попов, Христо 
Георгиев, Стоянчо, Трумбето, Геро, Наню Нанев, Тошо Тонев. 
Петър Петров (Черен Петър), Цочо, Дако, Златков, Л. Иванов, 
Паторчев и др. Наред с нас дойдоха и някои легионери от 
Бърно и Прага, а след това и някои цанковисти.

Тридесет и четири души предимно бонсисти се настаних
ме на един етаж на „Слободарната“. Това беше хотел за бе- 
кярн („слободии“) с мъжко и женско отделение, с отделни стъл-
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бища. В него можеше да се живее постоянно, както в наета квар
тира. При това наемът не беше по-висок.

Голяма част от „Слободарната“ тогава беше заета от ев
реи. Макар и семейни, те също бяха поотделно. Охраняваха 
ги „гардисти“ (на служба във фашистката Хлинкова гарда - 
гвардия). Не ги пускаха пито крачка вън от „Слободарната“, 
а само 1—2 часа им разрешазаха да се движат заедно в кръг 
на двора. Те бяха тръгнали да се изселват в Палестина. И дали 
това беше причината или само повод, но поради прекъсване 
плаването по р. Дунав бяха оставени да зимуват в Братислава 
при такъв затворнически режим. Каква беше по-нататъшната 
им съдба, не зная.

Първата ни грижа в Братислава беше да оформим партий
ната организация, ръководството на БОНСС и групите и про
дължим учебната работа в тях. А след това да изградим ма
совата, официалната студентска организация и менза.

Партийната организация се състоеше ог Тодор Цеков, 
Байчев, Петю Райчев, Тошо Тонев и Крум Радонов. Тогава за 
членове на партията не се приемаха други, освен тези, които 
са приети в България. Ръководител на партийната и бонсо- 
вата организация беше Тодор Цеков.

Боксовата организация отначало броеше 42 члена, но 
след това непрекъснато се увеличаваше. В групите нан-редовно 
се водеха занятия, като се изучаваха различни планове.

Създадохме и общостудентско дружество и за да не се 
счита, че то се явява приемник на което и да било от студент
ските дружества в Бърно, нарекохме го „Българско студент
ско дружество „Раковски . В него обединихме всички български 
студенти. Това ни струваше големи усилия и изискваше да 
се прояви такт. Защото, от една страна, трябваше да обединим 
всички студенти, да задоволяваме апетита на другите групи
ровки за ръководни места и въпреки това чрез дружеството 
студентите да са под наше идейно ръководство.

Легионерите и цанковистите, взети заедно, бяха далеч 
по-малко от прогресивните студенти и ние бихме могли да 
създадем самостоятелно ръководство на дружеството, когато 
си пожелаем. Но това не беше целесъобразно. Те имаха връзка 
с гестапо, тях ги поддържаше българският шарже д’афер1 
Шишманов. Те можеха всякога да поискат полицията да за
крие това дружество като комунистическо и студентите да оста-

1 Управляващ легацията.
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наг без всякаква защита, а ние без никакво легално прикри
тие за провеждане на масовата работа сред студентите. Затова се 
налагаше да проявим по-голяма гъвкавост. И ние успяхме. 
За всички беше ясно, че именно ние ратуваме за обединяване 
на българските студенти, че сме готови за отстъпки (що се 
касае до ръководни места в дружеството) само и само да преодо
леем тенденциите на разединение, донесени от Бърно и Прага. 
Това повиши нашия авторитет и влияние върху студентските 
маси.

Както в Бърно, така и в Братислава българските студенти 
бяха по-добри от останалите. Разбира се, и тук имаше такива 
и особено сред дошлите от Прага, които веднага се преселиха в 
кафенетата и кръчмите. Но основната маса се учеше добре и 
спечелиха симпатиите на професорите. За това извънредно 
много помогна работата на нашата партийна и бонсова орга
низация. С различни форми на работа и с оказване на все
отдайна другарска помощ ние съдействувахме хората да не се 
отпускат, да не изостават в изпитите и упражненията.

Веднага след записването организирахме курсове за под
готовка за изпити по различни предмети. Така един другар ръ
ководи курс по дескриптивна геометрия, Марин Козарев по 
математика, а аз по хидравлика. Средствата, които събрахме 
от това, дадохме за лекуването в санаториум на заболелия 
от туберкулоза студент Златков.

Не само поради лични съображения, но и поради необ
ходимостта ние — ръководителите на БОНСС и студентското 
дружество — да даваме личен пример на съзнателно отношение 
към учението и борбата за срочно завършване и завръщане 
в родината аз реших на всяка цена да взема всички изпити, 
предвидени в програмата, за да стана кандидат-инженер. 
Това, което добрите студенти правеха обикновено към края на 
следването си в пети семестър и малцина в края на четвъртия 
семестър, т.е. за две — две и половина години, аз го направих 
за по-малко от една година и половина. Това изискваше го
леми усилия, защото обществената работа в БОНСС и в студен- 
ското дружество ми отнемаше много време. Но пък през този 
период — пролетта на 1940 г. — не работех, а получавах, макар 
и малко за тамошните условия, но редовно пари от дома. До- 
като отиде войник, брат ми Иван ми изпращаше цялата си 
заплата като техник във водната електростанция в Банско. 
Това ми даваше възможност въпреки голямата натовареност 
с обществена работа да посещавам лекции, да следя упраж
ненията и проектите и да отделям повече време за учене.
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Завърши учебната година. Болшинството от другарите 
си заминаха за България. На мене също много ми се искаше 
да си отида, още повече че и първото лято не си бях ходил. 
Но въпреки това реших да остана в Братислава по две съобра
жения. Първо, боях се, че може полицията отново да не ми 
даде изходна виза, да възпрепятствува излизането ми и по 
такъв начин остават напразни двегодишните ми усилия и, второ, 
занапред също не можех да разчитам на издръжка от родителите 
си, затова се бях хванал на работа и се надявах през летните 
месеци да изкарам пари за нормално следване поне за два-три 
месеца през следващата година.

Под формата на стаж работех в Министерството на строе
жите. Там под ръководството на един слаб инженер — белогвар- 
дееца Хордиюк — работех по отчитането строежа на един 
10,5-километров път, строен от частния предприемач инженер 
Байт — шеф на едноименна фирма. Моята заплата се плащаше 
от фирмата на инж. Вайт. Там видях какви огромни възмож
ности имат предприемачите да печелят несметни незаконни 
суми, въпреки че всеки квадратен метър площ и всеки куб. 
метър изкоп, камъни или бетон са разписани с точност. Раз
брах и защо всички се стремят да вземат търгове.

След като документите по строителството бяха проверени 
и строежът изплатен, преминах на работа в самата фирма 
Вайт. Тя беше голяма и богата. В нея работеха 16 инже
нери и над 120 техници. Тук работех всякаква работа, и 
като техник, и даже като инженер, защото вече бях завършил 
проекта си по пътища. Но въпреки това продължаваха да ми 
плащат като на стажант-студент — 25 крони надница, - докато 
чертожниците-словаци получаваха 56 крони. Аз разбирах, че 
нямам право да работя и че ако поставя въпрос да ме израв
нят поне с чертожниците, ще ме изгонят и търпях. Но въпреки 
това към края на октомври, когато вече и повече умеех 
да работя, поисках да ми заплатят според труда. Предположе
нието ме се сбъдна. Още в края на седмицата ми съобщиха, 
че за сега за мене няма работа.
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«Колхоза»

Още през пролетта на 1940 г., за да не плащам наем, отидох 
да живея в една барака в градина, която се намираше на хълма 
между гарата и село Колиби. Това беше хубава сглобяема ба
рака с една голяма, една малка стая и кухничка, но за- 
тъпкани с боклук. В нея от време на време живееше и един 
чех — куцият пан Мисливичек. Той беше „легионар“ и по
лучаваше пенсия.

Тази квартира най-напред я беше открил Христо Геор
гиев и живя известно време в нея с единственото задължение 
да пази градината. В продължение на два дни мъжка работа 
ние изнесохме всичкия боклук, изметохме и измихме пода ия 
приведохме в състояние да може да се живее в нея. До късна 
есен аз живях в нея и се чувствувах като хазяин.

През различно време там живяха и другарите Димитър 
Попов, Марии Козаров, Стамо Димитров. В голямата стая, 
в която бяхме наредили на пода сламени дюшеци,са спали 
много студенти, преди да си намерят квартира, или такива, из
гонени от хазяите, защото не са могли да си платят наема.

Тази квартира беше нещо като наш приют, щаб и информа
ционен център. През лятото Апостол Пашев и още един другар — 
студенти в Прага — бяха екстернирани от протектората „Бо
хемия и Моравия“ (окупирана Чехия). От тази квартира ние 
организирахме посрещането им па границата и уреждането на 
докумените за по-нататъшното им легално завръщане в Бъл
гария. Тук те преживяха нелегално няколко дни. Апостол 
Пашев нарече градината и бараката „колхоза“, а мене - 
„председателя на колхоза“.

През есента, когаго масово идваха студенти от България 
и особено от Белгард, в тази квартира довеждахме много мла
дежи направо от гарата. Макар и скромна, тя беше помощ на 
бедните студенти, които не можеха да си позволят лукса да 
живеят по хотели, докато си намерят квартири.

Тази квартира напуснах в първите дни на декември, 
когато трябваше да замина за София.
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Кратко за обстановката 
(Само но лични впечатления)
Словашката самостоятелност и независимост беше твърде 
илюзорна.Фактически господар там беше хитлеристка Германия. 
Гестапо се разпореждаше и тук както в Германия, с тази раз
лика, че заповедите им се изпълняваха от словашката полиция. 
Дори и някой разгащен хлапак от хитлеристката немска мла
деж можеше да поиска полицай да арестува някого и той беше 
длъжен да стори това. Но това не пречеше на фашизираната 
част от словаците да си въобразяват, че са създали условия 
за величието на Словакия, че сега вече всичко е наред. Така един 
от лекарите в студентската клиника в медицинския инсти
тут, който преглеждаше и нас, високопарно заяви: „Разбира 
че, у нас вече всичко е добре и ще стане още по-хубаво. Жиди 
соу преч, чеши соу преч (Евреите са изгонени, чехите са из
гонени).“ Значи, всичко е наред.

По образец на хитлеристите беше създадена Хлинкова 
гарда (гвардия), която беше униформена и изпълняваше по
лицейски функции. Постоянно се провеждаха сборища, дум
каха се тъпани, слушаха се скандирания и крясъци.

По различни начини се работеше да се възпита в населе
нието омраза към другите народи и особено към евреите, 
унгарците, чехите; да се внуши, че словашкият народ има ня
каква велика историческа мисия като войнствен народ и на 
тази основа да се възпита словашки шовинизъм.

На Доженковите тържества (тържество по случай за
вършване на жътвата) на стадиона президентът поп Тисо между 
другото пожела на народа да се плоди, та след известно време 
да каже: „Тясно ни е в Словакия. Искаме още земи.“

В операта постоянно се играеше една оперета, в която 
артистът Весели играеше ролята на словак, който бил някъде 
в колониите на английска служба, но се завръща в родината 
си, която воюва. В нея имаше такава реплика-възклица
ние: „Макар и само от една година да е станала самостоятелна, 
но вече воюва“, което от мнозина се аплодираше.

Но по-голямата част от словаците виждаха действител
ното положение на Словакия. Те разбираха, че самостоятел
ното държавно съществуване на Словакия е политически трик 
на Хитлер. Разбираха, че марионетното словашко правител
ство безпрекословно изпълнява заповедите на Хитлер. По 
характерен за чехословашкия народ начин, чрез подмятания
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п анекдоти, те усмиваха тази „самостоятелност“ и ръководи
телите. А между свои хора съвсем ясно изказваха мнението си.

За поп Тисо веднага беше измислен анекдот: „Отишъл 
Тисо при Хитлер, но не с автомобил, а според възможностите 
на Словакия и ранга си — с колело. Той искал от него раз
лични неща. Накрая, като си излязъл, видял, че някой му 
взел колелото. Върнал се пак при Хитлер и му казал: „Коло 
ни е“ (Колелото го няма). „Как — кряснал му Хитлер,- не 
стига, че още съществувате, но и колонии искате.“

За Шаню Мах — министър на вътрешните работи и во
дач на Хлинковата гарда, — който насъскваше против че
хите и унгарците, казваха, че жена му го питала: „Шаню, ми 
яс „на страж“1 (по унгарски — какво е това „на страж“). Значи, 
неговата жена е унгарка и даже не знае словашки език.

На тържествата по случай провъзгласяването за ректор 
на Словашкия университет министъра на просветата професор- 
доктор Тука бяха дошли гости от много страни, в това число 
от България — ректорът на университета професор Моллов — 
и от СССР — професор Кафтанов. Професорите, студентите и 
другите присъствуващи посрещнаха с бурни аплодисменти 
речта на професор Кафтанов, а не гръмките речи на немските 
професори.

Въобще много от професорите, служещите, та дори и 
полицията бяха недоволни от хазяйниченето на хитлеристите 
в Словакия и понякога изразяваха това. В словашката Тех
ника фашист беше само ректорът Буган. Имаше и някои апо
литични. Но такива като професор Криванец и др. явно не 
бяха доволни от немската окупация. На едно събрание на бъл
гарските студенти професор Криванец по повод отношенията 
между България и Югославия каза: „Не бива да враждувате. 
Защото и да спечелите нещо, знайте, че ще изгубите славян
ството.“ Той определено имаше пред вид това, че враждата 
между нас е в интерес на Германия.

На 3 март 1941 г. отидох в квартирата на другаря Борис 
Николов (Крачун). Той живееше в „Легио доми“2 в една стаичка 
от апартамента на полицейския инспектор пан Кормутх. По- 
рано и аз бях живял един месец в тази стаичка и той ме по
знаваше. Навярно Кормутх знаеше за борбите между прогре
сивните и реакционните български студенти или пък подози-

1 Хлинковски поздрав. 
3 Жилищен комплекс.
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раше, че идвам в учебно време, за да върша нещо, и срещайки 
ме пред вратата на апартамента, с раздразнение ми каза:

— Какво търсиш тук? Защо не си в Техниката?
— Днес е наш празник и ще отиваме в легацията — пра

вейки се, че не забелязвам раздразнението му, отговорих аз.
— Какъв празник?
— Трети март. Освобождението на България от турското 

робство.
— Свърши се с вашата свобода. Нима не знаеш, че там 

са немците? — каза той и отмина.
Отделни случаи ярко показваха омразата на словаците 

към немците. Една вечер през лятото шестима български сту
денти, между които и двама богаташки синове, бяхме в рес- 
торантчето на пан Риба в комплекс „Легио доми“. Студентът 
Асен Максимов заплати на оркестъра да му изсвирят „Волга, 
Волга“. Когато оркестърът засвири, един около 25-годишен 
немец го спря и поиска обяснение защо свирят руски песни. 
Диригентът му каза, че му е поръчано от хората на нашата 
маса. Тогава немецът дойде при нас и по господарски попита:

— Кой е заплатил на оркестъра да свири „Волга, Волга“?
— Аз — каза другият студент, който също беше поли

тически неориентиран, но обичаше да дразни немците.
Немецът му удари шамар. Ние скочихме. Скочиха и него

вите другари. Започна се бой кой с каквото може. Двама от 
тях вече лежаха на земята. Словаците се струпаха, уж да ни 
разтървават, но явно бяха на наша страна. Те преградиха 
пътя на полицията, която не закъсня да дойде, а собствени
кът-пан Риба ни показа задния вход и ни подкани да се из
мъкнем. Така полицията хвана само битите. И въпреки че ня
кои, в това число и пан Риба, ни познаваха, никой не беше 
казал кои сме и въобще, че сме български студенти.

След няколко дни Асен Максимов ми даде пари да отида 
и уредя сметката с пан Риба, още повече че му счупихме ця
лата витрина. А той ми каза:

— Не трябва нищо да плащате. Аз поправих всичко. 
Товй, което направихте, рекламира моето заведение и сега е 
пълно с посетители. Те идват и казват, че само в моята кръчма 
е Даден отпор на нахалството на немците.

След закриването на чешките висши учебни заведения за 
по-малко от една година Братислава стана град, в който се 
учеКа стотици български студенти. Те бяха дошли от Бърно
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и Прага, а през пролетта на 1940 г. заприиждаха наши сту
денти от Белград и Загреб. Есента основната част от прогре
сивните български студенти, следващи в Югославия, някои 
от които подгонени, дойдоха в Братислава. Дойдоха и много 
нови студенти от България.

Тази студентска маса беше благодатна почва за полити
ческа работа, още повече че много от тях произхождаха от 
трудови семейства и бяха прогресивни. (Богатите студенти 
повечето се ориентираха към Виена и другите германски уни
верситетски градове, а също и към други страни.)

Мнозина бяха дошли като членове на БОНСС от Чехия 
и Югославия. Доста бяха и членовете на РМС още от Бълга
рия, дори и членове на партията, които бяха минали не лоша 
школа, а някои даже и през затвора. Така още през март от 
Белград дойде Борис Николов (Крачун), а до есента дойдоха 
Руси Русев, Фоти Димитров, Странскн, Делчо, Любен Нико
лов, Цено и др. и нашата партийна организация стана цял щаб 
от опитни партийни работници. Ниесъздадохме голяма и стройна 
бонсова организация и провеждахме интензивна политическа и 
просветна работа както в нея, така и в масовите студентски 
организации — Българското студентско дружество „Раков
ски“ и студентската менза. Благодарение на всеотдайната си 
работа в студентските организации, голямата помощ, която 
оказвахме на младите студенти при записването и устройва
нето им, и главно личния пример като добри студенти, ние, 
комунистите и ремсистите, станахме най-авторитетните и приз
нати ръководители на българските студенти в Братислава.

Но наред с благоприятните условия съществуваха и твърде 
големи трудности, които все повече се увеличаваха. Те произ
тичаха главно от условията, в които работехме - при гос
подството на гестапо и започналата Втора световна война.

Опирайки се на полицията (която се боеше от влиянието, 
което прогресивните български студенти оказваха върху сло
вашките студенти), на българския управляващ легацията 
в Словакия Шишманов, а и направо на гестапо, легионерите 
(които също не бяха малко) и цанковистите не само се бореха 
да превземат ръководството на дружеството и ни правеха не
прекъснато въртели, но и следяха нашето поведение и дона
сяха. Това налагаше да се повиши бдителността, да се затегне 
конспирацията и да се внедряват гъвкави форми на работа.

През лятото на 1940 г. от Виена и София бяха идвали в 
Братислава разни водачи на легиона. От София също ги бяха 
инструктирали да се обединят легионери, цанковисти и други —
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така наречените „национални“ студенти, с помощта на по
лицията да превземат ръководството на студентското друже
ство и ако това не им се удаде, да го разтурят.

Нашето положение стана твърде сложно. Съгласно съще
ствуващите закони уставът на студентското дружество тряб
ваше да се утвърди от словашкия сейм и тогава то ставаше 
законно. А уставът на нашето дружество още не беше утвър
ден и полицията, без да има нужда официално да го разтуря, 
можеше да не разреши дейността му под претекст, че то не е 
узаконено. Аз лично бях положил твърде много труд за на
писването, превеждането и утвърждаването на устава (това 
ми беше възложено от партийната организация още при ид
ването ни), но то се бавеше.

След неуспешен опит от страна на легионерите на годиш
ното събрание на студентското дружество през есента на 1940 г. 
да превземат ръководството, полицията, която беше дошла с 
три автобуса да „осигурява реда“ , закри събранието. Не ни 
се разреши да проведем второ събрание под формалния пре
текст, че нямаме устав значи, не сме организация.

В същото време легионери и цанковисти окончателно се 
самоотстраниха от дружеството. Образуваха ново, на „нацио
налните“ студенти, и също готвеха или чакаха да им бъде ут
върден устав.

В никакъв случай ние не биваше да допуснем да бъде ут
върдено първо тяхното дружество. Това значеше, че студент
ското ни дружество автоматически следваше да се самораз- 
пусне. Пък и съществуването на две дружества също беше не
разумно. Това значеше пред очите на гестапо да се разделим 
ето това сме фашистите, а това антифашистите.

При това положение партийната организация възложи на 
мене и на Димитър Попов да се заемем с ио-скорошного уза
коняване на студентското ни дружество. За да имам време за 
това, следваше да не работя. Затова ми беше направена вноска 
в мензата за два месеца редовно хранене. (Впоследствие раз
брах, че парите ги беше дал моят другар — студентът от Бан
ско Димитър Хаджитодоров.) Договорихме се, че работата 
трябва да се свърши бързо и неочаквано, зашото иначе легио
нерите ще вземат мерки да ни попречат и ще ускорят работата 
но узаконяването на своето дружество. „Нека си мислят, че 
ние нищо не предприемаме.“ Затова, докато изпълнявах за
дачата, бяхме освободени от задълженията да докладваме 
какво правим включително и в партийната организация.

Наред с тези трудности ние имахме такива п от вътрешен
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характер. Още в Бърно в нашата организация е имало фрак
ционна група. С нас в Братислава дойдоха някои от тази група 
начело с Любен Паторчев. Той също беше студент като нас 
втора година, но беше по-възрастен.

Паторчев беше опитен, хитър и енергичен човек. Имаше цве
тист език. Умееше да издебне момент да се намесва в разговор и 
да блесне със своя ум и революционност. Той беше и способен чо
век. Можеше бързо да събере мислите си и да направи хубава 
информация по международното положение. Помня след дого
вора за ненападение между СССР и Германия и излизането на 
статията на Тодор Павлов „Против объркването на понятията“ 
в началото на учебната 1939/1940 г. в Бърно пред секретарите 
на групи от Строителния факултет той направи блестящо ар
гументирано изказване в подкрепа на този договор.

Той имаше и някои слабости, произтичащи от неговото 
уеснафяване, и не беше симпатичен на тези, които го позна
ваха отблизо. Затова хитро пръв се измъкна от „Слободарната“, 
отчитайки, че в колектива слабостите на хората по-бързо бляс
ват.

Чувствувах, че Тодор Цеков имаше някакви резерви към 
Паторчев. Но той не ни посвети какви са обвиненията срещу 
него и ние не бяхме достатъчно бдителни както към него, 
така и към хората, които коткаше. Аз мислех, че Паторчев е 
неоснователно обиден и затова, докато се изяснят въпросите 
около него, си стои настрана, но нищо лошо не мисли и няма 
да направи на организацията и нейното ръководство.

През февруари 1940 г. Тодор Цеков трябваше да си 
замине и предложи за секретар на БОНСС да бъде избран 
Тоню Тонев, който неотдавна беше дошъл при нас. Ние не 
приехме предложението му н избрахме хитро прикриващия 
се верен човек на Паторчев Лазар Иванов.

Докато Тодор Цеков беше в Братислава, Паторчев не 
предприемаше нищо, а само коткаше някои хора и се стремеше 
навсякъде да се покаже откъм добрата си страна. Но през 
февруари след заминаването на Тодор Цеков, не позна
вайки гюпълзновенията и морала на Паторчев и неговия чо
век Лазар Ивано1>, ние допуснахме в организацията да настъпи 
брожение. Затова счетохме, че е необходимо на заседание на 
ръководството да изслушаме Паторчев и изясним отношенията 
си към него. Но Лазар Иванов в качеството си на секретар 
на БОНСС ни подведе и пред събраните по друг повод всички 
секретари на групи той ни постави пред свършен факт — да 
изслушаме и се изясняваме с Паторчев. Това даде възможност
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на Паторчев пред целия актив със сърцераздирателни думи 
да се изкара мъченик за правото дело на партията. Той по
ставяше въпроса заснемане политическото обвинение към него, 
което ние пито знаехме, пито му бяхме предявявали. Съвър
шено законен беше въпросът към него: „Защо ти не постави 
тези въпроси пред тези, конто те познават, а чака цели четири 
месеца, докато другарите си заминаха?“

Поведението на Паторчев, «Л. Иванов и още един студент- 
ветеринар, стремежът на Лазар Иванов да натрапи Паторчев, 
а след това и фалшифицирането на протокола от заседанието 
ни стреснаха. Ние незабавно снехме Л. Иванов като секретар, 
извадихме от състава на ръководството някои членове и кооп- 
тирахме нов секретариат на БОНСС. За да го законспирираме 
и го спасим от техния натиск, възложихме на Борис Николов, 
който скоро беше дошъл, непосредствено да ръководи сек
ретариата. А аз се отдръпнах по-настрана, още повече че бях 
много зает с масовите студентски организации. И наистина 
доста време, отвличайки се по мене, паторчевци не бяха от
крили кои студенти влизат в секретариата на БОНСС, което 
ни даде възможност да се позакрепим.

Не след дълго от България пак дойде Тодор Цеков. Той 
изрази недоволството си, че ние сме се отнлеснали и сме дали 
възможност на Паторчев да внесе смут в организацията. На
помни ни, че затова не е искал Лазар Иванов да стане секре
тар. Ние пък го критикувахме, че нищо не беше ни казал за Па
торчев и за Лазар Иванов, а иска да мислим като него. Идва
нето на Цеков спомогна много да се укрепи организацията, 
да видим своето място и да се заемем по-уверено с работа.

Но паторчевци не преставаха да ровят. Там разбрах колко 
е мъчно да се работи срещу фракнионери в условията на неле
галност. Ние бяхме принудени по редица въпроси да работим 
и да мълчим. А те не носеха никаква отговорност за органи
зацията и можеха да минат за по-революционни. Постоянно 
ровеха, натякваха пред бонсистите, че ръководството нищо не 
прави но един или друг въпрос, и ги насъскваха да обвиняват 
и искат обяснения какви мерки е взело или мисли да вземе 
ръководството, за да могат да ни минират. Никога човек не 
можеше да знае какво му кроят, с какво ще го атакуват осо
бено около въпросите, свързани с нашата линия в студент
ското дружество.

Когато през пролетта и особено през есента на 1940 г. дой
доха основната маса студенти от Югославия и София, ние пра
вехме всичко възможно да ги запишем и настаним и да не позво-



лим да попаднат при легионерите. Но докато двамата с Христо 
Георгиев ден и нощ превеждахме документи от български 
на словашки и ги преписвахме, чрез свои познати те ловяха 
нашите студенти и ги настройваха срещу ръководството на 
БОНСС: че то правело съюз с легионерите, че капитулирало 
пред тях. Главното им обвинение беше: защо ръководството 
не излиза пред студентите да каже какво прави, защо не даде 
отчет поне пред секретарите? И трябва да се признае, че до 
известно време те имаха успех. Смут бяха внесли даже и у 
един другар, член на партията.

След като полицията разтури събранието ни и легионери 
и цанковисти се обособиха, не разбирайки какво ще предпри
емем, паторчевци нададоха вой: „Какво прави ръководството? 
Защо бездействува? Ето легионерите и цанковистите се обе
диниха и се готвят да създадат ново дружество с нов устав. 
В това дружество ще се определят условията за членуване 
и или провеждай тяхната политика, или стой вън от друже
ството и с това сам казвай на полицията кой си и защо не те 
приемат. Но те си плетат кошницата, а нашите дремят или се 
занимават с други неща. Защо не кажат на организацията 
какво смятат да правят? Искайте да ви кажат какво правят 
и защо мълчат. Макето (Крум Радонов) мисли, че тук може 
да ръководи организацията по „македонски“.

Но те не спираха дотук. От другари, които преди да 
дойдат от България се бяха срещнали с някои ръководители 
на БОНСС, ние разбрахме, че паторчевци чрез свои позна
ти са информирали неправилно ръководството в София за 
борбите в нашата организация. Затова ние решихме да напра
вим един подробен устен доклад. За целта партийната орга
низация изпрати мене, като ми плати пътните до София.

От друга страна, в София съществуваше БНСС Българ
ски национален студентски съюз — като официална масова 
студентска организация. Ръководството й беше в ръцете на 
фашистите. Нужно беше и чрез него да се опитаме да повли
яем на поведението на легионерите и цанковистите, макар 
и предварително да бяхме убедени, че нищо няма да излезе.
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Към София

В София пристигнах в първите дни на декември. Още 
на границата един железничар ми каза, че Съветският съюз 
предложил на България да сключат пакт задружбаи взаимо
помощ, но българското правителство отказало и скрило от 
народа. (Това беше известното в историята предложение на 
СССР чрез дипломата Соболев, във връзка с което в Бълга
рия стана голямо раздвижване, в това число и в армията. 
Събираха се подписи под обръщения към Народното събрание 
п правителството, с. които народът настояваше да бъде прието 
това предложение. Това беше така наречената Соболева 
акция.)

На другия ден излязох рано с цел да се срещна с друга
рите и да се осведомя по-точно за обстановката и задачите, 
които нашата партия поставя сега.

Отидох при Тодор Джамбазов — студент, който живееше 
в Лозенец. Той ме свърза с Атанас Цанев от ръководството 
на БОНСС. Аз подробно доложих за обстановката в Брати
слава, в студентското дружество, в нашата организация на 
БОНСС и обосновах нашите решения. След това Атанас Цанев 
ми зададе няколко въпроса, от които между другото разбрах, 
че и той знае, че сме решавали някои въпроси „но македонски“ 
и сме „разгонили“ добри другари. Обясних му всичко най- 
подробно и отново подчертах факта, че по наша и главно по 
моя вина Лазар Иванов стана секретар на БОНСС. Това 
показва, че ние нито сме гонили, нито гоним някого. Напро
тив, проявихме голяма търпимост, с което се внесе смуще
ние в организацията.

На уговорената след известно време среща Атанас Цанев 
ми каза следното: „Ръководството счита, че вие сте работили 
добре, правилно сте действували и правилно сте мислили 
но въпросите на студентското дружество. Не бива да се сму
щавате, че до нас могат да дойдат и други информации. Необ
ходимо е вие да проявите такт и да помогнете на бонсистите, 
конто са попаднали под влиянието на фракционерите, още по
вече че и вие сам казвате, че повечето са добри и честни 
младежи. Обсъдете отново вашето отношение към някои от 
тях.“ След това ми даде и други указания.

В същото време ходих и в ръководството на БОНСС в Сту
дентския дом. Както очаквах, още незавършил разказа си 
за разколническата дейност на някои студенти и за пречките.
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които имаме в студентското дружество, те ме прекъснаха с 
думите: „Трябва да е ясно, че ние водим борба против кому
нистите.“ Опитах се да докажа, че нито дружеството, нито 
ръководството му са комунистически и че до неотдавна и те 
не само че членуваха, но и участвуваха в ръководството му 
като председатели и подпредседатели, че никой не е заинтере
сован да се цепи българското студентство, че това ни излага 
и пр., и пр. Но те отново заявиха, че не могат да допуснат 
чрез студентските дружества да се сее комунистическа зараза 
сред утрешната българска интелигенция и че аз съм наивник, 
щом не съм разбрал начина на работа на комунистите. Стана 
ми ясно, че тази рязка линия на легионерите е благословена 
оттук. Тава ни ориентира добре какво може да бъде тяхното 
поведение в бъдеще.

Наред с тази работа се срещах с наши другари и влязох 
в курса на политическите събития в България и дори участ
вувах в някои акции.

Ходих и при Тодор Павлов, чието мнение по много въ
проси на международната и вътрешната политика беше без
спорно най-авторитетно особено за нас, студентите. Той 
нашироко ме запозна с характера на събитията в страната. 
Съобщи ми, че на следващия ден в Народното събрание ще 
бъде вкарана работническа делегация, която да изложи ис
кането на софийските работници да бъде прието предложени
ето на Съветския съюз и да се сключи пакт за дружба и вза
имна помощ, че под предлог на неутралитет българското фа
шистко правителство яростно се съпротивява и делегацията 
ще бъде вкарана с акция, със сила.

Разбрал намерението ми да участвувам в тази акция, 
той ме предупреди, че не бива, защото сигурно ще има арести 
и това може да попречи на заминаването ми.

Затова се възползувах от факта, че носех писмо от един 
наш другар до баща му, който беше народен представител 
от Средецка (Грудовска) околия. Той ми даде карта и влязох 
в залата на местата за публика.

През всичкото време следях поведението на нашата пар
ламентарна група. Възхищавах се от критиката на Любен 
Дюкмеджиев срещу министъра на вътрешните работи Га
бровски и очаквах кога ще бъде вкарана работническата де
легация. Но това не стана.

Другарите Малин и Милка Молерови ме поканиха на 
7 декември да прекарам вечерта заедно със студентите от 
нашия край, които се събираха в ресторант „Росица“ на ул.
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„Алабин“. Там бяха и Никола Вапцарон, Антон Попов и други 
деятели на културния фронт от нашия край. Там се запознах 
с другарката Елена Балабанова, с Борис Цветков и др.

Прекарахме много весело. Пяхме песни, разговаряхме 
и в определено време тръгнахме, за да участвуваме в насро
ченото от БОНСС поклонение пред паметника на Левски и 
в манифестацията на студентите. Нашата група вървеше тихо, 
но в стегната колона.

По улиците, както винаги на този празник, пияни сту
денти, обикновено членове на фашистки организации, и хай
мани крещяха, пееха, валяха варели и кофи за смет, дигаха 
невъобразим шум. Те явно нямаха намерение да участвуват 
в манифестацията или по-право смятаха да участвуват, но на 
страната на полицията срещу прогресивните студенти. Затова 
ни гледаха недружелюбно и яз ви течно подмятаха.

При паметника пред голям митинг говори един сту
дент. След завършване на речта с падане на колене отда
дохме почит на борците за свобода. После се оформи колоната 
за манифестация и с „Жив е той, жив е“ потеглихме към Рек
тората, а оттам свихме по бул. „Руски“ към Народното събрание.

Малин, Милка, аз, Елена и Борис хванати подръка 
крачехме в първата редица. Но току-що бяхме стигнали 
до площад „Народно събрание“, върху нас връхлетя много- 
бройна конна полиция и започна да бие с бичове. Друга
рите ми се откъснаха вдясно. Аз попаднах между полицаите 
и като се отскубнах, забързах към паметника „Цар Освобо
дител“, разчитайки, че конете не могат да се качат там. На 
всички страни бягаха студенти и студентки, безогледно го
нени, газени и шибани с бичове.

Не спрях при паметника, а се насочих към ул. „Шишман“. 
Тогава видях, че един конник се спусна галон след мене. Свет
кавично ми мина мисълта, когато той ме удари, да се хвана 
за бича, който е завързан на ръката му, и да го съборя от коня. 
Така и направих. Полицаят падна и главата му тупна като 
тиква на паважа.

Сега вече трябваше на всяка цена да бягам. Затова с ня
колко скока преминах ул „Шишман“ и се смесих в голямата 
група студенти, която се тълпеше пред мензата на ул. „Аксаков".

С Никола Вапцаров се срещах няколко пъти. На 8 де
кември му бях на гости в къщи. Той живееше на ул. „Пар
чевич“. Разговаряхме дълго по всички въпроси, които ни ин
тересуваха. Казах му за успехите си в учението и за участи
ето ми в партийната работа сред студентите и колко е мъчно да
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се следва без издръжка. Споделих с него, че в разговор с едно 
познато семейство съм намекнал за заем, който да изплатя 
след завършването. А те, за да отбият, ме посъветваха да се 
оженя за някоя богата, която да ме издържа.

Брат, вземи си другарка — рече той, навярно за да ме 
предпази да не би в нуждата сн да направя компромис.

По тона му разбрах, че си има неприятности с Бойка. 
Въпросите бяха излишни.

Никола Вапцаров ми каза, че във връзка с организи
рането на акцията за събиране на подписи в Разложко за при
емане предложението на Съветския съюз той ще замине за 
Банско.

Казах му, че след един-два дни ще си отида и аз за малко.
На 11 декември заминах за Банско. Вечерта се срещнах 

с Никола Рачев. Гостувах на Михаил Ковачев и, разбира се, 
повечето време си бях в къщи. На другия ден отново отидох 
при Никола Вапцаров, взех няколко броя от написаното от 
него изложение, под което ще се събират подписи, и макар 
и да не бях екипиран за зимата, тръгнах пеш за Добринище. 
Там гостувах на семейството на брат ми Драгосин и си уредих 
среща сЙван Козарев. Козарев беше много радостен, като ме ви
дя, и разпитваше за всичко. Дадох му изложението и си тръгнах. 
Но ние имаше още много неща да си кажем. Затова той ме изпрати 
до половината път между Банско и Добринище. И сега ми е пред 
очите как, за да върви успоредно с мене, той газеше по снега 
встрани от току-що образуваната пътека и непрекъснато 
задаваше въпроси.

Когато се върнах в Банско, Никола Вапцаров беше вече 
арестуван. Аз веднага заминах за София и следдвадни — за 
Братислава.

В Братислава докладвах в партийната организация за 
резултатите от отиването до София, информирах ги за поло
жението в България и борбата на нашия народ за сключване 
пакт със Съветския съюз. На другия ден направих същата ин
формация и пред секретарите на групи. В ръководството 
ние обсъдихме препоръките, които пи бяха дадени, и начините 
за тяхното осъществяване. След това се заех с уреждане на 
въпроса за студентското дружество.

Без да знае нашия замисъл, българският генерален кон
сул в Братислава Михера, чех по националност и голям ка
питалист, но в не твърде добри отношения с Шишманов (управ-
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ляващ легацията), ни помогна. Още при образуване на дру
жеството ние го обявихме за почетен председател и му връ
чихме диплом. С Димитър Попов отидохме при него и в ка
чеството му на почетен председател го помолихме да ни помогне 
по-скоро да бъде утвърден уставът на Българското студент
ско дружество. Той се обади на свои познати, между които и 
юрисконсулта на Словашката народна банка, който беше де
ятелен човек и минаваше за голям приятел на българите. 
След 10—15 дни уставът беше утвърден и ми го дадоха на 
ръка.

С устава отидохме при професор Криванец и го помо
лихме да ни съдействува пред началника на полицията в 
Братислава за разрешение да проведем годишно събрание в 
аулата на Техниката. Заедно с него отидохме при директора 
на полицията. След като видя утвърдения устав и изслуша 
молбата и декларацията на професор Криванец, той преду
преди да не допуснем скандали и под отговорността на про
фесора разреши събранието.

Същия ден информирах партийната организация, съ
брахме студентите, които дотогава влизаха в състава на ръ
ководството на дружеството, и веднага написахме и разлепихме 
обяви за събранието на следващия ден.

Това беше гръм за легионерите, цанксвистите и фракци- 
онерите. Ние вече можехме да отговорим какво сме правили 
за студентското дружество и още същата вечер цялата органи
зация беше информирана не само какво сме мислили и пра
вили, но и защо е било необходимо да мълчим. Сега фракцио- 
нерите трябва да търсят други поводи, за да ровят, и то при 
далеч по-малък шанс да ги слушат.

Но нашата победа още не беше пълна и осигурена. Нужно 
беше да се разбие съюзът между легионери и цанковисти ида не 
се допусне така наречените „национални студенти“ да атакуват 
дружеството като комунистическо. Затова по решение на партий
ното ръководство извикахме представители на легионерите 
и цанковистите (официално ние минавахме за безпартийни) и 
им предложихме да помислим заедно .-а ръководството на дру
жеството, като им казахме:

Ето ви утвърден устав и разрешение на полицията 
за провеждане на събранието. Досегашното ръководство реши 
да го проведе утре в аулата на Техниката. Въпреки че вие 
бягахте и поставихте в тежко положение дружеството, ние 
още един път ви каним. Дайте да не цепим българските сту
денти. Какво има да делим на словашка земя? Ние считаме,
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че можем да се споразумеем. Надяваме се, че ще преоцените 
позицията си. Ние ви предлагаме председателското място и 
един подпредседател. Разбира се, ние държим да знаем кой ще 
бъде председател. До 10 часа вечерта ни съобщете вашето ре
шение, за да оформим новата листа за ръководството.

Представителите на легионерите и цанковистите още 
повече се объркаха. Те сами декларираха, че ние не на думи, 
а на дело сме за обединяването на българските студенти и 
въпреки че те сами са се отлъчили, пак ги каним.

Фракционерите обаче, като научиха това, отново ревнаха 
„Защо правят това? Легионерите са разбити. Макето предава 
всичко“ и т. н. и у някои другари макар и за кратко време 
се появи смущение. „Наистина— казваха те — защо бяха тези 
усилия, когато ръководството доброволно се предава в техни 
ръце?“ Но те очевидно не познаваха противника.

Както и очаквахме, легионерите и цанковистите не можаха 
да се споразумеят за председателското място, за големството. 
Те се събрали в едно кафене, спорили кой повече има право 
на него. Легионерите били по-неотстъпчиви и даже една част 
не е била съгласна въобще да влизат в ръководството на това 
дружество. Спорили, спорили и накрая се сбили.

В уреченото време при нас дойде само водачът на цанко
вистите Копаранов и заяви, че легионерите не са съгласни. 
Ние почакахме още малко и съставихме листата. Приехме Ко
паранов да бъде председател и им дадохме още едно място за 
член. За председателското място Копаранов хули легионерите 
навсякъде — и пред временно управляващия легацията Шиш- 
манов, и пред полицията. Въпреки това дружеството се ръково
деше от нас, защото между другото той беше некадърен човек.

На събранието от легионерите дойде само един от ръ
ководителите им — Хлебаров. Той беше добър студент и беше 
член в старото ръководство. Отново го поканих да влезе в 
ръководството, но той отказа. Впоследствие разбрахме, че бил 
сторонник да се споразумеят с нас.

Това беше голям наш успех. Ние отстояхме дружеството 
и си осигурихме легални форми за работа и влияние над ця
лото студентство. От друга страна, разбихме организацията 
на студентите-фашисти, към които поради страх да не ги об
винят, че подкрепят комунистите, можеха да отидат и много 
аполитични студенти.

Този наш успех повиши авторитета ни пред всички сту
денти. Затова говорят и такива факти. Един път легионерите 
обвинили Асен Максимов, който не беше легионер, но посто-
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янно беше в тяхната компания по кръчми и кафенета, че гла
сувал за комунисти. Той им отговорил: „Мене не ме интере
сува комунисти ли са или не. Главното е, че са честни хора и 
работят за единството на българските студенти, без да ламтят 
за големство като вас. А вие се избихте с цанковистите за едно 
председателско място.“

От друга страна, нашите другари се убедиха, че в озлоб- 
лението си фракционерите само ровят.

След известно време Паторчев и Лазар, които бяха отишли 
в Бърно, започнаха да се занимават с валутни афери и флир
тували с легионерите, с което окончателно се дискредитираха.

Единството в организацията се укрепи и групите започ
наха организирана учебна работа. В ръководството на БОНСС 
като секретари на групи, в ръководството на студентското 
дружество и мензата работеха чудесни наши другари, някои 
от които току-що дошли от България.

През това време ние вече се бяхме свързали със словаш
ката комунистическа партия. Аз се срещах всяка седмица с 
определен другар, споделях нашия опит по организиране бор
бите на студентството, което за тях се оказа особено нужно, 
и получавах необходимата информация и съвети.

Легионерите и управляващият легацията Шишманов не 
униваха. Те ни създаваха най-различни неприятности и на
края, за да се отърват от нас, издействуваха решение да бъ
дем екстернирани. На 29 април 1941 г. 38 български студенти, 
с малки изключения най-отговорните другари, бяхме извикани 
в българската легация. Шишманов ни съобщи, че до 1 май 
трябва да напуснем Словакия. Такава била заповедта на по
лицията. Той много съжалявал, но нямало какво да се прави. 
Затова ни извикал, за да се подготвим, а не да ни арестуват 
и изпъдят оттатък границата. Времето, с което разполагахме, 
беше недостатъчно да си вземем дори изходни и транзитни 
визи през Унгария и Югославия или Румъния, камо ли да си 
уредим някои въпроси по следването. А учебната година за
вършваше на 15 май.

Заявих на Шишманов: „Няма защо да се преструвате. 
Ние знаем, че това гнусно дело е негово, разбира се, по доне
сение и искане на студенти, които представляват България по 
кафенетата и кръчмите. Но ние ще направим този въпрос дос
тояние на цялата общественост в България.“

Нужно беше да се противодействува поне за известно вре
ме не само заради самите нас, но и поради това, че се обез
главяваше организацията. Решихме този и следващия ден да
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се укрием, за да не ни арестуват, да подготвим ново ръковод
ство, а на мене и Димитър Попов отново се падна да потърсим 
защита от словашката общественост и на първо място от про- 
фесорския сбор. Борис Александров и Фоти Димитров се заеха 
с укриване на нелегалната литература. В същото време всички 
трябваше да си вземат визи от полицията и по възможност 
унгарска транзитна виза, за да можем при екстрен случай да 
напуснем редовно Словакия.

С Попов отидохме при ректора на Техниката професор Бу
тан и го помолихме да се застъпи да останем поне до края на 
учебната година. Но той дори не изказа съжаление и заяви, 
че ние сме си виновни. Отидохме отново при професор Крива- 
нец. Той се свърза по телефона с директора на полицията и 
го помоли да ни приеме на другия ден сутринта.

На 30 април директорът на полицията ни прие. Той знаеше 
защо отиваме и не се наложи да обясняваме.

По държането на директора се виждаше, че това не е 
тяхно дело и че ролята на маша, каквато му е отредена, не му 
е по вкуса. Затова той каза на професора: „Не мога да отменя 
тази заповед. Вие знаете чия е тя. Но вярно е, че за 15 дни 
на студентите се проваля годината и трябва някак да им се 
помогне. Затова дайте да направим така: които нямат изпити, 
да си заминат, а другите да гюдадат молби до нас, в които да 
посочат колко дни са им необходими, за да завършат годината, 
да положат изпити или да предадат проектите си. Давам ви 
една седмица срок. След това една седмица ние ще проучваме 
молбите им и докато се произнесем по тях, 15 май ще дойде. 
Но предупреждавам. Тези, които нямат изпити, да си заминат.“

Такъв пълен успех ние не очаквахме. Наред с авторитета 
на професор Криванец струва ми се, че тук помогна и стреме
жът на директора на полицията да прояви самостоятелност, 
да покаже, че е властен, да внесе свои съображения и по
правки в провежданите от полицията мероприятия.

Ние хвърлихме всичките си сили за уреждане на рабо
тите си в Техниката и в Медицинския институт. Стремяхме се 
да оформим проектите си. Някои се явиха и на изпити.

В същото време продължихме да заангажирваме все по
вече и повече хора в наша защита. Обърнахме се и към почет
ния председател — българския консул Мнхера — и почет
ните членове на дружеството. Особено аргументирано се за
стъпиха някои от професорите, които доказваха, че всички сме 
добри студенти. По такъв начин заповедта по същество беше 
отменена. От набелязаните за екстерниране другари предва-
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рително си заминаха само няколко души, които нямаха из
пити и проекти за приемане. Между тях беше Димитър Попов 
Някои от останалите заминаха на 15-ия ден, а мнозина оста
наха и след тази дата.

След завършването на войната на Балканите пие вече виждах
ме, че хитлеристите съсредоточават войски и военни материали 
на изток. На всеки 10 -15 минути минаваше военен влак. Спо
деляхме с другарите от словашката компартия н те също ни 
съобщаваха данни за големи военни съсредоточавания на пол
ска територия. Но си казвахме: „Не може да бъде съветското 
разузнаване да не знае за тези съсредоточавания. Нима в 
Чехословакия, Полша, та дори и в самата Германия няма 
комунисти?! Нима те не виждат в това угроза за Съветския 
съюз?!“ От друга страна, нашата оценка на обстановката беше 
нереална. Ние си представяхме как Червената армия ще по
мете хитлеристките войски, ще настъпи дълбоко в Европа, с 
което ще способствува да започнат въстания, революции.

Аз горях от желание да се върна в България, в родния си 
край. Но веднага си казвах: „Между Съветския съюз и Герма
ния има пакт за ненападение. От вестниците и другата информа
ция не личи този пакт да е изгубил сила. Ами ако войната не 
започне? А на мене ми остава само година и половина да завър
ша.“ У мене надделя решението да остана в Словакия. Пък 
ако обстановката се влоши, веднага да си замина.

Под формата на стаж в Министерството на железни
ците, група студенти заминахме на различни строителни обек
ти. Аз отидох в с. Славошовце — Източна Словакия.1

22 шни 1941 г.;

Жителите на селото и работниците от строителството, които 
си живееха мирно и весело, пиеха си бирата, пееха новата 
песен за момците, които денем строят ж. п. линия, а вечер

1 Между селата Хижнян води и Славошовце се строеше нова ж.п. ли* 
ния с тунел. Строителството се ръководе не от инж. Ржезничек, чех, с група 
техници и стажанти, между които бях и аз, а се изпълняваше от частна 
строителна фирма с шеф белогвардеец.
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любят момите, сутринта на 22 юни научиха за вероломното 
нападение на хитлеристката армия срещу Съветския съюз. 
Сърцераздирателен писък на жените, чиито синове и мъже 
бяха повикани в армията, се чуваше в много къщи. В Слова
кия беше обявена мобилизация. Като сателит на хитлеристка 
Германия тя се включи във войната веднага след започването й.

Сутринта при мене дойде Харизан Харизанов от с. Атолово, 
Ямболско, който работеше в с. Хижнян води, за да ми каже, 
че от гр. Брезно над Хроном е позвънил Петър Петров и му 
съобщил, че в квартирата ми в Братислава е правен обиск и 
полицията ме търси. Зададох му няколко въпроса, но той нищо 
повече не знаеше. „Ти си знаеш и вземай мерки“ — каза той 
и побърза да се върне.

Веднага отидох при инж. Ржезничек и му казах: „Госпо
дин инженер, срокът на разрешението ми да остана в Словакия 
изтича след една седмица. Разрешете ми да замина за Брати
слава да си уредя въпроса с продължаването срока и ако може 
да ме авансирате поне за времето, през което съм работил.“

Инж. Ржезничек нищо не подозираше и не само че ми раз
реши и ми даде 500 крони аванс, но ми даде още 1000 крони и 
цял кош с продукти да нося на жена му в Братислава. Даде 
ми също и карта за безплатно пътуване 1 клас като служител 
в системата на железопътния транспорт.

Докато той нареди коша с продуктите, отидох и до кан
целарията на фирмата-строител да се обадя и на техниците, 
за да не се хвърля подозрение, че съм избягал. Шефът на фир
мата, един дебеланко белогвардеец, беше живял известно вре
ме в България и като разбра, че съм от Банско, веднага го 
свърза с македонските убийства и уж на шега през всичкото 
време ме наричаше „бандит“. Не знам по какъв повод, там беше 
и един висок инженер белогвардеец, който предната про
лет в Братислава ни демонстрира свое изобретение — лата 
за автоматично измерване разстояния при правене тахиметрични 
и други снимки. Може би той имаше някакво отношение към 
фирмата. Всички бяха възбудени, а шефът, щом ме видя, из
вика на словашки:

— Бандит, каго се разкаият болшевиките, ще дойдеш да 
се учиш в Москва.

- Ще отида, защото няма да се разкапят — дръзко му 
отговорих аз и си помислих, че всички ще се нахвърлят върху 
меие. Но за мое учудване инженерът с гняв му каза прибли
зително следното: „Как да наречем тези, които в злобата си 
срещу болшевиките желаят разгрома и заробването на Ру-
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сия?“ И отделно в репликите: „Какво имаше ти и какво ти 
взеха? Аз, който изгубих цяло имение — земя, гори и ка
питали, — имам по-голямо основание да мразя болшевиките. 
Но аз не пожелавам разгрома и заробването на Русия.“

Време беше да си отида, защото влакът тръгваше скоро. 
„Ето че и белогвардейците са различни“ — мислех си по пътя 
аз. Некадърният инженер Хардиюк също като този толуп със
каше против болшевиките и беше готов да служи на враго
вете на своята родина. А този способен инженер се оказа пат
риот, а не продажник. Велико нещо е родината.

Гаричката на селото гъмжеше от изпращачи. Мобилизи
раните се качиха във влака и се лепяха по прозорците. До 
мене стоеше около 30-годишен рус червендалест здравеняк. 
Той работеше на строителството. Някой му каза нещо, а той 
размаха юмрук и извика. „Почакай, ще им покажа само пе
тите“, т. е. ще избяга, ще премине на страната на Червената 
армия.

В гр. Брезно над Хронсм изпратих коша с продуктите 
като колетна пратка до жената на инженера и отидох да на
меря Петър Петров. Той не знаеше нищо повече, по ми даде 
адреса на Кънчо Стоилов в Банска Бистрица, чрез когото бе 
получил съобщението.

В Банска Бистрица Кънчо ми разказа, че в Братислава е 
станал провал със словашката група и полицията се добрала 
до някакви данни за мене. Направен е обиск в квартирата ми 
и са взети книги и някакво знаме. ПаниСламова1 е арестувана.

Договорихме се Кънчо да съобщи по телефона на Андон 
Пенев да ме чака в квартирата си, която беше на същата улица 
през няколко къщи от нашата квартира, а аз със следобедния 
влак да замина за Братислава.

В Братислава пристигнах вечерта и отидох при Андон 
Пенев. Той ми съобщи, че Сламова е пусната и че няма приз
наци другите български студенти да знаят за арестите и за 
мене, освен нашите другари. Това беше благоприятно. Задъл-

1 Хазайката ЛОлия Сламова имаше къщичка на етаж и половина 
на улица „Хаберманова“ в отдалечения квартал „Бели криж“. Тя беще 
ятак на нелегални другари от Словашката комунистическа партия и 
знаеше твърде много хооа. Б таванската стаичка живееше студентът 
Любомир Конакчиев зае..п със секретаря на ЦК, тогава Бацилек. Но 
Бацилек замина за Съветския съюз (поне така знаехме). На негозо място 
Сламова прие мене. На първия етзж в една стая живееше нелегалният 
партиен функционер Гайдощ, койзо често отсъствуваще.
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жих го да ми устрои среща със Сламова и с Димитър Хаджи- 
тодоров.

На другата вечер се срещнах със Сламова. Тя ми разказа 
как е станал провалът, какво е разпитвана и как е отговорила.

Търсейки някаква радиостанция, на 20 юни полицията 
попада в къщата на един другар в края на гората. При обиска 
се натъкват на хартия, на която на циклостил се печатаха 
позиви и нелегалният орган „Кладиво“. Освен това намерили 
и две книги на български език, което ги навежда на мисълта 
за връзка с българи. (Те бяха от библиотеката на БОНСС и 
в деня, когато щяхме да бъдем екстерннрани, Марко Цолов 
ги бил дал на Ладнца Сламова да ги скрие. Тя ги отнесла у 
този другар, с когото бяха близки.)

Полицията започнала още в къщи да бие и разпитва този 
другар за хартията и книгите. Детето му — околоШ—11- 
годишно момченце — се разплакало и се нахвърлило да брани 
баща си. Тогава един полицай го хванал за ръка, измъкнал 
го на балкона и затворил вратата. То се спуснало от балкона 
и изтичало у Сламова да й разкаже какво става у тях.

Сламова успокоила детето, залъгала го с нещо и изнесла 
и закопала в градината машината, на която се пишеха пози
вите. Не след дълго време полицията дошла, оградила къщата 
и започнала обиск в нашата стая. Но хазайката беше хитра 
жена. Тя запазила хладнокръвие, коего много й помогнало.

Полицаите отворили един мой куфар, койю беше пълен 
с книги 01  библиотеката на БОНСС, и ахнали. Отгоре кчиги-е 
бяха покрит с четири червени пояса за танцовата трупа при 
дружеството. Те си помислили, че са червени знамена, и ги 
взели. От книгите ми взели тези, които им се видели най-опасни.

Веднага започнали да разпитват хазайката какъв съм и 
къде съм. Тя нарочно ги излъгала, че работя към гр. Турчан- 
ски Свети Мартин, та докато се лутат да ме търсят, другарите 
да ми съобщят да се укрия.

След това полицаите разбили ключалката и отворили ку
фара на Гайдош. Вътре била само работническата му книжка, 
но на друго име. По снимката обаче те го познали и запитали 
къде е той. Тя отговорила: „Този господин дойде да търси квар
тира и аз му обещах една стая. Но след това дъщеря ми се 
сгоди и когато дойде, му казах, че стаята ми трябва. Той ме 
помоли да остави куфара си и за да не пречи долу, аз го ос
тавих в студентската стая.“ На въпроса, кога е идвал после
ден път, тя отговорила. „На 1 юни.“

(Дъщерята действително тогава се беше сгодила.)
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В това време Гайдош си идвал в къщи и като видял, че 
тя е блокирана, върнал се и се укрил другаде.

В ареста, когато я разпитвали след един-два дни, почнали 
да ме назовават „Маке“. Значи, някой друг от арестуваните 
беше вече казал прозвището ми.

Разбрах, че е арестуван Кръстевич, един от словашките 
другари, с когото бях свързан. Фактът, че полицията ме търси, 
говореше, че съм провален. Като прибавим и това, че бях 
определен за екстерниране, най-правилното решение беше 
да мина в нелегалност.

Ясно беше, че след започването на войната срещу СССР в 
България ще се развият бързо сериозни събития и аз неудър
жимо се стремях да се върна колкото се може по-скоро. И след 
като всичко около провала се изясни,заех се да организирам 
заминаването си.

Тъй като трябваше да се премине през две воюващи стра
ни — Унгария и Югославия — или Румъния, а канал нямаше 
и беше опасно, ако ме хванат да ме сметнат за шпионин, ре- 
ших да си взема транзитни визи от унгарската и румънската 
легация, което не беше трудно, а изходна полицейска виза 
да си издам сам.

Гузен негонен 
бяга

Докато си уредя всички въпроси, укривах се в Братислава, 
което не беше безопасно. Някои словаци се бяха отклонили 
от мобилизация и по улиците, парковете и особено в крайните 
квартали и гората непрекъснато сновяха групи от моторизи
рана словашка полиция и от гестапо и правеха така нарече
ните „облави“1. Хората се оглеждаха подозрително. А аз бях 
в такава възраст, че законно следваше въпросът: „Защо не си 
мобилизиран?“

Един ден дадох паспорта си на Димитър Хаджитодоров 
да ми вземе унгарска виза и си определихме среща при чер
квата в курортния квартал „Патронка“. Докато дойде време

1 Хайки за залавяне на хора.
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за срещата, съблякох се да се пека на слънце на една полянка, 
където имаше повече почиващи, за да не будя подозрение. 
Когато вече реших да се обличам и седнах., видях двама млади 
мъже, че ме наблюдават и се скриха зад храстите. „Следят 
ме“ помислих си аз, облякох се и тръгнах в противоположна 
посока, за да не ги отведа на срещата. Направих няколко зиг- 
зага и отидох в ресторанта при черквата да обядвам. След 
малко същите двама мъже дойдоха в градината на ресторанта, 
седнаха на една маса и си поръчаха пиво. Може би защото 
закъсня нивото им, единият от тях дойде към салона и като 
ме видя, като че ли се изненада. Убеден бях, че следят мене, 
и започнах да обмислям как да избягам. Обстановката беше 
твърде трудна. Трябваше да мина покрай тях. Друг изход 
нямаше. Можех да скоча през отворения прозорец, но в 
двора на ресторанта имаше голямо куче вълча порода. За моя 
изненада те хитро се измъкнаха, като оставиха парите за пи
вото на масата. По всяка вероятност и те са помислили, че ги 
следя, и се скриха от мене.

След като се срещнахме с Димитър Хаджитодоров и тръг
нахме за града, към гарата срещнахме внушителна група мо
торизирана полиция, която бързаше към „Патронка“. Впос
ледствие научихме, че тя претърсвала слънчевите поляни и из
вършила арести.

Заминаване

След като получих унгарската и румънската транзитна виза, 
с помощта на студентите-химици изчистих някои данни от 
изходната виза, дадена ми още на 30 април. Изпратих двама 
студенти да си вземат едновременно изходни визи. Взех им 
паспортите и ги сравних. На тях имаше по една еднаква и една 
последователна цифра. Преписах данните от визата на единия 
паспорт върху моята. Със същото мастило имитирах и под
писите и казах на този студент да замине един ден след мене.

Под претекст, че изпраща свои другари, в същото време 
Димитър Хаджитодоров на два пъти ходи до границата, за да 
изучи условията, при които се прави проверката. Оказа се, 
че когато пътува мотрисата и през нощта, паспортите се вземат 
и проверяват в паспортното бюро. А когатосе пътува през деня,
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проверката става в самия влак. Значи, така има по-голяма въз
можност да се промъкна.

Организирано беше пътуването на около 38—40 души сту
денти, в това число и някои легионери, през Югославия. Ос
вен Андон Пенев, който ме придружаваше през Румъния, 
и Кънчо Цафаров, който не пътуваше, а беше „изпращач“, 
никой друг не знаеше нищо за мене. Ако не успея да премина, 
но успея да се откопча, беше организирано Димитър Хаджито- 
доров с една кола да ме чака на шосето близо до границата, 
а след това да отида в една квартира в квартал „Динамитка“. 
Уговорено беше при проверката двама другари да подтикват 
другите студенти едновременно да си подават паспортите, за 
да минава тя по-бързо, и ако паспортните служители разберат 
нещо, да създадат суматоха, за да мога да скоча от влака 
и да избягам.

Влакът спря на границата и веднага бе обграден от грани
чари. В първото купе, къдетобях и аз, влезе паспортният чинов
ник с дълъг списък в ръка, а на входовете застанаха полицаи, 
Чиновникът пое първия паспорт, отвори го и започна да гледа 
в списъка. „Навярно там са записани имената на лицата, 
на които бяха дали изходни визи, или пък имената на тези, 
които се търсят от полицията“ — помислих си аз и тръпки по
лазиха по гърба ми.

Студентите и от другите купета, подтиквани от Андон, 
подаваха своите паспорти едновременно, дори и през рамото 
на полицая. Паспортният чиновник прегледа няколко внима
телно и след като разбра, че това са студенти, получили почти 
едновременно визи, прегледа един ио-небрежно, след това на 
друг постави щемпела „напуснал на . . .“, без да го срав
нява със списъка. В това време подадох своя паспорт. Той 
удари щемпела и на него и аз си го прибрах и седнах. Но сту
дентите продължаваха да го атакувате паспортите си. Той се раз
сърди и се развика. „Какво е това! Я всеки да си седне на 
мястото!“ И започна отново щателно да сверява всеки паспорт 
със списъка. И макар че всичко мина благополучно, труднос
тите ме чакаха на българската граница и нервите ми не можеха 
така лесно да се отпуснат. Кънчо Цафаров слезе от влака, 
за да подаде телеграма до Димитър Хаджитодоров с уречения 
текст, че сме преминали благополучно. Малко след това по
лучих и унгарския щемпел, че съм влязъл законно през гранич
ният пункт в Унгария.

Когато стигнахме румънската граница, пуснах картичка 
на Харизан Харизанов, който се беше върнал в Братислава.
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Тук ни чакаше друга неприятност. Оказа се, че ние не 
можем да си платим билетите дори до Букурещ, защото имахме 
всичко 2000 леи, а един билет струваше 1500. За наше щастие 
кондукторът знаеше български. Ние започнахме да се пазарим 
да му дадем документите си до Букурещ, а там „ще плати нашата 
легация“. Показвахме му не паспортите си, а студентските ле
гитимации. Но и той беше хитър. Взе ни не само студентските 
легитимации за оправдание в случай на проверка, но и всич
ките пари. Накрая, малко преди да спре влакът, ни издаде 
билети за 76 леи, за да можем да слезем на гара Букурещ, 
а останалите взе за себе си. Обърнах се към него с думите: 
„Ами от Букурещ до Гюргево?“ Той ми каза да се качим във 
влака и да седим спокойно. Той ще нареди никой да не ни 
закача. И така направи.

В Букурещ с Андон се гласяхме да нощуваме на гарата, 
защото влакът до Гюргево тръгваше на другия ден сутринта. 
Но с нас пътуваше една немкиня от судетските области и 
знаеше чешки. Тя отиваше при мъжа си в България, който 
беше доставчик на орехови трупи за приклади на оръжие. 
За България пътуваше и една бабичка. Ние им помагахме да 
се разберат с кондуктора и те ни платиха хотела.

От Букурещ нататък вече минавах за преводач на двете 
немски дами. Още на ферибота българските митничари и по
лицаи се отнесоха с голямо уважение към немските гости. 
Аз се възползувах от вниманието им и към мене и помолих един 
полицай да ми уреди бързо паспорта, „за да не изпусна влака“, 
защото нямам никакви български пари. Той се хвана и веднага 
ми донесе подпечатан паспорта. Аз тук бях готов да избягам 
и без паспорт, но това ми даде възможност да стигна спокойно 
до София.

Андон Пенев имаше 500лева български пари. Даде ми ги 
за път, а той остана в Русе да чака от баща си телеграфен 
запис. На заминаване прегърнах чудесния другар Андон. 
Поблагодарих му горещо за предаността му, за неговата го
товност да сподели всички трудности и опасности с мене и 
че ми помогна да се измъкна. Той беше първият, който се зае 
чрез другарите да ми съобщи да се укрия. Той последен ме при
дружи и до България.

В София пристигнах към 6 юли — в твърде тежко време. 
Трета седмица вероломно нахлулата в мирната съветска страна 
хитлеристка армия сееше смърт, превръщаше в пепелища
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завладените градове и села и продължаваше да настъпва. По 
радиото гърмяха войнствени маршове и истерични крясъци на 
хитлеристите за тяхната светкавична война, за големите им 
победи и за скорошната гибел на Съветския съюз.

Не оставаха назад и продажната българска буржоазия 
и фашистките лакеи. По радиото и в пресата с големи заглавия 
те предсказваха, брояха седмиците, дните, дори часовете, 
когато ще падне съветската власт. Това им разкриваше пер
спективи за необезпокояващото участие в ограбването на соб
ствения им народ.

На тези крясъци пригласяха пияни лумпени и пустоглави 
дърдорковци, вманячени униформени бранници, които ми на
помняха твърде много разюзданата хитлеристка младеж, 
проститутки, които продаваха плътта си за големи банкноти 
на хитлеристките войници, и други не по-малко покварени 
жени от буржоазното общество, които бързаха да запишат 
в интимната си история още един роман, и то с рицари 
със синя кръв.

Трепнаха някои дребни душици и започнаха да свирят 
на друга струна, да се подмазват на хитлеристките господари.

Но тази пасмина беше нищожна пред огромната маса на 
смълчалия се български народ. Тези съобщения за паднали 
градове, за колоните пленници, тези крясъци не можеше да не 
действуват на нервите им, до болка да не свиват сърцата на 
честните хора. Нападната беше първата социалистическа стра
на. Под угроза бяха поставени завоеванията на съветския на
род и цялото прогресивно човечество. Над света беше надвиснала 
опасността от фашистко заробване. Гнетеше ги мисълта 
„Как така Съветският съюз допусна да се окаже неподготвен 
да посрещне вероломното нападение на хитлеристка Германия, 
как допусна да бъде изненадан?“

Но колкото и тежко да беше положението, колкото и мрач
на да беше картината, която презрените български слуги на 
Хитлер рисуваха, българският народ не изпадна в униние. 
Неговата вяра в героичната Червена армия, в непреборимите 
сили на съветския народ, на Дядо Иван си остана непоколе- 
би ма.

А и славната БКП не остави народа в безпътица. Още на 
22 юни ЦК бе излязъл с позив, в който разкри контрареволю- 
ционния, разбойническия характер на войната, кояго хитле
ристите започнаха, и призова българския народ на борба 
с хитлеристките окупатори и техните български наемници; 
да не допусне по никакъв начин използуването на своята

173



земя и своята армия за разбойническите цели на германския 
фашизъм. А два дни по-късно възприе курс на организиране 
и развръщане на въоръжена борба.

Първата ми задача беше да се свържа с партията. Но 
фашистката власт се беше погрижила предварително да изо
лира най-известните и авторитегни другари. Много от тях бяха 
интернирани или изпратени в лагер, а други бяха преминали 
в нелегалност. Така моите стари връзки бяха разстроени, а 
студентска явка за през лятото нямах. Потърсих няколко 
лично познати другари и успях да намеря Асен Кондов, Иван 
М. Колчаков, Георги Калинков и някои други. Но и те не 
можаха да ми дадат никаква връзка.

Георги Калинков ме запозна с обстановката в нашия край. 
Разказа ми за подвига на Иван Козарев на 26 юни. Каза ми, 
че другарите Никола Парапунов и Кръстю Стойчев са в Раз
лог, а Никола Рачев е държавен бирник в Самоков.

Много се зарадвах, че ще мога веднага да се свържа със 
стария си другар и изпитан комунист Никола Рачев. Затова 
реших още същия ден — 9 юли — да замина за Самоков, а след 
това пеша през Рила да се отбия в Банско.

За да пътувам като турист, Калинков и Кондов ми купиха 
туристически гащета и еднодневка, а куфара сдрехитеоставих 
при леля си. При пътуването си и в Самоков се представях 
за техник и че отивам на работа на строежа на язовир „Бели 
Искър“.

С Никола Рачев разговаряхме много и по всички въпроси 
взаимно се информирахме. След като му казах, че съм прова
лен в Словакия и с какви хитрости съм се върнал официално, 
заявих му, че се поставям в разположение на партията и оста
вам нелегален, той каза: „Отивай в Разлога. Свържи се с Иван 
Козарев и другите другари. След една седмица идвам и аз.“ 
Той направо не ми каза, че вече се беше свързал с ЦК и полу
чил задача, но ясно изрази мнението си, че ще започнем въ
оръжена борба. След това ме снабди с храна и уреди пътува
нето ми до язовира с кола, която караше цимент.

Работниците от язовира ме посрещнаха много радушно. 
Пред тях нескрих, че идвам от Словакия, и това ги заинтере
сува много. През обедната почивка в столовата те ме отруп
ваха с въпроси около войната. Чувствуваше се колко тези хора 
ги боли от съобщенията на радиото и пресата за настъплени
ето на хитлеристката армия, за огромните загуби на Червената 
армия. Почувствувах своя дълг да ободря тези добри хора. 
Затова им казах, че тези успехи на германците са временни,
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защото те нападнаха Съветския съюз неочаквано и Червената 
армия след това започна мобилизацията си. Разказах им, че пър
вите ранени немски войници с ужас говорят за срещите си 
с части от Червената армия, които се сражават майсторски и 
геройски, и въпреки че отначало те са били изненадани и 
по-малко в сравнение с германците, нанесли са им огромни 
загуби. Не една германска дивизия се е стопила вече на Из
точния фронт, но те това не съобщават. Но скоро и Червената 
армия ще стъпи иа краката си. Тогава ще се свърши и с хвал
бите, и с настъплението на германската армия.

Между работниците имаше двама членове на фашистката 
организация „Ратник“. Те бяха вманячени хаплювци и глу
паци и отначало нищо не бяха разбрали и даже някъде потвър
ждаваха моите думи, но накрая се усетиха и скочиха с един
ствения за тях аргумент: „Ти си комунист.“ Чувствувах опо
ра във всички останали работници, пък и знаех, че няма да 
остана там, затова им подметнах един цинизъм. Това предиз
вика задоволство и смях сред работниците и те ги изгониха 
от столовата. Но и аз трябваше да бързам да си отида, защото 
там имаше полицейски участък и пост на шосето за превала 
„Грънчар“ и ратниците можеше да им кажат, че правя комуни
стическа агитация сред работниците. Затова заявих, че ще 
дойда да работя тук, но най-напред ще отида да си взема ба
гажа и да се видя с близките си. Двама по-възрастни работ
ници ме изпратиха до шосето и ми казаха: „Елате, непременно 
елате, другарю. Иначе ние сме прости и нищо не можем да 
кажем на работниците.“

Вечерта нощувах в хижата на Грънчарското езеро. Освен 
домакина със семейството си, който беше от Самоков, там 
имаше един стар ловец, пазач на царските ловища за диви 
кози, и едно отделение войници за охрана. С тях също завър
зах разговор за събитията. Войниците, особено командирът 
на отделението, ме слушаха плахо и не задаваха въпроси, 
навярно се бояха от ловеца. Но синът на домакина на хижата, 
който беше ученик в последните класове и легионер, пос
тоянно хвърляше предизвикателни реплики. Аз така по- 
гъделичках словоохотливото старче, че то застана на моя 
страна и когато легионерчето продължи с репликите си, из
гони го с думите: „Айсиктир, келеш. Аз в две войни съм гнил 
в окопите, та не зная, а ти знаеш. Та ти кора хляб още не си из
карал, а искаш да знаеш повече от всички. Марш от нашата стая.“
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Сега вече войниците се оживиха. При нескончаеми въпроси 
разговорът продължи почти до сутринта.

На другия ден през местността „Торици“ слязоха на бе- 
лишкия гатер, където група работници почиваха седнали на 
трупи. С тях дълго приказвах. Тогава забелязах, че дойде един 
висок черен мъж и ме погледна недружелюбно. Под претекст, 
че е вече време да си тръгна, прекратих разговора и станах. Този 
ли човек или от язовира бяха съобщили, не знам, но същия ден 
полицията ме беше потърсила на гара Белица.

По-надолу от гатера се качих на една каруца, тъй като 
поради липса на тренировка си бях набил краката. Но преди да 
стигнем с. Белица, слязох уж да си измия краката в реката и 
не минах през селото, а южно от него през градините.

Когато излязох на шосето при гарата, видях шофьора Мит
ко Думанов от Банско. Работници товареха камиона му с дъски. 
Той ме погледна изненадано и каза: „Полицията току-що тър
сеше някой човек, който е слязъл от горе. Да не си ти?“ Той 
отиваше за Разлог. Затова се договорихме да го чакам на някой 
от завоите на шосето. Той дойде скоро, взе ме и понеже едва 
ходех, макар че пътят му беше за Разлог, той ме докара почти 
до Банско. Слязох близо до гробищата и си отидох незабеля
зан от никого.

Първа среща 
с Иван Козарев

Още същата вечер — 11 юли — брат ми Христо и секрета
рят на партийния комитет в Банско Александър Пицин ме 
свързаха с Иван Козарев в плевнята на ятака Манаил Тодев. 
Козарев се зарадва много на моето идване и когато му раз
казах какво е положението ми, даже се насълзи. „Значи, ще 
си бъдем дружина!“ — възкликна той. Тъй като той възнаме
ряваше да излезе в Пирин, Христо и Александър Пицин му 
бяха донесли достатъчно хранителни продукти. Ние си опре
делихме среща под резервоара па електростанцията. Възложих 
на Александър Пицин на другия ден да отиде в Разлог, за да 
се свърже с другарите Н. Парапунов и Кръстю Стойчев, да 
им каже, че съм нелегален и съм на разположение на партията.
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Договорихме се другата вечер да се срещнем у неговия тъст 
дядо Марко Ковачев и се разотидохме.

На другия ден отидох на уреченото място и отнесох на 
Козарев самобръсначка, ножички и сапун за миене и пране. 
На вадата той веднага смъкна брадата си. Разказа ми подробно 
как е станало минаването му в нелегалност. Силно впечатление 
ми направи разказа му за поведението на един неграмотен 
обидимски овчар. Когато изпратените да арестуват Козарев 
общински полицаи го настигнали извън селото и той се сборич- 
кал с тях, за да не позволи да му вземат чантата с нелегалната 
литература, един овчар наблюдавал отстрани. Полицаите му 
викали: „Какво гледаш бе, ела да помогнеш да вържем този раз
бойник.“ Той откачил брадвата от ръката си (така носят брад
вите у нас) и тръгнал да им помогне. Но Козарев съобразил 
и извикал: „Не съм разбойник. Комунист съм.“ Тогава овча
рят се спрял, окачил си отново брадвата на ръката и се върнал.

Поведението на този неграмотен, както почти всички 
стари обидимски овчари тогава, говори за оня изключително 
голям авторитет, с който се ползуваше партията в нашия край. 
Този овчар може би нищо не знаеше за нашата идеология и 
програма. Но той добре знаеше едно: че комунистите не са н 
не могат да бъдат разбойници, а борци за интересите на народа. 
Той знаеше какви хора бяха избитите след Септемврийското въс
тание 1923 г. и обесените от съседното село Кремен през 1925 г.

След това Козарев ми разказа, че някои не са одобрили 
преминаването му в нелегалност и поискали да се легализира. 
Но благодарение на ГК на партията в Банско той сега е сво
боден и е готов да изпълни всякаква бойна и друга задача, по
ставена му от партията.

ГК в Банско преценил, че в тази обстановка не е правилно 
Козарев да се предаде и да отиде в затвора, и поел отговор
ността за него. Въоръжил го с един партиен пистолет парабе- 
лум, настанил го да изкара зимата в къщата на ремсистите 
Милуш и Иван Ваканчини и възложил на Александър Пицин 
да поеме снабдяването му с всичко необходимо.

Той сподели с мене и огорчението си от факта, че освен 
ГК на партията в Банско друг никой не го е потърсил и не 
се интересува от него. „И през зимата, и досега мене ме е укри
вало и хранело Банско“ — каза той. И ми разказа, че под 
предлог да не страдало селото, някои добринищени и особено 
Никола Петлов се заели да научат къде се навърта Козарев, 
та да кажат на полицията да го хване. Никола Петлов под- 
учвал овчарчето си накъде да ходи с овцете, да следи кой при
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кого ходи и ако разбере нещо или ако някой дойде при него 
за хляб, да му даде и да съобщи веднага. Освен това прибяг
нали до следната хитрост: горският отбил водата от рибар
ника на Козарев, за да измрат рибите, и следял дали някой 
я пуска. И понеже Козарев отново пуснал водата, те разбрали, 
че идва при рибарника си, и казали на полицията, която след 
това му устроила засада, да го залови или да го убие.

Той ми разказа подробно и за първия бой с фашистката 
полиция на 26 юни: 16 полицаи, разделени на две групи, му 
устроили засада около рибарника. Едната била разположена 
на запад при оврагчето, където пътят от Еловец минава в 
подножието на височината „Могилата“ и от двете му страни 
има борчета. Другата — на билото от източната страна на ре
ката.

Козарев бил на „Могилата“. Наблюдавал оттам дълго 
време, но нищо подозрително не забелязал. Към 6.30 —7 часа 
вечерта оставил горе карабината и раницата си и въоръжен 
само с един пистолет и една малка яйцевидна бомба, оста
нала още от Илинденското въстание, тръгнал надолу. За да 
изглежда като легален човек, наметнал палтото си на 
р аменете.

Когато минал през първата група, полицаите извикали 
в гърба му: „Стой, горе ръцете!“ Козарев побягнал по посока 
на две жени, които окопавали картофи, разчитайки, че поли
цаите няма да стрелят, за да не избият жените. Но те стреляли 
и го ранили леко в лявата ръка. Продължавайки да бяга, 
но не към рибарника, а към ниското надолу, за да се скрие в 
деренцето и оттам към реката, той извадил пистолета, стре
лял назад, за да ги респектира. Започнала да стреля и отсрещ
ната група. Бягайки, той стрелял и по тях и скочил в реката.

Но тук полицаите го оградили от всички страни. Козарев 
влязъл в едии загулен между дърветата вир. Целият във вода 
и само главата и пистолетът отгоре, опрян в един камък в 
горния край на вира, зачакал с надежда, че няма да го намерят, 
докато се мръкне.

Но не след много време отдолу се появил един полицай. 
Той държал пушката си готова за стрелба и внимателно ог
леждал местността. Козарев го взел на мушка, но решил, ако 
полицаят не го забележи, да не стреля, за да не издаде мяс
тото си. Но той го забелязал и дигнал пушката си. Тогава 
Козарев стрелял. Полицаят изревал и побягнал.

След малко Козарев забелязал, че от източната страна 
на реката върховете на младата речна ела се разклатили.
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Значи, някой се промъква към него. Той насочил пистолета 
си и зачакал напрегнато. В края на елшака имало един камък, 
който се подавал над земята напреко, като ребро. Козарев 
забелязал, че над този камък близко едно до друго се показват 
дулата на две пушки. Показали се и фуражките почти едновре
менно. Той стрелял по единия и както научил по-късно, го 
ударил в челото. (Това бил началникът на полицейската гру
п а— сгаршията Радулов.) Стрелял и по другия и го ударил 
в китката на дясната ръка, която миг след това щяла да опъне 
спусъка.

Веднага полицаят, който преди това бил ранен, знаейки 
добре мястото му и жаден за награда, се опитал отдалече да 
стреля. Но Козарев пак го изпреварил и го повалил.

Но в този момент Козарев с ужас видял, че парабелумът 
му останал отворен. Значи, това е бил последният му патрон. 
А другият пълнител бил в джоба па палтото му, което паднало 
при бягането. Той веднага отвъртял капачката на бомбата, 
спуснал затвора на парабелума, за да може поне да плаши 
с него, и съобразявайки, че точното му място вече е открито и 
могат отдалече да му хвърлят бомба, измъкнал се по реката 
надолу на около 15—20 крачки и отново се скрил в под
копаните от водата корени на дърветата на другия бряг.

Съобразителният Козарев наистина правилно преценил. 
След няколко минути върху вира, където е бил преди, поч
нали да се сипят бомби. Взривовете разтърсвали местността 
и изровили самия вир. Полицаите са били уверени, че от него 
нищо не е останало, но не смеели да отидат да видят и продъл
жавали да хвърлят бомби, докато ги свършили. А Козарев се 
притискал в корените.

Взривовете престанали, но никой не се мръдвал от мястото 
си, не показвал признаци на съществуване. Започнало да се 
смрачава. Тогава Козарев чул, че един полицай, който бил на 
не повече от 5—10 метра от брега точно над него, започнал 
тревожно да подсвирква. Но никой не му се обадил. Той пак 
подсвирнал и като не му се обадили, почнал да се измъква 
назад. Козарев напрегнато слухтял и въпреки шума на реката 
точно определил накъде той се е изтеглил. Когато се стъмнило 
повече, по неговите стъпки (защото тук било сигурно, че няма 
друг) се измъкнал.

Разказах на Козарев подробно какво се е случило с мене, 
как съм се върнал от Словакия и пр. Предадох му разговора 
си с Никола Рачев и му казах, че и той ще дойде. Споделихме
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какво е най-целесъобразното да правя, докато се свържа с 
ОК, и насрочвайки си друга среща, се разделихме.

Оьгласно уговорката брат ми Христо и сестра ми Тодорка 
ме срещнаха по стария път от Банско към Елиов мост. Ин
формираха ме какво е положението, след което отидох у дядо 
Марко Ковачев, където трябваше да преспя и да се срещна 
с Александър Пицин.

Пицин не беше успял да се срещне нито с Н. Парапунов, 
нито с Кр. Стойчев, но предал на Петър Джоджов, че съм си 
дошъл и искам незабавно да се срещна с тях.

Предполагах, че полицията вече знаеше, че съм се провалил 
в Словакия, и най-правилното решение според мене беше да 
си остана нелегален тук. За всеки случай, ако партията реши 
да ме изпрати другаде, аз трябваше да покажа, че не се крия, 
затова казах на баща ми да ми внесе адресна карта, мернах 
се веднъж на движението и веднага се скрих, като отидох 
уж на почивка в Пирин. А след това пуснах версията, че съм 
отишъл на стаж някъде по строежите на Министерството на 
благоустройството.

През това време поставих задача на брат си Христо ком
сомолците от Банско под формата на летуване да устроят би
вак в местността „Шилигарника“ в Пирин, който да служи 
като място за постоянна връзка с нелегалните. От тогава и 
до започване на учебната година той, Милка Молерова, Славка 
Ваканова и др. заедно или поотделно постоянно дежуреха. 
С тях винаги имаше и други младежи и девойки, комсомолци 
и безпартийни, така че летуването имаше съвсем невинен 
характер.

Чрез тях имах постоянна връзка с партийния секретар 
в Банско. След 5—6 дни изгубих търпение, отидох отново у 
дядо Марко и извиках др. Пицин. Отново го изпратих в Раз
лог да ми организира среща и останахдаго чакам там. След 
като се върна, др. Пицин ми каза, че Н. Парапунов е извикан 
„горе“, а Кръстю Стойчев е към с. Драглище (Никола Рачев 
беше отишъл в София още на другия ден след моето заминаване. 
Там му дали задача да намери начин веднага да съобщи на 
Парапунов да отиде в София. Той намерил Георги Ка- 
линков и го изпратил с тази задача в Разлог.) Наложи се 
да се изчака неговото връщане и да видим как ще реши парти
ята да ме използува.
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Създаване на първия 
партизански отряд
•Още на 22 юни Никола Парапунов и секретарят на околий
ския комитет на партията Кръстю Стойчев вземат мерки 
да не допуснат да бъдат арестувани, дават такива указания 
и на другите другари и насрочват околийска партийна конфе
ренция в местността „Тръстеник“.

На 27 юни Георги Йосифов Мадолев — тогава студент в 
■София — идва в Разлог и информира Кръстю Стойчев за ре
шенията на ЦК на БКП за подготовка за въоръжена борба 
и мерки за опазване на партийните кадри.

Никола Парапунов и околийският комитет безрезервно 
приемат указанията на ЦК.

В това време фашистката власт, отчитайки, че нелегалният 
комунист Иван Козарев вече става по-опасен, защото и други 
могат да последват примера му и да отидат при него, бърза 
да го ликвидира. Затова с помощта на предател на 26 юни му 
устройват засада. Но безстрашният и опитен Иван Козарев 
ги разгромява, като изважда от строя трима от тях и се из
мъква иевредим.

Така той като пръв партизанин само четири дни след 
нахлуването на хитлеристката армия в съветска земя и два 
дни след решението на ИБ на ЦК на БКП за започване на въ
оръжена борба даде първите изстрели срещу фашистката 
власт, първия сигнал за започване на въоръжената борба на 
нашия народ и показа как трябва да се води борбата.

Партийната конференция на 29 юни дава висока оценка 
на действията на Иван Козарев и го посочва за пример. Кон
ференцията решава: до получаване на по-конкретни указания 
комунистите да вземат мерки да не допускат да бъдат аресту
вани, като при опит за арест минават в нелегалност; да се съ
бира оръжие и да се потягат партийните организации и пр.

В нелегалност преминава и Костадин Катранджиев.
С конкретни указания на ЦК за създаване на партизан

ски отряди и бойни групи в Разложко бива изпратен Никола 
Рачев. Той пристига към 20 юли отначало в Якоруда, а след 
това в Баня, изпраща човек в Разлог да намери секретаря на 
•ОК Кр. Стойчев и на организирана среща с партийната ор
ганизация в с. Баня се свързва с Кр. Стойчев. На тази среща 
■след информацията на Рачев се дават указания за изгражда
нето на бойни групи.
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В същото време се завръща и Никола Парапунов, който 
беше извикан в ЦК. и му беше възложено да организира въ
оръжена борба в Пиринския край.

На 26 юли 1941 г. Александър Пицин ми предаде да на
меря Иван Козарев и да отидем вечерта при крушата в мест
ността „Св. Архангел“. Среща с Козарев за тази вечер нямах 
и затова отидох сам. Там намерих другарите Никола Рачев 
и Кръстю Стойчев и легалните Никола Голев и Ал. Пицин от 
Банско.

На тази среща Н. Рачев направи информация за реше
нието на ЦК. на партията да се започне подготовка на въоръ
жена борба, да се създават партизански отряди и бойни групи, 
да се събира оръжие, да се правят саботажи, да се организира 
отпор срещу изземването на храните и добитъка на селяните, 
а също така да се разобличава пред народа противонародната 
политика и продажността на царско-фашисткото правител
ство, да се разобличава хитлеристката пропаганда и да се под
държа духът на народа и пр.

Обсъждайки информацията наред с другите въпроси, в 
изпълнение указанията на ЦК ние решихме да създадем пар
тизански отряд. За целта излезлите вече в нелегалност другари 
да се съберат в една чета. С това решение се постави началото 
на организационното изграждане на Разложкия партизански 
отряд.

В него отначало влизаха: Иван Козарев, Никола Рачев, 
Кръстю Стойчев, Костадин Катранджиев и Крум Радонов. 
Никола Парапунов също беше нелегален от 22 юни и извикан 
от ЦК в София. Ние очаквахме, че той ще получи задача най- 
малко в мащаба на окръга,и го считахме свой ръководител.

Това имаше пряко отношение към решаването на въпроса 
с моето положение. Затова казах: „Значи, въпросът е решен. 
Още тази нощ аз излизам с пушка и раница.“ „Да, още веднага 
и вече заедно с Козарев“ — потвърдиха и двамата.

След това решихме някои практически въпроси по свърз
ването ни. Дадохме си и псевдоними. Кръстю стана Станю, 
Рачев — Цветко, аз — Славко, Ал. Пицин — Симо, а Иван 
Козарев — Горан. (Но впоследствие той не си хареса името 
и го смени с Добре, а след това с Балкан.) След като си угово
рихме нови срещи, се разотидохме. Н. Рачев и Кр. Стойчев — 
към селата от Припеците, а ние тримата — към Банско. 
Същата тощ аз изнесох от нашата къща раницата си и две пушки, 
една от която дадох на Ал. Пицин да я скрие и да си му е го
това.
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Решението на ЦК се посрещна с възторг от комунистите 
и комсомолците от Банско, с които се срещнах още на другия 
ден. Ние всички очаквахме обрат в хода на войната и реши
телни битки против фашистката власт и германците у нас. 
Затова съзнанието ми непрекъснато беше ангажирано със зада
чите и перспективата на партизанския отряд. Искаше ми се 
той бързо да се разрасне и да се превърне в сериозна бойна сила, 
с която да се съобразяват всички и на която да се опрат пар
тията и народът. Считах за правилно, че трябва да обявим за 
създаването на партизански отряд и написах позив в стила 
на народна песен, която народът да запее.

Среща
с Никола Парапунов

На 28 или 29 юли вечерта Александър Пицин ми каза, че 
трябва да отида на църквището „Св. Троица“ близо до Разлог 
за среща с човек, идващ „отгоре“. Много време не ми оставаше, 
затова, след като го помолих да оправи обърканите ми срещи 
с Иван Козарев, заминах.

„Кой ли ще бъде този човек „отгоре“ и дали го познавам?“— 
мислех си аз и наум изреждах имената на тези, с които вече 
се бях срещал. „Но който и да е той, едно е важно, че назряват 
бързо решителни събития, щом като Рачев дойде отгоре. Па
рапунов е там и въпреки това и друг идва отгоре.“ Тези мисли 
ме караха час по-скоро да се срещна с този другар.

Изпотен от бързането, влязох на завет в развалините на 
църквището и от време на време се изправях да погледна на
около. Осветеното от луната без всякакво дръвче поле изключ
ваше вероятността за объркване или за внезапно появяване 
на когото и да било.

Точно в уречения час откъм север се показа човешки 
силует. Стъпките му по изсъхналото стърнище бяха твърде 
шумни и се чуваха в нощната тишина отдалече. Той засвири 
с уста „Абре, Кольо“. Аз побързах да му отговоря и излязох 
да го посрещна. И може би загцото очаквах да видя него, още 
от около 20 крачки познах, че този човек, „идващ отгоре“, 
бе Никола Парапунов.
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След здраво ръкостискане и кратка, но задушаваща дру
гарска прегръдка и възбудени възклицания и въпроси, как- 
вито могат да се зададат между другари, които не са се виж
дали повече от 8 години и отново се срещат като бойци на 
партията, ние се отправихме през полето към Банско. Нощта 
доизкарахме на нивата на Йончо Динков (Колчагов) в мест
ността „Пунчова ливада“, където той беше със сина си Ди
митър и имаше завивки. А сутринта отидохме при нашата 
нива, защото се бяхме уговорили с майка ми да дойде там 
да бере тютюн и да ни донесе храна.

Както по ходенето му през нощта, така и по вида му през 
деня стана ясно, че продължителният затворнически живот 
беше оставил своя отпечатък върху Парапунов. Нямаше го 
оня жизнерадостен и пъргав като катеричка Колю. Стори ми 
се, че бяха помръкнали и онзи младежки жар и ентусиазъм, с 
които аз винаги свързвах неговия образ. Това мое първо впе
чатление безспорно беше подсилено и от тежкото негово стра
дание от малария. Но то впоследствие се измени.

Парапунов също ме информира за решенията на ЦК. 
Той се беше срещнал предишната вечер и с другарите Рачев 
и Стойчез на съвещанието в Бачевско землище. Там в пълна 
бойна готовност — с карабина, пистолет, бомба, раница, плат
нище, винтяга й електрическо фенерче — е бил и старият 
партиен деятел Костадин Катранджиев. В резултат на тази 
среща в началото на септември излезе бачевската група. От 
тях Парапунов се беше информирал за нашата среща и ре
шение. Той ми съобщи, че съм утвърден за военен ръководи
тел1, а Н. Рачев — за политически ръководитеч на Разлож- 
кия партизански отряд.

Споделих с Парапунов своите мисли и му прочетох съста
вения от мене позив-песен. Той го хареса, но каза: „Нашата 
задача за сега е без излишно да се показваме, да се заемем 
с разясняване на решенията на ЦК на партията, с укрепването 
на партийните организации във всички селища, с изгражда
нето на бойни групи, с привеждането в известност на налич
ното оръжие и с набавянето на ново оръжие.“ При тази поста
новка позивът не беше разпространен. А впоследствие обста
новката се влоши и забравих за него.

1 Под военен ръководител ние тогава разбирахме лице, което съче
таваше в себе си командуваието на отряда, организирането и ръково
денето на действията на бойните групи, отчета и набавянето на оръжие.
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Н. Парапуиов трябваше да замине за гр. Неврокоп (сега 
Г. Делчев), за да проведе и там решението на ЦК. Виждайки 
състоянието му, предложих да замина за Неврокоп аз, а той 
да ме изчака в Банско и да се лекува, докато се върна. Но той 
не се съгласи.

Вечерта тръгнахме за Банско. Но започнаха пристъпите 
па маларията и ние едва се домъкнахме до къщата на дядо 
Марко Ковачев, където нощувахме и денувахме на следва
щия ден.

Александър Пицин ни каза, че по всички пътища и пътеки 
от Банско през Добринишко землище за Неврокоп има засади, 
за да заловят или убият Иван Козарев, което до голяма степен 
беше вярно. Затова решихме да минем през Папазгьол като 
туристи и оттам през Кременския чарк.

Най-напред отидохме в местността „Шилигарника“ при 
комсомолците от Банско. Там спряхме на почивка. Парапунов 
вече се беше съгласил аз да замина за Неврокоп, но като си 
почина добре и се посъвзе, реши да тръгнем заедно.

На другия ден още в тъмно ние поехме по пряката пъ
тека. За всеки случай обходихме хижа ,.Демяница" покрай 
реката и излязохме на пътеката за Валявипа.

Стигнахме Кременския чарк. Оттам трябваше да вземем 
човек, който да ни води към Неврокоп. Такъв човек беше 
Благо Джугданов. Той работеше като приеман на дървен ма
териал. Иван Козарев беше водил вече с него неколкократно 
разговор и го беше завербувал. Бащата на Благо беше обесен 
от македонските фашисти през 1925 г. На Благо можеше да 
се вярва и да му се възлагат отговорни задачи.

В кооперативната дъскорезница на Кременския чарк 
работеха тогава като банцикари и другарите Мито Михайлов 
и Славчо Ергин от с. Добринище и като чаркчия Стоян Зотев 
от с. Белица. Мито Михайлов извика председателя на гор
ската кооперация Михаил Кобаков и уговорихме да ни даде 
за водач Благо Джугданов.

Почивката в Пирин се отрази благотворно. Парапунов 
вече се чувствуваше по-добре. На другата вечер ние потег
лихме за Неврокоп и на разсъмване стигнахме близо до града. 
Благо Джугданов ни остави в гората над с. Борово и отиде 
в града да съобщи на другарите. Още около обяд при нас дойдоха 
секретарят на околийския комитет Трифон Ключков, секре
тарят на околийския комитет на РМС А. Узунов, младежът 
Георги Кънчев, който беше минал в нелегалност, а след това 
и други другари.
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Това време съвпадна с Драмските събития, за които се но
сеха чудовищни слухове. Лз даже подканих Парапунов да 
бързаме, за да не би да се получи „ехо“ от тези събития и у нас, 
на което той се поусмихна и рече: „Много си нетърпелив.“

Тук наред с информацията и задачите, които постави 
Парапунов, ние се договорихме с другарите да съберат или да 
закупят колкото се може повече пушки и друго оръжие, как- 
вото според тях имало много в населението около укрепената 
линия „Метаксас“, а и още несъбрано и разхвърляно по самата 
линия. А ние ще намерим средства и ще отидем да го вземем. 
На другия ден надвечер се върнахме по същия път.

Минавайки пред с. Брезница, Благо Джугданов се отби 
в селото да види свой познат. Ние продължихме и на края 
на селото съвсем неочаквано се срещнахме с един горски стра
жар, един селянин и двама не по селски облечени мъже. Те 
ни изгледаха учудено, но нищо не ни казаха. Ние бързо се 
скрихме зад завоя на десетина крачки, за което ни помогна 
и току-що настъпилият мрак, и се спряхме да изчакаме Благо.

„Това са полицейски агенти, които се смутиха от внезап
ната ни среща и не съобразиха какво да правят или се изпла
шиха“ — споделихме си ние. А по сведение на другарите та
кива агенти под формата на туристи ходели и по тези места 
да търсят Иван Козарев. Обезпокоихме се за съдбата на Благо. 
А той се бавеше.

В това време оттатък реката се чу шум. Хора бързаха на
горе. Ние помислихме, че това може да са същите хора и се 
опитват по друг път да ни изпреварят, да излязат на пътя ни и 
да ни устроят засада. Затова, без да дочакаме Благо, забързахме 
и ние. Заваля дъжд със силен студен вятър. За да се стоплим, 
влязохме в една гъста и висока папрат над пътя и на смени 
почти до сутринта спахме и чакахме да мине Благо.

Малко преди да се съмне, поехме по пътя нагоре и скоро 
навлязохме в гората. Някъде близко до местността „Харами- 
бунар“ видяхме група горски работници. Пред тях се предста
вихме за туристи и попитахме за пътя към хижа „Велебит“. 
Тръгнахме по показания ни от тях път и малко по-нагоре 
свихме вдясно и спряхме да денуваме при една изоставена от 
горските работници колиба с намерение вечерта отново да 
слезем в Кременския чарк и да разберем какво е станало с 
Благо.

След малко се чу кучешки лай и по следите ни дойде лов
ното куче на Благо. Но ние не го бяхме виждали и не знаехме, 
че е негово. То ни видя, спря се и веднага се върна назад.
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— Това да не е полицейско куче? — каза Парапунов 
и двамата наострихме уши. Преместихме се на около 50 крачки 
встрани на по-удобно за наблюдение място. След около поло
вин час капналият от умора Парапунов заспа дълбоко, а аз 
дежурех и му набрах чудесни звоници1, каквито около нас 
имаше в изобилие.

Някъде към 9 часа чух, че пращят миналогодишните 
сухи стебла на малинажа, който започваше на около 30 40 мет
ра под нас. Някой бавно се приближаваше.

Събудих Парапунов. Въпреки заглъхналите му от хи
нина уши и той ясно чу стъпките. Той остана на място да пази 
да не би някой да дойде отзад, а аз допълзях към падналото 
напреки дърво в горния край на малинажа. Показах само 
главата си над дървото, насочих пистолета към мястото, от 
където преди се чуваше шумът, и напрегнато зачаках. Отново 
запращяха сухите стебла и се разлюляха малиновите храсти. 
И какво да видя. Един глухар протяга шия и кълве зрелите 
малини. Тогава реших и гръмнах. Глухарят се заперпели в 
малинажа.

Изстрелът свърши двойно полезна работа. Първо, уби 
глухаря и, значи, ще опитаме и глухарско месо. И, второ, 
Благо, който бил тръгнал дани търси по следите, които сме ос
тавили по мократа земя, веднага ни намери. Оказа се, че и той 
бе изкарал нощта в една слама недалеч от нашата папрат и 
след разсъмване тръгнал. И като видял нашите следи, по
бързал да ни настигне. След като проверил, че не сме се обаж
дали в Кременския чарк, взел кучето и тръгнал да ни търси.

Вечерта отидохме в Кременския чарк да се срещнем с 
групата работници нашенци, а следващата нощ на разсъмване 
отново се върнахме в местността „Шилигарника“. Младежите 
под ръководството на Милка Молерова набраха боровинки 
и ни свариха компот. След това дойдоха на разговор при нас. 
Парапунов им разясни какви задачи стоят пред партията, 
ремса и всички трудещи се — борба против въвличането на 
нашата страна в престъпната война срещу Съветския съюз, 
против ограбването на нашия народ и пр.

Докато траеше разговорът, забелязах, че Парапунов 
старателно крие единия си крак. След като младежите си оти
доха, видях, че долната част на обувката му отпред се е от
къртила и кракът му е в кръв. Така той беше пътувал цялата

1 Диви ягоди.
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нощ. Явно, въпреки болките той не е искал да ми каже, за да: 
не даде пример на огъване пред трудностите.

Да другия ден изпроводих Парапунов към Разлог и се 
върнах да се срещна с другарите Рачев и Козарев.

През времето на нашето отсъствие Кр. Стойчев и Н. Рачев 
провели и една конференция в местността „Торици“, Белишко 
землище, на която присъствували делегати от основните села 
в околията, и избрали околийски комитет на партията в със
тав: Кр. Стойчев, Н. Рачев, Кр. Радонов и легалните Георги 
Хаджииванов и Иван Досев. Но Парапунов не утвърди този 
начин на създаване на ръководства и зада гозаконспирира по- 
дълбоко, кооптира околийски комитет. С цел да не се съсре
доточава в едни ръце политическото и военното ръководство, 
аз останах само военен ръководител. Но въпреки че офици
ално не бях член на ОК, получавах задачи и работех като- 
такъв.

Мерки
за въоръжаване

Партийните ръководства и особено тези в приграничните ра
йони пропуснали възможността веднага след напускането 
на укрепената линия „Метаксас“ от гръцката армия да съберат 
изоставеното оръжие. Но веднага след нападението на хит
леристката армия срещу Съветския съюз областният комитет 
на партията дава указания за издирване на изоставено 
и за закупуване на намерено и укрито от населението оръжие.

С тази цел за Светиврачка и Петричка околия заминава 
Никола Калъпчиев. А на неврокопския околийски комитет 
на партията тази задача постави Никола Парапунов.

Наред с организационната работа и с разясняване реше
нията на партията главното наше внимание беше насочено 
към въоръжаване. Околийският комитет разви голяма дей
ност по набирането на средства за закупуване на оръжие. 
Почти не остана комунист в Разложка околия, който да не 
беше дал пари за пушка според цените, които определиха нсв- 
рокопските другари. А в някои селища, като Якоруда, Бан
ско, Разлог и Белица, другарите дадоха много повече пари.
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В началото на месец септември заедно с Никола Рачев 
с около 200 000 лв..събрани от комунистите, тръгнахме за 
Неврокоп със задача да вземем оръжието, което съгласно ука
занията на Парапунов трябваше да бъде събрано.

Пътувахме през Горния дервен (пътя непосредствено 
в полите на Пирин) и отново трябваше да отидем в Кремен- 
ския чарк и да потърсим помощта на Благо Джугданов, който 
стана наша постоянна връзка с Неврокоп.

Когато стигнахме, Рачев остана да почака на баира над 
самия чарк, а аз влязох в колибата на пазача. Нашенците 
банцикари бяха си отишли. Там намерих Благо Джугданов, 
Илия Попангелов и още един местен човек. С Илия ние бяхме 
съученици от прогимназията и веднага се познахме, но не се из
дадохме поради присъствието на другия човек. А за Благо аз бях 
„непознат момък, който търси работа“. Той ми каза, че е съоб
щил на Коста Диклиев, касиер-счетоводител на кооперацията, 
че ще дойдем, и той изразил желание да се видим, затова ще 
дойде днес.

Тъй като вътре беше Илия, аз се поотпуснах на леглото 
и задрямах. В просъница чух, че говорят хора. Беше дошъл 
Коста Диклиев с един горски — в миналото човек на фашист
ката ВМРО, а сега на полицията. Коста Диклиев проговори 
нещо с Благо отвън, а горският влезе в колибата. Видях го, 
но се престорих, че спя. Той ме погледна подозрително, после 
погледна Илия и попита:

— Кой е този?
- Не го познавам. Търси работа — отговори Илия.

В това време на вратата се показа и К- Диклиев. Уж 
събуден от разговора, махнах ръката си от очите, станах и без 
да обръщам внимание на горския, поздравих Диклиев и го 
попитах:

— Вие ли сте председателят на кооперацията?
— Не, аз съм касиер-счетоводителят — отговори той и 

на свой ред попита: — Вие ли търсите работа?
— Да. Искам да наема амбалажа.
— Колко ще искате на кубик? — И като чу отговори ми, 

отряза: — Не! Скъпо е. Ние никога не сме плащали толкова.
— Това е вярно. Но лани сланината беше 50 лева, а сега е 

120—150. Всичко е поскъпнало — и като посочих горския, 
подметнах: — Я попитай човека! Той и лани е получавал 
1500 лв. заплата и е свързвал някаксн двата края. А сега?

— Право е — каза горският.
К. Диклиев явно се стремеше да ме изведе, да ме отдели и за-
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това много настояваше да видя машините, които били „много 
хубави“ и сме щели да изкараме „много големи надници“.

— Видях ги — уж упорствувах аз, но все пак излязох, 
за да се видим насаме с него.

— Защо правиш така? — ме упрекна той.
— Нищо, така е по-добре. Ти сега трябва да намериш пре

текст и да изпратиш Благо до Неврокоп.
Разговорът ни отново мина на предишната тема, тъй 

като горският идваше към нас. Но все таки Диклиев успя 
да ми каже, че ще изпрати Благо към селата Брезница и Кор
ии ца уж да търси изгубеното ловно куче на народния пред
ставител Славков от Неврокопско. Сбогувах се и дадох 
„адреса“ си в Якоруда да ми съобщятдали председателят се 
съгласява на предлаганата от мене цена. Но Диклиев ми каза:

— Хич недей очаква от председателя. Аз плащам парите и 
аз ти казвам, че той дори и да се съгласи, ще търся други, които 
да свършат работа по-евтино. — И махайки небрежно с ръка, 
с което демонстрира пред горския, че повече няма да разго
варя с мене, се обърна към Благо.

— Благо бе, ти така и не потърси това куче. Научих, 
че минало някъде към Корница.

— Ами как да отида? Кой ще ми гледа работата? Кой ще 
ми плати надницата?

— Па пиши му една-две надници. Толкова вече коопера
цията ще закъса. Па нали и ако си е тук, пак ще му платиш? — 
намеси се горският. — За народния представител е. Не е 
за кой да е.

И. . . Коста Диклиев се „съгласи“. Аз това чух, вече за
вивайки по пътя нагоре.

Всичко се нареди много добре. Благо си имаше солидно 
алиби. В случай на нужда той можеше да удостовери къде 
и защо е тръгнал и да каже, че сме се настигнали на пътя. 
Само Коста Диклиев не можа да си поговори с мене, а с Рачев 
въобще не се видя.

Договорихме се Благо да тръгне веднага и да преду
преди неврокопските другари сутринта да ни срещнат извън 
града, а ние да тръгнем рано с оглед да бъдем там към 8 часа.

Пристигнахме навреме до уговореното място, но там нито 
имаше някой, нито пък дойде някой след това. За да не правим 
впечатление, че чакаме, решихме да легнем на една гола ли
вада над пътя, та ако дойде някой, да ни види. Ако пък ни види
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някой случаен или лош човек, да не му се покажем подо
зрителни. Така и направихме, но се отпуснахме и заспахме.

По едно време чух глас:
— Кои сте вие?
Седнах и се престорих на още сънен. Едип полицай стоеше 

пред нас, а други трима бяха на пътя и гледаха към нас. При 
тях стояха и трима помаци ( навярно арестувани, които ги ка
раха за Неврокоп).

— Туристи сме. Тръгнали сме на панаир1 — казах лениво 
аз и като си погледнах часовника, добавих: — Време е — и 
почнах да обувам обувките си. Същото направи и другарят 
Рачев, но измърмори, че още е рано. Останалите полицаи, 
навярно като чуха, че поведохме разговор (пък и фактът, че сме 
легнали на гола поляна край пътя, едва ли е събудил някак
во подозрение у тях), си тръгнаха.

Полицаят, който беше при нас, ни покани да вървим за
едно. Но като се обърна и видя, че другарите му са отминали, 
смутено заповтаря: „Та почивате си, а? Почивайте си, почи
вайте си!“ — и подсвирквайки си някаква песен, забърза след 
тях. Видял ли беше нещо гой? Подозрял ли беше нещо, не зная. 
Но отдалечаването на другарите му го изплаши.

— И тоя го прекръсти господ, та се сети да си иде. Иначе 
нямаше как. Щеше да яде куршуми — избоботи другарят 
Рачев.

Ние нарамихме рапиците и тръгнахме уж към Неврокоп. 
След като дойдохме до рекичката, свихме встрани и се укрихме, 
за да почакаме още малко с надежда, че поне Благо ще дойде 
да ни каже какво е направил. И не се излъгахме. След около 
половин час отдолу по пясъка дойде членът на ОК на парти
ята Владо Пенков с раница, пълна с храна.

Вечерта другарите ни настаниха в квартирата на един 
зарзаватчия, а на другата вечер — у другаря Ангел Папалезов. 
След няколко дни брат му Стефан с магаре ни изкара раниците 
з тяхната царевица южно от пътя за Мусомище.

В Неврокоп проведохме много срещи както между хо
рата на панаира, така и в квартирите на някои другари. 
От всичко стана ясно, че другарите не са изпълнили да
дените им от Н. Парапунов указания и не бяха извършили 
никаква подготовка. Трифон Ключков, въпреки че сам беше

1 Тогава в Неврокоп на 7 или 8 септември се откриваше панаир, 
който ние използувахме, за да се движим по-спокойно.
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ходил към укрепената линия „Метаксас“, не беше организирал 
събирането или закупуването на оръжие от населението, 
а само беше опитал да възпламени снаряди без запалки и без 
гилзи, каквито на купчини се валяха около артилерийските 
позиции.

Тогава ние поискахме да ни свържат с местните другари 
и отидохме да търсим оръжие по самата линия и от хората. 
Премахването (във връзка с панаира) на някои полицейски 
ограничения, като задължението хората да имат издаден 
от околийския полицейски началник открит лист, ни улесня
ваше да се придвижваме и да се срещаме с другарите.

Другарите от ОК ни свързаха с Кръстю Спириев — се
кретар на партийната организация в с. Лъки. Когато отидохме 
в селото, разбрахме, че и тамошните другари, със съвсем малки 
изключения, не са се възползували от възможността веднага 
след разгромяването на гръцката армия да се снабдят с оръ
жие. Някои даже разправяха, че оръжието още не е събрано. 
Затова поискахме водач, за да отидем на линията и по селата, 
и Кръстю Спириев ни даде Коста Къшев.

На вълка 
в устата

Цял ден ходихме по гръцката укрепена линия „Метаксас“, 
по склоновете на Черна гора, над селата Каракьой и Таралис. 
Влизахме в дълбоките до 50—60 метра циментови подземия, 
поглеждахме през амбразурите и цъкахме: „Как са могли 
гръцките войски да изоставят без бой тази паяжина от желе
зобетонни укрепления, дебелината на които достига до 2 
метра!“ Но учудването отстъпваше място на непреодолимото 
ни желание да погледнем и в най-затънтените ъгълчет а на ук
репленията и окопите, та дори и в храстите, дано намерим 
някоя пушка, картечница или сандък с бомби. Такива, както 
някои ни уверяваха, едва ли не се валяли по земята, захвър
лени от възмутените от страшното предателство на команду- 
ването гръцки войници. Но усилията ни бяха напразни. Освен 
патрони и пълнители за най-старомодните гръцки картечници 
и снаряди без запалки там нямаше нищо друго.
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Най-после решихме, че и да е имало захвърлено оръжие, 
то навярно отдавна е събрано и укрито от местното население 
и че трябва да се свържем снето и да закупим укритото оръжие. 
Затова отидохме най-напред в с. Каракьой. То се оказа пусто. 
Само една жена се показа през прозореца и ни обясни, че те 
скоро са се заселили и са сами, но в съседното село 'Гаралис 
имало повече хора.

Ние отидохме в с. Таралис на мръкване и на улицата 
ни наобиколиха новите жители на селото. Повярвали в окон
чателната победа на хитлеристките войски, някои от тях се 
бяха върнали в родните къщи, а други бяха дошли не без уми
съл да завладеят хубави къщи и имоти. По техни сведения 
от старите жители беше останал само един грък без семей
ство. Всички ни разпитваха и сами охотно ни разказваха 
много неща. Но въпреки своята словоохотливост те нищо не 
ни казаха за полицията, която беше дошла в селото.

■ Влязохме в единствената, но голяма и оживена кръчма. 
В нея заварихме около 15 полицаи, които бяха дошли от по
лицейския участък в Зърнево. Началникът им съставяше 
някакъв протокол за крава, която настъпила необезвредена 
мина и била убита

Като видяха, че влизат непознати хора, полицаите ста
наха, а началникът веднага ни запита кои сме и поиска да се 
легитимираме. Никола Рачев с присъщото му в такива слу
чаи хладнокръвие каза, че сме били на панаир в Неврокои 
и сме дошли за един ден да видим укрепената линия,и спокойно 
показа истинската си лична карта. Но аз нямах никаква карта. 
Сще когато ми беше издаден задграничният паспорт през 
1938 г., полицията ми я беше взела.

Няма да скривам, че се изплаших много. Така глупаво 
сам влязох в устата на звяра още в началото на въоръжената 
борба. От това положение имаше два изхода или веднага 
да измъкваме пистолетите да стреляме и да се опитаме 
да избягаме, или използувайки положението, че там никой 
не ме познава, да се опитаме да ги заблудим, а до пистоле
тите да прибегнем само ако се опитат да ни обискират. В 
такива моменти човек мисли и решава бързо. Освен това с 
хладнокръвието си Рачев просто ми внуши решението. Аз въз
приех поведението на човек, който пет пари не дава, че е 
арестуван и отговаря с пренебрежение.

— Нямам лична карта — отговорих аз на поканата на 
началника да се легитимирам.

— Как така може без лична карта — каза той, — до вчера
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за тука се искаше и открит лист, а вие сте и без лична карта.
Тръгнах по туристически и я забравих в костюма си 

в Неврокоп.
— Тогава съм принуден да ви арестувам!

Нищо! Нали ще ме откарате в Неврокоп. На мене и без 
това пътят ми е нататък.

Ще те откарам, но през Зърнево.
Таман ще видя и Зърнево.

Демонстрирайки големство, полицейският началник се 
зае да си довърши работата с протокола, като че ли искаше да 
каже: „Заради тебе не си заслужава да си прекъсвам работата. 
Ще те видим после.“ Побързах да заема място на една маса, така 
че зад мене да няма никой, и продължавах да се правя, че малко 
ме интересува фактът, че съм арестуван. Срещу мене на дру
гата маса веднага седна един полицай и не ме изпускаше от 
очи.

В този момент някой влезе в кръчмата и рече: „Кой раз
бира от касаплък? Един вол е боднал една коза и й е разпрал 
корема. . .“ Рачев каза „Аз разбирам“ и без да обръща внимание 
никому, излезе веднага. Тази свобода в държанието му ни по
магаше по-лесно да заблудим полицията. От друга страна, 
дори и те да се досетеха, че сме партизани, фактът, че той се 
намираше вече отвън, можеше да ги респектира.

След малко видях, че полицейският началник подписа 
протокола и с маниерничене завиваше капачката на автоматич
ната си писалка. Прибирайки писалката в джоба си, той се 
обърна към мене, навярно за да продължи прекъснатия раз
пит. Аз обаче също станах и го изпреварих с въпрос:

Има ли в това село телефон? — като предварително 
знаех, че няма.

— Не. Защо ви е?
— А вСтарчища? — продължих да разпитвам аз. Старчища 

бе селото, през което трябваше да минем на път за Зърнево.
— В Старчища има. Защо ви е телефон?
— Искам да се обадя.
— На кого да се обадите?
— На Манов - по-тихо, доверително казах аз, но това 

чуха и полицаите. А Манов беше околийският управител в 
Неврокоп и зърневският участък му беше подчинен. С него 
се познавахме добре и бяхме не само политически, но и лични 
врагове, така че ако той знаеше, че съм арестуван, щеше, както 
казват в нашия край, „бос да дотърчи за мене“.
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Тази хрумнала ми хитрост веднага измени обстановката. 
Полицейският началник видимо се смути и ме попита:

Вие познавате ли се с господин Манов?
— Аз съм му шурей, брат на жена му — тихо и с лека ус

мивка отговорих и без повече въпроси обясних, че съм спал 
у господин Манов и че костюмът ми, в който е останала и лич
ната ми карта, е у него.

Полицейският началник почна да се тюхка. Как съм могъл 
да забравя легитимацията си! Наистина за службаш не беше 
много приятно да арестува шурея на началника си. Тогава 
започнах да го „успокоявам“.

- Не се тревожете! Гледайте си службата. Аз съм си ви
новен. Аз и без това съм в отпуск, пък и не съм виждал Зър- 
нево.

Полицейският явно искаше да излезе от това неприятно 
положение. Хем му се искаше да засвидетелствува своето ува
жение към шурея на началството, хем беше вече казал, че 
ме арестува. Пък и да не беше казал това, всички хора в 
кръчмата щяха да помислят, че той трепери пред началника 
си, затова се обърна към селяните:

Абе, няма ли някой да познава този човек?
Аз го познавам — обади се един от тях. Това беше др. 

Коста Къшев от с. Лъки, който преди това ни водеше, но в 
селото и в кръчмата беше влязъл след нас.

Откъде го познаваш?
— От запаса. Той ми беше взводен командир в 39-и полк - 

спокойно излъга той, въпреки че не ми знаеше дори и името, 
нито пък беше чул как съм се назовал пред полицията.

— Ха така де! Хайде редете масите да вечеряме! за
радван каза началникът.

В този момент се върна и Н. Рачев и подаде на кръчмаря 
дреболиите от козата да ги изпече.

Масите бързо се разместиха и съединиха. Започнаха да 
сервират вечеря за полицаите. Ние като „драги гости“ ядохме 
и пихме от приготвеното за тях. Въпреки протестите на по
лицейския началник Рачев накрая поръча по едно кафе, 
за да покажем, че и ние имаме пари и не сме дотам използ
вачи.

През цялото време говорихме за укрепената линия „Ме- 
таксас“ и станалите около нея събития. След това преминахме 
на ловна тема. Полицейският началник каза, че по Черна гора 
имало много глигани и предложи услугите си да ни организира 
лов.
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— Ами пушки? — запитахме ние. ,
Лесна работа — каза той, — аз ще ви намеря.

Уговорихме се. Той ни отстъпи определената за него стая 
в къщата на кръчмаря и отиде да спи в помещението на поли
цаите, като обеща, че сутринта рано ще дойдат да ни събудят. 
Ние ги изпратихме на 50—100 крачки и се върнахме в кръч
мата.

Кръчмарят, който беше участвувал в македонското на
ционално-революционно движение, беше разбрал всичко. Тон 
беше във възторг от държанието ни, тупна ни силно по раме
нете и каза „Ашколсун бе, мъжаги!“ и изпрати по адрес на 
жандармите своята благословия. След това, подозирайки, че 
намерението ни е да се възползуваме от случая, за да се въо
ръжим от полицаите, ни посъветва:

Не ви требува, момчета! Идете си со здраве, къде сте 
тръгнали!? Две пушки ке си найдете секога.

Той ни посочи откъде се влиза при него, за да не ни виждат 
хората. Ние метнахме на гръб раниците и си заминахме за 
Неврокоп.

Въпреки че бяхме предварително почти убедени, че не 
може по този начин да намерим оръжие, след няколко дни 
пак организирахме заминаване. Този път аз с другаря Яне 
Диманчев — отново към селата Лъки, Гайтаниново, Тетово, 
Тарлис, а Рачев с Тодор Папалезов—към Зърнево, като главно 
разчитахме на техните връзки с тези райони. Но се оказа, че 
другарите не само бяха проспали времето си и не бяха събрали 
оръжие, но и че не бяха особено добре свързани с хората от 
тези райони, в които безспорно имаше оръжие.

Наред със срещите с другарите от Тешово и Лъки, на 
които ми дадоха само една бомба, ние с Яне Диманчев отново 
обиколихме някои укрепления в по-затънтените места и на
мерихме един сандък с пушечни бомби. Но те не можеха да ни 
послужат.

Когато ходихме но укрепленията, на открито ни застигна 
силен дъжд и ни измокри до кости. Влязохме в един бункер 
и напалихме огън. Но вътре ставаше силно течение и ние и 
двамата простинахме. Още на другия ден почнах да се дера от 
кашлица, която още повече се усили вечерта през време на сре
щата с другарите от Тешово.

Върнахме се в Лъки.
На другия ден прекарах на припек в една папрат, където 

другарите от Лъки бяха на лов и отново се срещнахме. А ве
черта по пряка пътека над с. Ляски се завърнах в Неврокоп.
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В къщата на Ангел Попалезов под грижите на майка му и 
жена му престанах да кашлям. Затова пък им се отплатих с 
въшките, които им донесох. Тук изчаках да се завърне и 
Н. Рачев. Неговото второ отиване също беше безрезултатно.

В Неврокоп останахме още няколко дни. Направихме още 
срещи с другарите. По тгва как бяха изпълнени указанията 
на Никола Парапунов и как въобще се организира изпълне
нието на всички задачи, ние се убедихме, че въпреки предаността 
си Трифон Ключков не може да ръководи успешно околий
ската партийна организация. Затова, без да му казваме, ние 
го отстранихме и кооптнрахме др. Иван Гулев за секретар на 
околийския комитет на партията. На връщане взехме с нас и 
др. Георги Сивков от Горна Джумая, който се върна нелегално.

Никола Парапунов утвърди нашето решение и промените, 
които направихме в партийното ръководство в Неврокоп.

През август в отряда се включи и завърналият се от 
интерниране Асен Лагадинов. Това много ме зарадва, за- 
щото и с него също ни свързваше предишна близка дружба.

Още през 1935 г., едва 16-годишен, той беше, както казват 
у нас, „попраток“ на Георги Стефанов (Аврамов), тогава ръково
дител на партията в Разложко. Твърде слабичък, той из
глеждаше още малко момченце, но вършеше сериозна, отговорна 
работа. Спомням си, че веднъж на път за Разлог го срещнах, 
яхнал на голо един от конете на баща си.

— На тебе ще си ти кажат в Разлог, ама да ти кажа и аз — 
и ми предаде парола за околийската партийна конференция 
в „Св. Троица“ и указанията на Георги Аврамов. След това 
продължи пътя си за Добринище, за да съобщи и на Иван 
Коз а рев.

След провала през есента на 1935 г. той беше единственият 
другар от Разлог, с когото се срещах и чрез когото търсех и 
други другари от града.

През всичкото време Асен беше най-активният и най-авто
ритетният младежки деец в града. С неговата дейност са свър
зани редица младежки инициативи и прояви и особено про
явите на работническата младеж в горската трудово-произ
водителна кооперация „Джннджерица“.

По-късно, през 1938 г., стана печатар в София. Тук 
в дружбата си с по-подготвени софийски другари той израсна 
политически твърде много. Преди да замина да се уча, се срещ- 
щах неколкократно с него. Той сподели с мене, че работи и се
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среща с много добри другари, от които има какво да се научи. 
От тях си спомням само Йордан Милев.

В протестната акция против Мюнхенския диктат срещу 
братска Чехословакия участвувахме заедно. В станалата 
схватка с полицията пред Народния театър него го хванаха. 
Но той пъргаво, като котка, се изви, отскубна се от полицая и 
избяга в множеството.

Ходихме заедно и на организираната тогава изложба у 
нас на съветската книга. Около входа ние помолихме един 
съветски другар да ни даде някои книги. Той ни каза, че им е 
забранено, но ако ние си вземем сами те няма да се сърдят. 
Книгите бяха изложени в стъклени витрини. Тогава заедно с 
група студенти се пълнихме около една витрина и уж без да 
искам, с лакет счупих стъклото. Но не ни се удаде да вземем 
нито една книга, тъй като този трик не беше нов и наоколо 
имаше много полицейски агенти, които бдяха. Те веднага 
застанаха пред счупената витрина.

В началото на септември 1941 г. беше излязла и бачев- 
ската чета — заедно с Костадин Катранджиев пет човека. Така 
ние вече имахме немалко сили, за да можем да проведем и 
някои бойни акции. Но ние отново обикаляхме селата, за да 
укрепваме партийните организации, да образуваме бойни 
групи, да издирваме оръжие и да изграждаме яташка мрежа, 
да поддържаме духа на народа. На няколко пъти се съби
рахме заедно и пак се разделяхме по организационна работа.

Считайки партизаните като войници в тила на противника 
и, от друга страна, че скоро ще се получи обрат във войната, 
ние проявихме нетърпение и настоявахме поне част от отряда 
да започне бойни действия. По-конкретно аз с Козарев и ба- 
чевската група да останем около Предел. Имаше сведения, 
че там от време на време минаваха германски камиони с офи
цери и войници, които ние трябваше да унищожаваме.

Другарят Иван Козарев беше изпратен в бачевската група. 
Но не след много време дойде първият сняг, който както ви
наги не се задържа повече от 1—2 дни. Старият и болен дру
гар Костадин Катранджиев беше устроен на зимуване отначало 
в Разлог, след това в Белина, а по-късно в къщата на бай Петър 
Крънчев от Разлог и Деньо Цеклеов от с. Баня в махала 
Краище. Останалите бачевци, които отначало правеха твърде 
революционни изказвания, след като заваля първият сняг, се 
разколабаха, изоставиха сам Иван Козарев и се легализираха.

След два дни аз отидох към тях. На уговорената среща 
в с. Годлево дойде само Иван Козарев. Той ми разказа за слу-
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чилото се. Като опитен конспиратор той не отиде на мястото, 
където го бяха изоставили (една пещера), да си вземе багажа. 
Ние останахме да денуваме в Гьорковата плевня на края на 
селото, а годлевски другари отидоха да вземат багажа.

Условията, при които работехме в нашия край, бяха осо
бено сложни. Буржоазията, останките от фашистката маке
донска организация и голяма част от въздигащата се дребна 
буржоазия и лумпенизираната част от населението бяха по
беснели. Те хвалеха до прегракване Хитлер и неговата армия 
и политиката на фашисткото българско правителство за „осъ
ществените мечти на българския народ за велика България“ 
и бързаха да използуват обстановката за забогатяване. Като 
скакалци те нахълтаха в Беломориего като чиновници, тър
говци и най-обикновени хайдуци. Използувайки бедственото 
положение на населението, те грабеха всичко: злато, накити, 
фини платове, бакър, електроматериали, каквито снемаха и 
от къщите, покъщнина. . .

Цялата тази пасмина бяха заклети наши врагове. Те раз
бираха, че нашата победа ще им отнеме възможността да гра
бят и забогатя ват, затова активно, с оръжие в ръка участ
вуваха в борбата срещу нас. С тях се увлякоха и някои пре
ди не лоши хора, но жадни за забогатяване. По кръчмите 
и другаде високопарно се говореше за успехите на хитлерист
ката армия, за гнилостта на Съветския съюз и другите демо
кратични страни. Сипеха се закани срещу комунистите за страш
на разправа, даже посягаха да бият без всякакъв повод. Даже 
и някои жени твърде се пристрастиха в хвалбите и ругатни
те. Минавайки незабелязано, аз лично чух как една от тях 
извиваше гласа си пред жените от махалата: „Сега еднаж да 
падне и Москва. . .“

Основната част от населението с болка слушаше новините 
за по-нататъшното настъпление на германската армия, за за
взетите руски градове и с трепет очакваше да чуе новини 
за поражението на германската армия, за настъпване прелом 
във войната.

Мнозина и особено по-възрастните си спомняха за вой
ните, които е водила Русия, и се утешаваха с мисълта, че тя 
е голяма и непобедима, че Червената армия отстъпва съзна
телно, за да унищожи цялата германска армия на своя тери
тория п по такъв начин да измами аигло-амернканците. „Нека
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си мислят, че Русия е слаба, та да бъде унищожена герман
ската армия, преди те да и са се притекли на помощ“, „Ча
кайте, нивата е голяма. Та Русия почва оттук нататък“ — 
утешаваха се група старци.

Нашите другари комунисти вярваха в предимствата на 
съветския строй, в силата на Червената армия и очакваха ско
рошен обрат във войната. Но този обрат не идеше бързо, а 
реакцията се усилваше. Някои с недостатъчна идейна убеде
ност и закалка започнаха да се отдръпват от революционното 
движение.

Започнаха изключително тежки дни за нашата партия и 
партизанското движение. Ние с Никола Рачев за една нощ не 
бяхме приети от един другар от с. Белица; в с. Драглище друг 
другар даде на Рачев три варени картофа и го предупреди по
вече да не идва. Наложи се да отидем в Разлог, където наме
рихме приют в нашия отличен другар и ятак учителя Иван 
Копанаров.

Но партията в Разложко беше на бойна нога. Въпреки 
големия риск, който поемат, комунистите, със съвсем малки 
изключения, бяха на своя пост, служеха на партията и пар
тизанското движение с безпределна преданост и себеотрица
ние. Освен това чудесните революционни традиции, създа
дени в населението в процеса на постоянните борби, които е 
водил народът в нашия край против поробителите и потисни
ците и особено в славното Септемврийско въстание 1923 г., 
огромният авторитет на нашата партия сред всички среди на 
населението и наличието на здрави и добре свързани с масите 
партийни и комсомолски организации във всички селища на 
околията ни осигуриха широка база от ятаци и помагачи. 
Към нас се отнасяха с уважение и безпартийните патриоти. 
Това може да се илюстрира с много примери.

Една вечер Рачев ме заведе при един старец от с. Баня 
дядо Никола Цеклеов. Той беше почти сляп и пазеше една 
ябълкова градина близо до р. Глазне. Като чу гласа на Рачев, 
той ни прегърна, за да напипа пушките и да се увери, че наис
тина сме взели оръжие, и се развика:

Иде септември!
На предупреждението ни да не вика, че може някои да 

чуе, той отговори:
— Нека чуят.

Толкова ли си сигурен, дядо Никола, че този път ще 
победим? — го запитахме ние, а той отговори.
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— Та защо сте взели пушки. Значи, партията е преценила, 
че този път ще победи.

Този човек беше безпартиен.

Спане като заек 
в снега
Старият сняг в сенчестите места се беше. задържал, а от време 
на време преваляваше нов с вятър и беше студено. Връщах се 
сам по Горния дервен. Поради навалелия макар и малко нов 
сняг се ходеше трудно и аз закъснявах. Не беше удобно на 
разсъмване да влизам в Банско. „Кой е този и откъде иде?“ — 
ще си помисли всеки, дори и не особено любопитен човек. За
това реших да остана да ден у вам отвън.

Но студът беше голям, а не биваше да паля огън, защото 
той все ще привлече някой и ще ме види. А това не биваше да 
допусна. Затова реших да се добера до добринишките колиби. 
Те бяха в падина и очаквах, че са затрупани със сняг. Значи, 
вътре няма да духа вятър и ще е по-топло.

Но когато наближавах, случайно видях вляво от мене на 
около 20—30 крачки от пътя един кичест смърч. Вятърът беше 
издухал снега от голото, наблъскал го беше в падината около 
смърча и затрупал ниските му увиснали клони на не по-мал
ко от два метра височина.

Отидох към смърча откъм страната на завета. Вятърът 
веднага засипа следите ми. Така че дори и някой да е вървял 
след мене, няма да забележи къде съм се отбил. Разгърнах 
клоните и се промъкнах до дънера. Там имаше празно място 
да седнат двама-трима. Поразчистих, постлах си шилешката 
кожа (такива всички партизани носехме на раниците си), сед
нах на нея, облегнах се на дървото и макар че бях премръз
нал, скоро се стоплих и заспах.

Събудих се и дори се изплаших. Не чувствувах никакъв 
студ. Помислих, че съм премръзнал. Затова извадих ръцете 
от ръкавиците си и почнах да опипвам лицето си. Но то беше 
чувствително, както нормално. Тогава се преубедих в това, 
което казват селяните, че снегът пази посевите от измръзване, 
и в това, което твърди физиката, че снегът е лош проводник 
на топлината. Загретите от моето тяло няколко кубически 
метра въздух създадоха нормални условия за сън, предпаз
ваха от простиване.
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Колко бях спал, не знаех. Затова разгърнах клоните и 
погледнах навън. Валежът и вятърът бяха спрели. Слънцето 
заливаше с блясък Родопите и отсрещните скатове, а тази 
част, в която бях аз, беше вече в сянка. Значи, часът беше 
към 2 - 3  следобед. Но студът беше силен. Той просто ме ощипа 
по носа и бузите и аз веднага се скрих, зачаках да отмине де
нят и пак заспах.

Когато се събудих, беше мръкнало. По-едрите звезди вече 
трептяха горе, като че ли и те бяха премръзнали. Измъкнах 
се и забързах. Иначе студът щеше да се чувствува по-силно. 
От време на време ме срещаха пориви от студен вятър. За
това голите и високи места минавах почти гичешком. И въп
реки че пътяг прс> риб епика! „Се. Никола“ беше по-високо 
и следователно но-заснежен, тръгнах по него, защото там 
беше по завет.

В Банско пристигнах късно. Най-напред се отбих у Нико
ла Котмрков да се осведомя за обстановката. Той ми каза, че 
засега всичко е тихо. Трябваше да поговоря с баща ми относно 
осигуряване зимуването ни по квартири в Банско. Затова ре- 
ших да отскоча и до къщи. Оказа се, че там бяха идвали Ни
кола Парапуков и Кръстьо Стойчев, но не бяха ме дочакали, 
а казали на родителите ми да намерят начин да ми съобщят 
същата нощ да отида на 7-ия километър. Там ще ме чака човек. 
Знаех, че под това наименование се разбираше колибката на 
Парапунов в местността „Раплевото“.

В това време войната на Съветско-германския фронт беше 
достигнала най-високата точка на напрежение. Хитлеристки
те войски се бяха вклинили дълбоко в централните области 
на Съветския съюз, бяха блокирали Ленинград и напираха 
към Москва. Баща ми най-подробно ме информира за това, 
което беше успял да чуе по радиото и от другарите за военните 
действия, а също и за коментариите, които се правят по кръч
ми и кафенета; за поведението на някои хора, от които се инте
ресувах. И тъй като зимата вече здраво ни беше натиснала, 
най-много говорихме за възможностите да бъдем устроени за 
зимуване в Банско с някои от другарите ми. Някои квартири 
бяха уговорени. Едната беше в къщата на Катеринка Петкан- 
чина, незаподозряна самотна жена, леля на нашия другар Йон- 
че Колчагов-Динков. Това ни даваше възможност чрез него
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да сме в постоянна връзка с другарите. Другата -  у тета 
Мара Кундева, първа братовчедка на майка ми. Но тези квар
тири и особено първата ке бяха много удобни. Затова погово
рихме с баща ми да провери възможностите да отидем у Дурчо 
Дурчов, който живееше в самостоятелна къща далече от улица
та. Жена му Мария, сестра на майка ми, мг обичаше 
много и не допусках да ми откажат. Предвиждаше се също да 
се опита у дядо Миле Бечков — активен участник в борбите 
против турското робство. А секретарят на партийния комитет 
в Банско имаше пред вид п други такива квартири.

Освен това говорихме да устроим скривалище в къщи за в 
случай, когато съм у дома и дойдат случайни хора или има 
блокада или обиск.

По времето напредваше. Затова вечерях набързо, заредих 
раницата си и тръгнах.

В колибата ме чакаше Асен Лагадинов. Двамата тръгнах
ме веднага и до разсъмване стигнахме при другарите, някъде 
над „Калинова поляна“ в Рила.

На това място Парапунов ни информира за положението 
и предаде указанията на ЦК, че е необходимо да се подготвим 
за продължителна и трудна борба. Той каза, че не е необхо
димо да форсираме излизането в нелегалност и на други дру
гари, а напротив, които нямат присъди и не е известно на власт
та, че са в нелегалност, могат да се легализират.

Кръстю Стойчев, който още преди беше ходил на кино 
и на седянка, където е бил и един от нашите отявлени врагове 
в Разлог Борис Джолев, и си имаше алиби, че не е бил 
нелегален, прие да се легализира.

Др. Рачев и аз изразихме несъгласие с легализирането.
Там се реши ние да проведем тези указания съответно: Кръ

стю Стойчев в град Разлог и Припеците, аз в Банско, Добри
нище, Елешница и Кремен, които бяха в моя район, а Никола 
Рачев в Белица и Якоруда, а след това да замине за София, 
където той имаше и лична работа. А Парапунов в Неврокоп, 
в Свети Врач и Петрич.

С Рачев тръгнахме заедно. И двамата сподели хме трево
гата си от указанията за легализиране. Ние и двамата реших- 
ме и си декларирахме, че няма да се легализираме. „Като 
отида в София, непременно ще изясня този въпрос“ — каза 
др. Рачев.

203



След около една седмица в Банско дойде, вече легален, 
Кръстю Стойчев. Той ми каза, че се е легализирал и Асен 
Лагадинов. Позаинтересува се отново за възможността и 
аз да се легализирам. Казах му още веднъж за моето про
валяне в Братислава и това, че съм успял да се върна с доку
менти, че съм заблудил властта относно моето пребиваване 
тук, но считам, че не е правилно, и не желая да се легализирам.

Той ми предаде, че на Парапунов не му е възможно да 
замине за Неврокоп, затова възлага на мене да проведа ин
формацията и указанията там.

На другата вечер под водопада в „Св. Никола“ имах пос
ледна среща за тази година с Иван Козарев. За да не без
покои ятаците, той беше твърдо решил да изкара зимата в 
Пирин. С Александър Пицин му отнесохме едно цяло прасе 

около 50 килограма очистено, изпеченият от майка ми су
хар, сол и някои други неща.

Тъй като отивах в града и не можех да нося пушка, а 
същевременно трябваше да бъда въоръжен добре, взех и не
говия пистолет. Разцелувахме се за довиждане до пролетта и 
заминах за Неврокоп.

Това бяха най-студените дни на суровата зима 1941/1942 г. 
Дори и планинските бързотечащи рекички бяха вковани в 
лед и трудно можеше да се намери вода за пиене.

През първата нощ трябваше да стигна само до Кремен- 
ския чарк, където Благо Джугданов се намираше почти 
неотлъчно, тъй като беше и пазач. За да огледам дали няма 
и някой друг и да проваля Благо, вместо по пътя хванах по 
вадата. (Дъскорезницата беше разположена непосредствено 
под почти отвесния скат на хълма и водата идваше не по 
яз, а по вада непосредствено до корубата.) Но водата беше 
излязла от вадата и образувала поледица. Ледът беше покрит 
с тънък слой сисжец. Аз не забелязах това, подхлъзнах се и 
паднах долу върху замръзналия коловоз.

За момент краката ми станаха безчувствени и неподвижни, 
а след това започнаха силно да ме болят. С мъка се довлякох 
и влязох в дъскорезницата. Явно беше, че нямаше никой. Пък 
и колибата не светеше. Затова след кратка почивка изпълзях 
към колибата, която беше малко по-нависоко, в ската.

Благо навярно е бил до късно там, защото беше още топло 
и като разрих огнището, имаше жива жар. В колибата бяха 
натрупани доста трицн и дребни изрезки. Имаше и един бъ- 
кел, пълен с вода.
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Нахвърлих изрезки и трици в огнището и се опитах да 
поспя. Не допусках, че в този студ някой ще дойде. Но кра
кът много ме болеше, затова реших да го напаря. Изрих по- 
настрани на огнището силно нагрятата пепел и я „угасих“ с 
вода от бъкела. След това събрах пепелта във винтягата си и 
като си легнах, я поставих на таза и на десния си крак. Болките 
понамаляха.

Поддържах голям огън, докато съмне, като турях и големи 
парчета дърва, за да се образува много жар. А сутринта покрих 
жарта с нагрятата до червено пепел, за да няма дим, седнах 
при огнището и поглеждах през прозорчето към пътя, идващ 
от селото.

Към 10—11 часа се зададоха трима мъже с един кон. Из
чаках да се скрият в ниското в непосредствена близост с дъс
корезницата, позаличих следите от моето пребиваване, изсту
дих донякъде колибката, като държах вратата й отворена, 
и излязох на баира над нея. Там седнах под самотния бор и се 
замаскирах сред пелина. И въпреки че бях на припек, веднага 
вкочанясах. Студът щипеше така, като че ли някой с клещи 
късаше месата от бедрата ми. Но трябваше да се търпи.

Идващите бяха Благо Джугданов, известният вече горски 
и още един селянин. Те погледнаха нещо, оставиха на завет 
коня и влязоха в колибата.

■ Бе, тука някой е спал. Огънят още е жив — каза гор- 
1 ският.

— Ами, спал е — каза Благо. — Аз снощи стоях до 
късно, па си рекох „В тоя студ кой ще дойде да краде“, за
рих огъня и си отидох.

След малко Благо излезе отвън и се заоглежда. Значи, 
разбрал беше, че някой от нас е дошъл. Хвърлих му суха бо
рова шишарка. Той ме забеляза и с ръка направи знак да ча
кам. Излязоха и останалите. Потропвайки от студ, те бързо 
натовариха коня с изрезки. Чух, че Благо им каза:

— Вие вървете, пък аз ще отида да видя дали нещо се е 
хванало на стапицага (капан за дивеч) — и влезе в колибата 
да си вземе ловната пушка.

— Къде ще вървиш бе, в тоя студ — заговориха едно
временно и двамата. — Не виждаш ли колко е студено?

— Таман ь такъв студ дивечът най ходи, а аз съм зало
жил стапиците по патешките1 — каза Благо.

'  Пътечките.

I
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Двамата тръгнаха към селото, а Благо — по пътя към 
Пирин. Когато те се скриха в ниското, Благо изотзад дойде 
при мене и двамата влязохме отново в колибата да се стоплим 
и да изчакаме да се мръкне.

Какво ли не си говорихме. И за студа, и за фронта, и за 
перспективата на нашата борба. Въпреки оскъдните данни, с 
които разполагахме, ние вече знаехме за контранастъплението 
под Москва.

Надвечер потеглихме за Неврокоп пак по Горния дервен. 
Но не минали още и един километър, стана ясно, че десният 
ми крак не само няма да се оправи, а започна по-силно да ме 
боли. Наложи се да свърнем и да отидем в с. Кремен.

Там в плевнята, почти зарит в сеното, добрата мащеха 
на Благо ме подложи на интензивно лекуване с тухли, тер
пентинови разтривки, топъл чай и мляко и след три дни вече 
можех да ходя.

През това време Благо успя да отскочи до Неврокоп и 
предупреди другарите, че ще отида. През нощта той с коня 
ме откара в стопанството на адвоката фашист Шейнин на около 
7 км от града и се върна. Там дядо Коста Доленлията слугу
ваше с цялото си семейство, в което сиромашията беше в пъл
ната си власт. Може би и затова тези мили хора бяха толкова 
добри, грижливи и предани.

Дядо Коста замина за града да откара млякото и да съобщи 
на другарите за моето пристигане, а аз се заех да се измия и 
обръсна. По-голямата дъщеря на дядо Коста ми поливаше, а 
малката — около 10-годишномомиченце — беше забелязала, че 
на колана ми, оставен върху царевичната шума, виси една 
яйцевидна бомба. Детето изгаряше от любопитство да разбере 
какво е това и най-после ме попита, като посочи с пръст не
брежно покрития с палтото ми колан.

— Чичко, какво е това?
— От бясна кокошка яйце — отговорих аз и веднага 

разбрах, че сбърках. Това се оказа по-любопитно, отколкото 
ако направо бях казал „бомба“. То отиде при майка си п с учу
дени, дяволити очи й каза: „Мамо, този чичко казва, че има от 
бясна кокошка яйце“ и я заразпитва възможно ли е това.

На следващия ден дойдоха другарите Ангел Папалезов и 
Владо Пенков, а след това Иван Гулев и Анещи Узунов. Пред 
тях аз сведох указанията на Парапунов по въпроса за подго
товката към продължителната и тежка борба. Казах също да не 
форсират през зимата излизането в нелегалност, особено на 
тези, които няма опасност да ги арестуват, съдят или изпратят
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1
в лагер. Иа въпроса им как да постъпват с тези, за които има 
опасност да ги арестуват с цел да ги интернират, аз отговорих 
категорично: „Да минават в нелегалност. С интернирането 
на такива другари фашистката власт цели да ги откъсне от 
масите, сред които те имат влияние, и наистина ги откъсва. 
Ние вече тях не можем да ги използуваме като легални дейци, 
защото ги няма. Те са загубени за нас. А като излязат в 
нелегалност, макар и с по-малки възможности да общуват с 
хора, тях ние ще използуваме напълно във всяко отношение. 
И самият пример на неподчинение, на несчитане със запо
ведите на фашистката власт от страна на нашите другари ще 
действува на масите положително, революционизиращо, до- 
като подчинението дава кагштулантски пример. То показва 
нашето безсилие да се противопоставим на произвола на фа
шистката власт, нашето неверие в очаквания обрат във вой
ната. . .“

В гостоприемното семейство на дядо Коста прекарах още 
няколко дни, докато кракът ми оздравя окончателно. Мислех 
да остана още 1—2 дни. (Чаках Благо да дойде с коня си да 
ме вземе. Всеки понеделник в Неврокоп имаше пазар и той 
използуваше този случай да идва и по своя лична работа, 
и по работа на кооперацията.) Но времето почна да се разваля. 
Надвечер към Пирин съвсем се стъмни, а и над Неврокопско 
поле полетяха дребни леки снежинки. А щом и в Неврокопско, 
където е по-топло, заваля сняг, значи в Разложко той ще бъде 
много повече. Това налагаше да бързам и реших да тръгна 
веднага на стъмване.

Излязох на шосето, походих малко под едва веещия сняг 
и се поколебах дали да взема горния път под Пирин. По шо
сето се ходи по-леко, но има други неудобства. Това е де
филе и човек трудно може да се укрие от фаровете на колите. 
Освен това на обидимската община имаше полицейски пост 
и бариера. Там спираха всички и проверяваха документите 
им. Мина ми през ума и това, колко ли ще е хубаво да се кача 
на някой камион; да използувам намаляването на скоростта 
на завоя преди обидимската община, за да сляза незабелязано, 
да заобиколя поста и пак да изляза на шосето. Това ще ми 
спести много време и сили.

Разсъждавайки така, реших: ако до с. Баничан, откъдето 
се отделят пътят, не ме настигне камион, ще мина по горния път. 
А ако ме настигне, ще се кача в него. И още не изминал може 
би и един километър, в гърба ми светнаха фарове. Без вече
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да се колебая, застанах на средата на шосето и дигнах ръка. 
Камионът спря и се качих в каросерията.

Но се случи нещо непредвидено. В каросерията пътуваше 
един полицай от поста на обидимската община. Той веднага 
ме запита:

Кой сте вие и къде сте тръгнали по това време?
Техник съм на ковачевския гатер. Счупи се една част 

от гатер а, та бързам за София да я отнеса — охотно отгово
рих аз.

А защо не чакаш сутрин рейса, а си тръгнал пеш нощно 
време? отново ме засече полицаят.

— Рейсът няма връзка с влака на гара Белица (което беше 
вярно) — казах аз, — а пък трябва да мина през Чепино и да 
взема някои документи. (Цялата продукция на ковачевския 
гатер се транспортираше чрез Чепино.)

Чувствувайки, че могат да последват още въпроси, аз 
започнах сам да разказвам колко е важно навреме да ми дадат 
тази част, колко големи и срочни поръчки имаме за герман
ците и ир. Полицаят също се разприказва. Той ми каза, че е от 
поста на обидимската община и си бил за няколко дни в Нев- 
рокоп и пр. >

Положението се усложни. Вече не можех да скоча от колата 
незабелязано. За полицая ще стане ясно какъв човек съм, 
още повече че през целия път говорих колко бързам, за да 
оправдая тръгването си по това време. Той можеше да съобщи 
на поста и по телефона да разпореди навсякъде да вземат мерки. 
А моите следи върху пресния сняг щяха да бъдат единствените 
и ще заведат полицията навсякъде, където отида. Най-просто 
ми се видя следното решение: да остана в колата, да се опитам 
да мина като обикновен пътник през поста и ако това не ми се 
удаде, да извадя пистолетите, да убия проверяващия докумен
тите полицай, да скоча от колата и да избягам. Накъде? Ще 
реша според случая.

Преценявайки всички възможни варианти за действие, 
продължих да будалкам полицая.

Колата спря пред бариерата. Дежурният полицай или на
чалникът навярно позна возещия се в кабината, защото про
верката не трая повече от няколко секунди, и попита: „Има 
ли някой отзад?“ Шофьорът нещо смънка, но дежурният вече 
дойде и се срещна с току-що скочилия от каросерията полицай.

— А! Добре дошъл! Брей, ама студ! Има ли още някой 
горе?
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от-Техникът на ковачевския гатер пътува за София 
говори полицаят.

— Дигай бариерата! — се чу заповедта на проверяващия, 
без дори да погледне в каросерията. Навярно този човек беше 
началник на поста.

Поотпуснах се. „Значи, работата не е толкова страшна, 
както изглежда отдалеч.“

Колата потегли. Преминал успешно тук, в мене се породи 
желание да мина и през с. Добринище, за да не газя снега, 
и, от друга страна, да вляза в Банско още докато има движение.

Но когато наближихме село Добринище, направи ми 
впечатление, че шофьорът намалява скоростта и на малките 
завои и че ненужно сменя скоростите. Явно беше, че той ме 
подсеща да сляза. На един от близките до селото завои ,аз 
слязох, изкачих баира — оттам през сегашната гара излязох 
пак на шосето. Когато обаче бях на високото, видях, че ка
мионът е спрял на осветения площад. По пътя до Банско той 
въобще не ме настигна. „Значи, по план е трябвало да остане 
в Добринище!“

По-късно шофьорът Георги Гурев от Банско не можал 
да изтърпи пред изкушението и се похвалил на Георги Бу- 
рановски. Явно той ме беше познал.

За да можем да вършим по-добре политическата и органи
зационната си работа, която беше главната наша задача, 
по съвета на Парапунов не биваше излишно да се показваме. 
Ние даже се опитахме да заблудим полицията относно нашето 
присъствие в този район. Близките ми разпространиха вни
мателно версията, че съм на стаж някъде по обектите на Мини
стерството на благоустройството. Това беше най-правдопо- 
добното, защото следвах инженерство. От друга страна, 
там работеше Радко Хаджирадонов, което можеше да ги за
блуди. При занитване можеше да си помислят, че се касае 
за него.

„От София“ изпратих на родителите си няколко писма, 
без да соча конкретен адрес, и бях убеден, че полицията ги 
цензурира. Дори един път поръчах да ми донесат бланка за 
пощенски запис, който предварително имаше клеймо от София, 
и го попълних със свой почерк, че изпращам 1000 лева на баща 
си. След това писах и писмо, в което им съобщавах, че изпращам 
само 1000 лева, защото трябва да си направя костюм, но друг 
път ще им изпратя повече, че съм добре и получавам доста
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пари и пр. Баща ми даде парите и брат ми Иван на връщане 
от отпуск изпрати от София и записа, и писмото.

Това донякъде объркваше полицията. Тя се стремеше да 
научи адреса ми, което показва, че те са допускали, че мога 
да бъда и другаде, особено когато са получили запис и писмо с 
мой почерк. Така те хитро уредиха да получа мобилизационно 
назначение и след това повиквателна като комендант на ж. п. 
гара Горна Джумая. Но баща ми им казал само това, че съм на 
работа в Министерството на благоустройството. Полицията 
беше проверила и в Министерството на благоустройството, 
но им отговорили, че няма такъв.

По-късно един мой роднина е бил в София и отишъл 
да ме търси в министерството. Към него се прилепил и един 
цивилен полицай от разложкия полицейски участък. Когато 
запитали за мене, едни от служителите в личен състав отговорил: 
„Доскоро имаше такъв стажант. Но стажът му изтече и той 
си отиде. Къде е назначен и назначен ли е въобще, не знам.“ 
Дали този служител е бил наш човек и се е сетил, че този, 
когото търсят, е нелегален, и съзнателно ги беше заблудил, 
или пък ме е объркал с Радко Хаджирадонов, на служба там, 
не знам, но полицаят беше докладвал това в Разлог.

Другарят Никола Рачев пък, когато беше в София, се 
беше явил на изпит за секретар-бирник, издържал го и си дал 
адреса в с. Баня да му изпратят удостоверение. И действително 
когато удостоверението пристигнало и това станало известно 
на околийския началник на полицията, той казал: „Ние го 
търсим тук, а той си държи изпити в София.“ Впоследствие в 
София е бил арестуван друг човек от с. Баня—Никола Бергов— 
вместо Н. Рачев.

Това ни даваше възможност по-често да се отбиваме и у 
родителите си, тъй като те и братята ни, особено през 1941 — 
1942 г. бяха основните ни ятаци, които зашифровано наричахме 
МОПР-а. Това можеше да ни струва скъпо, защото въпреки 
някои колебания относно временното ни отсъствие полицията 
организираше наблюдение около къщите на моите родители 
и моите приятели в Банско и Елешница и около близките 
на Рачев в Баня. Аз лично хванах един нашенец да дебне 
около изходите от нашата къща през градините и го предупре
дих, че ако науча, че и друг път е идвал, ще „изкореня“ цялата 
му фамилия.

Трябва да се признае, че фашистката власт прояви голям 
такт. Тя премълча за наличието на нелегални и на партизански 
отряд, за да не ги популяризира. В същото време правеше
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дяволски усилия да ги унищожи. Всички свои акции тя про
веждаше уж да търси само Иван Козарев, когото беше обя
вила за разбойник. Тя преценяваше, че ако това направи и 
по отношение на другите, още по-трудно щеше да й бъде да 
убеди някого, че партизаните са разбойници, защото те бяха 
едни от най-авторитетните хора в околията. Фашистката 
власт беше наредила да се направи ревизия на Никола Рачев 
като държавен бирник. Навярно изхождайки от своя морал, те 
мислеха, че той е злоупотребил пари,и да използуват това, 
за да казват защо е преминал в нелегалност. Но ревизията е 
констатирала, че няма нито лев злоупотребени пари.

Хората също си мълчаха, не споменаваха имената ни от 
страх да не ги заподозрат, че са се срещали с нас, но те вече 
знаеха всичко. Усилията на властта да ни залови и ликвидира 
не дадоха резултати. Затова едва през декември фашистката 
власт чрез съдебно решение ни обяви за „разбойници“.

Последните дни на декември и включително до 13 януари 
1942 г. се укривах за по няколко дни гу втетаМара Кундева, ту 
в Катерина Петканчина. Отбивах се не рядко и у дома. Изпол
зувах Нова година и рождения и имения ден на брат ми Христо, 
за да се срещна с някои другари. Брат ми организираше мла
дежки забави и това, че идваха хора, не правеше впечатление. 
Баща ми също много ми помагаше, като ме свързваше и уреж
даше срещи с другарите Никола Голев, Ал. Пицин, Йонче 
Динков, Георги Тренчов, Манаил Тодев и др.

Но основното, което ме караше да отивам у дома, беше 
радиото. Често слушах предаването на Радио Москва на чешки 
език. (Всички предавания на Радио Москва на български 
се смущаваха от специални станции за смущение. А стан
циите, намиращи се в Чехословакия и разчетени за смущение 
на радиопредаванията на нейна територия, бяха слаби, 
за да пречат на чуваемостта на Радио Москва на територията 
на България.) От тези предавания съставях справка за дей
ствията на Червената армия при Москва и въобще за целия 
фронт и я предавах на другарите. Най-напред, разбира се, 
я споделях с родителите си.

Контранастъплението на Червената армия при Москва 
обнадежди и окуражи всички честни хора. Това личеше и в 
ясните просълзени очи на майка ми, когато й казвах какво е съ
общило радиото, и в лудуването на сестричето ми, и в по
здравите и държането на другарите, с които се срещах, и в по-
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ледението, във веселбите на младежите. Другарите разказваха, 
че и по кръчмите и кафенетата, макар и да омаловажаваха това 
контранастъпление, да го обясняваха с влиянието на генерал 
зима и да се заканваха, че пак ще дойде пролет, някои от 
особено ревностните глашатаи на хитлеристките победи бяха 
„позабравили“ да броят дните, когато ще падне Москва.

«Вярата в Русия»

Един ден майка ми дойде при мене особено възбудена. Нейният 
баща — дядо поп Костадин Чучулайи беше болен и доживя
ваше последните си дни. Многобройните му синове и дъщери по- 
сменно дежуреха при него нощно време, за да го обслужват. 
Вечерта на предния ден, без да се наговарят, синовете му се 
събрали при болния си баща. Там била и майка ми, защото 
бил неин ред да дежури.

Пред дядо те почнали да я упрекват и твърде настойчиво 
да я увещават да ме застави да се легализирам.

Майка ми, силно потисната, само повтаряла, че не знае 
къде съм и какво правя. Те, разбира се, не й вярвали.

Дядо ми слушал всичко и мълчал. Той си имаше свои ку- 
сури, но беше човек с широки културни интереси и голям 
демократ. Според него всеки можеше да мисли, както си иска, 
стига да не пречи на другите. Той обичаше много Русия, рус
ката култура и литература и имаше в библиотеката си на руски 
език всички произведения на руските класици, в това число 
на Горки, Чернишевски, Добролюбов, Некрасов, Белински.

Като останали сами с майка ми, дядо я попитал:
— Крум наистина ли не си е идвал?
— Не си е — скрила веднъж, тя скрила и от него.
— Нищо. Той ще си дойде. Никой досега не е побеждавал 

Русия и няма да я победи. А ти му кажи: „Дядо ти е умрял 
спокоен и доволен, че в неговото семейство се е родил този, 
който пръв в Банско с пушка застана на страната на Русия.“

Това, че дядо ми, който в никой случай не можеше да 
бъде обвинен в симпатии към комунистите и в някакво заина
тяване, беше убеден в непобедимостта на Русия, още повече



укрепи майка ми. Вярата й в нашата победа никога не се по
колеба. Само ще я дачакат ли нейните синове? Тази мисъл 
свиваше до болка майчиното^й сърце.

На 6 януари 1942 г. вечерта брат ми Христо празнуваше 
рожден ден и пак си бях в къщи. Когато младежите лудуваха в 
другата стая, при мене дойде другарят Иван Колчаков (Динков). 
Той ми съобщи, че тази вечер е докаран в полицията вързан 
първият партизанин Иван Козарев.

Това за мене беше невероятно, невъзможно и така и отреа- 
гирах. Нима можех да си представя той — този сокол — да се пре
даде жив? Но след като Йонче потвърди, че са го видели и са го 
познали, аз се обезпокоих. Веднага ми мина през ума, че може 
би в пещерата, където зимуваше, или в стаята, ако беше слязъл 
в селото, ненадейно са скочили върху него, а той нямаше 
пистолет. Почувствувах се виновен, защото именно аз, за да 
гарантирам собствената си безопасност, го оставих без пистолет. 
Изпратих Иван Колчаков със задача с цената на всичко да 
узнае вярно ли е това и къде сега се намира арестуваният 
Иван Козарев.

Аз си представих, ако това се окаже вярно, какъв удар 
ще бъде за нашата партия, за разгръщането на въоръжената 
борба, която едва-що започваше. Как ще смаже това комуни
стите, как ще обезвери трудещите се и как ще се развилнеят 
полицията и фашистките мекерета, за които той беше стра
шилище. А това, че той може да направи провал, не ми е 
минавало даже и през ума. Още през 1935 г. той доказа, че 
и жив да го дерат, няма да каже нищо, няма да предаде дру
гарите си. И аз твърдо реших с цената на всичко, ако той е в 
банския участък, да го освободя.

Въпреки че непоколебимо вярвах в този прекрасен ко
мунист, въпреки че бях твърдо уверен, че той жив няма да се 
даде, съзнанието за виновност, че му взех пистолета, ме хвърли 
в голяма тревога. Докато другарят Йонче Динков дойде и ми 
съобщи, че това не е вярно, че е докаран друг човек, времето 
ми се видя твърде дълго. Аз дотогава, а и след това не съм из
живявал по-страшен момент от този — чувствувах се виновен, 
че съм направил този човек беззащитен, и си представях всички
те последици от това.
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Провал в партийната организация 
в Разлог
Ние още песе бяхме научили за провала в Светиврачко, ко- 
гато в Разлог започнаха арести. Разкрит беше каналът,по който 
беше пренесена една гръцка тежка картечница за партизаните 
от Разложко. Тя беше докарана от Никола Чилев и укрита 
край гатера на горската грудово-пропзводителна кооперация 
„Джинджерица“ в местността „Предел“. Кога тя е докарана 
и защо е оставена там, не знаех.

На 10 срещу 11 януари е бил арестуван Никола Чилев 
от Разлог. Нашият ятак Димитър Пръков съобщил за това 
на Кръстю Стойчев. Стойчев на 11 януари се срещнал със сина 
на Н. Чилев, за да се осведоми, и след това с Никола Пара- 
пунов. С Парапунов се договорили да намери квартира и 
да отидат заедно в нея. Кр. Стойчев на 12 намерил квартира, 
но същия ден и той бил арестуван.

Този проВал въпреки зверските мъчения, на които са били 
подложени другарите, се ограничи само в Разлог и доколкото 
бе свързан с картечницата. Околийската партийна организа
ция се запази. От Банско по подозрение беше арестуван 
само дядо Коце Петелов, и то по-късно, но скоро освободен.

За арестите аз научих едва на 13 януари сутринта и се 
безпокоях за Н. Рачев. „Къде се дяна той и защо още не си 
идва? Дали знае за провала и няма ли да попадне случайно 
някъде?“ Но той беше вече дошъл в с. Баня и знаеше всичко. 
За Никола Парапунов знаех, че е в Горна Джумая.

Вечерта съгласно предварителната уговорка с Ал. Пицин 
чаках Рачев да дойде у дома и заедно, използувайки това, 
че срещу Сурва много деца ходят по улиците, да отидем в 
друга квартира.

Баща ми, под предлог, че ще сече суровачки, излезе през 
вратичката на плевнята ни и се качи на стария дрян в съсед
ната градина. Така той направи пътека в снега, та ако проверят, 
да се знае кой и защо е излизал. Освен това съседските моми
чета калъпеха тютюн у нас и бяха задържани малко по-късно, 
за да излязат от същото място след нас.

Вече се беше мръкнало. Тогава дойде Александър Пицин 
и каза, че е изпратен Димитър Радин да посрещне Рачев и 
да го доведе направо у дядо Марко Ковачев, докато уредим 
друга квартира. Излязох веднага и срещнах Рачев, когото 
Радин току-що водеше отдолу, и заедно отидохме у дядо Марко.
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Тук прекарахме два дни, но повече не биваше да оставаме. 
Дядо Марко живееше с болния си син и въпреки напредналата 
си възраст той трябваше да се грижи и за него, и за нас. 
С дядо Марко ние говорихме по много интересни въпроси. Той 
беше умен човек, имаше богат житейски опит от революци
онната борба против турско иго.

Тук често идваше Александър Пицин, който му беше зет, 
и това не будеше никакво подозрение. Той ни информираше 
за положението и главно за хода на провала.

Ние се безпокояхме много както за това да не би провалът 
да се разшири, така и за съдбата на арестуваните, особено за 
Кръстю Стойчев, за когото мислехме, че полицията знае, че е 
бил в партизанския отряд, и очаквахме смъртна присъда. 
Пък макар и да смятахме, че Парапунов е в Горна Джумая, 
не ни беше известно точно къде е той и какво знае за провала. 
Същевременно, отчитайки факта, че не последваха нови арести, 
си казвахме: „Здраво държат другарите. Провалът ще се огра
ничи.“ Разбира се, ония, които бяха свързани с арестуваните, 
бяха предупредени да се поукрият. За известно време се укри 
и Александър Пицин.

У бай Манаил 
Скабрин

На 15 януари вечерта се преместихме в къщата на Манаил 
Скабрин. Тя беше на края на града и лесно можеше да се излиза 
и влиза в нея. Нямаше и близко съседи, от които биха могли 
да ни видят през прозореца или на двора, но тя пък имаше 
други неудобства. Тук по-трудно можеха да идват легалните 
другари. Затова синовете на бай Манаил Симо и Никола, 
който беше войник и си беше в отпуск, и самият бай Манаил 
ни осигуриха широка връзка с всички другари. Никола като 
войник се движеше съвсем безпрепятствено навсякъде.

На 18 януари стана изветно, че 15—20 минути след като 
съм излязъл от нашата къща, тя била поставена под строго и 
непрекъснато наблюдение и чак на 18 януари към 6 часа су
тринта полицията влязла в къщи. Обискът бил много щателен.
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Било ясно, че търсят мене. Другарите предупредиха също, 
че следващата вечер се очаква обща блокада на Банско.

За да не се страхуват хазяите, ние решихме нощта и деня 
19 януари да прекараме извън града.

При обилен снеговалеж ние излязохме и газейки някъде 
до пояс в снега, едва след разсъмване стигнахме до един ов- 
чарник в местносттта „Лангодур“. От него беше останало само 
колибката. Снегът продължаваше да вали.

Рачев изскубна три кола от някогашната кошара, които 
се подаваха над снега. Те се бяха напукали дълбоко, а през 
дъждовните есенни дни се бяха намокрили до сърцевината и 
замръзнали. Аз ахнах: „Та с това ли ще напалиш огън? Това 
са по-скоро джунджуре (ледени висулки), отколкото дървета!“

Но Рачев беше банянин1. Той неколкократно удари дървета
та едно в друго, за да опада ледът. След това с джобното си ножче 
почна да дялка дървото и от вътрешната му суха част наряза 
на дребно много сухи съчки и запали огън. Трите дървета той 
запали откъм единия им край, а след това цял ден гн подаваше 
по малко и най-икономично, само с тях поддържа огъня до 
вечерта.

На мръкване тръгнахме обратно към Банско. Снегът беше 
станал още по-дълбок и от нашите следи не беше останало нищо. 
Нямаше жива душа. Само когато наближихме Банско, видяхме, 
че някой току-що беше откъртил голяма дъска от една ограда 
п я помъкнал към къщи. Навярно човекът отрано беше закъсал 
за дърва, а в този сняг по-далече не можеше да се отиде.

Според уговорката Симо Сжабрин трябваше да ни срещне 
на това място, но той не се виждаше. Не отминали и 50 
крачки, видяхме, че изпод снега като къртица излезе Симо. 
„Я се запретах в снего, за да не ме види тоя, що крадеше даски“— 
рече Симо. Той набързо поизтупа снега от себе си и ни осведоми, 
че блокадата е траяла кратко време и са обискирани само ня
колко къщи, в това число повторно и нашата. Ние се върнахме 
у бай Манаил и седнахме на богато устроената ни вечеря с 
традиционната банска капама.

1 Жителите на с. Баня от всичко правеха огън.
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У дядо Георги Рахов

На вечерята дойде Ал. Пицин и ни съобщи, че в новата 
квартира ни чакат. По старите дири в сняг до пояс излязохме 
до мястото, където ни срещна Симо, и оттам през Четаловата 
чешма право към сегашната градска градина. След това по 
шосето към с. Добринище отидохме в къщата на дядо Георги 
Рахов.

Това беше малка и тясна къщичка. В долния етаж, в 
стаята, която служеше и за кухня, живееха дядо Георги, 
баба Дана и най-малкият им син Анте. На горния етаж имаше 
една стая, в която живееха Миле Рахов, жена му Марушка 
и дъщеричката им Дала (Райна), и една малка стаичка, нещо 
като багажник, в който само спяхме или се затваряхме, когато 
дойде някой. Иначе и ние живеехме в стаята на Миле.

Гази квартира имаше редица предимства по-рядко се 
посещаваше, защото беше отдалечена; близостта й до шосето 
даваше възможност при необходимост да се излезе, без да се 
гази дълбок сняг и да се оставят следи; връзката ни с партията 
чрез Александър Смедарчин беше ежедневна. Като брат на 
Марушка той можеше да идва, без това да нрави впечатление. 
Там идваха и бащата на Марушка дядо Лазар и Ал. Пицин. 
Чрез тях поддържахме връзка и с другите селища на околията. 
Един път дойде и баща ми. Това беше още в първите дни на 
нашето преместване в тази квартира. Той ни информира по
дробно за двата обиска.

Баща ми ни разказа, че на 19 вечерта в къщи дошъл Ни
кола ГТарапунов и искал да се свърже с нас. Но баща ми то
гава не знаел къде сме. Известно му беше само, че сме се пре
местили в друга квартира. Затова предложил на Парапунов 
да остане в къщи до другия ден. Но Парапунов с присъщата му 
скромност решил да не безпокои повече нашето семейство и 
казал, че не бива да остава, и след като се постоплил.взел малко 
храна и излязъл.

(Впоследствие научихме, че на 19 януари следобед е имало 
обиски и в Разлог. Парапунов си е бил там и положението 
му било много критично. Жените му предложили да го облекат 
в женски дрехи и да го изведат, но не станало нужда. Вечерта 
той излязъл и дошъл в Банско у родителите ми. Същата нощ, 
след като излязъл, той се борил със снежната виелица към 
Предел на път за Горна Джумая.)



В тази квартира ние прекарахме без прекъсване от 19 януа
ри до 2 март, т.е. най-трудното време от най-тежката зима, кога- 
то в Банско снегът достигаше до 1,65 м. на покривите. 
Единственият път, по който можеше все пак да се движат 
хора и коли, беше шосето, но разчистването на което рабо
теха ежедневно стотици мъже. Впоследствие тази къща беше 
непрекъснато нещо като наша резиденция. През нея са минали 
почти всички отговорни нелегални другари от околията.Чрез 
нея винаги са осъществявани връзки и особено след по-про- 
дължително наше отсъствие. Членовете на това мило семей
ство, заедно и поотделно, където и да се намираха, са слу
жили с безпределна преданост на нашето дело.

Дядо Георги беше интересен човек. Той робуваше на много 
предразсъдъци — религиозни и други. Но революционните 
борби в нашия край, в които той е участвувал, са оставили 
в него дълбоки следи. На младини бил говедар на ялови го
веда и не само често се срещал с Яне Сандански, но и му е 
нравил редица услуги и станал негов любимец. За Яне Сан
дански той винаги говореше с истински възторг. Впоследст
вие станал работник, отначало по горите, а след това в тютю
невия склад. Като верен човек на хората от прогресивното 
течение във ВМРО през 1923 г. той бил назначен полицай. 
А през 1925 година е инквизиран по най-зверски начин от хо
рата на Вапцара. Вследствие на побой той беше с разклатено 
здраве, куц, а по-късно се появи и костна туберкулоза в ре
брата му.

Още на другия ден той дойде на разговор при нас. Ние 
считахме, че трябва ясно да кажем на тези хора каква опас
ност ги грози, ако фашистката власт научи, че ние сме се укри
вали в тях.

-  Да им. . . макята. Та не съм крил турци! — енергично 
отговори той, считайки, че само това може да бъде грях пред 
родината.

Те ще ви преследват и измъчват не ако сте крили турци 
и други врагове на България, а ако сте скрили приятелите на 
българския народ Затова сега е по-страшно да криеш в къ
щата си комунисти надълго и нашироко им разяснявахме 
ние.

Същевременно им заявихме, че ако случайно ни разкрият, 
ние няма да се иредадем, а ще се бием.

Па оти ви са тия пушки? — каза той. -  Дойдат ли, 
ке се бием сички. И нема какво да ве е грижа. Щом сте дошли, 
ке седите тука, докато се стопи снего.
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А снегът не само че не се топеше, а непрекъснато се уве
личаваше. Ден и нощ все сипеше и сипеше нов сняг. Веднъж 
даже, разбира се, за кратко време заваля сняг на парцали 
колкото човешка длан. Такова явление след това не съм виждал. 
През първата половина на месец февруари снегът достигна 
165 см. С предварително разчертана на сантиметри летва, за
бодена на покрива на навеса, ние ежедневно отчитахме колко 
нов сняг е навалял и колко е общата му дебелина. Шосето при
личаше на тунел, изсечен в снега.

Дядо Георги много обичаше Русия и вярваше в нейната 
непобедимост. Един път с Н. Рачев говорехме за Руско-япон
ската война. Той чу, че става дума за това, че японците са 
завладели Порт Артур.

— Не верувайте това — с тон, нетърпящ възражение, 
каза дядо Георги, — това е пропаганда.

Дядо Георги — опитвах се да му обясня аз, та това 
е било през времето на царизма. Тойебил разкапан, генералите 
продажни и некадърни. . .

— Знам отряза той, — ами руският народ къде е бил? 
Не верувайте това. Ке видите, ке топа е пропаганда.

Ние продължавахме да му обясняваме, че именно затова 
руският народ се вдигнал на революция през 1905 1907 година.
Но голямата любов и вяра в Русия не позволиха на дядо 
Георги и през януари 1942 г. да допусне, че някога японците 
са могли да победят Русия и да й отнемат Порт Артур.

Баба Даиа е далечна роднина на майка ми. Това е жена, 
която не знае книга, защото не е ходила на училище и цял 
живот не е могла да си дигне главата от работа и немотия, но 
е умна, добра, находчива и смела. Тя можеше всякога да си 
н амери причина и да отиде и се срещне с когото ние пожелаехме. 
Изпращал съм я и в къщи. Тя веднага ще задене половин ки
лограм вълна за дарак и ще отиде, ще свърши това, което и 
е поръчано. Като разбра, че на нас ни е нужна информация 
но всичко, тя използуваше и черквата в неделен ден кротнчко 
да си поприказва с някоя жена, и гробищата, където със све
тица от гроб на гроб при познатите наши жени събираше 
и с абсолютна точност предаваше получените сведения. Въобще 
към нас тя се отнасяше с грижовността на майка.

Миле Рахов нямаше школско образование и теоретическа 
подготовка като комунист, но беше рядко предан на партията 
мъж, член на коята стана тогава. Той работеше всичко и се от
личаваше с изключителна трудоспособност и сръчност. 
Но главното му занимание беше банцикар — бичеше амбалаж.
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Като такъв той работеше и в Банско, и в Кремен, и другаде 
и всякъде, където е отишъл, е бил наш ятак, в наша услуга. 
.Мястото, където е бил, се превръщаше в наша база. С колата 
на баща си или дядо си той не един път е изкарвал храна за 
партизаните. Изпълнявал е куриерски и други задачи.

Той е смел и шегаджия и по този начин разсейваше мрач
ните мисли на близките си, когато беше особено тежко. Не
говата смелост отиваше понякога твърде далече. Например, 
когато ние бяхме у тях, той си пийнал с група другари и отишъл 
да им помага да „грабят“ мома. С това можеше да доведе поли
цията да го търси в къщи. На нашия упрек той отговори: 
„Ами ако дойдаа, я ке излеза, ке ме арестуваа и толкова. 'Га- 
ман ке си рекаа той е несериозен човек и нема да ме подозират, 
ке крия нелегални.“ II в това отношение той имаше известно 
право. Тази му свобода в действията безспорно не можеше да 
събуди подозрения към него.

Марушка беше дъщеря на дядо Лазар Смедарчин, стар 
комунист. Тя беше много мил човек и се грижеше за нас. Спом
ням си как един път искаше да лиши болното си дете от две 
яйца, за да ги даде на нас. Ние, разбира се, не се съгласихме 
и не допуснахме това. Тя също през цялото време е изпълнявала 
всички задачи, които сме й поставяли, и много простичко 
разясняваше на жените от махалата онова, което искахме те 
да знаят.

Райна, дъщерята на Миле и Марушка, беше на 2—3 го- 
динкн. Тя беше боледувала много и беше слабичко, но будно 
дете. То много искаше да см играе с нас и аз често, седнал на 
кревата, я люлеех на краката си. Никола Рачев имаше мус
таци и на въпроса кой е той, тя отговаряше„бакьо“, а за мене, 
понеже нямах мустаци, а имах коса, каза „кака“. Така ние 
станахме „кака“ и „бакьо“. А себе си беше нарекла Лала.

Един път жените се събрали в една махаленска къща и 
започнали разговор. Лала си играела и заговорила: „Кака 
пие кикюн (тютюн). Бакьо чете. Кака има саат (часовник).“ 
„Гледайте па това дете какво плямпа“ — рекли жените и не му 
обърнали внимание.

По-късно баба му и дядо му го нарекоха „пророк", понеже 
винаги, когато през деня се сещало за нас и изговаряло „кака“, 
„бакьо“, вечерта ние сме идвали. '

Анте беше младеж и тогава стана член на ремса. Той също 
беше съзнателен ятак и е извършвал многократно всякакви 
услуги на партизаните.

В тази къща имаше и куче - Мечо. Това беше интересно
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куче и винаги, когато съм разказвал за него, съм се боял, 
че няма да ми вярват, а аз съм разказвал самата истина. 
То като че ли разбираше какви хора сме ние. На нас не лаеше. 
Случвало се е сами да влизат в къщи и други партизани, които 
то не беше виждало никога, но и на тях не лаеше. А достатъчно 
беше да почука или само да се доближи до портата някой 
друг човек, то се скъсваше от лаене, изправяше са на задни 
крака и с ноктите си дращеше дъските на портата.

Мечо ни усещаше много отдалече, може би от цял километър 
и ако има някой на двора, то само дига главата си и насмърк- 
ва въздух. А ако хората са в къщи, само един път лайва „аф‘\  
Това беше сигнал, че след половин час ние сме там. Тези сиг
нали то повтаряше, докато някой излезе от къщи и му се обади 
— значи, разбрали са. Който забележеше това, казваше: 
„Хайде гответе вечеря, идват!“ Ние действително се бавехме 
около 30 минути, защото се приближавахме внимателно и 
се ослушвахме дълго да не би някой да ни види и по такъв 
начин да изложим ятаците си.

Полицията специално беше поставила свой човек в зда
нието на инженерството под прикритието на пазач. Той често 
е отивал в тази къща, дори се е опитвал да влезе ненадейно. 
Но въпреки всички опити да се сдобри сМечо, като му хвърлял 
храна, кучето продължавало яростно да го лае. Опитвал се 
да му хвърля печено месо, но нищо не помагало. Затова до
кладвал в полицията, че при това куче е невъзможно външен 
човек да влезе незабелязано, дори когато е затворено.

Впоследствие полицията започна да устройва засади на 
удобните за преминаване места на около стотина метра от къ
щата. Докато имаше засади, кучето непрекъснато лаеше и бя
гаше по двора ту на едната, ту на другата страна. По особен 
начин то лаеше и когато има други хора в къщи. В такива слу
чаи ние не отивахме у дядо Георги. Затова когато през есента 
на 1942 г. подозренията към дядо Георги се усилиха, 
за да се освободи от кучето — този приятел на партизаните 
и яростен враг на полицията, — тя го отрови.

Още първата вечер, след като се събрахме с Никола 
Рачев в къщата на дядо Марко Ковачев, а и след това ние 
непрекъснато обмисляхме нашите задачи. Най-голямо вни
мание обаче отделихме на въпроса за нашата политическа ра
бота сред народа против вмъкването на България във войната 
срещу Съветския съюз. Повод за тази повишена тревога беше 
обявената от царско-фашисткото правителство през месец де
кември война на САЩ.
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Ние оценявахме тази стъпка като опит по ио-безболезнен, 
косвен път, обявявайки война на съюзниците на Съветския 
съюз, България да бъде вмъкната окончателно във войната 
срещу Съветския съюз.

Чрез другарите, с които се срещахме, ние поставихме 
пред партийните организации в околията като главна задача 
разобличаването на маневрите на царско-фашисткото прави
телство.

През зимата с Рачев много четяхме, много разгова
ряхме с другарите, които идваха, и с хазаите. Мечтаехме по- 
скоро да си отиде зимата. Спорехме по много въпроси, и то 
твърде остро, даже може би в резултат на изнервянето от ску
ката често се скарвахме, и то за съвсем дребни неща. Аз знаех, 
че Рачев беше много изнервен от тежкото боледуване от гноен 
плеврит и операции и сестремях да го щадя. Но въпреки това 
често се спречквахме, включително и по такива въпроси, като 
коя дума е по-правилно да се счита за литературна и др.

Това показва при какви убийствени условия ни постави 
принудителното безделие през зимата. А ние п двамата бяхме 
деятелни натури. И второ. Всички и дотогава, и по-късно 
знаеха, знаят и сега, че ние бяхме и си останахме най-близки 
другари и приятели. Когато станеше нужда да се разделим 
за десетина дни и когато след това се съберяхме, ние просто 
не можехме да се откъснем един от друг. Значи, тези престрелки, 
а понякога и твърде остри слречквания и спорове никак не са ни 
пречили да сме най-дебри приятели.

Макар и със закъснение, пролетта настъпваше. През про
зореца виждахме как по южните склонове на „Тръстеник“ сне
гът се топеше, петната копна земя нарастваха бързо и мечтаех
ме кога мъглицата ще заяде снега навсякъде и отново ще стъ
пим на земя. Шосето обаче още беше единствената черна ивица 
сред заснеженото Банско поле.

С настъпването на пролетта ние се надявахме, че започ
натото и проведено с успех контранастъпление на Червената 
армия при Москва ще продължи с още по-голяма сила по целия 
фронт.

Тези надежди ни задължаваха да мислим непрекъснато 
как и ние, партизаните, комунистите, ще участвуваме в това 
настъпление, как ще оправдаем своето име войници в тила 
на врага. И. разбира се, въпреки опита от есента, ние забяг- 
вахме твърде напред — надявахме се, че веднага ще настъпят 
у нас решителни революционни събития.
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На 2 март вечерта полицията пусна да избяга от участъка 
рецидивистът-убиец, пияница и въобще окончателно пропад
нал човек Георги Журев, като уж стреляха по него. Това беше 
хитро замислен от полицията трик да го внедрят сред нас. 
Само че бяха си направили сметката криво. Допуснали бяха, 
че ние можем да приемем при себе си този тип.

Предупредиха ни, че е възможна и блокада под претекст, 
че търсят Георги Журев. за да го лансират като „скаран с 
полицията човек“, та е възможно да попаднат п на нас. Затова 
решихме да напуснем дома на дядо Георги, да прекараме един 
ден в местността „Дъбовец“ и след това да отидем в с. Баня.

Времето беше меко. Потъвайки до колене в мекия сняг 
и прогизналата земя, с труд излязохме до височината „Св. 
Текла“.

В колибката, която се намираше на югоизточния скат на 
височината, ние напалихме огън, изсушихме си обувките, чо
рапите и клиновете, които бяха мокри дори и над колената, 
и си отпочинахме, докато да почне да се разсъмва. А след това 
слезнахме в Дъбовец, в шумата срещу плевнята на дядо Ни
кола Сугарев.

Този ден снегът се топеше така бързо, че отвсякъде поте
коха вади, повечего от които беше невъзможно ни да се пре
скочат, ни дори да се прегазят, макар че водеха началото си 
от съвсем близко. Така ние се чувствувахме като в старинен 
замък, заобиколен с ров, изпълнен с вода. Единственото мя
сто, по което можеше да се дойде към нас, беше билото откъм 
„Св. Текла“, но то се наблюдаваше добре и изненадата беше из
ключена.

Другарят Рачев не можеше да седне някъде и да не на
пали огън. Той заговори с особен възторг за това, какъв - 
бав огън дават „грапавите дъбовици“ и след като н&кърши та
кива и напали огъня, говореше: „Гледай, гледай какви о- 
нени езичета излизат от тях, като от оксижен!“ И това беше 
действително ака. Аз чак тогава забелязах особеността в го
ренето на тези полузелени дъбови издънки. От тях като из 
гейзери излизаха встрани горящи газове. „Колко е наблюда
телен! -  помислих си аз. — Как е разбрал, че именно тези 
криви неугледни клонки дават най-хубавия огън?“

Още преди да залезе слънцето, ние съвсем се бяхме раз
пищолили. Кой ли пък сега ще гази като нас, за да дойде тук! 
И изведнъж и двамата погледнахме към Сугаревата плевня 
и видяхме, че един полицай с ловна пушка мина покрай нея 
и съвсем спокойно се спусна към Циганското дере в посока
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към нас. На лов ли беше той или беше оглеждам, споделихме 
ние и се спотаихме. Като влезе в ниското, той се изгуби от 
погледа ни и всичките ни усилия да видим накъде отиде ос
танаха напразни. Най-вероятно беше да ни е видял и без да 
е разбрал какви сме ние, като контрабандист, се укри някъде 
в шумата.

Още на мръкване ние излязохме на билото, което беше 
вече конно, и но него бързо стигнахме в с. Баня, където ня
маше никакъв сняг. Дядо Боян Янков и баба Марннка ни по
срещнаха радушно. Дадоха ни най-напред да се наядем и след 
това започнахме разговори. Те бяха чудесни — добри и умни 
старци.

Другият ден — 4 март — за нас беше много тревожен. 
По селото тръгна голяма група полицаи и хора от общината 
да претърсват за укрити храни. Освен това на изходните пунк
тове и към боровата горичка е имало постове. Полицията може 
би е допускала, че вместо храни може да открият и някой от 
нас, и е взела мерки той да не се измъкне.

Какво можеше да се направи? Ако излезем през деня, хо
рата ще ни видят и някой може да съобщи на полицията. Ако 
пък останем в къщи, косато полицаите дойдат, ще трябва 
да ги избием и пак да избягаме. Значи, и при двата случая 
жертвувахме дядовото Бояново семейство.

Имаше една надежда. Зетят на дядо Боян беше съветник 
в общината и беше привлечен да ходи по домовете заедно с 
полицията. На него ние поръчахме чрез жена му да бави 
полицаите повече. „Нека проверяват уж по-щателно, за да 
дойдат при нас по възможност по-късно.“ За всеки случай 
дядо Боян заяви „Па ако дойдат, ле имаме пушки, ке ги из
тропаме и ай!“ — махна с ръка той.

До нас групата не стигна. За това помогна и Георги Ра- 
чев, брат на Никола Рачев, който също беше съветник. Чрез 
свой приятел от фронта той забави обиските.

На мръкване ние се изтеглихме в горичката, а след това 
през полето отидохме у дядо Георги Рахов в Банско.
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Отново заедно

Още същата вечер се свързахме с другарите от Банско и раз
брахме, че Иван Козарев е слязъл от Пирин. Той беше казал, 
че всяка вечер ще отива в една известна нам изоставена ко
либка в местността „Ръждавица“, а след няколко дни щял да 
дойде отново в Банско.

Разпоредихме да замине човек за Разлог да разбере дали 
Никола Парапунов си е там и да ни организира среща с него. 
Заредихме си раниците, излязохме и още на другата сутрин 
се срещнахме с Иван Козарев на уреченото място.

Първите дни прекарахме в Дъбовец и по колибите в по
лите на Пирин. Отново се връщахме в Банско и проверявахме 
кога ще можем да се срещнем с Н. Парапунов.

Един път, като почивахме в колибата непосредствено южно 
от височината „Св. Текла“, по следите ни по мократа земя при 
нас дойде дядо Никола Сугарев. Като ни видя, той се поиз
плаши и сезаизвинява: „Къртят ми дъски от плевнята и ги 
горят или преместват в други колиби. Та аз затова дойдох да 
видя да не би някой да ги е скрил тука. . .“

Ние знаехме, че тон не е лош човек, и го успокоихме. По
ведохме разговор с него. Наред с другото той ни разказа, че 
преди два-три дни полицаи са ни търсили по Дъбовец. Даже 
един от банския участък се е хвалил, че ще ни изтрепят, ако 
ни намерят някъде. Това беше вярно. Ние вече бяхме полу
чили сведения, че полицията ни търси именно по Дъбовец, 
където снегът се стопява най-рано и има гъста шума, а също 
и по други копни места около Банско.

Когато дядо Никола си тръгна, както си му беше редът, 
ние го заклехме, че няма да каже никому нищо. „Покрий, та 
мъчи“ — каза той, което значеше, че всичко ще си остане тук. 
Оттогава вече тази колибка имаше свое конспиративно име 
„Покрий, та мъчи“ и, разбира се, никой освен нас не го зна
еше.
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Червен сняг

Към 10—15 март ние отидохме в Пирин. По по-високите места 
снегът беше още дебел, но уложил се добре и по него се хо
деше, без да се потъва. От време на време преваляваше и нов 
сняг, но той не беше много и не пречеше на ходенето, а и топ
лото мартенско слънце бързо заличаваше следите. Освен това 
в този район и особено в Добринишко землище имаше много 
овчарски колиби, в които можеше да се нощува на сухо.

Една сутрин, изкачвайки се по билото югоизточно от мест
ността „Струго“, забелязахме, че снегът е оцветен. Започнахме 
нарочно да забиваме краката си по-дълбоко и да сравняваме 
снега. Убедихме се, че само най-горният пласт, който беше 
паднал предния ден, е оцветен. Той беше червен, но с раз
лични нюанси в зависимост от това, на кое място се намира
ше — най-отгоре, най-отдолу или в средата. Рязка граница 
нямаше.

Това явление не е ново, но ние и тримата виждахме чер
вен сняг за пръв път. То предизвика твърде много възкли
цания и спорове относно произхода му. И защо горният 
пласт е най-ярко оцветен, най-червен! Този въпрос ние оста
вихме на учените, защото бяхме тръгнали на лов за сърни.

За да не изморяваме Рачев, ние го оставихме на едно 
място на припек, а двамата с Козарев продължихме нагоре. 
Скоро попаднахме на следи, но не от сърни, а от две белки. 
За тях беше настъпил любовният период.

Тръгнахме по тях. Те ту бяха ходили по земята, ту пре
скачали по дърветата. Отклонявали се бяха настрани и пак се 
бяха връщали в общата посока на югоизток и все по-нави
соко, напреко на билото.

В колко долове слязохме и се изкачихме по техните следи, 
трудно може да се каже. Но денят беше вече превалил и ние 
почти се бяхме отказали от по-нататъшното следене, когато 
Иван Козарев се наведе и взе от снега една чудесна рунтава 
катерича опашка.

— Току-що е изядена — рече той. — Сега, ако я е из
яла женската, те ще са някъде близо в някоя хралупа. Така 
е, защото вече сита, тя ще легне да почива, а мъжкият не се 
отделя от нея и значи, че и той е в хралупата. Ако пък я е 
хванал и изял мъжкият, женската ще е гладна и ще ходи, до-
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като и тя не си хване нещо. А мъжкият продължава да върви 
по нея. Така те за един ден или една нощ могат да преминат 
цялата планина. И ако е така, има да ходим по тях дори до 
Брезнишкото.

— Нима не изяждат заедно плячката, както другите хищ
ници? — попитах аз.

Козарев беше ловец и много наблюдателен човек. Той ми 
разказа толкова много и интересни неща и случаи от живота 
на дивите животни, че ако го беше написал, сигурно щеше да 
бъде значителен труд, с който можеше да получи учено звание.

Полюбопитствувах да разбера мъжкият или женската е 
изяла катеричката и предложих да продължим преследването. 
Така стигнахме билото над местността „Вапата“ — Кремен- 
ско землище. Убедихме се, че именно мъжкият е изял катерич
ката и бързо се върнахме назад, защото започна да се мръква.

Въпреки икономичното изразходване на хранителните 
продукти за тази нощ не беше останало нищо. При това ние 
не донесохме никакъв лов, а само увеличихме и без това за
видния си апетит. Затова на другия ден още по светло отидохме 
в колибата на бай Спас Карафильов от с. Обидим.

Недалеко от колибата бай Спас беше повалил един бял 
бор за козите да гризат шиклата и кората му и не забелягаха 
нашето идване. Ние влязохме в колибата, поразпалихме огъня, 
от бъкела наляхме вода в котлето и го окачихме да се топли. 
Намерихме и торбата с брашното и се приготвихме да правим 
качамак.

По усилилия се пушек бай Спас беше разбрал, че някой 
е влязъл в колибата да се сгрее, и тръгна към нея. Посрещ
нах го отвън и шеговито му казах, че бяхме решили да го 
окрадем и да си направим качамак.

След като разбра кои сме, въпреки моите протести, под 
предлог, че са две и козата не можела да ги изхрани, той за
кла едно яренце. То нямаше повече от два —два и половина 
килограма чисто месо и тъкмо се събра в котлето. Когато се 
свари, ние го извадихме и в същата вода турихме брашно за 
качамак. След това четиримата с голям апетит изядохме и 
качамака, и ярето.

За да се срещнем с другарите и да се снабдим с храна, ние 
решихме вечерта да отидем в с. Кремен. Но за всеки случай 
направихме още едно котле качамак, разделихме го на три 
буци и го турихме в раниците си.

Село Кремен беше заспало така, че и кучешкият лай, 
който от време на време се подемаше, не можеше да го събуди.
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Аз знаех само къщата на Благо Джугданов. Оказа се обаче, че 
Благо го няма и жена му Мария не посмя да се обади, защото 
не познала никого. Иван Козарев ни води в къщата на бай 
Илия Калинков, но и него го нямаше. Той опита да отиде още 
в някои познати къщи, ала никой не му се обади.

Така след дълго бродене из селото, без да успеем да се 
свържем с някого, преди разсъмване поехме към кооператив
ната дъскорезница. Надявахме се, че може би там ще намерим 
Благо Джугданов. Но и в дъскорезницата беше пусто.

В колибата на пазача влязохме вече на светло. Напалих
ме огън да се поогреем и решихме да закусим. Но нощта беше 
много студена и в раниците качамакът се беше заледил. Ни
кола Рачев по-рано казваше, че не обича подгрявано ядене 
и още повече подгряван качамак, на което Ив. Козарев под
хвърляше: „Ке свикнеш, ке свикнеш.“ А сега не само че ня
маше масло или мас и тиган, в който наново да се стопли ка
чамакът, но и нямаше никаква възможност той да се размрази, 
без да се похаби. Затова Рачев, държейки буцата от едната 
страна, я пригряваше на огъня, облизваше тази част, която се 
е разтопила, и пак я подаваше към огъня. Вярно ли казваше, 
не знам, но след това пред всички той нееднократно заявя
ваше, че това е било не само най-вкусният качамак, но въобще 
най-вкусното ядене, което някога е ял.

Среща
с Никола Парапунов

Време беше да се върнем към Банско, за да заредим раниците 
си и главното — да разберем какво става с Н. Парапунов. 
И първото нещо, което ни съобщи Ал. Пицин, беше, че на дру
гата вечер в местността „Св. Арангел“ при крушата ще дойде 
Парапунов. Това много ни зарадва. Напълнихме раниците 
си и излязохме.

На другата вечер Парапунов дойде доста късничко. И 
както следва да се очаква, ние го отрупахме с въпроси за 
здравето му, за провала и начина, по който се е измъкнал, 
за новините от фронтовете и има ли някакви нови указания. 
Отначало той ни отговори лаконично на всички въпроси, за-
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щото започна да вали дъжд, и тръгнахме да доизкараме нощта 
в колибите в местността „Ланкодур“.

Разговорът ни с Парапунов продължи много, макар че 
на всички ни се спеше. Той ни разказа подробно за провала 
в Разложко и Светиврачкои как се е измъкнал от Разлог. Ние 
не само слушахме неговия подробен разказ, но и задавахме 
въпроси, правехме упреци.

„Защо картечницата се оказа не в ръцете на партизаните, 
а остана в дъскорезницата на Предел?“ Това беше въпрос, 
който си задавахме всички. Та нали тя беше докарана именно 
за нас. Но наред с известното забавяне в предаването, оказа 
се, че тя е била много старомодна и тежка — на колела като 
оръдие и не може да се носи от хора. За нея беше нужен ка
тър, а това вече я правеше съвсем негодна за отряд със със
тав като нашия.

— Защо ти не остана в Банско, докато баща ми разбере 
от другарите къде сме ние? — запитах аз. — Нали, както 
ти сам казваш, той ти беше предложил това? Защо се изла
гаш на риск да бъдеш засипан от веявиците към Предел?

— Но главното е, че ние трябваше да се свържем — до
бави Рачев.

— А как ще ни свърже баща ти? Полицията явно те търси. 
Няма ли да проследи с кого се среща баща ти и по такъв начин 
да я доведем и при вас?—аргументираше се той. — Но главното 
е, че не исках вашите да треперят цялата нощ и цял ден.

Такъв беше Никола Парапунов. Винаги щадеше другите, 
а себе си не.

Бяхме заспали малко преди разсъмване. Часовият Н. 
Рачев забелязал светлини от фенери и ме събуди. Погледнах 
навън. По разстоянието между фенерите се виждаше, че по 
разкаляния път от Банско към Пирин се движи войскова 
колона. Ние съобразихме, че под форма на учение, войската 
може да претърси колибите и малкото копни места в този 
район.

Затова бързо тръгнахме към местността „Св. Никола“ 
с цел да се маскираме някъде и да наблюдаваме.

Разсъмна се, но дъждът не само че не спираше, а се усили 
и се превърна в снежна лапавица. Изкачвайки се по стръмния, 
обрасъл с леска склон, се измокрихме повече. Наложи се 
да излезем по-нагоре, където, макар че имаше сняг, имаше и 
една колиба, в която можеше да се подслоним и изсушим.

Когато пристигнахме в колибата, вече валеше обилен 
сняг и не се виждаше по-далече от 20—30 метра, защото имаше
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и мъгличка от обилната влага. Напалихме голям огън и се 
изсушихме, но не бързахме да излезем, защото вътре, макар и 
малко задимено, всетаки беше сухо и топло. Затова дежурехме 
под ред по половин час. Но дежурните само поглеждаха от 
време на време навън, за да се убедят, че от силния снеговалеж 
и мъглата нищо не се вижда, и отново влизаха на топло и сухо.

По едно време излязох навън и видях, че снеговалежът 
значително е намалял и тих ветрец пред очите ми подгони мъ- 
гличката. Тогава по пресния сняг забелязах човешка диря 
и колкото повече мъгличката се разсейваше, а това ставаше 
за секунди, толкова се виждаше по-далече. Изведнъж видях, 
че на около 100—150 крачки на югоизток вървеше войник,а 
някъде по-вляво и по-напред се виждаха само следите на друг. 
Първият отначало е минал не по-далеч от 30—40 метра от 
колибата. Но по всичко личеше, че той не я беше видял, за
щото съвсем спокойно се отдалечаваше, като разменяше с 
другарите си по някоя дума.

„Ами ако се беше натъкнал на колибата и речеше да стреля?“ 
— помислих си аз и закрил се зад ъгъла на колибата, продъл
жих да наблюдавам поведението на този войник и се огледах 
наоколо да не би да има още. Но повече войници нямаше, 
а и отново настъпилата вълна от мъгла пак закри околността.

Този случай на небрежно отношение към собствената си 
охрана ние разгледахме сериозно и решихме: отсега нататък 
колкото и да е невероятно да дойде човек, колкото и да е лошо 
времето, щом като са двама или повече души, винаги трябва 
да има часови.

След няколко дни ни информираха, че под формата на 
учение войската наистина е претърсвала тези райони.

На другия ден ние отидохме в колибата на бай Спас Кара- 
фильов от с. Обидим. Нужно беше с тези ятаци на пътя ни за 
Неврокоп да се запознае и Никола Парапунов. Както винаги, 
бай Спас ни посрещна радушно и се зае да ни направи качамак. 
Прекалено скромният и предан наш ятак едва сега ни разказа, 
че е участвувал във Владайското войнишко въстание през 
септември 1918 г.,и  разговорът ни стана по-прям и оживен.

Дали защото от всички бях най-млад или по някоя друга 
причина, но в разговора си бай Спас почна да се обръща повече 
към мене и ме запита как се казвам. „Георги“ — машинално 
отговорих аз. (През това време ние не казвахме и псевдонимите 
си навсякъде, за да не се разкрият.) Тогава бай Спас, който на-
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вярно бе прехвърлил 60-те години, започна да се обръща към 
мене, назовавайки ме „бай Георги“. „Татогава, бай Георги. . .“, 
„Ка ке речеш ти, бай Георги. . .“, „Та ка ке стане па таа ра
бота. . .“ и т.н.

На връщане ние бяхме много оживени и от ободряващия 
разговор с нашия добър ятак, и особено от бурно настъпващата 
пролет. Тогава Н. Парапунов ме поде и при всяко обръщение 
към мене ме наричаше „бай Георги“ — „Та ка ке речеш ти, бай 
Георги“ или повтаряше: „Та така, бай Георги.“ Този псевдоним 
така ми се залепи, че първите ми псевдоними веднага се забра
виха от най-близките ми другари. Аз станах „бай Георги“. 
(След провала през 1943 г., по който получих и смъртна присъда, 
аз отново го смених, но все едно си останах бай Георги. И досега 
другарите ми, братята ми, та дори и баща ми, който се казва
ше Георги, ме наричат бай Георги.)

В продължение на няколко дни, в които бяхме заедно, 
ние си изяснявахме както общата обстановка, така и положе
нието на партийната организация в Разложко след провала 
през януари и набелязахме мерки за нейното укрепване.

Никола Парапунов направи твърде сдържана, обективна 
оценка на перспективата за развитието на революционното 
движение. Той даде указания да обиколим околията, да по- 
тегнем партийните организации, да активизираме тяхната 
работа по разобличаването на противонародната политика 
на правителството и по съпротивата против ограбването на 
храните и другите продукти от народа; да се срещаме повече с 
другарите и другите честни хора и да укрепваме тяхната вяра 
в нашата победа и отново подчерта необходимостта да готвим 
другарите за продължителна и тежка борба.

След като уточнихме следващите срещи и начини за свър
зване в случай на нужда, ние се разделихме. Никола Пара
пунов и Иван Козарев заминаха за Разлог.

Двамата с Никола Рачев проведохме среща с партий
ния комитет в Банско — другарите Никола Голев, Александър 
Пицин и Манаил Тодев, а след това с Георги Гр. Тренчов и други 
другари от кооперация „Изгрев“. После се разделихме за 
няколко дни. Той замина за с. Баня и Якоруда, а аз — за с. 
Елешница.

В с. Елешница направих няколко срещи с отделни групи 
и ги инструктирах за по-нататъшната им работа. Договорихме 
се с Георги Васев как да се свързваме чрез Разлог и Банско 
и определихме явките в селото.

Информираха ме, че другарите се държат добре. Вярата
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им в крайната победа на Червената армия е голяма и духът 
им не е понижен. Казаха ми, че кметът на селото Ралчев се 
сближил с някои другари. Ралчев не беше от най-лошите 
кметове. Но той беше хитрец.

Когато тези другари започнаха да ме уверяват, че кметът 
е добър, че ги пазел да не бъдат интернирани, поисках да ми 
дадат данни откъде е роден и къде е работил, та ако ни се 
удаде, да проверим за какъв човек е минавал там. Същевре
менно казах по подходящ начин да го „прослушат“ как той 
мисли по някои въпроси, като войната, доставките и пр.

Ако кметът наистина беше добър човек, това безспорно 
можеше много да ни ползува, без да има нужда да демонстри
раме своята дружба с него. Може да беше вярно, че той е за
щищавал Георги Васев и някои други, за да не бъдат интерни
рани и по такъв начин да не загубим ръководството на коопера
цията, което за нас беше много важно. Но тази дружба имаше 
и отрицателна страна. Затова поисках те да работят така, че не 
кметът да се възползува от тази дружба и най-спокойно 
да провежда мероприятията на фашистката власт, а ние да 
провеждаме линията на нашата партия.

Кратко
за обстановката

Фашистките елементи, които бяха посмутени след контра- 
настъплението на Червената армия при Москва, отново се раз- 
вилняха. „Свърши се със зимата. Нямг вече генерал-зима. 
Сега ще видите какво ще стане с болшевиките. Германската 
армия ще ги помете, ще стигне до Урал. .“ — заявяваха висо
комерно те. И колкото повече се развиваше настъплението 
на хитлеристката армия през пролетта и лятото на 1942 г., 
толкова повече вилнееха. Те внушаваха и на себе си, и на народа, 
че неуспехът на германската армия при Москва е бил временен и 
случаен, подкрепяха твърденията си със съобщенията за 
германските победи.

А в това време хитлеристката армия, запазвайки своето 
голямо превъзходство — числено и във военна техника: са
молети, танкове, автомобили и др., които бяха събрани от
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всички съюзнически и окупирани страни на индустриално 
развита Европа, — и възползувайки се от факта, че няма 
друг фронт в Европа, съсредоточи огромни сили на съвет
ския фронт и започна голямо настъпление на юг. Занизаха се 
съобщение след съобщение по радиото и в пресата за „пълния раз
гром“ на Червената армия; че тя е „деморализирана“ и въпреки 
всички усилия на болшевиките не иска да се бие; че червено- 
армейците или се предават на първия появил се германец, 
или бягат панически. Монтираха се снимки как червеноар- 
мейците вдигат ръце и се предават масово. Предаваха се разни 
гадости и даже такива плитко скроени, нескопосани неща, 
като как комисарите-евреи закопавали червеноармейците в 
земята до пояс, като им оставяли ръцете свободни, та да не 
могат да избягат, когато видят германски войник, а да стрелят 
и пр.

Настъпи най-тежкото време за нашата партия, за парти
занското движение. Добрите и честни хора бяха подавени. 
Техните надежди, че е настъпил обрат във войната, не се сбъд
наха През пролетта и лятото въпреки героизма на Чер
вената армия германската армия настъпваше, и то твърде бързо, 
и достигна до Сталинград и Кавказ.

„Та какво вече остана ог най-населената и най-развита 
част на Съветския съюз?“ — съкрушено казваха някои.

Разбира се, в народа съществуваше и фанатична вяра 
в непреборимите сили на Съветския съюз, на съветския народ, 
което стопляше душите. Хората ту като дядо Лазар Сме- 
дарчин казваха: „Не бързайте. Нивата е голяма“, ту като 
дядо Боян сравняваха Русия с вътрешен турски двор, откъдето 
този, който се е одързостил да влезе, рядко излиза и пр. Хо
рата проклинаха англо-американците, които хем бяха съюз
ници, хем по същество бяха ръзвързали ръцете на цялата ев
ропейска реакция и не искаха да окажат помощ на Съвет
ския съюз.

През този период ние почти не провеждахме бойни акции, 
а хвърляхме сили за организационното укрепване на партията 
и за правилното разясняване на събитията, а през лятото и 
за популяризиране на Отечествения фронт и неговата програма. 
Поддържахме духа на народа. Спомням си как с Никола 
Рачев бяхме изучили наизуст картата на боевете през време на 
гражданската война и интервенцията и въоръжени с факти и 
изводи от кратката история на ВКП(б) и художествената ли
тература, аргументирахме своята фанатична вяра в неизбеж
ната победа на Червената армия. Но един път, когато Н.
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Рачев разпалено обясняваше в колко по-тежко положение се е 
намирала младата съветска власт тогава и как е излязла победи
телка, един другар каза: „А ти ми кажи на мене как вече да 
обяснявам на хората. Тях ги боли и искат да знаят. По-рано 
обяснявахме отстъплението на Червената армия с внезап- 
ността на нападението, с това, че тя не е била мобилизирана и 
съсредоточена, а сега с какво да обясняваме? Победата в граж
данската война беше друго. Тогава цяла Европа беше пред 
революция. Войниците на интервентите се бунтуваха, а сега 
цяла Европа воюва срещу Съветския съюз. Колко войници, 
даже от такива страни, като Словакия, Унгария и Румъния, 
преминават на страната на Съветския съюз. Няма бунтове, 
няма отказ от настъпление. Даже и американците и англича
ните уж са съюзници, асамодето не са изпратили войска срещу 
Съветския съюз. Те чакат да му изтече кръвта. . .“

Ние отново започнахме да му обясняваме, да го утеша
ваме, че именно защото цяла Европа воюва срещу Съветския 
съюз със своя огромен военен и индустриален потенциал, 
затова Червената армия не може и не бива да се хвърля в без
огледно настъпление. Тя е длъжна да съхрани своите сили, 
като същевременно обезкървява хитлериската армия, и 
след това бързо и напълно да я разгроми на своя територия 
и да не позволи въобще да се измъкне. Даже му напомняхме 
за опасността англо-американците да окажат помощ на хитле
ристката армия, за да не допуснат нейното пълно унищожение.

Това не беше само въпрос, как да обесняваме на народа, 
а израз на настъпилия смут в душата на този добър и предан 
другар. По всичко личеше, че той споделя не само своята, 
но и на близките около него тревога. Той се бореше в себе 
си. И говореше за героизма на защитниците на Москва, 
Ленинград, Одеса и Крим. Той също заявяваше, че градовете 
се строят и териториите се връщат, а унищожените армии не 
се връщат и победата ще бъде на страната на този, който 
съхрани армията си. И той говореше, че колкото по-дълбоко 
навлязат германците, толкова по-трудно ще се измъкнат. Но 
тревогата вече гризеше този другар далеч по-силно, отколкото 
през 1941 г.

Страхът за себе си обхвана твърде много хора, още повече 
че и репресиите се усилиха многократно. Фашистката власт 
премина в решително настъпление, за да разгроми нашата 
партия. Един след друг зачестиха провалите и процесите. 
През март Софийският военен съд съди арестуваните другари по 
провала в Св. Врач и Разлог и даде осем смъртни присъди,
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три от които задочни. Никола Парапунов беше един от осъдените 
на смърт. През месец февруари в Горна Джумая бяха аресту
вани членовете на ОК на БКП, а след това още 21 активни 
комунисти и комсомолци. През май Софийският военен съд 
даде по този процес 24 присъди, между които на смърт чети
рима членове на областния комитет на БКП задочно. На 6 
май загина членът на областният комитет на БКП Никола 
Калъпчиев. На 27 май Софийският военен съд съди група 
комунисти от Петрич. На 23 юли бяха разстреляни в гарнизон
ното стрелбище в София членовете на ЦК и Военната комисия 
при ЦК, между които от нашия край Никола Вапцаров и Антон 
Попов. На 19 август бяха обесени в Горноджумайския затвор 
другарите Гроздан Николов, Станке Лисичков и Владо Чимев.

В тази обстановка мнозина се свиха и даже почнаха да 
ни дават съвети да отидем другаде, където не ни познават, и 
да се укриваме. Мнозина започнаха неохотно да идват на 
срещи, да ни снабдяват. А някои направо се отказаха от ра
бота. Тогава се предаде и Михаил Кобаков.

За да не безпокоим повече ятаците, Никола Парапунов, 
Иван Козарев, Никола Рачев и аз избрахме място и постро
ихме първата партизанска землянка в местността „Дъбовец“ — 
Баненско землище, под „Чучурката“.Там най-рано настъпва про
летта и се разлиства шумата. Освен това мястото е в центъра 
на околията.

Предназначението на землянката беше главно да из
несем в нея посуда за готвене и някои храни, а при лошо време 
и да можем да се приютим.

Землянката беше изкопана в ската близо до вадичката. 
Размерите й бяха 3 на 2,5 метра, а височината — в горния 
край 2 метра, а в долния, откъм входа — 1,5 метра. Отгоре 
тя беше покрита с дъбови греди, отсечени на място, и дъски, 
извадени от плевнята и колибата в същата местност. Над 
тях — около половин метър пръст. След това беше замаскирана 
с чимове, пелин и стара дъбова шума. Вратата представляваше 
квадратен капак, върху който беше закован един кичест храст 
пелин. Когато последният партизанин влиза в землянката и 
иска да закрие входа, на главата си той взема капака и сниша
вайки се, го поставя върху входа.

Един път почивахме в землянката. Но тъй като бяхме 
влезли рано сутринта, последният беше затворил небрежно 
капака и част от отвора не бил закрит. Към 9 часа дойде един
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селянин от с. Баня да си отсече вили. Той забелязал чер
неещата се дупка, помислил, че е лисича, хванал се за пелиновия 
храст и започна да дърпа. Навярно разбрал, че това е зем
лянка, опита се да се отдалечи.

С пистолет в ръка аз просто изникнах от земята и го за
ставих да спре и да седне. След това с Никола Парапунов 
започнахме да го разпитваме.

Чул отвътре, че човекът е от с. Баня, Рачев също се по
каза на входа, погледна го изпитателно и му рече: „Брей, 
ами като никак ти нямам вяра, какво да те правя?“ Баняни- 
нът смънка нещо в смисъл, че дава честна дума, че никому 
няма да каже. „Каква честна дума. Честна дума може да даде 
честен човек, а не черноборсаджия и пияница.“

Но както и да е, ние повярвахме, че той няма да ни из
даде, накарахме го да се закълне, като целуне пистолета, 
и го пуснахме.

За случилото се уведомихме легалните другари ог 
с. Баня и им възложихме да го наблюдават. Той действително 
дълго време беше мълчал. Но през есента един път се беше 
напил и изпуснал пред жена си. Тя казала на други жени и 
по такъв начин стана известно на полицията, която взе от зем
лянката няколко шашки взрив, балтона и долни дрехи на 
Никола Рачев, една дреха на Козарев, тенджерката за варене 
на фасул и др. дребни неща. Но за щастие тогава вече никой 
от нас не отиваше в нея.

Нашият отряд продължи да бъде твърде малочислен 
Иван Козарев, Никола Парапунов, Никола Рачев, Костадин 
Катранджиев, който като болен почти не се движеше с нас, 
Костадин Лагадинов, Кръстю Тричков, Алекси Сачков и аз. 
Както вече е известно, Кръстю Стойчев и Асен Лагадинов с 
разрешение на партията и четирима бачевци без всякакво 
разрешение се бяха легализирали.

Костадин Лагадинов още след провала в Разлог през 
1933 г. премина в нелегалност, а впоследствие замина за 
Съветския съюз. Отначало той е бил приет радушно и постъпил 
на военна служба като танкист. Но младият ентусиаст из
живял тежки дни там. Той съвсем несправедливо бил запо
дозрян и репресиран. Заедно с голяма група комунисти — 
съветски и емигранти от почти всички страни — бил изпратен 
на север.
, Освободен оттам непосредствено преди започването на 
войната по негово желание, заедно с група емигранти с под
водница се връща в България. Отначало заедно със Съби
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Димитров той бил около Сливен, а след като Съби загинал, 
се връща в нашия край, като преминал 300 км пеш по непо
знати места. Без никой да го забележи, той влиза в родния си 
дом, където в специално подготвено скривалище в плевнята 
изкарва цялата зима.

На мене съдбата на др. Костадин Лагадинов не ми беше 
известна. Не знаех дори, че си е дошъл и къде се укрива.

Другарите Кръстю Тричков (Ванюха) и Алекси Сачков 
(Любен) — комсомолци от с. Белица — бяха излезли в неле
галност през първите дни на януари 1942 г. и до про
летта се укривали във верни ятаци в селото. Те бяха чудесни 
младежи — умни и смели.

Последните дни на март с Иван Козарев бяхме в с. До
бринище. Там ние научихме, че и учителят Михаил Кобаков 
от с. Кремен, за да не бъде интерниран, е излязъл нелегален. 
Веднага отидохме да го вземем. И двамата бяхме много радостни. 
Козарев възбудено говореше: „Ето при нас идва още един учен 
човек. От това авторитетът на отряда ще порасне още повече. Се
га още по-малко хората ще вярват на полицията, че ние сме раз
бойници или заблудени хора. Как може такъв човек като 
Кобаков — учител, председател на кооперацията, първият 
човек в селото — да не разбира как се развиват историче
ските събития, а някой си кръчмар или въшкар полицай да 
разбира повече. . .“

След като се събрахме с Кобаков, отидохме да денуваме 
край вадата на дъскорезницата. Тук разговаряхме по много 
въпроси. Иван Козарев, този боеви човек, съвсем чистосър
дечно изрази недоволството си, че още не започваме бойни 
действия.

- Аз ще разчупя ледовете — високопарно заяви Коба
ков и след това разказа какви призиви е отправила радио
станция .Свободна и независима България“, като я нарече 
„Нашата радиостанция“.

Бях принуден да му обясня, че не тази, а радиостанция 
„Христо Ботев“ е наша и ние пропагандираме и изпълняваме 
нейните призиви. Но дали защото Кобаков беше поласкан 
от думите на Козарев, той не преставаше да подчертава, че 
сега, щом като той е излязъл партизанин, работите ще се 
оправят. Похвали се, че е чел много и че Янко (друг другар 
учител) му казал: „На нас дебелите книги ни изядоха главите“ 
и пр.
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Но това му поведение още там някак го снижи в очите 
ни и помрачи радостта ни. Аз още там го предупредих: „Не 
бързай, ние утре ще се срещнем с другарите и там ще имаш 
възможност да се изкажеш по всичко.“ Освен това внимателно 
му казах, че животът в отряда е труден, че романтиката, ко
ято според мене беше изиграла главната роля за неговото 
преминаване в нелегалност, не е така привлекателна и идвайки 
при нас, той трябва предварително да знае това, за да не се 
разочарова.

— Ти мене за кого ме смяташ? Съмняваш ли се в мене или 
ме плашиш? — каза с явно раздразнение Кобаков.

— Не. Нито се съмнявам, нито те плаша. Смятам, че ти 
се убеди с каква радост те посрещнахме, колко бързо дойдохме 
да те вземем. Но у нас си е такъв редът, да не скриваме исти
ната, да предупредим и за трудностите.

Кобаков беше съученик и приятел на брат ми Миле и 
се познавахме отдавна. Срещал съм се с него и преди, и като 
партизанин. Известно време носих неговия пистолет — пара- 
белум. Считах, че бяхме близки. Но някак си отношението 
му към мене се измени. Впрочем, то по-късно се измени и към 
всички останали другари, защото му показаха, че знаят по
вече от него.

На другия ден, когато отидохме в отряда, още на закус
ката Костадин Лагадинов се присмя на Кобаков с думите 
„И тоя не ще утрепе ламята“, а отделно пред нас каза: „От 
този няма да стане партизанин.“ Ние всички му възразихме. 
„Не знам. Аз казвам своето мнение, па бъдещето ще покаже“ — 
завърши Лагадинов.

Като слушаше нашите разговори на различни теми и 
виждаше компетентността, с която се изказваха другарите, 
Кобаков се почувствува потиснат. Той беше дошъл при нас 
със самочувствието на най-учен. Опита се да покаже, че много 
е изучавал философия. Но без да се усети, сподели, че от книж
ката на Тодор Павлов, която току-що беше прочел, разбрал, 
че „теорията била обобщена практика“. Младежите нищо не 
му казаха, но прихнаха да се смеят на „неговото откритие“, 
а той се изчерви като домат.

През юни Кобаков и Козарев бяха в Кременското землище. 
При тях бил и Благо Джугданов, който също бил решил да 
стане партизанин. Кобаков, искайки поне пред тях, които ня
маха школско образование, да покаже своите познания, почнал 
да говори за революцията от 1848 г. Той я охарактеризирал 
като „философска революция“, навярно изхождайки от една
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мисъл на Маркс, че тя е била и революция във философията. 
Но Козарев не се съгласил и упорито му доказвал, че тя е бур- 
жоазнодемократична революция.

— Ти ли бе, ще ме учиш мене. Аз, дето съм прочел толкова 
книги, не знам, а ти ще знаеш?

— Чел си, ама не си ги разбрал — твърдо отговорил 
Козарев.

Тогава произлязла остра караница между двамата. Ко
зарев не оценил, че въпреки всички усилия наПарапунов да 
го укрепи, Кобаков от ден на ден все повече се разлагаше и 
рекъл да продължи настъплението си. Той искал пред Благо 
да го разобличи, че не само не разбира от теория, но не знае 
и оръжието, въпреки че е запасен офицер. Козарев прибягнал 
до следната хитрост: след като изпразнил карабината си 
(манлихера), затворил затвора и незабелязано за другите с 
малкия прьст издърпал затвора на половин милиметър назад. 
Тогава подал карабината на Кобаков и му казал да натисне 
спусъка. Той натискал, но ударникът не падал. Козарев 
му задал въпрос, как и защо се получава това и след като се 
насладил от безпомощността на Кобаков, му обяснил. Кобаков 
изпаднал в ярост, грабнал карабината и с всичка сила почнал 
да изтегля и вкарва затвора, повтаряйки: „Е така се прави, 
а не както ти. Никъде така не учат.“

На другия ден Козарев си дойде сам в отряда в мест
ността „Тевницка чешма“. Той ни разказа как и защо са се 
скарали с Кобаков. Каза ни също, че и Благо Джугданов 
е бил излязъл партизанин, но тъй като Кобаков му е вуйчо и 
има голямо влияние над него, уговорил го да се върне, до- 
като никой нищо още не знае за него. Кобаков и Благо оста
вили Козарев да ги чака, а те слезли вс. Кремен и не се върнали. 
„Аз мисля, чещесепредаде и Кобаков“—уверено каза Козарев.

Обезпокоени отфакта, че Кобаков вече знаеше някои наши 
другари и ятаци, ние решихме на всяка цена да осуетим не
говото предаване. За целта Костадин Лагадинов, Иван Козарев 
и аз веднага заминахме за с. Кремен.

Предвиждането на Козарев се потвърди. Благо се беше ле
гализирал, а Кобаков оставил раницата и пушката си в една 
плевня и без всякакво оръжие се прибрал в къщи.

Отидохме в дома му. Престорихме се, че нищо не сме раз
брали. Казахме му, че др. Парапунов ни е изпратил за него, 
защото заедно трябва да заминат за някъде. Затова веднага 
трябва да дойде в о*ряда и той тръгна с нас.

Кобаков отново беше много поласкан и не разгада нашата
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хитрост. Цялото му поведение говореше: „Ето на, Парапунов 
пак мене търси, пак мене цени.“ На другия ден денувахме в 
местността „Широка падина“ над Банско при една скала - 
чудесен наблюдателен пункт, която Козарев беше нарекъл 
„Заек скала“. Кобаков продължи да се петли1 и да се отнася 
към нас и особено към Иван Козарев като към ординарец. 
Тук ние допуснахме някаква нетактичност. Кой и какво точно 
му каза, не помня, но той пак се разсърди и впоследствие 
подразбра, че не защото е толкова ценен ние го водим при 
Парапунов, и посърна.

Някъде след пладне бяхме налягали да поспим. След като 
се убеди, че сме заспали, Кобаков прибра раницата и пушката си 
и внимателно се заизмъква към скалата. Но аз бдях, скочих и 
извиках „Я се върни, къде си тръгнал?“, но той продължи 
да върви, без да се обръща, разчитайки навярно, след като 
приближи, да скочи зад скалата. Настигнах го на самата скала 
и го хванах. Този иначе страхлив като заек човек, който се 
отнасяше с такава надежда и доверие към полицията, прояви 
към нас неукротима злоба. Той се беше подготвил и се опита 
да ме бутне от скалата. Може би това щеше да му бъде активът 
пред полицията, с която, както се изясни по-късно, чрез него
ви близки е бил в преговори. Но неговите сили не бяха 
големи и аз го повалих. В това време дойдоха и останалите 
и го натиснаха да го връзват. Той ухапа и Костадин Лагади- 
нов за ръката.

Тук Иван Козарев не издържа и горчиво за рида: „Нима 
за това сме тръгнали ние, не да се борим срещу фашистката 
власт, а да връзваме своите!“ И го върза по-здраво. Ние с 
Лагадинов влязохме в Банско да вземем едно казанче, за да 
варим саздърма. А Козарев през всичкото време бдително беше 
пазил Кобаков и нито думичка не промълвил.

На следващия ден в местността „Тевницката чешма“ 
се състоя съд. Аз, Коитадин Лагадинов и Иван Козарев раз
казахме всичко. Какво точно говориха те, не помня всичко, 
но и двамата категорично поддържаха, че Кобаков не само 
че сее разложил и ще се предаде при пръв удобен случай, но 
Козарев специално подчерта, че той се е озлобил срещу пар
тизаните, срещу другарите си така, както никога не се е оз
лобявал срещу фашистите. Аз поддържах същото мнение.

Парапунов и Рачев не само проявиха великодушие и му

1 Перчи се като петел.
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простиха, но и пред всички ни, в това число и пред Кобаков, 
декларираха:

— Ние и двамата отговаряме с главите си, ако той се пре
даде. Убедени сме, че е разбрал каква глупост е щял да направи.

Може би с цел да го трогне, да го заангажира Никола 
Парапунов гласува отново голямо доверие на Кобаков. Во
деше го със себе си към Неврокоп и го лансираше като бъдещ 
ръководител на Неврокопска околия. Но той отново го измами, 
изостави болния другар Костадин Кагранджиев и чрез прего
вори с полицията посредством свои близки през януари 
1943 г. се предаде.

На 23 май другарите от Банско ми казаха, че са пристиг
нали двама другари, избягали от концлагера „Еникьой“. 
Това бяха другарите Тони Переновски и Иван Трайков Шонев 
от София. С тях бил и Иван Михайлов Колчаков. Той ги водел 
при нас. Но по пътя минал сам през с. Брезница и бил заловен.

Иван Трайков се познавал с нашия другар хлебаря Алек
сандър Арабаджиев и със сина му Динко. Затова те влезли 
във фурната н като изчакали купувачите да си излязат, Иван 
се обърнал към хлебаря с думите: „Бай Сандо, познаваш лн ме?“ 
Ал. Арабаджиев се вгледал в него, но отначало не го познал, 
тъй като повече от десетина години не се били виждали.

В това време по улицата минал Борис Колчаков (Динков), 
който също бил в лагера до февруари. Переновски го познал п 
го пови кал.

— Здравейте. Пуснаха ли ви?
— Шт. . . — направил знак Переновски.
Но Александър Арабаджиев, вече убеден, че те са наши 

другари, веднага ги въвел навътре в месилника, за да не ги 
видят хора. Извикал и сина си Динко. Той ги нахранил и 
настанил в плевнята да почиват.

Борис Колчаков чрез брат си Иван и Никола Голев по
търсил връзка с мене.

Същата вечер в местността „Рупчовец“ край Банско аз 
се срещнах с тези другари. За да не будят подозрение, те бяха 
излезли без раниците си. Договорихме се легалните другари 
да ги изнесат следващата вечер. Намерихме донесената от 
тях и скрита в полето дълга гръцка пушка и отидохме да доиз- 
караме нощта и да предснуваме в Баненската горица.

През нощта останахме да спим почти на края на рядката 
борова гора с намерение, след като съмне, да влезем и да се 
замаскираме в по-гъстото.
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На мястото, на което бяхме легнали, имаше много чер
вени мравки. Те сериозно ни безпокояха и не ни даваха да 
заспим дълбоко.

Вече се беше разсъмнало, когато часовият Тони Переновски 
леко ме сбута. Отворих очи. Без да откъсва погледа си, той 
ми посочи напред. От дерето през гъстата гора на около 50 — 
60 метра от нас излизаха двама войници и продължаваха да 
вървят на югоизток, а зад нас, по самия южен край на гората, 
се чуваха стъпки, които отиваха в същата посока. Ние оста
нахме между тях и залегнали едва дишахме, за да не се изда- 
дем, като същевременно държахме първата двойка на мушка. 
След като отминаха, аз проследих първите двама, за да се 
уверя това поредно претърсване ли е под формата на учение и 
само войници ли бяха или имаше и полиция. Това не можах 
да установя. (На следващия ден разбрах, че полицаите са 
хванали наблизо един банскалия, който си орял нивата, и го 
набили.)

Върнах се при другарите си. Виждайки,че опасността вече 
е преминала, останахме на мястото си. Бях много изморен от 
предния ден и под ласките на току-що изгрялото слънце от
ново заспах.

Колко бях спал, не знам, но Иван Трайков ме събуди и 
каза, че гората е пълна с някакви хора. Повдигнах глава, 
вслушах се в глъчката и разбрах, че това са мъже и жени — 
баняни, — дошли да събират паднали борови шишарки за огън. 
Ако станехме, щяха да ни видят, затова решихме да не мърдаме 
от мястото си.

След малко един мъж в подофицерска униформа и две 
жени — възрастна и млада — с по един кош на гърба 
приближиха към нас. Бяхме покрили пушките си с надежда 
да минем за пътници по прекия път за Добринище, които си 
почиват. Те поздравиха и попитаха:

— Какво правите, момчета?
— Почиваме си — престорено лениво отговорихме ние.
Подофицерът, явно досетил се какви сме, се уплаши.

Тогава аз го извиках, казах му да не се страхува, а ако и же
ните са се уплашили, да ги успокои и да продължат да си съ
бират шишарки. Той обеща да изпълни това и отиде към же
ните.

Подофицерът и жените1 се оказаха лоши хора. Те се из-

1 Подофицерът Ропчов от с. Баня с майка си и жена си.
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мъкнали, отишли при другите хора, казали им, че тук има пар
тизани, и побягнали, а след тях, навярно за да не ги обвини 
полицията, че се срещат с нас, побягнаха всички. Гората 
просто се разшава и тогава видях мъж да бие с остен впрегнати 
волове и те да бягат надолу като коне. Съвсем скоро гората 
опустя.

Излезли по-нависоко, ние наблюдавахме тази жалкв 
картина на паниката. Ясно беше, че подофицерът ще съобщи 
по телефона от с. Баня и скоро тук ще дойде войска или поли
ция. Трябваше да се мисли как да се измъкнем. Баненската го
рица е твърде малка. Тя може да бъде оградена и претърсена 
основно само за няколко часа. Ако пък решим през деня да се 
измъкнем, полето е все още съвсем голо и могат от коя да е 
височина да следят всяка наша крачка. Трудностите се увели
чаваха и от това, че Иван Трайков беше много изтощен и не 
можеше да ходи. Този другар беше изкарал гражданската 
война в Испания, две години концлагер във Франция, арести 
и накрая почти две години концлагер в България.

Ние почакахме, наблюдавахме и решихме да слезем в 
полето и по рекичката Конешицки лаг1 да се изтеглим към 
Пирин. Докато слизахме по ската, най-удобно беше да минем 
по един синор между избуялите жита и да се спуснем по дерето 
към крушата при „Св. Архангел“. Но по отсрещния скат един 
старик пасеше кравата си и ако ни видеше, нямаше никаква 
гаранция, че след като изяде шамарите от полицията, няма да 
каже накъде сме хванали.

След като старецът се закри, отначало пълзешком по си
нора, а след това и изправени, ние бързо слязохме в Конешиц- 
кия лаг и тръгнахме по него нагоре, често газейки във водата.

На около 300 метра, до самата река, видяхме дядо Коле 
Голев, който ореше нивата си. Ние го извикахме при нас, 
казахме му какво се е случило и че по рекичката отиваме към 
Пирин. Договорихме се храната и багажът на другарите да 
бъдат донесени при дъбовете на параклиса „Св. Влас“. И едва 
бяхме успели да си кажем това, видяхме, че група полицаи из
тичаха по билото на южния край на Баненската горица.

Ние решихме, докато полицията не е разбрала, че сме се 
измъкнали, да се отдалечим колкото се може повече и отново 
нагазихме във водата. Скоро достигнахме шосето. Скрит в храс
тите, аз огледах наоколо. Наблизо нямаше никой. Само на-

1 Рекичка с обрасли брегове.
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шият ятак комсомолецът Анте Рахов с колата отиваше към по
лето. Ние използувахме случая и преминахме шосето.

Но полицията беше разбрала накъде се бяхме изтеглили 
и по телефона съобщила в Банско да излязат и да ни 
пресекат пътя. Когато наближихме хълма при „Св. Влас“, 
конто се издига като стена над полето и точно срещу рекич
ката, видяхме, че по него се покачиха един полицай и един 
иъдар. Те залегнаха в едно трапче до житната нива отгоре. 
За щастие ние бяхме стигнали до едно разширение на рекич
ката, обрасло с ракита и речна ела, и забелязвайки ги, вед
нага се замаскирахме в храсталака. Разтоянието между нас 
беше толкова, че ние с точни изстрели бихме ги повалили и 
двамата, но не биваше, защото на стотина крачки от това място 
си бяхме определили срещата за гази вечер.

Двамата на баира не мръдваха и непрекъснато наблюда
ваха. Но като започна да се свечерява, навярно се убедиха, 
че по полето никой не се движи и повече няма да дойде, сля
зоха на пътя и си отидоха към Банско.

Не след дълго на уреченото място дойде дядо Коле Голев. 
Той ни донесе поръчания му багаж и храна и ни инфор
мира какво се е говорило за днешния ден. Уговорихме си нови 
среши и заминахме за Заек скала, където другарите можеха 
да си починат спокойно и да съберат сили за дългия път, който 
ги очакваше до София.

На мене ми предстоеше среща с Парапунов в Разложко 
землище. Затова с Йонче и Борис Колчакови се договорихме 
двамата другари да останат няколко дни у тяхната леля Ка
тери нка Петканчина. Тя беше самотна жена и това беше твърде 
удобно. Още повече че аз вече бях прекарал на два пъти по 
1—2 дни в нейната къща. Вечерта ги отведох там и заминах.

«Жъти колчета»

След два дни пак бяхме заедно. Другарите се хранеха добре 
и се посъвзеха. Снабдих ги с хляб, сланина и захар. Срещнах 
ги в гробищата с Милет Скабрин, който трябваше да ги води 
до Рилския манастир, дадох му последни указания и се раз
делихме.
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Като ги изпратих, седнах на пейката под стряхата на 
черквата, защото бях много изморен. Тук бях почивал и друг 
път, защото нощно време суеверните хора не смеят да влизат 
в гробищата. След малко заваля и докато чаках да премине 
дъждът, излегнах се на пейката и заспах. Събуждах се няколко 
пъти, но все решавах „нека почина още малко“, докато къ
сата майска нощ неусетно премина и съмна.

Ранобудните и работливи бански прашарии1 и други хора 
бяха се раздвижили по пътищата и пътеките през полето. На- 
където и да тръгнех, все щеше да ме види някой. А да остана 
да денувам в черквата, беше невъзможно. Вечерта си бях ос
тавил раницата и пушката в клоните на една кичеста слива 
в една ливада в подножието на Пирин и ако някой се вгледа, може 
да ги види. Затова, разчитайки, че никой няма да ме познае 
или да се сети, че съм нелегален, тръгнах на изток и след това 
право на юг. Пресичайки пътеката за Каменината, някоя от 
жените ме беше познала и видяла, че се показва под винтя- 
гата ми дръжката на единствената ми бомба-бухалка. Тя не 
могла да се сдържи, споделила с другите и тръгнала мълва: 
„Мари, мари, та се беше напашал с жъти колчета“, т. е. це
лият съм се бил запасал с бомби, а жъти колчета — това 
са дръжките им. Такива бяхме в представите на хората, та
кива искаха да сме ние — добре въоръжени.

«Нашата партия»

Вечерта заминах за с. Елешница. Проведох няколко срещи, 
изслушах другарите как работят, какви трудности срещат, 
разясних им задачите и ми се струва, че отново влях в тях 
част от фанатичната си вяра в победата на Червената армия. 
Тези срещи по моему бяха най-плодотворните за организацион
ното изграждане на партийната организация в Елешница.

Но първата от тези срещи се е запечатала в паметта ми 
с особена сила. На нея ние приехме за член на БКП Васил 
Грамбелов.

1 Жени, които прашат (окопават) царевица.
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Познавах Васил Грамбелов още от есента на 1935 г. Той 
винаги се е държал много добре, винаги е изпълнявал ука
занията на партийното ръководство. Но поради престъпле
нието, извършено срещу помаците1, в което и той беше участ
вувал, не бързахме да го включваме в партията, въпреки че 
го държахме близо до нас и винаги разчитахме на него.

Какво беше това престъпление? В резултат на тежкото 
турско робство в населението се е била насъбрала омраза към 
турците, в това число и към българите мохамедани. Чорба
джиите и други заинтересовани и набедени патриоти от селото 
повели агитация да бъдат изгонени помаците от Бабяшките 
махали в Родопите. Та хем за село Елешница да има повече 
гора и паша, хем да не идва поройна река Златарица поради 
това, че помаците разоравали баирите за ниви. Но българ
ската държавна власт не гонела помаците. Затова те решили 
с терор да ги изплашат и заставят да избягат. В една такава 
акция е участвувал и Васил Грамбелов, още младеж.

За това си престъпление буйният младеж попада в за
твора. Но там той почнал да разбира, че е станал жертва не 
за интересите на селото, а за интересите на отделни кръгове. 
Особено благотворно влияние му оказало Септемврийското 
въстание и конкретно комунистите, с които е лежал.

Като известен смелчага след излизането му от затвора 
ръководителите на фашистката ВМРО се опитали да го при
влекат да им служи, но той решително отхвърлил това и заедно 
с нашите хора участвувал във всички форми на борбата срещу 
ВМРО и царско-фашистката власт.

Това беше чудесна вечер. Ние седяхме на синора между 
избуялите житни ниви на баира непосредствено до селото. 
Въздухът беше пълен с аромата на полските цветя и треви, 
част от които ние бяхме смачкали. Просторът се огласяше 
от цвърченето на щурците и трелите на славеите, а недалече 
се чуваха момински смях и песни.

В словото си аз изтъкнах, че с досегашното си поведение 
и борба другарят Васил Грамбелов не само е изкупил няко
гашното си престъпление, но е заслужил нашето доверие, по
казал е, че е достоен и напълно съзрял да стане члан на на
шата партия, и предложих да бъде приет.

Както си му е редно, дадохме думата на др. Грамбелов. 
Той стана. На лунната светлина лицето му изглеждаше бледо

1 Западните Родопи са населени с българи мохамедани, пръснати в 
малки селца и махали. Някои от тях влизаха в Елешническа община.
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като платно. С леко потрепващ глас той рисуваше с покър
тителна откровеност картината на злодеянието, в което е 
участвувал преди повече от две десетилетия. И след това, обез
силен от вълнение, каза: „Това е. Сега вие съдете може ли та
къв човек да бъде член на нашата партия“ и седна.

„Нашата партия.“ Той я наричаше своя, без да е члену
вал в нея. А може би въобще не допускаше, че може да стане 
неин член. Той се боеше да не би със своето членуване да ув
реди на авторитета й. Трудно мога да кажа как това е подей- 
ствувало на останалите другари — Георги Васев, Петър Ти- 
хов, Петър Матев и други, —но мене това му отношение към на
шата партия ме развълнува много.

В това време в Елешница имаше доста сили на нашата 
партия. Около Георги Васев имаше една група не много дейни, 
но верни хора, като Йордан Тасков и др. Естествено свързани 
чрез кооперацията с него бяха касиер-счетоводителят на коопе
рацията Петър Матев, лесничеят Кирил Попов и др. Свързана 
с тях беше и групата Пенко Тихов, Атанас Клечов, Васил 
Васев, Коце Чорбаджийски. Като най-активен и подготвен 
постепенно се открои Петър Матев.

В Горна махала се изгради група около др. Михалко 
Проюв, Пройчо Проюв, Яначко Дивизиев. В тази група се 
включи и Васил Грамбелов, а по-късно и Васил Белюв.

От младежите в този период най-активен беше Борис 
Адамичин, а след това Дине Бандев.

Нова чета в Разяожкия 
партизански отряд

През юни си дойде от София нелегален Георги Й. Мадолев. 
Той доведе със себе си още един другар, избягал от казармата 
войник, с псевдоним Калмик. След около една седмица стана 
партизанин Иван Тричков, а в началото на юли — Георги Гра- 
динаин. Другарите получиха следните партизански имена: 
Ив. Тричков — Яне, Георги Й. Мадолев — Стефан, Георги 
Градинаин — Геро. Петимата партизани от Белица и Калмик 
образуваха Белишката чета, която по-късно беше наречена 
чета „Яким Цоков“. Така естествено в Разложкия партизански
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отряд се създадоха две чети. Първата в района Разлог, Банско, 
Добринище, Баня и Елешница и втората в района Белица, 
Якоруда, Горно и Долно Драглище.

Ние с Никола Рачев често се срещахме и с едната, и с 
другата. Не бяха редки случаите, когато се събирахме за малко 
всички и пак се разделяхме.

Още от самото начало Георги Мадолев — Стефан се очерта 
не само като просветен комунист, но и като опитен и енергичен 
организатор. Той беше най-подходящият човек за секретар на 
околийския комитет на комсомола и веднага се почувствува 
неговата ръка. Той проведе редица срещи с комсомолските ор
ганизации в околията, в това число и известната сбирка в 
местността „Демяница“ в Пирин на комсомолците ог Банско.

Този период е характерен с упорита и неуморна полити
ческа и организационна работа. Някои от легалните другари 
се бояха от репресии и считаха, че не трябва да се правят 
каквито и да било акции. Отливът от революционното движе
ние беше твърде осезаем.

През това време Парапунов написа известното си писмо 
до комунистите от родния му гр. Разлог, с което осъжда бяг
ството на някои комунисти от борбата. Това писмо можеше 
да бъде адресирано и до другите селища.

Ние ходехме по селата. Срещахме се с другарите. Ин
структирахме ги и искахме отчет от тях. Информирахме се за 
настроенията на хората и давахме указания както по разяс
нителната работа около хода на войната и разобличаването на 
грабителската политика на германците и българската буржо
азия, така и по начините на оказване съпротива чрез укри
ване храните и добитъка н неизпълнение на нарядите. Изграж
дахме и бойни групи, издирвахме и оръжие, готвехме хората 
и толкоз.

През това време Парапунов изнесе пред нас няколко много 
интересни лекции за характера на нашата партия, за нейните 
теоретически, идеологически основи, за нейната стратегия и 
тактика, които ни въоръжиха с повече знания и умение да ра
ботим сред комунистите.

За да се получат по-конкретни директиви за дейността ни 
през този период, Н. Парапунов направи неуспешен опит лич
но да отиде в София и да се срещне с другарите в ЦК.

Заедно с Арсо Пандурски, предрешени като туристи, те 
тръгнали по подножието на Рила към София. За да преминат
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през буйната река Бистрица, те били принудени да минат по 
моста в самото с. Бистрица, Дупнишко. Но там имало много 
хора, евакуирани от града, в това число и войсково поделение. 
Навалицата обаче не им помогнала. Някой ги подозрял и 
един полицай и един войник ги повели към общинското управ
ление за проверка.

И в общинското управление другарите се стремели да 
минат за невинни туристи. Но кметът заповядал да им направят 
обиск. Те отворили раниците си.

Ясно било, че няма да мине леко, и Никола Парапунов 
дал знак на Арсо да започнат стрелба. Но Арсо, както в пос
ледствие обясняваше, съжалил младото войниче и се поколебал. 
Започнало обискирането. Те протестирали за това пред кмета 
и се съпротивявали. Полицаят се хванал за Парапунов. Вой
никът, под претекст, че ще отиде да извика и други за съдей
ствие, излязъл от стаята.

Нямало повече време за чакане. Арсо извадил пис
толета и стрелял в хваналия се за Парапунов полицай, а след 
това и в кмета. Освободил ръцете си, Парапунов дал втори 
изстрел, от който кметът изревал и паднал. Но пистолетът 
на Парапунов направил засечка. Арсо му подал втория си 
пистолет и двамата избягали от канцеларията.

Дигнала се тревога. От другите канцеларии също излезли 
хора и някой ударил с дърво Парапунов по главата, от което 
той се замаял, но продължил да бяга. От друга страна из
лезли войниците и почнали стрелба. Преследвали ги чак до 
подножието на планината, което станало причина двамата да 
се разделят и вече самостоятелно да се върнат — Парапунов 
в Разложко, а Арсо в Горноджумайско.

Когато Парапунов ни разказваше този случай, ние го слу
шахме с голямо напрежение и в момента, когато картинно 
описа как дал изстрел срещу кмета и той изревал и паднал 
по гръб, Ив. Козарев подскочи и възкликна: „Хей! Той си е 
строшил главата.“ Тази шега се посрещна с възторг и често 
впоследствие си я повтаряхме.

Никола Парапунов предприе и редица мерки за укреп
ване на областната партийна организация. В Неврокоп ходи 
няколко пъти. Заедно с Арсо Пандурски и Иван Козарев 
отиде в Светиврачка околия, където в местността „Беговица“ 
проведе околийска партийна конференция.



Отечествен фронт
Но най-голяма дейност през този период разви Парапунов 
и под негово ръководство и останалите другари по популя
ризирането на програмата на Отечествения фронт. За нея ние 
научихме от Парапунов. Той я беше записал в тетрадката си. 
Въпреки известни колебания в успеха ни, в няколко специал
ни беседи ние си изяснихме задачите.

Под ръководството на Парапунов не само разяснявахме 
програмата на Отечествения фронт пред комунистите и им 
поставяхме произтичащите от нея задачи, но и правехме 
усилия да спечелим отделни по-авторитетни хора, привърже
ници на бившите партии, не минали на позициите на фашист
ката власт, и други честни безпартийни граждани.

Писахме много писма до представители на фашистката 
власт, на които напомняхме за страшното възмездие, което 
ги чака, ако продължат да угнетяват народа. А на други об
щественици и отделни граждани, които не бяха ярки привър
женици на властта, в това число и на офицери, разяснявахме 
програмата на Отечествения фронт, подканяхме ги да осъз
наят своята отговорност пред родината и да се наредят на 
страната на Отечествения фронт.

Един път по поръчение на Парапунов написах писмо до 
началника на гарнизона в Разлог. След като го прочетох, 
Парапунов каза: „Нека поотлежи до утре, да попрекипи.“ 
Писмото беше действително много остро и по категоричен начин 
поставяше въпроса за дълга на офицера патриот към своята 
родина в този исторически момент. Но особено неприем
ливо беше това, че в увлечението си бях нарекъл министър- 
председателя Богдан Филов „зоологически екземпляр, който с 
животински страх трепери пред своите господари—германските 
фашисти и царя— и продава интересите на своята родина и с 
животинска жестокост избива патриотите“.

Поправих тази част, разбира се по своему, тъй като твърде 
малко вярвах, че може да въздействува на царските офицери, 
но писмото не се изпрати. Сега много съжалявам, че заедно с 
другата архива пропадна и това писмо. Защото в другите 
писма и позиви до войниците и офицерите много отделни мисли 
за патриотичния дълг и отговорността пред родината бяха ка
зани почти по същия начин. Така че въпреки прекомерната 
му острота в него беше отразена линията на нашата пропагандна 
работа сред войниците и офицерите, която остана неизменна и 
до победата.
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За «журналистическия дневник»
В отряда наред със сериозните и делови беседи и тихото 

говорене при възможност се пееха песни, играеха се народни 
хора, декламираха се стихове, пускаха се остроти и пр.

Един път написах нещо и го нарекох „Журналистически 
дневник“. В него уж съм интервюирал другарите. Въпросите, 
които уж съм им задавал, бяха най-общи, а другарите именувах 
с „X“, „У“, „2“ и т.н. Но по отговорите другарите познаваха 
кой отговаря и се смееха от сърце. (Дневникът като част от 
записките ми се съхраняваше в архива и остана зарит някъде от 
Асен Лагадинов заедно с другите документи непосредствено 
преди той да загине, и след това не ги намерихме. Затова възста
новявам от дневника една незначителна част — само това, което 
си спомням точно.)

Отивам при другаря „X“ и го запитвам какво предлага 
да правим през следващата седмица. „Аз мисля — каза той, — 
ние няма защо де седиме тука. А утре ле ке е, други ден ле 
ке е, още таа ле вечер ке е ние да тръгнеме по селата. Та в 
Банско леке е, в Бане ле ке е, в друго село ле ке е; та по дво
ица ле ке м е , та но троица ле ке сме, та но повече ле кесме. . .“ 
Всички започнаха да се смеят. Те познаха маниера на Козарев 
да предлага на обсъждане всички възможни варианти и него
вата готовност да изпълни това, което се реши.

Запитах другаря „У“ как оценява сегашната междуна
родна обстановка. Той ми отговори: „Аз нали, партията нали, 
Сталин нали. . . ясно и категорично е казал. . .“ Всички поз
наха малко разводнената, с някои характерни за него думи, 
но винаги с подчертана увереност реч на Никола Рачев и се 
смяха от сърце. Смя се и той, но немота да твърдя, че беше от 
сърце.

Зададох въпрос на другаря „2“ какво смята за нашето 
осигуряване. „Аз мисля — каза той, — няма какво да мисля. 
Трябва да поставим в базите десетина тона жито, един-два тона 
кашкавал, половин тон халва. . .“ Всички прихнаха. Такива 
бяха мерките на Костадин Лагадинов. За него по-късно ко
зарев казваше „Да ти втасува1 тонове кашкавал и халва, 
а да те рани седе с комби1 2 и варена царевица, и то по едеч 
масур.“
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Отидох при другаря „О“ да поговоря за нашите пред
стоящи задачи. „Ти да не би да смяташ, че не знам. Аз, дето съм 
прочел. . Отново всички прихнаха. Това беше Кобаков, 
който във всеки въпрос виждаше опит да се постави под 
съмнение неговата ученост. Той пламна целият.

След това се опитах да представя Никола Парапунов. 
И него го познаха, но по-скоро по маниера, по който бяха ка
зани, а не по самите думи. Той говореше винаги отмерено, 
без излишни думи, което трудно се поддава на окарикатуря- 
ване.

Парапунов се изказа добре за този зевзелик като форма 
на критика. Рачев също каза, че е хубаво, но направи бе
лежка да се внимава да не се обиждат другарите. Кобаков, 
цял пламнал, се възползува от това и каза: „Аз разбирам, нека 
да пише за това, че нямам мушка на пистолета си — и го извади 
да го покаже. — Това е хумор “ Може би наистина беше така, 
защото отново всички се засмяха, но и той отново почервеня.

*  *  *

В Разлог имаше един дребен чиновник в околийското управ
ление. Казваше се Ангел Манов. В годините до войната за 
много негови съграждани беше голямо щастие да станат раз- 
силни в някое учреждение. Това им осигуряваше възможност 
за по-лек живот и положение. А Ангел не беше просто раз- 
силен, а писар в околийското управление. Значи, власт.

Още преди войната той беше спечелил от държавната лота
рия 150 000 лева. Сега вече като богат човек стана активен 
фашист и като класово свой беше назначен за секретар на 
околийското управление. Тук Ангел Манов се постара още 
повече да докаже, че заслужава мястото, което му е дала фа
шистката власт, и за да покаже колко мрази болшевиките и 
колко безрезервно е на сраната на германците, публично 
обещал, че когато падне Москва, ще заколи породистата си 
крава и ще даде банкет.

Ние научихме това и казахме на хората „За него тепърва 
ще решаваме какво да го правим. Но кравата ще заколим, 
за да ознаменуваме окончателния разгром на хитлеристите 
пред Москва.“ И обречената крава някой я нарече Москов- 
ката.

Есента на 1941 г. беше тежка. Хитлеристите продължа
ваха да настъпват с големи сили към Москва. Въпреки своята 
убеденост в победата на Съветския съюз над фашистка Гер-
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мания ние виждахме и реалната обстановка. А разгромът на хит
леристите пред Москва дойде по-късно, когато ние, вече ско
вани от снега, на групи и поотделно зимувахме. При това по
ложение не можехме да изпълним обещанието.си, пито пък той 
можеше да даде банкета и кравата беше оставена на мира.

През юни или юли бяхме се събрали на Плашка поля
на над Разлог. Дойдоха другари и от Горна Джумая. Нужно 
беше месо. Надвечер се опитахме да убием сърна, но не успяхме 
и решихме сутринта да отидем при говедаря на ялови говеда 
в Пирин и да вземем Московката.

Костадин Лагадинов, Иван Козарев и аз взехме въже и 
малко преди разсъмване тръгнахме по стръмния път нагоре. 
След около два часа намерихме яловите говеда, които вече се 
бяха пръснали да пасат, но говедаря го нямаше и нямаше кой 
да ни покаже кравата. В този район насяха и овце. Лагадинов 
позна овчаря, когото бяхме нарекли Владиката, и го извика. 
Той каза, че познава кравата, взе въжето и тръгна да я търси 
и след половин час с усилие домъкна една юница.

— Бре — изпсува той, — даде да я хвана, пък не ще да 
върви.

— Ама това не може да бъде тази крава. Та това е юница 
не по-стара от две години — казах аз.

— Тази е по-хубава -  отряза Владиката и подаде въже- 
го. — Д р\тата не можах да я намеря. Пък и знам, че тя скоро 
ще се тели, та може да са я прибрали.

Ние не искахме да вземем юницата, като казвахме. „Ами 
ако е на някой сиромах?“

— Ами, сиромах — рече Владиката, — тая е на. . . — като 
посочи името на някой Велюв, също лош човек.

— Дай я тогава — каза Костадин Лагадинов, а .Москов
ката си е наша.

Юницата не искаше да тръгне. С теглене и бутане ние я 
повлякохме по стръмното надолу. Това беше много трудно. 
Но на една място тя падна и не искаше вече да стане. Затова 
решихме да я заколим, да я одерем и очистим и нарязана на 
парчета, да я отнесем на гръб.

Свършихме цялата касапска работа, но тъй като не ис
кахме да хвърлим нищо, натоварихме се малко повече от ма
гарета. Така, почивайки на всеки 50—100 метра, едва се до
мъкнахме до другарите.

Всички се нахвърлихме на месото. Изрязахме муску
лестата част от бутовете, плешките и филетата. Нарязахме ги 
на дребни парчета, насолихме ги в едно платнище и загърнахме
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краищата му, за да печем вечерта шишове. Кокалите и всички 
тлъстини турихме в едно казанче, да ги направим на саздърма. 
А ребрата, шията, въобще останалото месо, за да го спасим от 
мухите, го турихме в един чувал и го натиснахме с камък в 
бистрото и студено поточе. Кожата заковахме с пирони около 
една бука да изсъхне за цървули. След това Никола Рачев се зае 
да одере и главата.

Но докато режехме и солехме месото, Парапунов няколко 
пъти погледна към главата на юницата. След това уж слу
чайно отиде при нея и я подигна. „Навярно му е жал за младата 
юница или пък иска по рогата да определи възрастта й“ по
мислих си аз.

Вечерта около голямата букова жарава се наредиха десе
тина големи шиша. Месото беше от млада юница и отлежало в 
солта и на силната жарава бързо се печеше, мръвките просто 
почервеняваха отгоре, а същевременно запазваха сока си. Та не 
само защото бяхме гладни, но защото беше много вкусно, 
всички с голям апетит късахме мръвки направо от шиша и ги 
ядяхме, възкликвайки: „Бре, ама крехки, бре ама сочни, 
бре ама вкусни“ и т.н. Не по-малко яде и Парапунов, но нещо 
ми се струваше като че ли хапките му се препъваха. Помислих 
си, че той не е убеден, че юницата е на този лош човек, и за
това не е във възторг от нашия труд.

Сутринта пак правихме шишове и бяха даже още по- 
вкусни, защото месото беше по-отлежало. На обед също. 
Но вече всеки от нас с удоволствие би ги сменил за паница 
фасул или нещо друго, с което да си разнообразим храната.

На другата сутрин, връщайки се от среща в града, друга
рите Парапунов и Лагадинов ни казаха, че сме изяли юницата 
на Парапунови, която покойната майка на II. Парапунов 
беше отгледала като дете с хляб, за да си имат крава. А Москов- 
ката едва есента на 1943 г., вече ялова, беше изядена без 
особена тържественост, но в чест на победите на славната 
Съветска армия.

Страшна вест

На 24 юли на разсъмване двамата с Иван Козарев влязохме по 
тревясалия път в шумака над изворчето в Дъбовец, наречено 
от нас „Палата“. На продълговатата Ахматова поляна ни по-
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срещнаха останалите партизани от нашия отряд, които току- 
що бяха дошли от различни посоки.

Малко след нашето пристигане пред всички Никола Па- 
рапунов съобщи: „Вчера в София във военното стрелбище са 
разстреляни Никола Вапцаров и другарите Антон Иванов, 
Антон Попов, Петър Богданов, Атанас Романов и Георги 
Минчев. По този повод ще проведем траурно събрание. Бай 
Георги, приготви се да говориш!“ — обърна се той към мене.

Ние с трепет улавяхме оскъдните данни за хода на процеса 
и не си правехме илюзии, че съдбата на подсъдимите ще бъде 
друга. Но дълбоко в себе си аз таях известна надежда, че кул
турната общественост в нашата страна и особено писателите 
няма да останат безразлични към изгрелия вече поетичен та
лант на Колю Вапцаров и създавайки обществено мнение, 
ще се опитат да спасят живота на поета. Но тези надежди се 
оказаха напразни.

Потресен от това съобщение, аз стиснах зъби, за да не 
се издам пред другарите си, и се отделих в шумата, за да се 
подготвя за събранието. Другарите седнаха да закусят. Един 
от тях се обади „Ами бай Георги?“, а Парапунов обясни: 
„Той сега си има работа, после ще закуси.“ Той беше разбрал 
колко силно ми подействува това съобщение и че все едно, 
няма да мога да ям..

Като на кинолента пробяга през съзнанието ми целият 
ни съвместен живот с Колю. Видях се заедно с него на 
1 май 1922 г. Тогава ние двамата, единствени деца, крачехме 
в колоната на първомайската манифестация; на 15 януари 
1925 г. — Полезинден, когато у дома той нарече подлец един 
банскалия за това, че отишъл с гайда рано сутринта да поз
драви баща му. Видях го как ми махаше с ръка от прозор
чето на ареста във флотския район във Варна през 1928 г. и 
цялата му трогателна дружба с бакьо Миле, която след смъртта 
му се превърна в сърдечна дружба между нас. Припомних 
си съвместните излети в Пирин, Международния ден за борба 
против надигащата се война през 1937 г., който отпразну
вахме под формата на излет с 30 —40 младежи от Банско над 
Бъндеришка поляна, съвместните ни срещи и разговори с 
Никола Калъпчиев, към когото той се отнасяше с голямо ува
жение, горещите му отзиви за Пушкин, Маяковски, Максим 
Горки, за съветската литература и социалистическото стро
ителство в Съветския съюз и пр.

Но особено дълбоко се бе врязало в съзнанието ми моето 
гостуване у тях на 3 срещу 4 януари 1939 г. (това беше послед-
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ната нощ преди заминаването ми за Чехословакия) и упрекът му: 
„Ти отиваш да се учиш. ЬЦе станаш инженер, значи. Гониш 
лично щастие. . .“

В главата ми се натрапваха нашите несполучливи опити 
да го вземем при нас, думите на Никола Рачев „Той е анга
жиран с друга работа“ и опасенията му, че ще го изгубим.

Събранието не се състоя. Другарите бяха отишли към 
изворчето, а след това се отстранили на една полянка да се 
греят на слънце. При мене остана само Кр. Тричков — Ванюха. 
Той се беше изправил до края на шумата. Поглеждайки към 
завоя на пътя, видял един горски с пушка и веднага се наведе 
да вземе своята. Горският се върна и изчезна зад завоя. 
Ние го търсихме, но не го намерихме. Предполагайки, че това 
е едно от поредните чести претърсвания в тази местност, изпъл
зяхме на края на шумата да се ориентираме. Понаблю- 
давахме малко, но нищо не видяхме.Стана ясно,че горският 
е бил сам. Но ако не се е скрил някъде в шумата, а е избягал, 
може да каже на полицията.

Трябваше да кажем на другарите и да решим какво да 
правим. Спуснахме се към изворчето, но там не намерихме ни
кого. Поразгледахме наоколо, подсвирквахме, услушвахме се, 
но никакъв признак, че са тук. Опитахме се да ги намерим 
по следите. Заобиколихме и попаднахме на човешка диря по 
стръмното към реката и тръгнахме по нея. Тя още отначало 
ни водеше на неподходящо за почивка място.

В това време по реката се чуха два взрива. „Дали не са 
нашите?“ Ние отидохме на място, от което можеше да се наблю
дава. Оказа се, че това са бракониери — с бомба ловяха риба.

Така, лутайки се насам-натам, до вечерта не можахме 
да намерим другарите си.

Среща 
с баба Елена

Едва-що се беше върнала от София след като Никола Вапцаров 
беше разстрелян, баба Елена беше казала на другарите, че иска 
да се срещне с мене, и Александър Пицин ни уреди среща в плев
нята на нашия ятак Димитър Чакъров — Петела.
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Това беше тежка среща. От една страна, аз много исках 
да се видя с баба Елена, да науча от нея подробности около 
процеса и най-главното да се опитам да я утеша, като изкажа 
готовността на другарите да удесеторят усилията си в борбата 
за нашето право дело, да отмъстят за своя прекрасен другар. 
В същото време се боях от тази среща. Дали ще издържа, 
когато видя майката на Колю, и как да постъпя. . . И когато 
чух приближаването й, сърцето ми се разтупа, развълну
вах се много и за миг забравих какво исках да й кажа.

Баба Елена влезе. Посрещнах я и мълчешком й целунах 
ръка. Тя ме прегърна, склони за момент глава на гърдите ми, 
после избърса овлажнените си очи, изправи се и спокойно и 
твърдо заговори.

Разказа ми за всичко — за процеса, за нейните усилия да 
спаси Колю, за поведението на тези, към които се с обръщала, 
на които се е надявала.

Баба Елена ми разказа и за разстрела, и ла сватбата на 
Антон Попов. Но когато ми каза за поведението на Бойка 
жената на Кольо, не издържа и се задави от сълзи.

Събрах сили и й казах: „Гордей се, бабо Елено. Колю 
обезсмърти и себе си, и тебе. Той сега е наше знаме. Ние, дру
гарите му, ще продължим неговото дело и ще го доведем до 
победа.“

Просълзени, ние отново се прегърнахме като майка и син 
и мълчешком се разделихме. От този момент нататък баба 
Елена стана неуморим и безстрашен ятак на партизаните и 
партизанска майка.

Стремеж към бойни акции

Ние не можехме да се задоволим само с политическата и органи
зационната дейност и постоянно търсехме обекти за бойни акции 
срещу германците. Но такива в Разложко нямаше, а и по шосето 
Неврокоп —- Симитли не минаваха германски транспорти.

Един път, към есента, бях в Банско. Другарите ми ка
заха, че радиото току-що съобщило, че германският пълно
мощен министър Бекерле е в гр. Драма. Помислих и решнх, 
че той ще се върне по шосето Драма — Неврокоп — Горна
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Джумая. Затова веднага отидох в местността „Плашка поля
на“, където бяха братята Костадин и Асен Лагадинови. (Асен 
през лятото на 1942 г. отново премина в нелегалност и си 
дойде в Разложко. Заедно с брат си Костадин работеха главно 
с града.) С тях отидохме на Предел и устроихме засада не
посредствено западно от самия превал.

Засадата не беше на твърде безопасно за нас място. Ако 
някой от хората, които се возеха на камиони, се вгледаше, 
можеше да ни види в почти храстовидния букак на края на из
копа на шосето. Затова пък това място никак не будеше по
дозрение и от него ние можехме по-отдалеч да виждаме при
ближаващите се коли и безпогрешно да определим обекта 
на нашите действия.

Нашето решение беше да избием охраната, а Бекерле 
да заловим жив. Затова през всичкото време бяхме готови — 
легнали на пушките си и с оставени на земята бомби с отвър- 
тени капачки. Посменио през половин час наблюдавахме пре
вала.

И наистина същия ден Бекерлесе беше върнал, но не по 
този път, а през Кресненското дефиле. Дори вечерта около 
10—15 минути е стоял на площада в Горна Джумая.

По същото време Никола Парапунов ни каза, че в Горна 
Джумая има четирима-петима германци свързочници, които 
поддържат телефонната и телеграфна линия към Солун, и че 
трябва съвместно с горноджумайските другари да ги унищо
жим. За целта ние с Костадин Лагадинов заминахме за Горна 
Джумая.

Планът ни беше следният: с помощта на легални другари 
да разузнаем точно разположението им в квартирата и кога 
се прибират. А след това да влезем преди последните да са се 
прибрали, та нашето трополене да не направи впечатление на 
тези, които вече са си дошли. Те да си помислят, че си идват 
останалите и, от друга страна, да не са заключени вратите. 
Използувайки ножовете, безшумно да унищожим намиращите 
се вътре германци, да изчакаме и унищожим тези, които след 
това се прибират, а след това да вземем оръжието и доку мен
тите — карти, схеми — и да се изтеглим. Ако се наложи, да стре
ляме, да вземем наличното оръжие и се изтеглим към игрището 
и оттам към Рила.

С горноджумайските партизани се срещнахме в трънака 
ча билото на Попова глава. Някои от тях изказаха съображе-
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ния, че не са подготвени, че това ще им провали запланираната 
работа в града и по селата.

Тъй като един от мотивите им беше, че не са запасени с 
храна, а репресиите и блокадите след нападението ще ги поста
вят в трудно положение, по наше настояване се реши: Станой 
Крекмански, Кирил Граменов и аз да се погрижим за изкар
ване храни. Костадин Лагадинов да се върне в Разложко с 
уговорката след определено време пак да дойде на същото 
място.

Най-напред отидохме в Горна Джумая в къщата на Ста- 
нойчо. Срещнахме се и с по-малкия му брат Васил, на когото 
поставихме задача да изучава режима на движението на гер
манците. След това минахме покрай къщата, в която живееха 
те, за да огледаме обстановката отвън, и използувайки факта, 
че още се движат хора по странични улици, излязохме на 
пътя за с. Бистрица.

Вън от града се срещнахме с Борис Харизанов и с Таско 
Тасев. С Харизанов се бях срещал още през 1938 г. и много 
се зарадвах, че този иначе тих човек не само че не се е свил, 
но има твърде висок дух. С Тасев се срещах за пръв път. Той ми 
направи впечатление на умен, смел и с данни на добър полити
чески работник другар.

В с. Бистрица отидохме в къщата на Борис Манов. Той 
ни даде някои сведения и ни снабди с храна и казанче за варене 
на саздърма. Ние му поставихме задача да събере храни и 
още същата нощ натоварени с къзанче, тенекии и сол поехме 
нагоре из Рила. „Какви чудесни другари“ — споделихме по 
пътя ние впечатленията от срещите си през последните две 
вечери. „А този студент е златно момче“ — беше общата ни 
оценка за Борис Манов.

В уговорения ден се събрахме отново. Съображенията про
тив нападението пак надделяха. На нас не ни оставаше нищо 
друго, освен да се върнем. (Това нападение беше извършено 
по-късно от горноджумайските партизани.)



«Само да не ме запишете 
в тефтера»

Двамата с Костадин Лагадинов набързо вечеряхме саздърма, 
още на светло се измъкнахме на пътя и заедно с хората, връ
щащи се от града, потеглихме за с. Градево. На любопитните 
пътници отговаряхме, че сме майстори-дърводелци и отиваме 
да слагаме дограма на едно ново училище.

Един млад мъж от Стамболийската махала с 12-годиш- 
пата си дъщеря пътува най-дълго с нас. Той се оплака, че гор
ските са му съставили акт, че го е обжалвал и днес е бил на съд 
в Горна Джумая, но пак са го осъдили.

Ние искрено му съчувствувахме. Неговият съкрушен вид, 
пък и приказките му издаваха голямата му тревога за бъде
щето, за хляба на децата. Опитахме се да му обясним къде 
всъщност се крие нещастието на бедните хора и че само псув
ните и клетвите не помагат. Този човек не само че преадре- 
сира псувните си от горския към фашистката власт въобще, 
но дори заяви, че ако знае къде са партизаните, ще отиде 
при тях.

Вече се беше стъмнило. Нито по пътя, нито наоколо имаше 
хора. Момиченцето отначало ходеше пеша и все мълчеше, 
а след това се качи на магарето и дремеше ли, не знам, но ви
димо не обръщаше внимание на нашия разговор. Ние продъл
жавахме да говорим, да разясняваме на този човек всичко: 
да създадем в него убеждение, че трябва да не изпълнява нареж
данията на фашистката власт, да крие храните и продуктите 
от животновъдството, да умее да разпознава кой е враг и кой 
истински приятел на народа. Така неусетно слязохме на шо
сето и стигнахме до моста на градевската река при Стамбо
лийската махала.

Тук трябваше да се разделим. Момичето беше отишло 
доста напред. Тогава му казахме какви сме и го поканихме 
да дойде с нас. Той оплете конците. Оказа се, че „няма как“ 
да дойде, но обеща да ни помага. Показа ни отдалече къщата, 
в която живее. Тъй като знаех махаличката и можех да се 
ориентирам, останах на шосето. Лагадинов отиде с него да 
види отблизо къщата. Селянинът отново се върна с Лагадинов 
на шосето и с умоляващ глас каза: „Смятайте ме са свой човек, 
ще ви помагам с каквото мога. Но ви се моля само да не ме за-
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пишете в тефтера.“ Този човек си живееш? с иредста вите от пес
ните, в които се разказва как войводата отишъл в селото да 
калесва момците и ги записвал в тефтера.
* * *
Ние продължихме по шосето. Но току-що бяхме отминали 
Маревските къщи, Лагадинов се оплака от режеща болка в 
стомаха и започна да повръща. След малко и аз също почув
ствувах болка. Отбихме се в една нива с овощни дървета 
на 5—-10 метра под пътя.

Ясно беше, че сме се отровили от започващата да ирокисва 
саздърма. Лагадинов яде повече н естествено пострада повече. 
Той легна и не можеше да се помръдне.

Аз тичах до реката и донасях пълни манерки с вода. 
Той я изпиваше и веднага я повръщаше.

Започна да се разсъмва. Ние не можехме повече да останем 
на това място, защото всеки минаващ по шосето можеше да 
ни види. От друга страна, трябваше да се вземат допълнителни 
мерки, за да се съвземе Костадин Лагадинов. Затова решихмеда 
отидем в къщата на нашия общ познат Кръстю Пудев, която е 
на шосето на 100—150 метра назад.

Заварихме го у дома му. Той не ни позна и ни посрещна 
много хладно, даже недружелюбно. Ние поискахме да си купим 
от него мляко.

Няма мляко. Не сме издоили — отговори той.
— Тогава чай?
— Няма захар, няма и чай.
— Нищо. Нека е без захар. Макар и само топла водичка 

да бъде.
— Ама не съм запалил огън, пък и трябва да излизаме 

на работа — отбиваше той, като ни гледаше изпитателно и 
уплашено.

Тогава ние решихмеда му кажем кои сме. Костадин Лага
динов каза, че е бил съученик и близък приятел на брат му 
Фердинанд и като нелегален още през 193.3 г. известно време 
се укривал в тях. Тогава Кръстю Пудев влезе в стаята, 
донесе една ученическа снимка на целия клас на брат си и за
почна да гледа ту нея, ту в Лагадинов. Накрая се увери, че 
това е той.

Тогава и аз му казах кой съм. С него ние се познавахме 
още от 1934 г., когато „бунтувахме“ Градево. Той ме погледна 
учудено, позна ме и с израз на голямо съжаление каза: „Ей, 
па много си отслабнал, бе!“
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Той се заизвинява за недружелюбното посрещане и се 
завайка. Оказа се, че има и мляко, и захар, и чай, и огън. 
Той не само просто ни наля с мляко и напълни манерките ни, 
но напълни и раниците ни с хляб, сирене и плодове. Ние из
лязохме от неговия дом и тръгнахме по шосето към Предел. 
След това свихме вдясно, прескочихме реката и останахме да 
денуваме в шумака на отсрещния бряг.

До вечерта силите ни се възстановиха и можехме да си 
отидем. Но решихме да минем и през Маревската махала, 
за да се видим с Фердинанд Пудев, за когото научихме от 
брат му, че е болен от ревматизъм.

Едва се беше стъмнило, ние влязохме в махалата и отидохме 
в Пудеви. В тях имаше още един селянин. Пред него Ферди
нанд се направи, че не ни познава, а ние се представихме за тър
говци на жив добитък.

— Откъде сте? — попита бащата на Фердинанд.
— От Разлог — отговорихме почти заедно ние.
— От кои сте от Разлог? — продължи да разпитва гой.
— От Патокови — каза Лагадинов.
— Ог кои Патокови?
— От. . . — назова Лагадинов един от своите съграждани.
Тогава умният старец рече:
— Ха добре сте ни дошли —и ни покани на софрата заедно 

с другия селянин. Той непрекъснато говореше с него за утреш
ната им работа, за да не му даде възможност да ни задава въ
проси.

Щем не щем, ние пихме толкова пъти ракия, колкото пъти 
ни покани старецът, мъкар че дотогава и двамата въобще не 
бяхме пили. След това вечеряхме топло ядене „с лъжица“, за 
което мечтаеха партизаните.

Когато селянинът си отиде и ние останахме сами, старецът 
каза:

— Ха сега ми кажете кои сте. Този Патоков, доколкото 
знам, няма деца.

Ние и не мислехме пред него да крием кои сме, но 
опитният старец вече ни беше хванал, че не казваме исти
ната. Представихме се с истинските си имена и месторожде
ние. Старецът до късно през нощта ни разказва свои спомени 
от участието си в борбата против турското робство и за съ
битията през 1923 и 1925 г. Към сутринта вече с напълно 
възстановени сили ние потеглихме към Разложко.
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Спомен, който ме кара 
да изтръпвам

Писмата и позивите в отряда ги пишеше на пишещата машина 
„Мерцедес“, доставена от околийския комитет още през 1935г., 
Асен Лагадинов — Димчо. Дали печатарската квалификация му 
помагаше, не знам, но за много кратко време той започна да 
пише с удивителна бързина и без грешка. Знам, че по този 
повод стана дума за Владо Седлоев, за когото всички служи
тели в общината в гр. Разлог говорели, че само като чуели 
пишещата машина как пее, познавали, че на нея работи Вла
до. Така беше и с Димчо.

Неприличащото на другите горски шумове тракане на 
машинката ни караше да потърсим по-безлюдно място. От 
друга страна, то трябваше да бъде по-близко до Банско. За
това отидохме на склона на Пирин на около 300—400 м юж
но от чешмичката в Стайчовец. Там изкопахме площадка 
около 50—60 см в земята, та хем да заглушава донякъде тра
кането на машината, хем да е пб завет, защото нощно време 
беше вече доста студено.

Вечерта заминах за Банско с разчет през следващата нощ 
да се върна. Нужно беше да се срещна с другарите там и да 
донеса храна.

На предварително уговорената среща под сегашната град
ска градина се видях с Никола Голев, Ал. Пицин и Йонче 
Колчаков. След като си свърших работата, отидох да прека
рам до следващата вечер в къщата на дядо Георги Рахов.

Бях готов да тръгна. Чаках само да се стъмни и да се 
върне дядо Георги, когото бях изпратил с поръчения. Той 
се върна, преди окончателно да се е стъмнило, и ме попита:

— Накъде са останалите?
— Не са тука — отговорих машинално аз, — защо?
— Защото тази вечер излиза потеря. Още по видело са 

излезли в различни посоки, но накъде ще хванат, не се знае. 
(Презтова време полицията прилагаше такава тактика—от
делни въоръжени хора и групи излизат в различни посоки, след 
като се стъмни, се съберат някъде и вече отиват натам, къде- 
то каже началникът.)

Това съобщение ме жегна. Мина ми през ума: „Дали ня
кой е чул тракането на машината и е казал?“ Затова, щом 
падна здрач, веднага тръгнах. За да съкратя пътя и избър-

263



зам, отказах се да заобикалям Банско, а минах през град
ската градина, по страничните улички, излязох на мосто
вете на р. Глазне и поех по пътя на запад.

Когато наближих р. Раковина, чух, че вляво от мене, по 
пътеката през местността „Палигоден“ последователно се раз- 
лайват овчарските кучета. Ясно беше, че по тази пътека на 
запад се движат хора. „Това е потерята — помислих си аз.

И лошото е, че те са два пъти по-близко от другарите, откол- 
кота аз.“ Затова буквално тичах и целият плувнах в пот.

Когато стигнах до чешмата в Стайчовец и стъпих на 
пътя към бивака, вече успокоен, че съм изпреварил, решнх 
да си почина. Освен това тук вече аз можех да бъда в засада, за- 
щото през нощта освен по този път от друго място не може
ше човек безшумно да се приближи до бивака.

Седнах до една грамада в сянката на храстите и непре
къснато наблюдавах облятото с лунна светлина пространство 
пред меке. Овчари наблизо нямаше и кучетата повече не мо
жеха да ме ориентират. Затова напрежението, с което наблю
давах, беше голямо. Но след малко изпотеното ми тяло из
стина. Завих се с домашното одеяло, което майка ми беше 
дала за Асен Лагадинов (Димчо), позатоплих се, след около
15—20 минути умората ме надви и без да усетя, съм заспал.

Колко минути съм спал, не зная, но на сън дочух отдале
че човешки говор. „Те са“ — помислих си аз и машинално 
обшарих с очи местността пред мене. Но вляво, на 5—6 крач
ки от мене, точно срещу залязващата луна като тъмна ми
шена се изправи човек. Аз скочих и дигайки пистолета, му 
извиках: „Горе ръцете!“ Човекът също дигна пистолет към 
мене. Натиснах спусъка. Чу се съвсем слаб гърмеж — прос
то изпляскване от капсул. И в същото време — гласът на 
Костадин Лагадинов: „Ти ме утрепа, бе.“ А откъм чешмата 
се обади Асен Лагадинов.

Изпаднах в ужас, оставих нагана и се спуснах да видя 
къде съм го ударил. Какво щастие! Бях се прицелил право 
в сърцето, но поради неизправността на патрона куршумът 
едва беше. стигнал до тялото и без да пробие дори ризата, 
паднал на земята. Само зачервената, а след това посиняла 
кожа показваше мястото на удара. Такъв патрон срещу враг 
щеше да му струва живота. А сега той спаси живота на два
ма. Защото ако Костадин Лагадинов беше паднал, за мене 
не оставаше нищо друго, освен следващия куршум да пратя 
в своя слепоочник.

Как се случи така? Братята Лагадинови решили, дока-
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то се върна, да отидат до Изворите и се срещнат с маши ов
чарчета. На връщане Асен се спрял да се измие на чешмата, 
а Костадин продължил. От двадесетина крачки той ме забеля
зал, познал ме и тихо се приближил. През това време Асен 
му казал: „Почакай да се измия.“ Този глас съм чул аз и след 
като видях човешкия силует вляво от мене, скочих.

— Защо бе, Петре1, не се обади, ами вдигаш пистолета? 
Нали ме позна? Нали разбра, че съм заспал. А аз не можах 
да те позная, защото луната беше точно срещу очите ми. За
що не се обади? — объркано говорех аз.

— Абе, бай Георги, познах те. ама не разбрах, че си за
спал и че като се сепнеш от сън може да стане това. Помис
лих си, че ми изпитваш куража, затова и аз дигнах пистолета. 
Кой е знаел?

Разказах им всичко, което съм научил, и как съм бър
зал да изпреваря хората, които са се движили към това мя
сто, и как от умора и плувнал в пот след като съм се поза- 
топлил, сънят ме е откраднал.

Те ми взеха багажа и ми помогнаха да се прибера в би
вака. От изживения ужас бях съвсем обезсилен. Въпреки чес
тите пристъпи на дрямка от сепване не можех да заспя. Но 
не само тогава, а и досега често сънувам такива страшни сцени.

* * *

Към края на октомври заедно с Никола Рачев бяхме в Бан
ско. Трябваше да се срещнем с дядо Лазар Смедарчин в не
говата колибка на 200—300 метра югоизточно от града. Той 
не се яви на срещата и това ни озадачи. Да отидем у дядо Ге
орги Рахов, без да сме изяснили добре обстановката, не 
беше правилно. Полицията скоро беше отровила кучето му 
и беше организирала наблюдение над неговия дом. Затова 
реших да си отида у нас, та хем да видя какво е станало с 
дядо Лазар и да организирам нови срещи, хем да чуя но
вините от Радио Москва на чешки език.

Оставих целия си багаж и пушката с патронташа, а взех 
само празна раница под винтягата си. Така, разчитайки, че 
никой няма да ме познае, тръгнах направо по пътя за дома.

От кръчмата на Лазар Рахов, покрай която минах, из
лязоха няколко души, но аз вече бях отминал и не се срещ-

1 Партизанското му име.
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нах с тях. Дали някой от тях или друг ме беше видял, не 
знам, но на полицията беше съобщено, че съм влязъл в Бан
ско и съм отишъл към нашата къща.

За около 30—40 минути се осведомих за положението от 
баща ми, поръчах му да ни устрои среща с дядо Лазар на дру
гата вечер, взех в раницата хляб, сланина и орехи и след ка
то чух новините по радиото, си излязох и тръгнах по същия 
път.

Когато преминах „Дъгараданата“ улица, прилепих се до 
зида на крайната къща и забелязах, че в сянката при една 
порта стои полицай. Той се беше заплеснал по две жени, кои
то навярно се връщаха от седянката, и си говореха високо. 
Ясно беше, че този полицай не е случайно там.

Бях с гуменици и ходех леко и безшумно като котка по 
каменистата улица. Полицаят не ме беше усетил.

Да си послужа с пистолета, беше неразумно. По такъв 
начин поставях под удар родителите си. От друга страна, 
разстоянието между нас беше около 30 метра, което за нощ
на стрелба, и то с пистолет, е голямо, едва ли може да се раз
чита на успех с първия изстрел. Затова реших бързо да се 
върна назад и през градините и дворовете да изляза на глав
ната улица (сега ул. „Пирин“).

Но наближавайки Тасевата къща, чух, че срещу мене 
бързо идва човек с ботуши, които силно тропаха по камъни
те. Гой бил на пост на главната улица. Като ме забелязал, 
че съм минал, решил да тръгне след мене, та заедно с първия 
да ме „затворят“ в тази улица, която тогава беше с високи 
каменни зидове. Но аз се върнах много бързо. Като чух бър
защия полицай, долепих се до чупката на зида и щом той се 
показа, насочих пистолета в него и не високо, но твърдо 
му казах „Ако ти е мил животът, не се обръщай“ и му по
сочих пътя. Полицаят се вцепени и както си държеше пуш
ката в дясната ръка, без да продума, продължи като препа
риран движението си на изток.

С насочен в него пистолет следях зорко поведението му. 
Когато той стигна до завоя на улицата и имаше опасност да 
се закрие зад зида и да стреля, с един скок се озоваха в Ка- 
лугеровото — сега двор на селскостопанския техникум. Там 
квартируваха чергарите и до този момент кучетата им мъл
чаха. Значи, там нямаше засада. Щом влязох в двора, те лав
наха, но нямах време да се занимавам с тях. Бързах колко- 
то се може по-бързо да се измъкна от нашия квартал.

Тичайки по посока на Зехтинджиевата къща, забелязах,
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че и там има пост. Това стана възможно, защото откъм ули
цата имаше осветление. А малката уличка, по която тече ва
дата и може да мине само пеш човек, е затворена с дъсчена 
ограда и вратичка, в които има големи цепнатини. Човекът, 
който стоеше отвътре, навярно не беше съобразил това, а глав
ното нямаше здрави нерви и се размърда. Движението на 
тялото откриваше и закриваше сноповете светлина, минаващи 
през цепнатините между дъските.

Кучетата показваха движението ми. За да не му дам въз
можност да вземе мерки, съзнателно тичах право към него 
и когато дойдох на 8—10 метра, свих покрай стената на Зех- 
тинджиевата къща и като куршум пресякох улицата. След 
като се огледах и ослушах, през градините излязох в лива
дите на югоизток от крайната улица и веднага залегнах в 
сянката на оградата.

Последното се наложи поради това, че още когато бягах 
през градините, се даде изстрел някъде в града, а когато пре
скачах улицата, чух отдолу силно трополене от много боту
ши. От мястото, където лежах, видях четирима полицаи. Два
ма от тях бързо влязоха в сляпата уличка, от която аз току- 
що бях излязъл, а другите двама продължиха нагоре. Така 
те плътно заеха всички изходи, но аз бях вече вън от об
кръжението.

Както се изясни след няколко дни, полицията не е знае
ла в коя къща съм влязъл. Затова поставила постове с налич
ните сили на банския участък на изходите от нашия квартал. 
Същевременно съобщила в Разлог и взела мерки да събере 
пъдари, горски и други, за да блокира по-надеждно. Но мал
ко преди да бъде усилена блокадата, аз излязох от къщи и 
стана описаната среща с полицая. Когато той отишъл при 
другия, от Разлог били вече пристигнали и разставяли нови 
постове. Полицаят казал, че ме е видял и накъде съм избягал. 
Тогава началникът дал изстрел с пушка, което значело: „Дръж
те добре! Излезе.“ Затова те така тичаха да заемат местата 
си.

Никола Рачев чул изстрела и напрегнал вниманието си. 
Но втори изстрел не последвал. „Значи, на място е паднал, 
щом като не можа да отговори със стрелба“ — казал си той 
и продължил нервно да се вслушва във всеки шум. Когато 
се върнах, той ме нахока здраво за тревогите, които е изжи
вял заради мене.

— Никакво дома. Никакво радио. Никакъв чешки език. 
Друг път няма да те пускам под никакъв предлог. Ти още ли
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не си разбрал, че там, около вашата къща, ще ти бъде умре- 
шката — без да обръща внимание на моите възражения, про
дължаваше той.

Времето беше дъжделиво, земята мокра, пък и започна 
по-силно да вали. Затова решихме да доизкараме нощта на 
сухо в колибката, като дежурехме посменно, хем да се па
зим, хем да не допуснем да се успим, защото полунощ беше 
превалило.

Около един час преди да съмне, ние хванахме пътя през 
Студенчица. Този път е иай-каменист. По него се ходеше 
по-леко и можехме да скрием следите си. Но по-нататък по
тъвахме и оставихме следи. Видя се, че докато се съмне, ня
ма да стигнем до „Св. Никола“. Затова от мястото, където 
пътят започва да се изкачва но склона, ние направихме едно 
„заешко копче“ в гората под пътя. След това по водата в де- 
ренцето излязохме до един синор, свихме нагоре към млада
та борова горичка под нивите на височината и легнахме в 
нея на два метра от долния й край.

Пред нас беше изоставена орница, тук-таме нарязана от 
малки вади, образувани от поройните дъждове, а вдясно на 
50 метра дере. Вляво на 30 метра склонът беше не толко
ва стръмен и бе обрасъл с големи църнаци (черен бор).

Към 10 часа по нашите следи дойдоха двама полицаи. 
Те излязоха на долния край на орницата, погледнаха към 
горичката, бързо свиха и залегнаха в голямата гора, севе
розападно от нас. Дали имаше и други, не видяхме.

След около един час отначало се дадоха отделни изстре
ли откъм леската от юг, а след това автоматен ред. По 
стрелбата беше ясно, чесме оградени, че полицията е засякла 
следите ни и правилно се е ориентирала към младата горичка, 
която нямаше повече от 2—3 декара. От друга страна, виж
даше се, че те стреляха на слуки, че стрелбата им е разчете
на на това, когато засъскат куршумите около нас, ние да се 
изплашим, да побегнем от това място и по такъв начин да по
паднем под огъня на предварително поставените на позиции 
оръжия.

Няма да крия, че при тази обстановка никак не ни беше 
приятно. Ние се притискахме плътно към земята. Неколко- 
кратно откъснатите от куршумите клончета падаха върху нас, 
но ние не мръдвахме.

Когато преместиха огъня по дерето, с което горичката 
беше свързана, на нас окончателно ни стана ясно, че полицаи
те не знаят точното ни място. Ние обаче продължихме да се
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притискаме към земята, защото очаквахме, че куршумите от
ново ще засвистят около нас. И не се излъгахме. Огънят от
ново и отново се местеше. Това продължи до вечерта.

Малко преди да се стъмни, по склона оттатък дерето сля
зоха на пътя трима полицаи. Долу към тях се присъединиха 
още двама.

Тогава Рачев остана да наблюдава, а аз изпълзях наго 
ре, за да се ориентирам, и видях, че по горната пътека си 
отиваха 5—6 полицаи, които носеха и картечница. Ясно бе
ше, че акцията завърши.

Щом падна мрак, ние тръгнахме след полицията, влязох
ме в Банско и се срещнахме с дядо Лазар в уреченото време.

Полицаите побеснели от този си неуспех. Вечерта една 
част от тях отишли в с. Добринище, напили се в кръчмата 
на Пене Лачин и накрая набили кръчмаря.

На другия ден полицията арестува баща ми. Убеден, че 
съм се измъкнал жив и здрав, той отговарял спокойно на за
дадените му въпроси, като че ли нищо не се е случило, и 
отрекъл, че съм си бил у дома и че въобще съм си идвал.

— Може би е имал намерение да си дойде, но като сте 
се срещнали, не могъл — хитрувал той, когато му казали 
къде са ме видели.

— Ами ако дойде, ще кажеш ли? — мазно запитал гру
повият началник, цивилен полицай.

— Ако дойде, ще му дам всичко, каквото имам и му тря
бва, и ще го помоля да си отиде, защото аз имам и други де
ца. Но няма да кажа, няма да го предам. Кой е този баща, 
който ще предаде сина си? — твърдо отговорил той.

Мазната усмивка слязла от лицето на груповия начал
ник. Той почнал да крещи:

— Твоят син е разбойник. Той е петно не само за твоето 
семейство, но и за цяло Банско. И ако ти си честен и добър 
българин, трябва да се откажеш публично от него. . .

Целият по-нататъшен натиск е бил насочен към това, да 
заставят баща ми да се откаже от мене.

Това, разбира се, ако бяха успели, нямаше да накара 
честните хора да ме предават, но все таки щеше да бъде не
малък политически успех на полицията. Те щяха да имат ос
нование да говорят: „Ето какви хора са партизаните. И ро
дителите им се срамуват и се отказват от тях.“
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— Защо да се откажа от сина си! Аз тридесет години 
съм се грижил за него не за да се отказвам сега от него. . .

— Ти мислиш ли за доброто на другите си деца? Мислиш 
ли докъде ще те доведе този син? Той мислил ли е за вас, ко- 
гато е решил да става разбойник? — вече крещял, а не го
ворел полицейският.

— Моят син не е разбойник — отрязал баща ми.
— Какво? Не е разбойник? Какъв е тогава? Не бил раз

бойник! — продължавал да вика полицейският.
— Той никому нищо лошо не е направил. Не е тръгнал 

да прави зло на хората за пари. . .
— Искаш да кажеш като нас — съскайки, го прекъс

нал полицейският.
— Защо да го казвам аз? Вие си го знаете по-добре от 

мене — спокойно му отговорил баща ми.
Полицейският изпаднал в такава ярост, че почнал не

свързано да крещи
— Дайте дървото! Ще му кажа аз! Аз ще му ароша ко

калите! . . . Дайте дървото!
— Та ке ме биете ле! Нема да ме биете мене, защото ви 

е. мил животът. Докато я имам син партизанин, никой не ке 
ме побара, защото знае, ке ке умре! А на тебе не ти се умира 
— заел твърде дръзка за положението си поза, спокойно и 
твърдо казал баща ми.

И колкото и полицейският да се задавял от злоба, не 
посмял и с пръст да го докосне. Той повярвал, че старецът 
не го плаши, че му казва истината. Родителите ми след това 
и друг път са били арестувани, заплашвани с разстрел, ин- 
тернирвани, но никога никой не е посмял да ги удари, колкото 
и дръзко да са се държали.

* * *

Още през лятото ни стана ясно, че ще зимуваме като парти
зани, и то при далеч по-трудни условия, отколкото през пър
вата зима. Затова отрано почнахме да мислим за запасява- 
не. Даже още в края на юли с Белишката чета очукахме сно
пите на един кръчмар. Около Предел и другаде бяхме на
правили землянки, в които складирахме картофи, брашно
то, което бяхме получили от РКС, и други продукти. А в Бан
ско отново се бяхме договорили да ни заколят и насолят пра
се, да съберат захар, фасул и др.
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Решили бяхме да не зимуваме в квартири, а отвън, но 
къде точно, още не бяхме определили. За да избере място ня
къде около Предел в Пирин или Рила, изпратихме Коста
дин Лагадинов, като му казахме на какви условия да отго
варя то. А именно: да бъде скрито, но и да има наблизо път, 
за да откараме лесно всичко. Освен това да има вода, за да 
не ходим далече и да оставяме следи, но самото място да е 
сухо и т. н.

Лагадинов с още един другар ходиха няколко дни, но 
не можаха да изберат такова място. Когато се върнаха, той 
ми каза: „Нема бе, бай Георги, такова място. Хем да е бли
зо, хем да е далеко, хем да е сухо, хем да има вода.“

Така снегът ни завари без дори да сме решили къде ще 
зимуваме, въпреки че в складовете бяхме изнесли някои про
дукти.

Другарите от с. Белица Иван Тричков, Георги Мадолев, 
Георги Градинаин, Кръстю Тричков и Алекси Сачков се 
установиха да зимуват в местността „Хайдушка скала“, на
речена след това от нас „Червения площад“ в Рила. Там си 
построиха между стария клен дъсчена колиба.

Предварително те бяха ходили с Никола Рачев в местно
стта „Куртово“ и взели от мандрата кашкавал колкото мо
гат да носят. Останалите храни — брашно, фасул, едно цяло 
насолено прасе и други — събрали от ятаците в с. Белица.

Костадин Катранджиев остана в с. Годлево, а Иван Ко- 
зарев около с. Добринище, като прекара зимата по овчарски
те колиби в местността „Дедково“.

Двамата с Асен Лагадинов, мокри до кости от непрекъс
натия дъжд, чакахме на „Чорулецо“1, докато се върнат Нико
ла Рачев и Костадин Лагадинов, които бяха отишли към Яко
руда. Но притиснати от дъжда, те не бързали и чакали в къ
щата на Муша Хаджииванова. Тук идвала и сестрата на 
Муша. тогава мома, и ги е задиряла „Какви сте вие парти
зани, като не смеете да отидете и изтрепете полицията?“ и в 
упор казала на Лагадинов: „Можеш ли сега да отидеш в уча
стъка и да убиеш полицейския началник?“

— Стига да каже войводата — бързо отговорил той, 
като кимнал към Н. Рачев.

1 Гориста височина сред ливадите над Разлог.
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От този момент ние емнахме Рачев: „Войводо“, „войводо“. 
И така си му остана прозвището и досега!

Сутринта, когато те се върнаха, заваля сняг и бързо на
трупа около 20—25 см. Всички стада влязоха в гората. От
всякъде викаха овчарчета и лаеха кучета.

Ние се завирахме под дърветата и зъзнехме, защото бях
ме мокри. Но през деня не биваше да ни види никой. В този 
пресен сняг не можехме да скрием следите си и ако ни от
криеха, щеше да бъде много лошо.

По едно време видяхме овчарчето Пене. Ние го извиках
ме и му казахме да върти овцете си около нас, за да не идват 
други овчари.

За да го заангажираме повече, дадохме му една голяма 
паница със студен фасул, който бяхме варили през нощта. 
Гладното ратайче започна да яде така лакомо, че когато дру
гите овчарчета викаха „Хей, Пене, къде си, бе? Овцете се на- 
бъркаха“, то си ядеше и не искаше да им се обади, докато не 
изяде всичко. Даже когато му казах да им се обади, за да не 
дойдат при нас, той едва промърмори, като им изпрати благо
словията си. След това най-добросъвестно изпълни задълже
нието си да свърта овцете си около нас и с това да не допус
не при нас да дойдат други овчари.

— Ех, сега да имаше ракия, и аз бих пийнал малко 
каза Рачев, който беше върл противник да се пие дори кап
ка ракия.

— Има — отговорих аз и притеглих към себе си рани
цата, в която още през лятото бях турил дадената ми от един 
братовчед ракия за медицински цели.

— Айде бе, па не си казал досега — каза Рачев, когато 
видя манерката.

— Абе, нали не бива ние да пием — обади се Асен Ла- 
гадинов.

— Сега каквото сме вкочанясали, не само бива, но и тряб
ва. И аз ще пия — каза Н. Рачев.

За пръв път през времето на партизанския си живот в 
отряда ние пихме ракия, но не повече от по 50 грама.

Вечерта вкочанясали от студ се придвижихме по обра
зуваните от добитъка пътечки до стопанството на Чен (Асен 
Данчов). Поогряхме се и се заровихме в плевнята. Но про
дължихме да зъзнем.
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Зимуване през 1942—1943 г

Положението, в което се намирахме, беше твърде сложно. 
Наистина още беше рано да започне истинска зима, снегът 
щеше да се стопи поне но ниското и по обърнатите към слън
цето скатове. А ние даже не си бяхме избрали място за зиму
ване. Затова много мислихме и обсъждахме и накрая реших- 
ме вечерта да отидем при бай Пенко Билюв да изкараме при 
него, докато се стопи снегът“.

Бай Пенко Билюв — Дзръмкадето1, както по-късно го на
рекохме. беше участник в Септемврийското въстание през 
1923 година. Заедно със синовете си Иван и Георги той зиму- 
ваше с овцете си в стопанството на Петър Цветков от гр. Раз
лог в местността „Шипоко“. Собственикът беше бивш широк 
социалист и тогава верен човек на фашистката власт, обстоя
телство, което правеше стопанството му по-малко подозри
телно. За по-удобно място от това не можеше и да се мечтае. 
То беше скрито и близо да града и шосето и можеше да се 
излиза и влиза в него, без да се оставят подозрителни следи 
по снега.

Макар и до този момент ние да не се бяхме срещали с 
бай Пенко, той ни прие без всякакви уговорки. Синът му 
Иван, 17—18-годишен младеж, беше ремсист и наш ятак. 
При него бяха ходили Никола Парапунов и братята Лага- 
динови и не един път бяха яли или донасяли от него „кут- 
мач“ (сгъстено чрез варене на слаб огън овче мляко), но за 
това не беше казвал на баща си. Георги беше на 12—13 годи
ни, но и от него не можеше да се скрие нищо.

Докато се стопи първият сняг, денувахме в плевнята, 
а вечер отивахме в къщата на разговор с тях около огнище
то. През това време през деня често идваха хора. Дойде един 
път и собственикът, седя дълго, огледа всичко и едва не се 
качи и в плевнята при нас.

Избрахме наблизо място за землянка, но беше много рис
ковано да се изкопае, построи и замаскира тя в този оби
таем район. Необходимо беше да се изкопае голям котлован 
(яма) — 4 на 3,50 метра и дълбочина 3 метра. След това да 
се отсекат големи борови дървета, да се нареди здрав гредо-

1 Нарцис.
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ред и покрив от дъски, да се покрие отгоре с. близо един ме
тър пръст и да се замаскира.

Всичко това беше невъзможно да се извърши за една нощ. 
Затова ние цяла нощ копахме с крайно напрежение на сили
те. Към сутринта замаскирахме ямата и изкопаната пръст и 
укрити в гората, цял ден наблюдавахме местността наоколо, 
за да сме сигурни, че никой нищо не е видял. Надвечер от
сякохме две хубави прави белаки1, разкроихме ги и наредих
ме гредореда. Още същата нощ с колата на бай Пенко дока
рахме и дебели талпи, които взехме от кантона на пътно уп
равление на петия километър над Разлог, наредихме покри
ва и до сутринта го засипахме с пръст, отрамбувахме и замас
кирахме.

След това продължихме да работим сравнително по-спо
койно. На другата вечер допробихме канала към дерето, кой
то излизаше под корените на един смръч и млад букак и бе
ше замаскиран добре. Той ни служеше и като запасен изход, 
и като отвор за въздух, и като канал за изтичане на водата, 
с която сме се мили. В него вградихме мивка, която се затва
ряше с вратички като шкаф.

Входа на землянката направихме отгоре. Сковахме от дъс
ки четириъгълник с летвички отстрани и заковахме в среда 
та една „столовата хвойна“. (Това е хвойна, която не е има
ла връх и не е расла нависоко, а нашироко, много е гъста 
и по общата си форма приличаше на разцъфнала роза.) Тя 
закриваше не само капака, но и малко встрани. След това 
посипахме и капака, и самата хвойна с шикла и няколко су
хи букови листа, за да се слее с околната местност. Напра
вихме и стълбичка за слизане и качване.

Така за три нощи и два дни ние подготвихме главното — 
землянката. По-нататъшното й вътрешно дооборудване и пре
насянето на запасите можеше да става постепенно и внима
телно. За това способствуваше и фактът, че снегът по ниско
то се стопи и за известно време беше конно.

Землянката беше на около 200 метра от стопанството в 
посоката, в която овцете и козите излизаха на паша и да 
гризат борика. Входът беше на самата пътека, по която ми
наваха и други хора. Но ако минеше човек, той не можеше 
да стъпи на капака, защото това значеше да стъпи през 
хвойната, а и пътечката естествено извиваше вляво и мина-

1 Бели борове.
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ваше по горния ръб на землянката. Около землянката бяха 
разхвърляни борови и букови клони, които козите и овцете 
са гризали. Това беше и маскировка, и препятствие, за да 
не се минава над самата землянка,

Когато сутринта се прибирахме в землянката, послед
ният от нас с капака на главата се спускаше по стълбичка- 
та и го нагласяваше в добре изработената каса на входа. 
Така ние оставахме вътре като в подводница и Костадин Ла- 
гадинов нарече землянката „подводницата“.

След нашето слизане в землянката някой от ятаците за- 
маскирв.аше следите ни, като неизменно подкарваше ната
тък овцете и козите да пасат или да гризатборика и буков 
бръст. Това правеха и кучетата Мурджо и Гарчо. По де
сетина пъти през нощта те идваха при нас и като че ли ня
кой ги беше научил, та се въртяха непрекъснато наоколо 
разбъркваха следите и ни пазеха, а сутрин по няколко пъ
ти пробягваха по пътечката от къщата до землянката. Та
ка ние бяхме винаги сигурни, че от нашите следи не е ос
танало нищо, че се виждат следите само от овцете и ку
четата. За по-хубава, по-сполучлива маскировка не можеше и 
да се мисли.

Фашистката власт усилено ни търсеше и под формата 
на ловуване полицията и другите техни мекерета особено след 
всеки прясно паднал сняг кръстосваха всичко наоколо, за 
да открият следите ни. Те един път минаха и по пътечката, 
под която беше землянката, но нищо подозрително не бе обър
нало вниманието им.

Вътре ние си създадохме достатъчен уют. Стените на зе
млянката обковахме с дъски и облепихме с бяла хартия и тях, 
и тавана, така че в нея при газена лампа беше светло ка
то в стая. Направихме си нарове с тюфлеци, които една нощ 
пренесохме от хижа „Яворов“. Имахме и малка готварска 
печка. Тръбата й излизаше между няколко големи и киче- 
сти хвойни и сутрин я сваляхме. Дупката, през която изли
заше тръбата, не затваряхме, за да става проветряване и да 
влиза малко дневна светлина. Близко до нея ние можехме 
да четем. Вътре си имахме запаси, съдове, включително и 
корито, в което си месехме хляб и го печехме във фурната 
на печката, и друго корито, в което перяхме.

Наред с най-активното си участие в устройването и под
реждането на землянката и пренасянето на запасите от времен
ните складове аз ходих и няколко пъти в Банско. Оттам на 
два пъти донесох сланина и други продукти.
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На 10 декември през нощта отново отидох в Банско, за 
да донеса събраните от ятаците у дядо Георги Рахов хранител
ни продукти, между които и 10 килограма захар. Още следобед 
на 11 декември дядо Георги ме информира за смелата акция на 
Иван 'Гричков и Георги И. Мадолев предната вечер в кръчмата 
в с Белица.

* * *
Още през есента предателят Салих от село Белица беше съоб
щил на полицията къде има оставен багаж и значи, че там ще 
дойдат партизани да си го вземат. В резултат на това преда
телство едва не загина Иван Тричков.

Предателят беше осъден на смърт и това беше обявено на 
населението. Даже. беше съобщено, че присъдата ще бъде из
пълнена не сега, а през зимата, и то насред селото. Но преда
телят продължи ревностно да служи на фашистката власт.

За да изпълнят присъдата, Иван Тричков и Георги И. Мадо- 
лев напуснали вече устроения зимен бивак и слезли в село Бе
лица. Чрез наши другари те разбрали, че предателят е в една 
от кръчмите на централната улица.

Съгласно предварително уговорения план Иван Тричков 
щял да стреля, а Георги И. Мадолев да го охранява. Двамата 
влезли в кръчмата и Иван Тричков извикал „Горе ръцете! Ни
кой да не мърда!“ и с два куршума повалил предателя. Но друг 
сътрудник на полицията се опитал да извади пистолета си. 
Иван Тричков го забелязал и с два куршума повалил и него, 
след което необезпокоявани от никого се изтеглили.

Това беше сериозно предупреждение за предателите и за 
всички сътрудници на фашистката власт. Партизаните им по
казаха, че те не убиват и не са наказвали досега не от страх; 
че те могат да изпълнят присъдата, когато пожелаят, включи
телно и при най-тежки за тях условия, каквито представля
ваха зимните условия в нашия край.

Фашистката власт побесня от тази дързост. Още следва
щата нощ полицията извърши масови арести в Белица. Аре
стуваните бяха подложени на зверски побоища и 18 души бя- 
интернирани в различни краища на страната.

За да не попадне в ръцете на полицията, Димитър Зотев 
избягал в Чепино и оттам в партизанския отряд „Антон Ива
нов“.
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* * *

През целия ден и вечерта валеше непрекъснато ситен есенен 
дъжд, готов да се превърне в сняг. Нощта беше тъмна „като в 
рог“. При това положение трудно беше да обикалям под Бан
ско, да прескачам оградите и следващите една след друга ва
ди, да потъвам в мократа земя, още повече че само раницата 
ми тежеше около 40 килограма. А време за чакане нямаше. 
Всеки момент можеше да завали сняг и ако закъснеех, не беше 
възможно да се прибера в землянката, без да оставя следи. За
това реших да мина по главната улица на Банско. Полицията 
беше вече отровила кучето на дядо Георги Мечо. Но на
скоро той си беше взел друго.

Помолих дядо Георги да ми го даде, за да се замаскирам с 
него през Банско.

Натоварен с раницата и пушката и покрит отгоре с една 
домашна черджица аз помъкнах кучето по шосето за Банско. 
Така изглеждах като чобанин, който се връща от овцете. От
далече никой не би допуснал, че това може да бъде партизанин. 
Пък ако някой реши да ме провери кой съм, за всеки случай 
държах под чергата нагана си, готов за стрелба.

Никой не ме спря, нито се загледа в мене. Дори и поли
цаят, покрай когото минах пред полицейския участък, отгово
ри на поздрава ми и без да ме погледне, си влезе.

Както се бяхме договорили с дядо Георги, след като минах 
втория мост на Глазне, оставих едно камъче на перилата му 
вдясно, което значеше, че съм преминал благополучно, и след 
последните къщи на махалата западно от река Глазне пуснах 
кучето.

Така успях сравнително леко и навреме да стигна с товара 
си в „подводницата“. Но дядо Георги пак си остана без куче. 
То навярно не е могло да се ориентира и не се върнало в 
къщи.

Сутринта на 12 декември отново заваля силен сняг и този 
път за да се стопи вече чак през пролетта. Дойде си и Никола 
Парапунов от Горна Джумая заедно с Калмик. Така в „подвод
ницата“ се събрахме да зимуваме Никола Парапунов, Нико
ла Рачев, Костадин Лагадинов, Асен Лагадинов, Калмик и аз.

Както и преди да направим „подводницата“, така и сега 
под охраната на добрите кучета ние много често седяхме за
едно с бай Пенко и синовете му около огнището в къщата, раз
говаряхме, свирехме на кавал, пеехме и си разказвахме смеш
ни случки.
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Още от самото начало ми направи впечатление, че мал
кият син на бай Пенко — Гьорето, все мълчи и ни гледа упла
шено. Оказа се, че баща му много строго го беше предупредил, 
че ако продума някъде нещо за нас, ние ще му отрежем езика. 
А и ние с постоянно запасаното си оръжие бяхме действително 
страшни. Освен това разбрах, че детето е ходило само две го
дини в училище и забравило да чете и пише. То се беше дотол
кова изолирало и изоставило, че можеше да води разговор само 
за кучетата и нашата и (поне така изглеждаше) нищо друго не 
го вълнуваше.

Затова реших да напиша едно разказче на пишещата ма
шина, в което момчето да познае себе си и чрез това да постиг
на едновременно две неща — хем да го заинтересувам да за
почне да чете книжки, хем да го направя съзнателен ятак.

Разказчето нарекох „Гостенин“ и го свързах с познатите 
на него места, с неговите любими кучета, с неговия бит. Ко- 
гато прочетох разказчето пред Н. Парапунов, той въпреки 
характерната за него сдържаност ме прегърна и каза:

— Пиши! Тези разказчета ще свършат работа в някой слу
чай повече от нашите куршуми.

Г остенин

Беше чудесна юнска вечер. Последните слънчеви лъчи току- 
що бяха престанали да багрят пиринските зъбери и младата 
луна1 вече заливаше със светлина белите суходолски скали. 
Заедно с мрака в долината се спусна тиха, галеща прохлада, 
напоена с аромата на горски треви и мурова смола.

На красива поляна, заобиколена със стара мурова гора, 
се прибираше след вечерна поласка1 2 стадо. Младото овчарче 
свъртя овцете за нощуване, разпали огъня и окачи котлето 
да се стопли вода, за да направи попара на кучетата. Докато 
кипне водата, то обърна коритцето, седна на него, извади ка- 
валчето и игриво засвири „Горо ле зелена“. Гарчо и Мурджо

1 Луната в първата четвърт.
2 Изкарване на паша овцете след вечерното им издояване бли

зо до мястото на нощуването им.
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бяха легнали отстрани и търпеливо чакаха сладката попара. 
Сложили главите си върху предните си лапи, те като че ли се 
унасяха от игривите трели на кавала.

Изведнъж кучетата дигнаха глави, насмъркаха въздух и 
със силен лай се понесоха към пътеката, която извеждаше на 
поляната. „Убрааа“ — извика инстинктивно овчарчето. Но по 
лаенето то веднага разбра, че това не е мечка, а човек. Навика 
кучетата и отиде да го посрещне. Из сянката на дърветата на
истина се показа човек.

— Добър вечер, момко — тихо, но топло поздрави дош
лият. — Искаш ли гости?

— Добър вечер — плахо отговори овчарчето и го поведе 
към огъня. То скришом поглеждаше неочаквания гостенин и 
някак си гузно, но не без гордост обясняваше:

— Мечката много често ме спохожда, почти всяка нощ. 
Но благодарение на силните и смели кучета още не ми е граб
нала нито една овца. Отначало помислих, че пак е тя, та за
това и извиках.. .

Когато отидоха до огъня, водата беше вече кипнала. Ов
чарчето хвърли кебето1 си върху един дънер и покани госте
нина да седне. То сипа две шепи царевично брашно в корит- 
цето, изля върху брашното кипящата вода и разбърка попара- 
та. След това я разхлади със студена вода и отмести коритцето 
настрани. Кучетата апетитно замляскаха, а овчарчето наля в 
котлето оставеното за него мляко и отново го окачи на огъня 
да се свари, за да нахрани гостенина. Всичко това то правеше 
пъргаво и без да престане скришом да оглежда загадъчния по
сетител. Той беше млад, скулест мъж, със загоряло от вятъра 
лице. На момчето беше ясно, че той е другоселец, но не беше 
нито горски или лесничей, нито пък приличаше на туристите, 
каквито то често беше срещало по Пирина миналите години. 
Погледът му беше остър, но изпълнен с топлота. Въпросите, 
които той задаваше, и начинът, по който се държеше, разкри
ваха благия му характер. Това разсея опасенията на момчето.

Овчарчето беше на 12—13 години и изглеждаше умно мом
че. Но разговорът отначало някак си не вървеше. Трудният и 
безпросветен ратайски живот беше убил у него всякакъв инте
рес към заобикалящия го свят и събития. То беше безразлично 
към всичко, дори и към ратайската си съдба. С лекота говоре
ше само за пашата и други непосредствено свързани с него не-

’ 1 Овчарско вълнено одеяло.
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ща и се хвалеше с кучетата си, но трудно можеше да води друг 
разговор.

Гостенинът навярно не за пръв път се срещаше с такива 
овчарчета и умееше да разговаря стях на прост, разбран език. 
Овчарчето полека-лека започна по-охотно да отговаря на въпро
сите му. То му разказа, че е учило само до второ отделен иеи 
забравило да чете и пише, защото баща му го цанил овчарче 
и вече четвърта година как пасе чужди овце. „Пък и защо ще 
ми е. Аз няма да ставам даскал.“ Може би за да се утеши, из
рече то казаните от родителите му думи, когато го спрели да 
не ходи в училище и го цанили ратайче. „Чорбаджията ми пла
ща по 2000 лева на годината, храни ме и ми купува цървули 
продължаваше да отговаря на въпросите на гостенина момче
то, — но цървули вече отдавна няма и повече си ходя бос. Хляб 
ми донасят малко и лош, ама аз затова пък си имам мляко и 
понякога си правя и качамак от брашното, което е за кучетата. 
Другите овчарчета разказват, че долу хората гладуват, за
щото им вземат всичко — и житото, и царевицата, и млякото — 
и го дават на германците. Пък и в дюкяните нямало нищо какво 
да си купиш.“

Гостенинът се оказа сладкодумен и съвсем просто и до
стъпно обясняваше на овчарчето по какъв начин богатите ог
рабват работниците и бедните селяни и че полицаите и кмето
вете служат на богатите, като потискат трудовия народ, за да 
могат те спокойно да го ограбват и да живеят на неговия гръб 
като кърлежи. Но вече е дошло време народът да смъкне тях
ната разбойническа власт, да създаде народна власт, при която 
да няма чорбаджии и ратаи, да няма такива хора, които да 
живеят на гърба на другите, а всеки да живее от своя труд.

Овчарчето слушаше с интерес и едновременно разсъжда
ваше, но никак не можеше да разбере „как така може без чор
баджии? Ние сме сиромаси и ако текьо не ме цани при чорба
джията, аз какво ще ям?“ Досега то гледаше с благодарност 
чорбаджията си, който не един път му бе казвал, че гохрани, 
че му дава хляб. Бедната му майка не един път го бе съветва
ла много да слуша чорбаджията, защото ако той го изгони, 
всички в къщи ще гладуват. А сега този чичко му доказа, че 
чорбаджиите забогатяват от труда на бедните, че не чорба
джиите хранят бедните, а напротив, бедните със своя труд хра
нят чорбаджиите.

Гостенинът разказа на овчарчето, че има една страна, къ- 
дето няма чорбаджии и ратаи. Там работниците са господари 
на фабриките. Земята и стадата са общи и хората задружно ра-
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ботят и живеят щастливо. Там всички деца се учат. Овчарите 
също се учат и пасат големи колхозни стада. Най-добрите ов
чари са на голяма почит и ги награждават с ордени.

Овчарчето трудно можеше да си представи всичко това, 
но безразличието, с което отначало слушаше и отговаряше на 
гостенина, беше вече отстъпило. То със светнали, обнадежде
ни очи слушаше и дори зададе няколко въпроса.

— И в тази страна — продължаваше гостенинът е има
ло чорбаджии, дори още по-ненаситии и зли от нашите, които 
са ограбвали народа. И там е имало царе, полицаи и кметове 
кръвопийци, но руските работници и селяни са водили дълго
годишни борби, пролели са потоци кръв, победили ги и съз
дали своя работническо-селска власт. Такава борба сега водят 
работниците и селяните и в нашата страна, и в целия свят. Най- 
добрите синове на нашия народ вече са нарамили пушки и не 
е далече денят, когато с помощта на руските братя ще из
гонят германците, ще смъкнат царя и царското правителство, 
ще разгонят всички потисници и изедници и ще създадат своя 
народна власт. Затова сега богаташите от цял свят са се съ
юзили и искат да унищожат Съветския съюз, но имат много 
здраве. Войниците от Червената армия избиват германците 
като мухи, гонят ги от своята земя и скоро ще дойдат и у нас.

Разговорът ставаше все по-оживен. Млякото отдавна беше 
кипнало и беше сложено в копаната пред гостенина, но той 
не бързаше да яде. Спокойно и нашироко гой обясняваше всич
ко и в тъмната, изстинала душа на овчарчето почна да просвет
ва. Макар и съвсем смътно, то почна да се опитва да погледне 
в бъдещето. За него беше вече съвсем ясно, че този мил чичко 
е от онези партизаните. Затова чорбаджията ги наричаше 
разбойници, защото те се борят против тях, за доброто на бед
ните. Чорбаджията много пъти му беше казвал да крие хляба 
и брашното, защото партизаните са разбойници и са тръгнали 
да крадат. Той учеше момчето как, като види партизани, да се 
скрие, да избяга и да му каже.

Но гостенинът навярно имаше дълъг път. Той погледна 
часовника си, изпи отдавна изстиналото мляко, поблагодари 
на момчето и метна раницата на гърба си. Овчарчето го изпра
ти до края на поляната и на раздяла му каза: „Идвай пак, чичо. 
До Петровден аз ще съм на тази поляна, а след това при Из
ворите.“

Беше вече полунощ. Луната се беше скрила зад гребена 
на Пирин и на поляната беше паднала тъмна сянка. Овчарчето 
не можеше да заспи. То пак гледаше звездите, но сега не го
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вълнуваше това, как ли те се държат горе. То се вслушваше в 
тайнствения шепот на мурите и мислеше за гостенина, за пар
тизаните, които бродят по селата и планините и не се боят от 
никого. Пред въображението му се разстилаше изровената от 
войната съветска земя. То виждаше смелите червеноармейци 
как гонят хитлеристките войници и мечтаеше те по-скоро да 
дойдат и у нас. Много му се искаше да бъде и той голям и да 
знае всичко, както този чичо, и като си спомни пак за него, 
мислено изговори: „Благодаря ти, чичко, че стопли изстиналата 
ми душа. Аз вече вярвам, че няма вечно да бъда ратайче. Та
кива хора като тебе знаят всичко и не лъжат.“ То реши в себе 
си, без да казва никому за срещата си с този човек, да обясни 
всичко и на останалите овчарчета. . .

*  *  *

Това разказче свърши голяма работа. В лицето на неграмот
ното овчарче Гьорето позна себе си. То го запали и го направи 
съзнателен ятак на партизаните, който с готовност ни служи. 
Разказчето премина през ръцете и на други овчарчета. А ре
шението му след разказа „да обясни всичко и на другите овчар
чета, без да говори за срещата си с партизанина“, до какъвто 
извод съзнателно го водех, стана убеждение и на тях. Много 
деца овчарчета от Предел до Банско станаха наши ятаци.

Освен това Георги Билюв — Хаджиев — Гьорето за
почна да чете и замечта да се учи. Без да отсъствува нито един 
ден от работата си, след победата на 9 септември 1944 г. той 
завърши средно образование, като вземаше изпитите си клас 
след клас дори като войник. Впоследствие завърши курс и 
стана технически офицер от БНА.

*  *  *

В землянката ние имахме достатъчно литература — теоре
тическа и художествена: —„История на ВКП (б)“ на български, 
„Въпросите на ленинизма“ на руски и пр.

Времето си организирахме така, че да можем колкото се 
може повече да научим. Освен индивидуалното четене ние под
ред разработвахме отделно глави отИсторията на ВКП(б), като 
правехме паралели с историята на нашата партия, с нашата 
действителност и изводи за нашето поведение и практическа 
работа. Паралелно Параиунов изнасяше лекции по историята 
на нашата партия.
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Усърдното ни учене беше направило впечатление и на бай 
Пенко. Понякога вечер той идваше към „подводницата“ да види 
какво правим. И един път, като видя, че пак четем, шеговито 
каза: „Ей па чатите. Кога ка доа, се чатите. Та вие ке станете 
по-учени от попове, бе.“

«По парапуновски»

Лекциите на Никола Парапунов но историята на нашата пар
тия бяха много интересни. А и със своя метод да остави нещоне- 
доизказано той създаваше условия за задаване на въпроси, за 
изказване на мнения, за спорове, за теоретическо обосноваване 
научните основи на нашата партия, научния подход на ней
ните ръководители при решаване въпросите за изграждането 
й и политическата й дейност през различните етапи на нейното 
развитие. Така правеше тези лекции още по-интересни.

Но когато изнесе втората си лекция, ние бяхме много из
морени. Газейки сняг над колене, за една нощ се бяхме изка
чили до хижа „Яворов“ в Пирин и се бяхме върнали преди раз
съмване — маршрут, който може да се окаже трудничък за 
мнозина дори и в суха лятна нощ. При това на връщане 
се бяхме натоварили през глави с тюфлеци, тенджери, чинии 
и пр., за да дообзаведем землянката си. През време на лекция
та умората надви двама от другарите н те задрямаха.

Парапунов не можа да скр. е, че му стана неприятно, но 
без да каже нещо, продължи лекцията си. Накрая отговори и 
на въпросите ни. След това се раздвижихме, разприказвахме се 
и събудихме другарите. Той пак нищо не им каза. Дойде 
уреченият ден за третата лекция. Ние бяхме забелязали, 
че той не се готви за нея, и действително не я изнесе.

„Нима се обиди — помислих си аз. — Но ако се е оби
дил на двама, какво сме виновни останалите, които проявих
ме голяма активност? Защо наказва и нас?“ Изчаквах да си 
обясня сам причината за това необикновено за Парапунов не
изпълнение на поетото задължение и затова не зададох въпрос.

Минаха две седмици. С Н. Парапунов отидохме в гр. Раз
лог у ятака Иван Копанаров. Там се срещнахме с Кръстю Стой
чев, който се беше върнал от затвора. След като си свършихме
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работата, на излизане заприказвах с Иван Копанаров, а Ни
кола Парапунов — с Кр. Стойчев. Неволно дадох ухо и раз
брах, че Парапунов задаваше въпроси на Кр. Стойчев, свър
зани с неговата втора лекция и с темата на предстоящата трета 
лекция, и си уточняваше някои неща.

Назад тръгнахме около два часа преди да съмне. Имаше 
опасност подранили пътници или съседните овчари да ни ви
дят, косато влизаме към стопанството, и да събудим подозре
нието им. Затова решихме да останем да денуваме в един ов- 
чарник в началото на Раплевото.

През деня не изтраях и запитах Парапунов защо престана 
да чете лекциите си.

- Аз мисля, че ти разбра защо — отвърна той.
— Не. Не съм разбрал. Не допускам, че ти си се обидил 

от това, че другарите заспаха. Та дори и да си се обидил, ти на
каза нас, а не тях — казах аз.

На никого не съм се обидил и никого не съм искал да 
наказвам каза той. Но трябва да си помисля. Това, че 
другарите заспаха, не е случайно. Зная, че те бяха много умо
рени. Но не е само това и аз бях длъжен да си задам въпроса 
„Какво направих,та допуснах да отслабне вниманието им“. Може 
би повтарям всеизвестни неща и от това интересът към лекцията 
ми намаля? Може би дадох някоя неубедителна постановка? 
Това също е в състояние да намали интереса, а тогава е естест
вено и да се задреме. Но аз си сверих часовника и довечера ще 
разгледаме третата тема.

Този, който е слушал лекциите на Н. Парапунов, знае, 
че в тях той поднасяше всичко в такава логическа после
дователност, просто и разбрано, че не е допустимо да даде не
убедителна постановка. Що се касае до това, че може да е по
вторил някои „всеизвестни неща“, смея да кажа, че малко бяха 
тези другари, които знаеха историята на нашата партия. Явно 
беше, че не бяха топа причините или, по-точно, не бяха у Па
рапунов причините, за да заспят другарите. Но Парапунов 
постъпи като партиен ръководител, който не бърза да хвърли 
вината върху другите.

Това беше много добър урок за нас — пример как ние 
като партийни ръководители да се отнасяме към грешките на 
другарите и вместо за всичко да ги виним, да се опитаме да по
търсим причините и в себе си, в своите методи, в своето ръ
ководство.



В тази землянка ние изживяхме и много радостни вълне
ния, и много огорчения и тревоги. Още от есента се почувству
ва, че голямото настъпление на немско-фашистката армия за
почна да затихва. Тя беше вече стигнала до Сталииград, а към 
средата на ноември — до Моздок, но настъплението й беше 
спряно. Разбира се, германците продължаваха яростните си 
атаки и особено в Сталинград, но благодарение на героизма на 
Червената армия усилията им останаха напразни. Явно си
лите на немско-фашистката армия бяха изтощени, а съюзниче
ските — италианската и румънската — армии не бяха осо
бено боеспособни.

Ние с трепет очаквахме новото зимно контранастъплеиие 
на Червената армия, което този път вярвахме, че ще бъде не
удържимо.

Големи надежди ни вдъхнаха докладът и заповедта на Ста
лин на празника на Октомврийската революция. Неговата 
оценка, че германските имиеркалисти са се излъгали в сметки
те си, че ще се разпадне съветската държава, че напротив, „вой
ната бе сериозна проверка на здравината и силата на съвет
ския строй“, че Съветският съюз сега има здрав тил, както ни
кога, и особено изпълнения с увереност лаконичен израз „Ще 
бъде и на нашата улица празник!“ ни изпълниха с непоколе
бима вяра. Ние с трепет очаквахме скорошните грандиозни 
събития, които окончателно ще изменят хода на войната.

Тази вяра отново се връщаше и у разколебаните по-рано 
хора, въпреки че страхът ги беше сковал и не смееха даже да 
сподетят надеждите си. Това се обяснява и с факта, че терорът 
на фашистката власт все повече се засилваше. В стремежа си 
да ликвидира партизанското движение и силите, които го под
крепят, тя беше безогледна. След разстрелването на предате
лите в с. Белица фашистите предприеха масови арести и други 
репресии спрямо цялото население. Поради опасност да бъдат 
арестувани на 19 декември преминаха в нелегалност другарите 
Борис Манов и Станке Крекмански от с. Бистрица, Горноджу- 
майеко. На 21 декември чрез предателство беше убит Станой 
Крекмански.

Фашистите най-строго следяха да не допуснат но никакъв 
начин да достигне до народа правдива информация за положе
нието на германската армия на фронта и затова наред с други
те мерки запечатваха радиоприемниците на хората, така че 
да се слуша само Радио София. Те продължаваха да крещят 
за победите на германската армия, за скорошното капитулираме 
на Червената армия при Сталинград, чието превземане се беше
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превърнало във въпрос на чест за Хитлер. Но техните крясъци 
не можеха да омаловажат факта, че германската армия е обез
силена и настъплението й е спряно.

Не закъсняха и радостните вести. На 19 ноември започна 
настъплението на Червената армия при Сталинград. И само 
след три дни тя не само проби фронта на противника, но и об
кръжи голямата германска войскова групировка при Сталин
град между Волга и Дон. А на 2 февруари завърши с пълен 
разгром — унищожаване и нленяване на цялата обкръжена 
войскова групировка на фелдмаршал Паулус.

Ние нямахме още свой радиоприемник. В землянката един
ственият източник на информация бяха официалните вестници, 
които получавахме нередовно и четяхме, както се казва, „между 
редовете“. Затова въпреки големия риск се възползувахме от 
близостта си до Разлог и много често отивахме до града. Ин
формация получавахме от нашите ятаци и други другари, които 
се изхитряваха да слушат радиостанция „Христо Ботев“ и еже
дневно обменяха информацията помежду си.

Не е трудно да си представи човек с какъв трепет сме очак
вали всяко съобщение, всяка новина за победите на Червената 
армия, за отражението, което тези победи имат върху ятаците 
и народа. С какъв изблик на възторг сме изразявали възхи
щението си от славната Червена армия, благодарността си към 
нея.

На 4 февруари преди разсъмване Никола Парапунов и 
Костадин Лагадинов се завърнаха от Разлог и ни съобщиха 
за окончателното ликвидиране на германските войски при Ста
линград. Всички скочихме на крака, извикахме „ура“ и без 
команда спонтанно запяхме „Ставай, страна огромная“ . Ние 
пеехме така, както я бяхме запомнили по радиото, с много греш
ки в текста, но възторжено, с голямо чувство.

След това последваха нескончаеми въпроси за броя на 
пленените и унищожени генерали, офицери и войници, тан
кове, самолети и т. н., опитахме се да си представим тази ар
мия мъртъвци и пленници.

Ние жадно забивахме погледи върху парцаливата карта 
от вестник, за да видим докъде е достигнала Червената армия, 
плъзгахме погледа си на запад и мислено измервахме разстоя
нието и времето, когато тя ще стигне и до нас.

Но тогава, когато и най-непросветените, но честни хора 
бяха обнадеждени от хода на битката при Сталинград, оконча
телно разложилиятсе партизанин Михаил Кобаков на 16 януари
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1943 г. се предаде на полицията. Това беше голям удар по ав
торитета на партизаните и на нашата партия.

След няколко дни той беше пуснат. Ние разбирахме, че това 
е уловка и за други партизани. Но зимата си отиваше. Освен 
това сталинградската победа явно ободри хората. При това 
положение докога полицията ще го остави свободен, не се зна
еше. Или по-скоро се разбираше, че ще го арестуват отново, и 
то вече за да дава показания. Но ние не предприехме нищо.

На 2 март вечерта реших да се възползувам от факта, че 
в Банско на 3 март ще се освещава гарата и следователно около 
това ще има повече движение, и заявих, че искам да замина за 
там. Целта ми беше да отида в Кремен и с помощта на легал
ните другари да се опитам да хвана жив или да разстрелям Ко- 
баков, преди полицията да го е прибрала обратно.

Още в тъмно излязохме заедно с Никола Парапунов и пак 
денувахме в Кутлиния егрек, за да можем надвечер заедно 
с хората да слезем в Разлог. Там казах на Н. Парапунов какво 
смятам да правя. Той се беше досетил защо съм пожелал да 
замина и каза, че това е единственото правилно решение. 
Дали мислеше, че за тази работа не се нуждая от никакви ука
зания и съвети, не знам, но не ми каза нищо повече.

В Банско реших най-напред да се отбия в къщата на вуй
чо ми Митко Икономов, която беше на края на града, защото 
не знаехме дали Кобаков вече не беше казал нещо за ятаците, 
някои от които познаваше. Когато наближих къщата, чух, че 
се хлопна портата и един мъж излезе и тръгна нагоре. Помис
лих, че е вуйчо, и усилих крачка да го стигна. Но и той бър
заше и малко преди да излезе на главната осветена улица, сви 
вляво и влезе в полицейския участък.

Върнах се назад и хвърлих стиска сняг по светещия про
зорец на втория етаж. Показа се непозната, по граждански 
облечена жена.

— Кой сте вие и кого търсите? — попита тя.
— Господин Икономов — отговорих аз.
— Чакай, чакай — чу се гласът на вуйна ми, която била 

в същата стая. Показвайки се на прозореца, тя също попита: 
-— Кой си ти? — и като ме позна, смънка: — Аа. . .

— Слез долу! — казах аз и отидох към портата.
Вуйна ми се обърка и вместо да отвори портата, показа се

през прозореца от долния етаж, като същевременно ме освети. 
Предупредих я да изгаси лампата. Тя веднага направи това и 
излезе на двора. Посрещна ме и бързо ме притегли в стаята.

287



- Ами сега къде да те скрия? — завайка се тя. — Ами 
ако те види началникът, ами. . .

— Не бой се, аз съм на път и няма да остана тук. Искам 
само да попитам как са нашите, че повече от половин година 
нищо не съм чул за тях. Здрави ли са и тормозят ли ги заради 
мене. . . — И с подходящи въпроси исках някак да разбера 
нещо за положението.

Тя ми отговори и пак започна да се вайка:
— Леле, дано не разбере началникът.

Какъв е този началник? За кого говориш? — попитах аз.
— Ами на полицията. Повече от месец живее у нас. Тая, 

дето се показа, е жена му, а той току-що излезе. Лееле! Ами 
ако се бяхте срещнали на портата?

- Значи, не вуйчо, а него подгоних нагоре и се почудих 
каква ли работа си има той в полицията — казах аз.

При тази уплаха на вуйна побързах да изляза, като взех 
парчето сланина, което бързо ми подаде тя, и отидох у чичо 
Лаико.

У дядо Лаико 
Хаджирадонов

Чичо Лаико беше втори братовчед на баща ми и работеха дос
та време заедно. Той беше добър майстор и ме научи още ка
то дете да работя на железен струг и да правя хубава водна 
закалка на стомана, с което и сега се гордея. Той ме обича
ше много, защото още от малък четях добре, и с мене укоря
ваше синовете си, които не искаха да се учат.

Чичо Лаико умееше да нагласява ь лекува счупени кос
ти. Правеше няколко вида мехлеми и с голям успех лекува
ше различни рани.

Той ме прие радушно, напали огъня, поставихме чора 
пите на обърнат стол да се сушат, вечеряхме и си лег
нахме заедно на старото дървено легло. Ние дълго си приказ
вахме и заспахме едва след полунощ. Рано сутринта той ме 
събуди, предложи ми чай и рече: „А сега да те скрия в кота- 
ре*. за да не влезе някой и те найде тука. Там ти съм напра- 1

1 Голям килер — багажник.
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вил о/ер и мокеш да спиш цял ден.“ От този момент той ста
на един от най-дебрите ни ятаци с прозвище „дядо Лаико“.

Кактс се бяхме договорили, той каза на баща ми, а си
нът му Боре на Александър Пицин да дойдат да се видим. 
Чрез Пицин си уговорих среща с Мито Михайлов от с. Добри
нище. Същевременно го предупредих да бъде готов веднага 
да се укрие, за да не попадне в ръцете на полицията. През де
ня говорих още и с баба Зунка и право да си кажа, съзнател
но малко я поизплаших, като й разказах как един другар 
разстрелял майка си, защото тя казала, че синът си е дома 
и полицията блокирала къщата, за да го хване.

Вечерта напуснах дядо Ланковата къща и отидох у Ми
то Михайлов в с. Добринище. Казах му, че искам час по- 
скоро да се срещна с. Иван Козарев, и решихме да ме отве
де при него още тази нощ. Докато си поприказвахме с жена 
му, той напълни раницата с хляб и сланина и към полунощ 
излязохме от селото.

В това време Иван Козарев беше в един празен овчарник 
в местността „Дедково“. При него пристигнахме още на тъм
но. Мито Михайлов изпразни раницата си и побърза да се 
върие в селото.

Разказах на Иван Козарев всичко и че съм тръгнал за
едно с него да отидем в с. Кремен да заловим или ликвидира
ме Кобаков, докато полицията не го е арестувала.

— Да го хванем жив и да го отведем при Владо и Рад
ко — каза той. — Нека те го разстрелят.

Време за губене нямаше. Затова вечерта на 6 март зами
нахме за с. Кремен. Свързахме се с Илия Калинков, на ко
гото казах да предаде на Кобаков буквално следното:

„Имаданни, че полицията ще те прибере тези дни. След 
победата ка Червената армия при Сталинград и след като 
свърши зимата, няма изгледи да се излъже и друг партиза
нин да се легализира. Затова вече няма защо да те държат 
като примамка. Парапунов е разпоредил веднага да се укри
еш и да дойдеш при мене в Каменица. (В местността „Каме
ница“ бай Илия имаше стопанство.) Оттам ще дойдат да те 
вземат неврокопските другари.“

Предупредих го в никой случай да не му казва, че сме 
тук, защото той ще се уплаши от нас. А ние ще го вземем от 
Каменица и ще го водим при Парапунов. Предупредих го 
също, че ако полицията успее да го вземе преди нас, тежко 
на кременци.

— Той ще държи в полицията на това, с което го подма-
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миха: че ке е бил в отряда, а се е въртял около селото. З а 
това вас ще пребият, че сте го хранили и укривали — под
чертах аз.

— Ей, той си е заслужил това. Но ще ви моля, недейте 
го убива тук, че после ще пребият нас — умолително каза 
бай Илия.

— Ние имаме указания да изпреварим полицията и да 
го заведем в отряда. А какво Парапунов ще нрави с него, ще 
видим после. Нашата главна задача е да го вземем преди 
полицията. Иначе наистина ще се наложи да го ликвидираме 
тук, в селото, за да спасим и партията, и вас от провал — на
рочно подчертах на последното аз, за да го накарам по-енер- 
гичго да се заеме с неговото извеждане.

След това отидохме да доизкараме нощта и да денуваме 
в къщата на Илия Попангелов. Този ден беше религиозният 
празник Заговезии, когато започват дългите великденски 
пости. Още от рано следобед слушахме веселите песни на кре- 
менските моми на хорото и се възхищавахме на безгрижието, 
на малкбго щастие на тези момичета.

Илия Попангелов следеше за поведението на Кобаков. 
Той ни информира, че Кобаков купил хранителни продукти от ко
оперативния магазин и ги отнесъл в къщи и че по всичко изглеж
да се готви вечерта да замине за Каменица. „Може би пък 
да е проумял — споделихме си ние. — Може би в светли
ната на станалите събития да с отчел грешката си. Може би 
да е почуствувал презрението на другарите си. Така ще бъде 
по-добре." Хем ще спасим партията от провал, хем ако е про
умял, ще се спаси и той. ТоЕа ще зависи от него.“ И ние спо
койно изчакахме да мръкне, за да отидем в Каменица и го 
посрещнем.

Надвечер си дойде Илия Попангелов и с тревога ни съ
общи: „Дойдоха полицаи от Неврокоп, арестуваха Кобаков 
и веднага го помъкнаха надоле към шосето. По всичко из
глежда, че много бързаха да го отмъкнат.“

„Какво става? — сепнахме се ние. — Това случайно ли 
е или полицията е разбрала нашите намерения и е побър
зала да го прибере? Но освен нас и кременските другари Илия 
Калинков и Илия Попангелов друг никой не знаеше за на
шите намерения. Нима той сам е съобщил да го арестуват? 
Но в такъв случай би следвало да се очаква, че полицията ще 
се опита най-напред да се справи с нас.“

Нямаше никаква възможност да изпреварим полицаите, 
да ги избием и освободим Кобаков или убием и него. Затова
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веднага се върнахме да предупредим другарите да вземкт 
мерки за укриване. Козарев си остана в Добринишко земли
ще, а аз заминах през Банско за „подводницата“.

Михаил Кобаков не беше почакал дори едик ден и 
веднага беше предал другарите Александър Пицин и Алек
сандър Смедарчин от Банско. Полицията веднага ги потър
сила да ги арестува. Ал. Смедарчин отсъствувал от Банско 
и преди да бъде предупреден, бил арестуван в дъскорезница
та в с. Брезница, където е работил. Ал. Пицин „случайно" 
не бил в къщи и предупреден за това, не се завърнал, а се 
укрил.

Баща ми, с когото се срещнах още на другия ден, ми ка
за, че Пицин е у Дине Котиркьов и ще ме чака там. Веднага 
отидох при него.

Ал. Пицин беше много ядосан, че допуснахме Кобаков 
да се предаде, и ми потърси отговорност за това. Не можех 
и ке биваше да се оправдавам с другите и непрекъснато го 
молех да почака, докато отидем в отряда, където всичко ще 
му стане ясно. Раздразнението му се превърна в ярост към 
меке, когато някои от близките му дойдоха при нас и усиле
но апелираха към съвестта му да се върне, защото заради 
него ще разкарват тях.

Но Александър Пицин не прояви никакво колебание и 
веднага като се мръкна, тръгнахме към „подводницата“. По 
пътя обаче той непрекъснато ме ругаеше и това, че ие се оп
равдавах, го дразнеше оше повече.

Когато стигнахме, той със същото раздразнение се на
хвърли и срещу останалите и след като му разказаха как са 
се развили събитията около Кобаков, се обърна към меке:

— Е, защо не ми каза, че ти не си виновен, та на тебе 
си изкарах яда? — с което явно се извиняваше за поведени
ето си.

В „подводницата“ заварихме и Борис Лагадннов, който 
едновременно с Александър Пицин беше преминал в неле
галност.

След няколко дни научихме за положението на група
та от с. Льки, Неврокопско. На 21 февруари полицията оти
шла да арестува двама другари в селото. Те обаче хвърлили 
бомби и избягали. Това било уреченият сигнал между дру
гарите и останалите се укрили. Така излязла в нелегалност 
групата от с. Лъки от шест човека. Но тази група не била 
единна. Имало и настроения за легализиране. След като не 
успели да се свържат с околийския комитет на партията, тези
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настроения у тях се засилили и след обещанието на кмета, 
че няма да бъдат наказани, се легализирали. После и те като 
Кобаков били арестувани, инквизирани, в резултат на което 
бяха извършени много арести в Нсврокоп и селата в Невро- 
копска околия.

Това беше страшен удар по кадрите в Неврокопска око
лия и въобще по авторитета на партията в нашия край.

«Черните роти»

Затворите и концлагерите бяха явно недостатъчни, за да мо
гат да бъдат изолирани в тях всички или повечето полити
чески активни граждани. Затова наред с интернирваиията в 
различните краища на страната през пролетта на 1943 г. фа
шистката власт създаде трудови поделения — „черни роти“, 
както те са известни, в които изпращаше почти всички проя
вили се някога прогресивни граждани, но запазили трудо
способността си. По такъв начин с един куршум фашистката 
власт убиваше два заека. Хем постигаше главната си цел да 
изолира политически неблагонадеждните за продължително 
време, хем строеше с безплатна работна ръка важни за иея 
обекти.

Фашистката власт не арестуваше тия хора, а ги призо
ваваше с повиквателни заповеди като трудоваци и те сами 
отиваха там.

Черни роти у нас бяха създадени по течението на река 
Струма в селата Левуново и Мари кости ново. Сзетиврачка 
околия. Затова тези, които биваха изпратени там, получиха 
прозвището „левуновци“.

Първата група „левуновци“ бяха повикани към 10 март, 
а след това получиха повиквателни заповеди много другари 
от Разложко.

Фашистката власт беше попаднала на една част от онези, 
които активно подпомагаха партизанското движение. Но на
шата яташка мрежа беше голяма и от тази страна нямаше 
защо да се безпокоим. Лошото беше, че някои от тях бяха 
авторитетни другари — известни комунисти. Подчинявай
ки се на фашистката власт, те даваха капитулантски пример
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и на другите, и то тогава, когато вече имаше видим подем в 
борческата активност на народа. Това внасяше сериозно обър
кване сред нашите хора. „Какво се получава? Едни се пре
дават (става дума за Кобаков), други се свиват и изпълняват 
волята на полицията. А какво да нравим ние, простите? От 
кого да се учим?“ — питаше с основание дядо Лазар Сме- 
дарчин.

Подканих няколко души от тези, които бяха членове на 
партията или свързани с нея, вместо в Левуново да дойдат 
при нас в отряда. Само един от тях си каза честно:

— Мене ме е страх за децата. Ти знаеш, аз винаги съм 
правил всичко, което е нареждала партията. Давал съм вси
чко, каквото съм могъл, и пак ще давам. Но не искам зара
ди мене да разкарват децата. Още повече момичета са. . . ти 
знаеш. . . А те са добри и работят не лошо и тук, и в София,

Останалите почнаха да ми развиват теории, че не могло 
всички да отидат в планината. Нали трябвало хора и „долу“ 
и т. и.

— Хора трябват и „долу“, и то повече, отколкото в пла
нината — обяснявах им аз. — Но вие няма да сте „долу“ 
между хората. Ще бъдете изолирани и вече никаква полза 
не можете да принесете на партията, на революционното дви
жение, а само вреда, като давате лош пример.

— Ами ако ме вземат запас? Нали трябва да отида? — 
казваше друг.

— И тогава ти можеш вместо в казармата да дойдеш в 
отряда и това ще бъде правилно. Но в казармата все пак е 
друго. Този, който отиде запас, не е загубен. Там също има 
поле за работа. . . — продължавах аз.

Те не можеха да ми противопоставят нищо убедително, 
но не се съгласяваха с мене, като повтаряха: „Не може всички 
в планината. А кой ще работи долу?“ А един направо ме из
руга:

— Аз не искам такъв глупав съвет. Пази си го за тебе. 
Не гледаш ли какво правят умните, учените люде. Всичките 
ще отидат. Нали от онзи ден все за това си думаме с тях.

Както се вижда, капитулантските настроения бяха об
хванали не единици, а всички, които бяха получили повик
вателни заповеди.

Опитвах се да разбера положението на тези другари. 
„Вярно е — разсъждавах аз, — те не са застрашени от провал, 
съд или разстрел. Излизането им в отряда тогава щеше да 
бъде единственият начин да се снасят. А сега те отиват да са

293



роби, но няма опасност да загинат и няма да тормозят близ
ките им. Ами тези, които нямаха деца, а ергените? И те ли 
заради децата са готови на такъв отказ от борбата, на такова 
капитулантство? Явно, че главното не е това.“

Партийното и отрядното ръководство сериозно и задъл
бочено разгледаха тежкото положение, което се създава.

— Онези, които не са готови да се борят, всякога ще 
намерят причини — децата, жената и т. н. . Ясно е, че тези 
другари не са готови. Затова е правилно ние да предупредим 
комунистите за тяхната отговорност пред партията — каза 
Никола Парапунов и взехме следното решение.

Първо — да предложим на всички организирани членове 
на БКП, които още не бяха заминали, да не се подчиняват 
на фашистката власт, а да дойдат в отряда.

Второ — да предупредим по най-категоричен начин оне
зи, които не се съгласят да дойдат в отряда, честно да си при
знаят, че са се уплашили, и да се задължат и в Левуново да 
поддържат духа на останалите, да не допускат те окончателно 
да се загубят, да ги революционизират, да подпомагат бяг
ството им и да ги готвят за участие на наша страна според 
случая.

Най-лсшото беше, че вместо да си признаят, че ги е страх 
да не изпълнят заповедта на фашистката власт, някои от тях 
почнаха да агитират и останалите, че е правилно да отиват 
в Левуново. Даже когато всички бяха събрани в черните ро
ти и много другари заговорили за влизане във връзка с пар
тизаните и за бягство при тях (за да не се затегнел режимът), 
те ги плашели, че ако избягат, ще отговарят пред партията.

През септември 1943 г. Димитър Родин си беше дошъл 
в отпуск в Банско и с Александър Тренчов дойдоха на опре
делената им от мене среща. След като се информирах за по
ложението и за настроенията на другарите там, напомних за 
отговорността на тези комунисти, които не изпълняват пар
тийното решение.

— Стига сте ни плашили — с раздразнение каза Алек
сандър Тренчов. — Те ни плашат с партията. Вие тук ни 
плашите пак с партията!

— Отлично. Браво. Та можеше ли врагът да мечтае за 
по-успешна борба срещу линията на нашата партия за раз
гръщането на въоръжената борба от тая, която водят тези 
уж комунисти. . . — разгорещих се аз и смятам, че убедих 
другарите, че отиването в черните роти не може да бъде ли
ния на нашата партия.
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С тях се договорихме да организираме бягството на оне
зи нашенци, които желаят. Уточнихме следното:

— Място, близко до лагера, където да ги поемем, и контрол
на среща в местността „Василак“ в Пирин, в случай че се раз
минем или при други непредвидени обстоятелства.

— Парол за готовността на бягството им. (Димитър Родин 
работеше в ръководството на кооперация „Изгрев“. Чрез сче
товодството с уговорени данни от счетоводните книги ние го 
запитваме за готовността им и за датата на бягството. Отговорът 
беше също така съставен, че и да попаднеше в ръцете на поли
цията и тя да извършеше предварителна проверка, на нищо 
подозрително нямаше да се натъкне.)

— Да се откарат храни във Василак.
Но връщайки се в Левуново, желаещите да избягат от

ново попаднали на такива другари, които отначало ги аги
тирали, че нямало смисъл да бягат, защого скоро щели да 
пуснат всички, а след това направо ги заплашили, че няма 
да допуснат бягството им. На 8 декември наистина всички 
„левуноЕЦи“ бяха освободени.

На следващата година доста от тези другари се кориги
раха и през пролетта на 1944 г. дойдоха в отряда. Но някои 
въпреки повторното категорично предупреждение пак не се 
подчиниха на партията и отидоха в черните роти.

По решение на областния комитет на партията аз лично 
предупредих някои от тях. За единия ме помоли дори и май
ка му — наша ятачка.

— Думай му бре, Круме, и ти. Защо пак да ходи в Ле
вуново. Нека дойде при вас. . . — и ми устрои среща с него 
при параклиса „Св. Петър“ 200 м източно от Банско.

След предварително обяснение му предложих да дойде в 
отряда. Когато разбрах, че той не желае, твърде остро го 
предупредих, като му казах дума по дума следното: „Има две 
заповеди — заповед на партията да станеш партизанин и запо
вед на Гаврил (така се наричаше един простоват полицай), 
т. е. полицията. Чия заповед ще изпълниш, зависи от тебе! 
Но знай, че ако и сега не изпълниш решението на партията, 
никога няма да я видиш “

Той нави глава и без да проговори, си отиде, а на другия 
ден замина за Левуново. Значи, за него пак Гаврил се оказа 
по-силен, по-авторитетен от партията.
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Партийна конференция 
в местността «Столоватец»

Пролетта настъпваше неудържимо. Южнякът така безцере- 
монно си разчистваше сметките със снега, че дори и по сен
честата страна на Пирин потекоха буйни поточета. Ранни 
цветя неотстъпно следваха след разкъсалия се по припеците 
сняг.

Прелет настъпваше и в душите на партизаните. Свършва
ше се с мъчителното бездействие, наложено ни от тежката 
зима. с трудното придвижване по дебелите разложки снегове.

Това беше необикновена прелет. Грандиозната победа 
на Съветската армия при Сталинград, която постави начало
то на разгрома на немско-фашистката армия, се разнесе като 
дългоочакван пролетен гръм над изстрадалата земя. Грохотът 
на тази битка проехтя по целия фронт от Воронеж до Кав
каз и на 300 до С00 километра на запад от тази линия. Тази 
победа стопли сърцата на десетки милиони хора в поробени
те от хитлеристите страни, които не само трепетно очакваха 
обрата в хода на Великата отечествена война, но и самоот
вержено се бореха срещу общия враг. Всички очакваха по
нататъшното неудържимо настъпление на непобедимата Съ
ветска армия.

Ние, партизаните от Разложко, напрегнато следяхме 
хода на военните действия и едновременно с това трескаво 
обмисляхме своята бъдеща дейност. Нужно беше да се даде 
по-голяма организираност и перспектива в нашите действия 
ида се засили политическото им въздействие върху масите. Тряб
ваше да се решат редица въпроси от организационен характер, 
за да се излезе на широк друм в партийната и бойната рабо
та. Това, както и извънредно тежкото положение в партия
та в Разложко, което се създаде в резултат на дезертьорството 
на Михаил Кобаков, наложи срочно да се свика околийска 
партийна конференция, на която поради спешност присъству- 
ваха само нелегални другари.

Конференцията се проведе в началото на април в мест
ността ,.Столсгат( ц“, Разложко землище. На нея присъству- 
ваха Никола Парапуков, Никела Рачев, Крум Радсксв, Ко
стадин Лагадинов, Асен Лагадинов, Иван 'Гричков, Георги 
Й. Мадолев, Кръстю Тричков, Алекси Сачков, Георги Гради- 
наин, Александър Пицин, Борис Лагадинов и Кадмик.
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Конференцията премина при висока активност на всички 
присъствуваши. Имаше и твърде бурни дебати и критика по 
някои въпроси на тактиката и по създалите се взаимоотноше
ния. Много остро беше разкритикувано ръководството и 
специално Парапунов за това, че държеше околийския 
комитет само с един човек — секретаря Никола Рачев. Също 
бяха критикувани Рачев и особено Никола Парапунов, че 
не проявиха достатъчно бдителност, вярваха повече на Ко- 
баков, отколкото на другите и се оставиха да бъдат измамени 
от него. Но критиката беше здрава, партийна, творческа. 
Само другарите- Асен и Костадин Лагадинови дадоха воля на 
събралата се болка и обида и поизлетяха, за което им беше 
направена бележка. Независимо от това конференцията мина 
при пълно единодушие по всички разглеждани въпроси и 
отбеляза, че въпреки големите трудности ръководството, от
делните другари и особено нелегалните са проявили упори
тост и постоянство в своята дейност. Тя окачестви подлото 
предателство на Кобаков като нямащо равно на себе си в ис
торията на партията в Разложко. Най-задълбочено обсъди 
всички въпроси, свързани с по-широкото разгръщане на пар
тийната и бойната работа, попълни околийския комитет на пар
тията. В него влязоха: секретар Никола Рачев и членове — 
Крум Радонов, Иван Тричков, Георги Й. Мадолев и Георги Ха- 
джииванов.

Конференцията разгледа становището на нашата партия 
за изграждането на Отечествения фронт, за защита свободата 
и независимостта на родината, за изгонване на германските 
окупатори и смъкване на фашистката власт като единствено 
правилна политика, която отговаря на историческия момент 
и интересите на народа; потвърди правилността на извърше
ната работа и задължи партийните организации и комунис
тите да засилят своята дейност в тази насока за практическо
то изграждане на комитети на Отечествения фронт.

Разгледан бе въпросът за изграждането на военно ръко
водство, което да отговори на новите изисквания. Поради то
ва, че на нас още не ни бяха известни указанията на ЦК на 
БКП за създаване щабове и въобще за организационното из
граждане на партизанските отряди, използувайки опита на 
Червената армия, отразен в литературата, ние създадохме 
не щаб, а военен съвет, който да разработва начините и сред
ствата за провеждане директивите на партията по разгръща
не на въоръжената борба в състав: военен ръководител Крум 
Радонов, политически комисар Георги Й. Мадолев и помощник-
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военен ръководител Иван Тричков. Съгласно решенията на 
конференцията военният ръководител, който е и член на око
лийския комитет на партията, отговаря за цялостната бойна 
дейност в околията, включително и за бойните групи и въо
ръжаването; ръководи действията на отряда, когато се намира 
в него. Той има право да назначава свои помощници и коман
дирите на чети, от което се вижда, че в командната работа 
е заложен принципът на единоначалието. Що се отнася оба
че до политическия комисар, той е представител на партията 
и не може да бъде назначаван от военния ръководител, а от 
околийския комитет на партията. Секретарят на околийския 
комитет Никела Рачев по право ръководи съвета и щаба и уча
ствува в заседанията му,

(Справка МРД, ф 1, оп. 1, арх. №173 — Резолюцията.)
Решихме Разложкият партизански отряд да се нарича 

„Яне Сандански“.

Провеждането на околийската партийна конференция 
през април 1943 г. имаше голямо значение за развитието на 
въоръжената борба в Разложко. Нейните решения въоръжиха 
партийното ръководство и ръководството на отряда с перспек
тива за работа при новата обстановка и резултатите не закъс
няха. Партията засили още повече своята дейност по полити
ческата мобилизация на масите, по организационното затя
гане на партийните организации и по практическото изграж
дане на Отечествения фронт. Набелязани бяха редица граж
дани, с които се предвиждаха срещи и разговори по този въ
прос.

Избраният военен съвет замисли да осъществи широка 
бойна дейност през лятото на 1943 година, която да излезе 
и извън нашата околия — в Неврокопско и Светиврачко, къ- 
дето още нямаше местни партизански отряди. За целта беше 
съставен план.

За да си осигурим по-голяма свобода в действията на от
ряда и по-голяма неуязвимост през блокадите, на които чес
то биваха подлагани населените пунктове през ранните про
летни месеци, разделени на групи ние изградихме в различ
ни места на околията землянки-складове, в които изнасяхме 
брашно, фасул, сланина и др.
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По неволя доктор

С набъбнали от потъването във влажната земя крака ние със 
Симо (Александър Пицин) се добрахме до Банско и решихме 
да отидем у нашия ятак Мито Хаджистоянов — енергичен, 
съобразителен и смел другар. Настанихме се на тавана на 
една схлупена необитаема стопанска сграда в двора и там 
прекарахме деня. Понеже беше невъзможно да ие се забеле
жи, когато идват хора, а в тяхната къща живееха няколко 
семейства, които враждуваха помежду си, на другата вечер 
се прехвърлихме в плевнята. Тя също беше обща. Но влиза
нето в нея не будеше подозрение. Само че трябваше добре да 
се замаскираме в сеното на Мито. Тук храна ни носеше жена 
му. а него през целия ден го изпращахме с разни поръче
ния.

Вечерта жената на другия живущ в същата къща Иван 
Хаджистоянов беше дочула някакъв шум и се развика: „Юва- 
не (Иване) бре, в плевнята има чужди люде.“ Мъжът й вед
нага дотича, надникна в плевнята откъм колибата1 и също се 
развика: „Кой е тука, бе?“

Ал. Пицин успя да му се обади. Той позна гласа му и 
млъкни. Тогава го предупредих да побърза да успокои жена 
си и да заглади впечатлението сред околните от нейното ви
кане, след което ще си поговорим. Той се оказа съобразителен 
банскалия и веднага отреагира, като на свой ред се развика: 
„Какво си се разрукала, мари, от една котка. Голяма работа." 
Тя рече да му противоречи, че не е котка, но той още по-сил
но й викна: „Ай там, човек е бил, та ле я я видех. Айде да 
земеме фенере да видиш, кее котка!“ По такъв начин положе
нието се позаглади.

След малко си дойде Мито. Ние му разказахме за случи
лото се. И понеже трябваше да останем още един ден, той 
предложи да се преместим в единствената му стая, където жи
вееше с младата си жена. „Там ще е по-удабно. Ние се кара
ме и никой няма да влезе. Пък и никой не ще се усъмни, че 
при това положение при мене ще дойдат нелегални“ — с 
увереност рече Мито.

Съгласихме се.
Настъпи пълен мрак и жената, която се развика, забра

вила скорошната си уплаха, заедно с другите махленски же-

1 Тераса.
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ни се кискаше вече иа „сбора“1. Възползувахме се от това и 
незабелязано влязохме в стаята на младото семейство.

На следващия ден прекарахме твърде трудно, защото не 
можехме да се покажем вън от стаята. Изпитвахме и голямо 
неудобство, че трябваше да ни обслужват като болни и на 
това отгоре като награда можехме да им оставим и по някоя 
въшка в добре подредената стая. Не биваше и да приказваме, 
да кашляме и пр., защото можеше някой от съседката стая 
или от чардака да чуе. Затова си шепнехме, играехме домино 
и четяхме.

Жената на Мито не беше от Банско. Тя познаваше Симо, 
но мене не ме беше виждала, а само беше слушала, че следвам 
инженерство. И за да не се досети кой съм аз, Мито я беше 
излъгал, че съм доктор. И аз не възразих на това.

Младата жена неотдавна беше загубила първата си рож
ба и отново беше бременна. Възползувайки се от това, че 
Симо заспа, тя ми разказа, че детето, което починало, растя
ло много бързо. Спомних си от училището от биологията за 
жлезите, които регулират растежа, и реших, че трябва да 
успокоя тази млада майка, като и казах: „Разбира се, вие 
сте майка и за вас това е голяма, непоправима загуба. Но не
дейте съжалява. . .“ Разказах й за тези жлези и я убедих, 
че то все едно е щяло да умре. Получи се така, че и докторът, 
който е преглеждал детето й, казал нешо подобно. И аз вече 
бях не само доктор, но и такъв доктор, който може правилно 
да определи диагнозата дори само от един разказ. Това ме 
постави в много неудобно положение.

Наред с болката за загубената пърЕа рожба младата жена 
живееше с голяма тревога за следващата си рожба и навярно 
реши да се възползува от срещата си с „големия доктор“. 
Въпреки очевидната си свенливост тя започна да ми задава 
твърде деликатни въпроси. Аз се потях и се мъчех по някакъв 
начин да прекратя разговора, като събудя Симо.

Ст тева положение ме изведе следният интересен слу
чай. В стаята на младите хсра дойдоха кови гости. Това 
бяха възрастни: майка и баща със снаха с малко детенце от 
с. Скрсбатно, Неврокопско. Те бяха ходили да посетят гроба 
на сина си — полицай, който бил убит от партизаните ня
къде в Югославия.

1 Почти ежедневен вечерен разговор между махленските жени.
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Дойде си и Мито. Ние нямаше къде да се скрием, нито 
пък можехме да излезем. Представихме се, че сме търговци 
иа кози и ярета и заминаваме за Неврокопско, че току-що 
сме дошли и сме случайни гости като тях. Завързахме раз
говор. Ние бяхме длъжни смирено да изслушаме тъжния раз
каз за това, как е убит полицаят и колко той е бил добър, 
как е оставил млада жена вдовица и малко детенце сираче.

Старецът малко се поободри. В иего заговори джамбаз- 
ката жилка. Той охотно ни разказа в кое село какви и колко 
кози ще намерим и с кого да се свържем. Така протакахме раз
говора, докато започна да се свечерява и излязохме от къщи.

На излизане хазаинът ни предупреди „Няма вече да ви 
признавам за приятели, ако и тоя път не ми изберете две ху
бави кози, най-млечните“ и тръгна да ни изпрати. Той набързо 
ни съобщи за уредените срещи. Измъкна от плевнята и ни даде 
една тенекия гроздов мед, изпратен ни чрез др. Борис Колча- 
ков (Динков) от другарите от винарската изба в Перущица. 
Убедил се, че никой не ни е видял и пътят ни е чист, Мито се 
върна при другите гости.

Нови партизани 
от с. Кремен

Събрахме се и с Иван Козарев. Получихме сведение, че от Нев- 
рскопския полицейски участък е избягал Благо Джугдаиов 
ст с. Кремен. По същото време беше преминал в нелегалност и 
застрашеният от арест другар Илия Попаигелов (Павлов), сек
ретар на партийната организация в с. Кремен.

Ние се свързахместези другари и ги отведохме в отряда. 
По пътя заедно с тях извършихме малка акция, като влязох
ме в пътния кантон над с. Добринище и заставихме техника да 
ни даде всичките взривни материали — взрив, капсули и фи
тил. Още съшата вечер Иван Козарев взе още един голям ва
рел от терпентиновата фабрика в с. Добринище, закопахме го 
в един бряг в местността „Ковачеви блата“, поставихме в него 
и взривните материали и го замаскирахме.

Следващия ден Благо Джугдаиов, който беше опитен чо
век, малко обиден ми намекна, че съм ги водил направо в ак-
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ция, за да ги видят хората, да ги заангажирам с това, за да. 
не би и те да се разколебаят и предадат като Кобаков. Значи, 
нямам им много вяра. Опитах се да им обясня, че ние всякога 
и всякъде сме длъжни да извършваме акции, и то по-големи. 
Тук се е получило съвпадение, защото ни трябваха взривни 
вещества, пък и обектът ни беше на пътя. Но това, че ги отве
дох нарочно още първата вечер на акция, та още от началото 
да се почувствуват партизани, беше вярно.

Благо ни разказа подробно как е избягал от ареста. Това 
беше твърде дръзко бягство. Той бил затворен в една ки
лия сам. Съседната килия, с прозорец и навън, била праз
на. Между двете килии, високо горе, имало малко прозор
че. Благо изправил една дъска, от тези на които лежал, 
отворил безшумно прозорчето и през него се промъкнал в съ
седната килия. Оттам през външния прозорец се измъкнал, ско
чил в двора на поп Стоименовата къща и избягал. Най-напред 
отишъл в една къща на края на града, където живеели уче
ници от Кремен, негови близки, взел от тях една черга и хляб 
и заминал за Кременско землище. Тук се укривал няколко 
дни при овчари, докато се свърже с нас.

Наложи се да остана няколко дни сам в Банско, а след 
това да отида и в с. Елешница. Затова изпратих останалите в 
отряда в Рила.

Опит на фашистката власт да разложи 
партизанското движение в Разложко

Още от създаването на нашия отряд фашистката власт хвър
ляше всички сили да го ликвидира: от една страна, полицията, 
активно подпомагана от войската, останките от фашистката 
ВМРО, спекулантите и пладнешките крадци, за които властта 
беше създала условия за забогатяване чрез черна борса и 
пряко ограбване на населението в окупираните територии, 
провеждаше преки действия срещу партизаните — блокади, 
претърсвания и засади; от друга страна, чрез арести, иобоища, 
интернирания, закани за страшна разправа с близките на 
партизаните, блокади, полицейски час, недопускане да се из
нася храна на полето и пр. — непрекъснато тормозеше населе-
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нието с цел да застави хората да ни предават и да участвуват 
в преследването на партизаните; и накрая се опитваше да раз
ложи отделни партизани, като им обещаваше всеопрощение, 
ако те се легализират, и пр.

През април 1943 г. фашистката власт предприе по-широк 
маньовър за ликвидиране па партизанското движение в Раз- 
ложко. Тя оповести решение на Министерския съвет, че дава 
амнистия на онези партизани, които нямат престъпления, при 
условие, че те се предадат доброволно в периода от 19 до 29 
април. За целта беше разпространен и специален позив.

В Разложко бяха струпани големи полицейски сили, съ
брани от цяла Южна България, та чак от Бургас (а за борба 
с партизаните там беше използувана войска). Една част от тях 
бяха мобилизирани 6 и е ш и  полицаи, които навярно властта 
се боеше да използува на място поради възможността те да 
са създали връзки с населението. Но по-голямата част беше 
кадрова полиция, в това число и моторизирана, снабдена със 
специални коли и мотоциклети. Освен силите на полицията и 
войската от местния и съседните гарнизони бяха мобилизира
ни и силите на местната реакция — общо около две хиляди 
души срещу един още малочислен отряд — двадесет души с 
лошо въоръжение.

Освен това бяха създадени контрачети от полиция, остан
ки от фашистката ВМРО и други лумпенизирани типове. Те 
живееха уж като нелегални — през деня се укриваха, а нощ
но време организираха засади на мостове и други удобни за 
преминаване места.

Със заповед №573 от 15. V. 1943 г. на министъра на вът
решните работи бяха назначени голяма група такива типове 
от почти всички селища на околията за потераджии — контра- 
четници със 150 лева дневно възнаграждение. А със заповед 
№3823 на снабдителния отдел на Дирекцията на полицията1 
в разложкия отряд на контрачетите бяха зачислени на довол- 
ствие от 1 май 33 контрачетници от селата Бачево, Белица, 
Якоруда, Кремен и гр. Банско.

Навярно за да въздействува по-силно на населението и 
на нашите близки, полицията се явяваше отначало по селата 
шумно, с коли и мотори, като същевременно разнасяше и по
зивите на фашисткото правителство да се иредадем. Усърдни 
оръдия на фашистката власт, та дори и някои не лоши, но без-

1 Тази не е единствената заповед за назначаване контрачетници.
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гръбначни хорица, разлепиха от тези позиви и по някои дър
вета в гората.

В тези условия и ние се готвехме за сериозен отпор. Легал
ните другари бяха инструктирани как да обясняват на народа 
маневрите на властта. Ние почти бяхме завършили подготов
ката на известни запаси отвън и си бяхме определили в края 
на април да се съберем в Рила. в местността „Червения площад“ .

На 24 април вечерта, срещу християнския празник В е
ликден, бях в къщата на дядо Ланко. Очаквах да се върне бра
товчед ми Боре, когото бях изпратил да събере последните дан
ни за пристигналата полиция, и се готвех да замина за с. Елеш
ница, оттам за „Червения площад“. На мръкване дойде по
вторно баща ми и съобщи, че местните сили на фашистката власт 
се събират и вероятно ще устроят засади, затова ако изли
зам, да побързам.

Реших да тръгна веднага. Нощта беше безлунна, облачна 
и мракът се сгъсти бързо. Камбаните биеха непрекъснато. През 
градината пресякох улицата и влязох в един двор, а оттам — 
през ливадите, където всичко е голо и е невъзможно да има 
засада. Реших пълзешком да се доближа до пътя и да огледам 
едно място под него, където беше най-вероятно да има засада.

Легнал плътно на ливадата, с голямо напрежение на зре
нието си едва забелязах два силуета. Единият явно се беше оп
рял на лакът. Усетили ли бяха нещо, не знам, но те бяха не
подвижни като статуи.

Убеден бях, че това е засада, но допусках и да е двойка 
на любовна среща. Бомбата ми беше готова и разстоянието беше 
такова, че можех да я запратя точно в тях. Съобразявах трес
каво. „Ако е засада и ги унищожа, ще бъде много добре. Ами 
ако не е засада и убия случаен човек? Това ще бъде страшен 
позор за партизаните.“ Затова преместих бомбата в лявата си 
ръка и с дясната хвърлих по тях един камък. Дали помисли
ха, че е бомба или просто неизвестността ги изплаши, не знам, 
но и двамата моментално скочиха и избягаха. Значи, беше за
сада.

В Елешница се срещнах с Пенко Тихов, Атанас Клечов, 
Васил Васев, Коце Чорбаджийски и отделно с Михал Проюв 
и Васил Грамбелов. Те първи ме информираха, че в района 
ца Белица и другаде е имало различни позиви и по дърветата
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в гората и че в Елешница вече има полицейски участък. След 
като се убедих, че поведението на комунистите и трудещите се 
от Елешница не буди никакви тревоги, и дадох необходимите 
указания, счетох работата си по селата за завършена и същата 
нощ стигнах до „Червения площад“, където вече се бяха събра
ли всички.

На «Червения площад»

На „Червения площад“ с отделни излизания до близките насе
лени пунктове ние стояхме около 15 дни. Тук изчакахме да 
изтече даденият ни от полицията срок и следяхме действията 
на фашистката власт в този район. Едновременно с това про
ведохме редица организационно-политически мероприятия.

Обявено беше наименованието на нашия отряд — „Яне 
Сандански“. Военният съвет доуточни организационната струк
тура на отряда и четите, назначи командирите и определи функ
ционалните им задължения. Допълни плана за действие, като 
от конспиративни съображения той не беше обявен изцяло пред 
всички партизани.

Околийският комитет и военният съвет отново анализи
раха обстановката по фронтовете и отражението й върху рево
люционното движение у нас и оцениха, че въпреки свиването 
на отделни хора подемът сред комунистите и общо сред народа 
е налице. Анализираха също отражението от действията на 
фашистката власт и направиха извода, че те не са в състояние 
да спрат подема от победите на славната Червена армия. До
казателство за това беше и фактът, че именно в първите дни 
на май в отряда дойдоха още трима партизани от с. Белица: 
Йосиф Шопов (Младен), Славе Попов (Главния) и Павел Мра- 
ценков (Минчо).

Реишхме да издаваме вестник „Работническо знаме“ — ор
ган на околийския комитет на партията. За редактор беше на
значен Георги Й. Мадолев. Първият брой на вестника излезе 
веднага.

В отговор на позива на фашистката власт да се предадем 
ние подготвихме свой позив и го разпространихме сред насе
лението. В него разобличихме маневрите на властта, посред-
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ствсм които тя искаше да разложи и ликвидира партизанското 
движение. Заявихме пред народа, че ние не търсим опрощение 
от продажното правителство, а взели оръжие, ще се борим за 
освобождаването на страната ни от хитлеристката окупация, за 
установяването на народна власт. Заявихме също, че ке само 
няма да се предадем, но няма и да бягаме, а ще нападаме. В от
говор на заплахата от страна на фашистката власт, че ще се 
разправи с нашите близки и ще разори селата, ние заявихме, 
че ще усилим борбата срещу правителствените представители 
и техните семейства.

Проведоха се още редица политически и културни меро
приятия.

За подобряване бойната подготовка на партизаните и от
ряда като цяло се проведоха и някои занятия: по оръжезнание 
и огнева подготовка, по действия с хладно оръжие, по незабе
лязано приближаване и залавяне или обезвреждане часови на 
пост, по излизане от обкръжение и пр. Особен интерес събуди 
занятието по залавяне или обезвреждане часови на пост. В 
теоретическата част доказах, че забелязаният часови може лес
но да бъде хванат или обезвреден от опитен боец. Това става, 
защото часовият ще продължава да наблюдава всичко, а забе
лязалият го боец ще наблюдава само него и ще определя дейст
вията си в зависимост от поведението му.

Това продемонстрирах практически на поляната над ска
лите. За часови на пост поставих най-опитния партизанин — 
Иван Козарев. Аз подходих от неизвестно за него място, из
лязох незабелязано на поляната и запълзях напрано през нея. 
Когато Козарев гледаше някъде другаде, внимателно пълзях, 
•без да го изпускам от очите си. Щом той се обръщаше към ме
не, заковавах се на място. Така стигнах на около 20—30 крач
ки от него, и то не през гора, а по поляна с малки туфички и 
■отделни клекови бунчета.

След това всички се опитаха да извършат същото и проя
виха голямо старание и творчество. Иван Козарев обаче над
мина всички, като ме издебна и се хвърли на гърба ми.

От това занятие имахме двойна полза. Хем партизаните 
■се научиха да се приближават и залавят или обезвредяват вра
жески часови на пост, което за нас в очакваните блокади беше 
много необходимо, хем но най-категоричен начин беше показано 
как трябва да се пази партизанинът-часови, за да не го забеле
жат. Място за подценяване на този въпрос не остана.

След изтичане па дадения ни срок фашистката власт опре
дели строг полицейски час за всички селища в околията и въ-
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веде сще редица ограничителни мерки, като излизане на ра
бота в полето с открит лист, забраняване на населението да 
носи хляб със себе си, заставяйки го да се връща за обед в къ
щи, и пр. Местните фашистки големци даже предлагаха още по- 
драстични мерки, като изземване имуществата на семействата 
на партизаните и на онези, които са ги подпомагали, и интер
нирането им завинаги в други краища на страната и пр.

Започнаха и действията на полицейските групи и подпо
магащите ги местни фашисти и контрачети, арести на заподозре
ни, блокади и претърсвания, засади и пр. Към този район се 
насочиха голям брой полицаи и цивилна паплач. Ние следяхме 
действията им и даже се надявахме, че ще дойдат и по-нагоре, 
към нас, та от изгодната си позиция и добре разучената околна 
местност да ги понасолим малко още от самото начало. Ние 
даже стреляхме. Иван Козарев уби една сърна, защото запа
сите се изчерпаха. Но те не дойдоха.

Унищожаване на полицейската засада 
в местността «Св. Никола»

В това време получихме сведение, че в Белица са извършени 
арести и че трябва да се помогне на другарите. От друга стра
на, ние трябваше да изпълним обещанието си, че ще нападаме. 
Но в Белица имаше много полиция, затова уточнихме следния 
план: Иван Козарев, Александър Пицин, Благо Джугданов и 
аз да заминем за Банско със задача да ликвидираме един осъ
ден на смърт фашист и да привлечем полицията към Пирин, 
след което останалата част от отряда да нападне с. Белица. След 
това да се съберем отново в Разложко землище над местността 
„Шип око“.

На 12 май вечерта потеглихме. Цялата нощ ни валя дъжд 
и едва успяхме да стигнем до местността „Конешица“ в полето 
на три километра от Банско. Деня 13 май прекарахме под не
прекъснат дъжд в една житна нива, като не смеехме да си по
вдигнем главите, за да не ни видят от близкия хълм. Към 17 
часа изпълзях от нивата да видя някой банскалия и се инфор
мирам за положението. Веднага попаднах на дядо Йонко Барян- 
ков, който тлачеше ливадната си. Той беше дълги години го-
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ведар в Пирин и навярно нееднократно е обслужвал борците 
за национално освобождение на нашия край до 1912 година. 
Въпреки тихия си нрав и видимата незаинтересованост той 
се оказа много осведомен и охотно ми разказа всичко — и за 
полицейския час, и че е забранено на хората да изнасят храна 
и затова се връщат да ядат в къщи.

— Троши им се лед в ушите1, ке ке ве накараа отглади да 
се предадете — добави той.

От него научих, че в Банско има около 50 души полицаи— 
някои полицаи заедно с хората от бившата фашистка ВМРО са 
навън, живеят уж като нелегални и навярно устройват засади. 
Между другото гой каза и това, че човекът, когото искахме 
да ликвидираме, също отсъствува.

След малко всички, които работеха по полето, подгонени 
от дъжда, глада и полицейския час, ка групи забързаха към 
Банско. Ние също тръгнахме между тях накачулени с плат
нища, които все таки не скриваха ни раниците, ни пушките 
ни. Помислихме си: нашият обект отсъствува. А главното за 
нас беше да повлечем след себе си полицията към Пирин. За 
това ке се бояхме, че ще ни видят хората и че някой от тях 
може да съобщи. Това беше и чудесен случай да проверим какво 
ще бъде поведението на трудещите се банскалии.

Но никой не ни забеляза. Всички бяха наметнали по нещо 
на главите си и бързаха, та просто не обръщаха внимание ни
кому.

Така стигнахме на половин километър от Банско, преди 
да се е стъмиило. Почакахме малко в сянката на едни дървета 
и след като се стъмни добре, по двама устроихме засади на пъ
тищата, излизащи от Банско, с цел да пресрещнем излизащите 
или влизащите полицаи. Но никакъв човек не се мярна. Из
мокрени още от първата нощ, ние едва изтраяхме до сутринта. 
На 14 май, преди да се съмне, излязохме в полите на Пирин 
в местността „Си. Митър“ и от <рая на горичката наблюдавах
ме пътищата, извеждащи на юг и изток от Банско.

Дълго време умувахме какво възнамерява да прави врагът. 
И понеже познавахме отлично местността, а и нелегалният жи
вот беше изработил у нас нюх безпогрешно да определ5;ме мес
тата на засадите, бяхме убедени, че на превалчето „Св. Нико
ла“ има засада, и решихме да я ликвидираме.

Тъкмо бяхме изяли последните си запаси — трите пар-

1 Въобразяват си.
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чета сухар, миришеш на терпентин (понеже беше укривам в 
терпентинов варел), откъм Банско се показа колона от 4—5 
натоварени магарета и трима души в черни дрехи. Ние не мо
жехме да разпознаем кои са и решихме, че те карат храна за 
полицейските групи, намиращи се в Пирин. След като съобра
зихме накъде ще отидат, решихме да ги пресрещнем, да из
бием полицаите и им вземем храната.

Натоварихме всичко, каквото имахме, и забързахме да пре
хвърлим билото, което се спуска от Пиковото към „Св. Ни
кола“. Тъкмо се изкачихме на билото, видяхме, че магаретата 
бяха спрели долу при група горски работници. Отидохме при 
тях. Там беше и Димитър Йовкин, който беше член на БКП, 
и оше десетина души банскалии. Те ни казаха, че за пръв път 
са им разрешили да спят в гората (ако се връщат всеки ден, ще 
губят много време, а на фашистката власт и германците беше 
нужен дървен материал), но забранявали да им се носи повече 
от една дажба хляб. С тези магарета си докарали завивки и 
сечива. Те ни дадоха вестници и цигари. Даваха ни и хляба 
си, но ние им заявихме, че хляб имаме да дадем дори и на тях.

Те също ни информираха, че има засади по Пирин, които 
през деня се укриват и спят. Бай Петър Мутафчиев, който 
преди словоохотливо хвалеше по кръчмите силата на герман
ската армия, сега предупреди, че на „Св. Никела“ има засада. 
А Димитър Йовкин уж със съжаление му каза „Не им каз
вай бе, че те веднага ще идат да ги изтрепят“ и хитро ни 
подмнгна. Ние се престорихме, че засадата много не ни инте
ресува.

Предупреждението на бай Петър само потвърди нашата уве
реност, че на това място има засада, но къде точно денуваше 
тази група, никой не знаеше.

Взехме си довиждане и тръгнахме назад към Банско. Но 
след като излязохме на билото, заспускахме се по него на
долу към „Св. Никола“. Спирахме се на всяко удобно за наблю
дение място и непрекъснато посменно наблюдавахме. Нямаше 
никакъв признак на живот. Но и на нас не ни липсваше търпе
ние и приближавайки се съвсем внимателно, продължавахме 
да наблюдаваме през целия ден.

Към 6 часа следобед един цивилен без шапка слезе към 
реката над водопада. Ясно беше, че той отиде за вода. Когато 
се върна, за нас вече нямаше никакво съмнение, че те са в бо
ровата „китка“ между водопада и пътя.

Мястото беше много добре избрано. От него се наблюдава
ше всичко надолу, а да се наближи незабелязано, беше много
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трудно, почти невъзможно. От едната страна водопад, от дру
гата — много стръмен скат, обрасъл с редки борове и ниска 
леска, а откъм превала, по който минава пътят —• гола ви
сочинна, която не превишаваше върховете на боровете, но ги 
закриваше. На това място те се укриваха през деня, за да не 
ги видят и знаят хората, а вечер излизаха на засада на пътя — 
единственото достъпно място за преминаване през нощта.

Ние спряхме в младата гора над пътя на около 100 метра 
от тях и със затаен дъх следяхме поведението им и обмисляхме 
как да ги унищожим. От една страна, беше трудно и рисковано 
да ги наближим повече, а от друга, не биваше да допуснем те 
да излизат и да заемат позиция, защото така щеше да се осуети 
пълното им унищожаване.

Надвечер над боровете се дигна съвсем лек дим. Явно беше, 
че сред тях имаше опитен човек, който можеше да пали хай
душки огън, и че те използуват здрача, за да си подгреят или 
опекат нещо и да вечерят. Започнахме да чуваме и тихия им 
говор.

По-подходящо време за нападение не можеше и да се очак
ва — лек здрач, който прикрива предвижването ни, и нама
лена бдителност на врага. Разделени на две групи по двама, с 
точен разчет едновременно да се съберем на 5—6 метра севе
роизточно от полицаите,ние запълзяхме. Иван Козарев и Ал. Пи- 
цин заобиколиха отдалеч, откъм водопада, а ние с Благо Джуг- 
данов — направо през ронливия скат под пътя. Пълзяхме 
бързо и внимателно, без да съборим нито едно камъче. В опре
деленото време, повдигайки се от земята, ние видяхме и дру
гарите си, които се приближаваха, и полицаите, които седяха 
запасани, с пушки на колената си в очакване да се мръкне, за 
да заемат засадата.

С вдигнати за стрелба пушки ние се изчакахме да се под
готвим всички. Изведнъж единият от засадата, навярно по
душил опасностга, сепнато повдигна пушката си. Но беше вече 
късно. Аз стрелях в него, а останалите другари в другите. Три
ма паднаха на земята, а четвъртият хвърли пушката и на че
тири крака избяга към водопада.

Веднага след залпа току-що пуснатото електрическо ос
ветление в Банско и Добринище угасна. От Банско потеглиха 
полицейски коли, които дойдоха до половината пьт и угасиха 
фаровете. Явно беше, че се насочват към нас. Може би те смет
наха, че не ние, а засадата е дала залп по нас, и разчитаха долу 
да срещнат „прескочилите“ я партизани.
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Задачата беше изпълнена. Засадата—унищожена. Силите на 
полицията — привлечени към Пирин.

Ние разполагахме с достатъчно време, пък и бяхме увере
ни, че полицията няма да дойде през нощта. Затова поставихме 
часови на пътя и започнахме да събираме трофеите: нови ра
ници, платнища, одеяла, гумени цървули и много храна — за
хар, сланина, кашкавал, хляб за около 5 дни. Ние взехме всич
ко, но въпреки че хляб отдавна не бяхме яли, не допуснах да 
се вземе ни троха. Това по-късно ни донесе голяма изгода.

Когато превалвахме полицаите, за да не допуснем да оста
не някой пистолет, кракът на един от тях попадна в още жи
вия огън и той конвулсивно го сви. Благо извика:

— Хей, този е жив! — и отново гръмна в него, без да се 
мери.

— Не! — строго изкомандувах аз. — Той вече е обезо
ръжен. Ако е жив, ще го превържем.

Но престорилият се на умрял полицай лежеше в локва 
кръв и не помръдна. По-късно, след оздравяването си, той сам 
беше разказвал в Добринище как сме щели да го превържем, 
но се побоял да се обади.

Натоварени с трофейното оръ>жие — пушки, патрони, 
бембн и багаж, — ние поехме към Пирин, за да укрием излишния 
товар и се подготвим за следващите задачи.

Отражението от това нападение беше голямо. Трудещите 
се бяха във възторг. Там беше унищожен един от най-опитните 
бандити от фашистката ВМРО — Миле Мутафчиев. Някои 
банскалии бяха казали: „Нема що, ще живеят момчетата, щом 
като можаха да надхитрят този вълк.“

Знаейки, че ние не стреляме срещу войници, освен когато 
те ни нападаха, на другия ден преоблечени във войнишки уни
форми на мястото отишли прокурорът и някои от полицейските 
началници. Първата констатация, която направили там, била: 
„Хляб си имат.“ Те точно пресметнали хлябовете и видели, че 
не сме взели нито залък. „Значи, излишно настройват хората 
срещу себе си с това, че не им разрешават да си носят хляб, 
когато отиват на работа в полето.“

И макар и неофициално, дигнаха тази забрана.
Унищожаването на засадата застави фашистката власт да 

събере полицията в по-големи групи в по-големите селища, за 
да не ги избием, което също намали донякъде силата на блока
дата.

На другата вечер на път за срещата с отряда се отбихме 
в овчарника на бай Йонката Коцев — Гаджо, западно от Бан-
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ско. Като ни видя, той каза: „Браво бе, ама я измислихте ху
баво. Сега всички казват: нема що да им правят. Хляб си имат. 
Сега можем да си носим хляб колкото ни е нужно.“ Той ни 
даде да вечеряме и отиде с магарето си в Банско да ни донесе 
още хляб.

* * *

Съгласно предварителната уговорка на 16 май вечерта тряб
ваше да ни чака човек недалеч от „подводницата“. Но там ня
маше никой. Ние продължихме нагоре към мястото, където 
есента бяхме закопали картофи. Там съвсем случайно срещнах
ме Костадин Лагадинов. Той не знаеше нищо за срещата.

Отрядът дойде едва на следващата вечер. Още отдалече 
се разбра, че всички са покрусени. Случило се беше голямо не
щастие. При трагични обстоятелства беше паднал в с. Белица 
партизанинът Любен (Алекси Сачков). Това беше първата жерт
ва от нашия отряд.

Другарите бяха получили първите сведения за отклика от 
унищожаването на полицейската засада и изказваха възторга 
си от това. Но създадената от случилото се нещастие обстанов
ка не даде воля на радостта ни дори и при разглеждане на ак
цията. Независимо от това всички и особено Никола Парапу- 
нов дадоха висока оценка на тази акция. Той подчерта, че „с 
това си успешно нападение партизаните изпълниха обеща
нието си пред народа и дадоха достоен отговор на опита на фа
шистката власт да разложи и ликвидира партизанското дви
жение. Тази акция изплаши врага и има вече данни, че от страх 
да не би партизаните да ги ликвидират по части, се събират в 
по-големите селища“. Парапунов високо оцени и факта, че не 
сме взели нито троха от техния хляб и по такъв начин сме по
казали на полицията, че техните мерки да ни уморят от глад 
са напразни. „Да постъпиш така, когато си гладен, когато ко
ремът ти стърже, ето това значи да мислиш за резултатите, за 
това, какво отражение ще имат нашите действия и сред враго
вете, и сред народа“ — каза буквално той.
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Боят
в с. Кремен
На 19 или 20 май докладвах пред Парапунов, Рачев и военния 
съвет на отряда плана за следващата акция в Неврокопско.

Ние знаехме, че към края на май Софийският военно-по
леви съд ще съди арестуваните през март другари от гр. Ие- 
врокоп и околията. Не се съмнявахме, че фашисткият съд ще 
даде много смъртни присъди. Затова планът предвиждаше след
ното:

Първо. Да се свържем с излезлите от Неврокопско парти
зани. (Ние още не знаехме, че в бой с полицията на 5 май е 
загинал Борис Мунчев, Иван Гулев е заминал през Родопите 
в Баташкия партизански отряд, а Анещи Узунов на път към нас 
в с. Рибнево, Неврокопско, на 10 май е бил убит от полицей
ския сътрудник Фаик и още един помак.) След това да се свър
жем с казармата, където отбиваше редовната си военна служба 
брат ми Христо, и с помощта на наши другари — войници от 
караула при затвора, да освободим политзатворниците.

Второ. Заедно с неврокопските другари да организираме 
залавянето и избиването на членовете на фашисткия съд, които 
дават смъртни присъди на синовете на народа. Даже процити- 
рах и текста на табелките, които щяхме да окачим на шиите им.

Трето. През това време отрядът в Разложко да продължи 
да унищожава полицаите, контрачетниците и всички, които 
преследват партизаните или тероризират нашите близки и насе
лението.

Планът се възприе изцяло. В изказванията си другарите 
особено наблегнаха на мерките, които трябва да се вземат 
за усилване на партийната работа, за да могат нашите дейст
вия да се приемат от народа като правилни и да оказват по- 
силно влияние за неговото революционизиране.

Отначало се предвиждаше за Неврокоп да заминат повече 
партизани, в това число и Иван Козарев. Но се прецени, че 
успехът на тази акция зависи не от броя на партизаните, а от 
добрата организация от страна па местните другари. Затова 
се реши да заминем само трима— Благо Джугдаиов, Илия Поп- 
ангелов и аз, които най-добре познавахме района и неврокоп
ските другари.

На 23 май вечерта тримата тръгнахме за Неврокоп. Още 
същата вечер се отбихме при овчари от Разлог. Те ни нагости- 
ха с мляко и напълниха и манерките ни. „Олабиха малко, а
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отначало не ни даваха да носим хич ядене“ — каза един от 
тях. На зададените от нас въпроси какво става същият разказа 
е известни преувеличения как тукашните партизани наскоро 
унищожили една засада.

Деня 24 май прекарахме над Банско в полите на Пирин. 
Тук едно овчарче ни съобщи, че са арестувани родителите ми 
и някои други другари. Ясно беше, че фашистката власт започ
ва репресиите срещу нашите близки.

През нощта отидохме в землището на с. Кремен. Но докато 
в Разложко блокадата беше провалена, тук тя беше в пълна си
ла — полето пусто, овчарите прибрани да нощуват в селото. 
По улиците постоянно се движеха патрули.

Ние се опитахме да се свържем с Илия Калинков, но него 
го нямаше. Когаго Благо се беше покачил на прозореца на бай 
Илия, за да потропа, по улицата мина патрул, но нощта беше 
много тъмна. Благо се залепи за стената. Долу ние също се 
притиснахме в сянката до портата готови за стрелба, но по
лицаите не ни видяха и си отминаха.

Наближаваше да съмне. При това положение решихме да 
денуваме в една малка букова горичка на запад от селото 
с надежда, че през деня все ще можем да се видим и да пого
ворим с някой кременец. Пълната неизвестност за положението 
в Невкороп налагаше ние да се свържем чрез някои легални 
другари или най-малкото да научим нещо за нашите ятаци.

Още по пътя, а и след като се разположихме да денуваме, 
Благо и Илия споделиха, че най-близко е колибата на бай Иван 
и се надяват да го видим. Илия добави, че те са близки и че му 
помогнал да си купи овце, а Благо каза, че след като избягал 
от полицията, няколко дни се укривал при него. Значи, той 
е вече ятак.

На 25 май рано преди обяд видяхме да излизат от селото 
две стада овце. Едното хвана нагоре, а второто сви към нас. 
Благо и Илия казаха, че първото било на Даракчиеви — лоши 
хора, а второто на този, когото очакваха. Те се зарадваха много.

Благо слезе надолу, за да се срещне с него далече ог мяс
тото, където денувахме. Както се бяхме уговорили предвари
телно, Благо му беше поставил задача да разузнае за неща, 
които ние знаехме, за да видим доколко добросъвестно ще из
пълни поръчението. Надвечер слязохме и тримата при него. 
Той ни даде да ядем квасено мляко и както си е редът, пръв 
вкуси от него. Потвърди това, което ние знаехме. Каза ни, че 
вече са разрешили на тези стада, които са близко около се
лото, да спят отвън.
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Ние му благодарихме и тръгнахме към Пирин, защото не 
искахме той да знае намеренията ни, а след това свърнахме и 
влязохме отново в селото. Ходихме в семейството на Илия. 
От жена му взехме хляб, сланина, даже и една манерка с ра
кия за медицински нужди. Лз ходих в къщата на лесничея 
Иван Иванов, който беше наш другар. Но него го нямаше. 
Жена му ме посрещна добре и ми даде още храна.

Тук научихме, че Неврокопският партизански отряд е раз
бит и че Анещи Узунов е загинал, но подробности не знаеха 
нито жената на Илия, нито жената на лесничея. Затова ние ре- 
шихме да останем да денуваме на същото място с надежда, че 
ще можем да се срещнем с някой от кременските другари и ве
черта да заминем за Каменица, където Илия Калинков има
ше стопанство, и чрез него да се свържем с Неврокоп.

На 26 май Благо се срещна още един път с овчаря Иван 
Хаджиев и му поръчал някои неща.

Без въобще да загатваме за второ идване при овчаря не само 
пред него, но дори пред себе си, надвечер ние решихме да оти
дем при него да си купим едно яре, за да имаме повече храна 
за по път, което ни прави по-независими. Затова, преди още 
да се е стъмнило, слязохме в колибата.

Казахме на овчаря да заколи ярето и го внесе в колибата, 
където ще го одерем. Илия остана на пост при боровете накрая 
на нивата. Там оставихме раниците си и двамата с Благо вля
зохме в колибата.

Благо запали огън. Овчарят донесе едно яре и вътре го 
закла. Свалих куртката си и започнах да поддирам краката му. 
Потрябва ни вода и Благо клопна стомната, но тя беше празна. 
Тогава той се обърна към овчаря с предложение да донесе во
да. Овчарят се съгласи охотно и почна да пали един фенер. 
Мене нещо ме сепна и попитах:

— Защо ти е фенер? Навън е още светло.
— Водата е в ниско, в дерето, пък мястото е лошо, ба

так1. Трябва да се скача по поставени камъни, за да се отиде 
до водата, та мога да падна да се омокря — съвсем естестве
но обясняваше той. И Благо потвърди, че е така.

Но предателят бил казал на полицията за нашето присъст
вие тук още от сутринта. Предполагайки, че ние пак ще оти
дем, полицейският началник скрито излязъл още през деня на 
такова място, откъдето се вижда колибата, и направил план от-

1 Място, в което се затъва.
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къде и как да я наближи и обкръжи. Същевременно съобщил 
на полицията в Неврокоп, Разлог и близкото село Обидим. В 
помощ на полицията били събрани горски, пъдари и въоръжени 
фашистки елементи.

Полицаите се договорили предварително с овчаря как той 
да даде сигнал, че се е отстранил, за да стрелят.

Още преди да се стъмни, цялата група излязла по пътя към 
Пирин. След това свила по дола източно от колибата и скрито 
излязла на билото точно срещу нея. Така че, когато ние сме 
влезли в колибата, полицията вече е била на мястото и ни е на
блюдавала.

Тъкмо окачвах ярето, за да му смъкна кожата, чу се не
що като песен и залп от картечен, автоматен и пушечен огън. 
Веднага след това куршумите зачаткаха по дървения покрив 
на колибата. Едва отдалечил се, предателят беше дал уговоре
ния сигнал.

Ясно беше, че първият залп беше даден по часовия и той 
е паднал, защото не успя да отговори нито с един изстрел.

— . . .  изтепаа не — каза Благо и бързо разрита и загаси 
огъня.

— Ще излезем след бомбите — отговорих аз.
Обхвана ме някаква студена решимост. В такима моменти

се мисли бързо, рефлексите работят светкавично. Прецених, 
че полицията е в дъга пред нас и автоматите по колибата стре
лят от не повече от 30 метра. Трябваше да ги държим на раз
стояние, да не им дадем възможност да хвърлят бомби. Свет
кавично извадих една французка бомба, със зъби хванах и из
дърпах халката, едновременно грабнах пушката и закривайки 
се зад каменния зид, отворих вратата и хвърлих бомбата по 
мястото, откъдето стреляха автоматите.

Почувствували, че към тях лети бомба, автоматчнците за 
момент спряха стрелбата. Те навярно забиха главите си ниско, 
за да не ги порази тя.

Съобразих, че парче от собствената ми бомба може да ме 
закачи, а може и да не ме закачи, но през този град от куршуми 
сигурно няма да мога да изляза и щом автоматите млъкнаха, 
изскочих след бомбата.

Едва направих две-три крачки, бомбата гръмна. Понечих 
да залегна. Полицаите отново откриха огън и ме раниха в дес
ния крак. Той се подкоси. Първоначалното ми спокойствие, 
граничещо с безразличие, се смени с озлобление. Осъзнах без
надеждното си положение. Как ще се измъкна от лапите на 
врага с един крак, и то сам? Обзе ме страшна ярост. Да можех
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да избия всички! Освен това трябваше да дам възможност на 
Благо да излезе, като поема огъня върху себе си.

Извалях се настрана, обърнах се към веригата полицаи, 
прицелих се по блясъка на изстрелите в един автоматчик и стре
лях. Той извика и престана да стреля. Покрай мене изсъскаха 
няколко куршума. Но аз знаех, че никога не бива да оставам 
на мястото, от което съм стрелял, и понеже не можех да пълзя, 
отвалях се няколко пъти настрана. Прицелих се в другия ав
томатчик, който сипеше огън по вратата на колибата. Гръмнах. 
И той замлъкна.

Но полицаите, разбрали от първия ми изстрел, че съм жив, 
се бяха подготвили, ако се обадя отново, да ме довършат. Щом 
стрелях втория път, дадоха залп и ме раниха втори път в ля
вата тазова част, близо до бедрената ябълка. В същото време 
ме засипаха с бомби, може би 10—15, по-голямата част от които 
паднаха сравнително точно на мястото, от което бях стрелял, 
т. е. на 5—6 метра от мене. Някои даже падаха по-близо и ме 
засипваха с пръст, без да ме засегнат, защото се притисках здра
во до земята име пазеха купчинките пръст около корените на ми
налогодишната царевица.

След малко на хоризонта вдясно от мене съвсем близо из
никна човешка фигура с пушка, насочена към мене. Полицаят 
навярно си помислил, че съм убит, и бързаше да ми отреже гла
вата, за да вземе наградата за нея. Но той не ме виждаше, за 
щото беше тъмно, а неговият силует, гледан от ниското, се от
крояваше на хоризонта. Преместих пушката на лявото рамо, 
прицелих се напосоки, гръмнах и видях как той падна. Този 
ми изстрел съвпадна с взрива на бомбата, която Благо хвърли 
от колибата. Значи, и той излезе! Всичкият огън се съсредоточи 
по колибата. Залп. И като по команда стрелбата спря. Останах 
с убеждението, че и Благо загина. А сега той ми беше така нужен!

Настъпи тишина. Страшна, далече по-страшна от боя ти
шина. Сега яростта ми отстъпи място на друго чувство — не
удържимо желаниедасе измъкна, да живея. Почнах да размис
лям. Досега полицията беше в дъга, за да не се самоизбият. Но 
стрелбата спря и те ще заградят плътно мястото и ще изчакат 
да съмне. Това, което е убито и ранено, ще остане вътре, тяхна 
плячка. Трябва да побързам да се измъкна по най-близкото 
място към падинката на запад, където беше оставен за часови 
Илия.

С няколко извалвания се свлякох в началото на падинката 
и тъкмо седнах, за да се спусна надолу, пред мене нещо шумна. 
Помислих, че Илия е още жив и агонизира, и дадох парола.
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Но по шума разбрах, че човек побягна вляво. (Както се уста
нови след 9. 9. 1944 г., това наистина е бил полицай, който бър
зал да огражда откъм тази страна, но се изплашил и избягал.) 
Съобразих, че това място вече е празно, и седнал, бързо се за- 
хлъзгах надолу, преминах през рекичката и под един орех, 
който се намираше точно срещу пътеката, идваща от с. Кремен 
за с. Обидим, съблякох ризата си и превързах десния си крак. 
А левия нямаше с какво и въобще не го превързах, но от него 
не течеше много кръв. Тук вече се чувствувах вън от опасност
та да се окажа в обръча. Ако пък някой дойдеше по пътеката, 
можех да стрелям в него в упор.

Благо също беше излязъл жив, с незначителна подкожна 
рана на единия крак. По негово свидетелствуване той минал 
между мене и колибката, където аз го очаквах, но не го ви
дях. Той беше пъргав като котка. Препълзял веднага, след 
като хвърлил бомбата. Спуснал се бързо към рекичката и ко- 
гато стрелбата спряла, бил вече на отсрещния скат. Там наме
рил Илия, умиращ, но още в съзнание. Опитал се да го понесе, 
но Илия издъхнал. Тогава взел пушката и пистолета му и 
тръгнал сам да търси отряда.

Борба за живот

Предстоеше ми много тежко изпитание — пътуване сам по 
силно пресечена местност, с един, счупен над коляното крак, а 
другият — безчувствен, с примитивна превръзка, която не 
беше в състояние напълно да спре кръвта.

Упътих се по пътечката за Обидим, отчитайки, че поли
цията най-малко ще предположи, че съм тръгнал в това на
правление, което не ми предоставя условия за укриване. До- 
като преминах сравнително равната част на пътеката, опи
рах сена пушката, падах и пълзях. Кракът сще не ме болеше 
силно, но и не ме държеше.

След това се спуснах седешком по стръмния скат към река 
Ретиже, като на отделни места едва се задържах за клоните на 
дърветата и за тревата. И като по чудо слязох точно на дър-



веното мостче. Измих букови клонки в реката, е листата им 
наложих раните и отново се превързах. От едни клон си на
правих тояга, подобие на патерица.

А сега накъде? Пред мене беше стръмният обидимски баир 
с криволичещ път. Трудно е да се опише как па левия лакът 
и на левия безчувствен крак като гъсеница изпълзях отгоре 
на платото, където вече, подпирайки се на пушката и на една 
неокастрена тояга, вървях по-успешно, макар че често падах. 
Разстоянието, което изминах през тази нощ, здравите хора 
го взимат за половин час.

Луната тогава изгряваше малко преди разсъмване и на из
ток започна да светлее. В това време чух пред себе си някакъв 
шум. По партизански навик се закрих във е к с  оката ръж встра
ни от пътя и се ослушах. Какво беше това? Птица ли плесна 
с крилете си или кон изпръхтя? И понеже ушите ми още бу- 
чаха от взривовете на бомбите, а може би и от умората, не разбрах 
какво беше. Но за всеки случай се отбих от пътя и поех по си
нора към височината „Св. Неделя“.

Оказа се, че съм наближавал засада. Един от участниците, 
навярно от страх, извикал нещо. Този шум съм доловил аз. Ко- 
гато съмна добре и още се мъкнех по синора, полицаите отно
во ме видяха и почнаха да ме преследват и засичат. Забелязах 
двама, които се промъкваха по един овраг между нивите, за 
да излязат на пътя ми. Опитах се да седна и да стрелям, но хвой
ната, която растеше по синора, ми пречеше. Опитах се прав, 
като се облегнах на тоягата, но тялото ми се люлееше. Малко  ̂
по-напред в хвойните имаше празно място. Седнал се довля
кох до тоза място, дигнах пушката и зачаках кога двамата ще 
се покажат. Те не закъсняха. Стрелях, но не улучих. Куршумът 
ровна пред носа на единия в отсрещния бряг. Полицаите се 
върнаха и почнаха по-предпазливо да ме преследват. Но висо
чината беше съвсем близко и проявявайки свръхусилия, бър
зо стигнах на нея.

А сега накъде? Докато да стигна височината, тя ми беше 
единствената цел. За по-нататък не мислех. Тя е много удобна. 
Има и големи дървета, които предпазват от далечно наблю
дение, и хвойна, и папрат за маскиране, дори и камъни— въоб
ще отлична позиция, за да мога да изстрелям патроните си и да 
не се дам мърцина. Но тази цел е постигната. Тогава събух гу
мените си цървули, изчистих от тях съсирилата се кръв и ги 
измих в росната трева. Наложих вътре суха папрат, която да 
поеме стичащата се сокървица, и внимателно, без да оставям 
следи, се запромъквах към голямата гора.
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По едно време забелязах, че откъм с. Обидим идват две 
натоварени мулета. След тях вървеше мъж. Прецених, че той 
кара жито към водениците край реката. Веднага реших да ги 
срещна на пътеката, да заставя селянина да разтовари едното 
муле, да се кача на него и бързо да се отдалеча от този район. 
Но аз се придвижвах много бавно и въпреки че бях близо до 
пътеката, те ме изпревариха. Да извикам на човека, не посмях, 
защото той можеше да побегне и щеше да стане по-лошо. То
гава се насочих направо към манастирчето, като по стръмното 
до реката се плъзгах седешком, а от реката нагоре, хващайки 
се за дървета и камъни, се набирах на ръце.

При отшелника 
дядо Цветинчев

Пред манастирчето стигнах към 11 часа на 27 май. На вратата 
ме посрещна отшелникът дядо Георги Цветинчев. Той видимо 
се изплаши и веднага ме отведе в гората отзад и ми каза: „Аз 
не съм вече сам. Изпратиха ми калугер, но не е добър човек. 
Добре че бях на двора да те предупредя.“

Дядо Цветинчев беше завършил право. Някога е бил со
циалист и когато бил в Женева, е виждал Плеханов и Ленин 
По-късно нещо се пообъркал и започнал да проповядва кому
низъм на базата на евангелието. Боготвореше Толстой. Ко
гато бях учител в с. Елешница от 1935 до 1938 година, той 
идваше там да събира милостиня за манастирчето, което с 
голи ръце възстанови и засади с дръвчета стръмните скалисти 
скатове около него. Обичаше да спори по философски и други 
въпроси. Аз също спорех с него, но за разлика от другите не 
го обиждах.

Предварително знаех, че като честен човек той ще ми по
могне, ще извърши всичко, за което го помоля. Няма да отиде 
да ме предаде, но ако го попитат идвал ли съм, ще отговори 
„да“ и ще почне да ме защищава.

На 24 май той бил на празника в с. Обидим и държал реч, 
в която казал следното: „Славянската култура е в опасност 
от немското варварство“ и приканил хората да се борят, да за
щищават славянската култура. Полицията не му позволила



повече да говори, но и не посмяла да го арестува, защото това 
значи да се скара с всички бабички. Те го считаха за апостол.

— Кажи какво искаш, какво да ти помогна? На кого да 
кажа? Кьде да те закарам с магаренцето си? — предложи услу
гите си дядо Цветинчев.

Няма нужда никъде да отиваме и никому не бива да каз
ваш. Донеси ми само нещо, за да превържа раните си, и ня
какъв инструмент — голям нож или тесла — помолих аз.

След малко той ми донесе може би единствената си нова 
риза, въжето от самара на магарето, парче хляб, което си беше 
изпросил отнякъде, и тесла. По моя молба той обели кората 
на едно паднало дърво. След това ми помогна да превържа ра
ните си. Върху превръзката наложихме надълго корите като 
шини и с въженцето ги завързахме, така че вече кракът не се 
клатеше и при нужда можех да се опра на него, за да не падна, 
макар че пак болеше. Помолих го също да ми направи патерица 
и да ме пази да поспя един-два часа на слънце, след това да ме 
събуди, но докато не стана на крака, да не ме оставя. Той се 
съгласи.

Колко бях спал, не знам, но дядо Цветинчев ме събуди. За
белягах, че е много изплашен. В ръцете си държеше една че- 
талита буковица, която беше окастрил на две на три. „Аз знам, 
че ти ще ми се изсмееш — каза той, — но те моля да ме по
слушаш. Аз вярвам в предчувствия и имам предчувствие, че 
най-много след половин час полицията ще дойде тук.“

Разбира се, никакви предчувствия той не е имал. а просто 
е знаел, но не е искал да ми каже, за да не ме изплаши. Като 
намерили къде съм си чистил обувките от кръвта, полицаите по
мислили, че там съм си превързал раните и съм се укрил. Пре
търсили гората отгоре и до монастирската река. Когато съм 
спал, той е слушал как в отсрещната гора са викали и даже 
стреляли. По това време следобед винаги валеше дъжд. Поли
цаите започнали да се събират и естествено е да се очаква, че 
ще се скрият от дъжда в манастирчето.

Поблагодарих на дядо Цветинчев за помощта, която ми 
оказа, и тръгнах по пътя към Добринище.

Макар че с патерицата и пушката бях далеч по-устойчив 
и ходех по-леко, завоя на пътя успях да мина за не по-мал
ко от 30 минути. Когато стигнах срещу манастирчето, дъж
дът заваля. Скрих се зад един църнак1 и видях, че по
лицаите вече тичаха по пътя откъм реката, за да се скрият в 
манастирчето.

1 Черен бор.

21 Спомени 321



Ново решение

Исках да отида в Банско да се лекувам. Само чичо Лаико Ха- 
джирадонов можеше да нагласи счупената ми кост и да изле
кува раните ми. Но да се отиде нанраво беше равно на безразсъд- 
ство. Полицията вече знаеше посоката на моето движение и 
без съмнение беше съобщила по телефона да заемат всички въз
можни за преминаване места. Затова аз рсших да се спусна 
по най-късия път към Лушин, да причакам на шосето някой 
познат кираджия, който да ме затрупа като багаж в колата 
(като Тарас Булба) и да ме откара в Банско.

Дъждът се усили и видимостта намаля. Възползувайки се 
от това, излязох отново на пътя, а след това хванах една 
пътека вдясно, която бързо ме изведе на пътя, минаващ по 
билото надолу.

Никога дотогава, а и след това не съм се радвал така на 
дъжда. От една страна, той веднага заличаваше следите ми. 
От друга, превалявайки, и то силно, почти всеки половин час, 
прогонваше жените от нивите, през което време аз премина
вах откритите участъци, без някой да ме види и познае.

Бързах да достигна шосето не по-късно от 5—6 часа след
обед, защото кираджиите също може би бързаха да се прибе
рат, преди да е настъпил полицейският час, но закъснях. Спрях 
в последните дъбики над завоя на пътя. Шосето, по което обик
новено се движеха кола след кола, сега беше пусто. От юг се 
показаха само два камиона. Те явно бързаха и силно се дру
саха по разбитото шосе. Когато минаха под мене, видях, че еди
ният беше специален полицейски автобус без врати отстрани, с 
полиция, а другият — камион, натоварен с войници. „И те на
вярно ще ме причакват някъде над Добринище“ — помислих 
си аз и се преуверих в правилността на своето решение.

Явно беше, че движението по шосето вече е спряно и по 
замисления начин няма да мога да отида в Банско. „Да чакам 
за утре е опасно — продължавах да разсъждавам аз. Така съм 
изморен и мокър до кости, че ако остана на едно място, ще за
спя и тогава простиването ми е сигурно. Най-правилното е да 
се опитам да се добера до с. Елешница. Там имам много дру
гари и добре познавам селото. Зная даже и нивите на някои от 
тях, та дори и да закъсам по пътя, ще вляза в някоя от тези 
ниви и ще чакам да съмне и дойдат хора или пък ще спра ня
кого на пътя.“
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Но трябваше да се мине през моста на р. Места, а при тази 
обстановка там не можеше да няма засада. Да се премине ре
ката, където и да било другаде, беше невъзможно. През това 
време тя въобще е голяма, а поройните дъждове са я направили 
три пъти по-голяма, мътна и буйна. Реших да използувам при
добития си опит да откривам засади и ако няма такава, да пре
мина, ако пък има, да се върна назад, да застана в дъбовата 
шума над пътя от с. Елешница за с. Добринище и там да при
чакам някой другар или познат елешничанин.

Щом се смръкна, пресякох шосето и се спуснах в Добри- 
нишка река. Преминавайки я неколкократю ту от едната, ту 
от другата страна според условията, които тя ми предлагаше 
за укриване и наблюдение, внимателно наближих моста. Лег
нал почти до водата на река Места, оглеждах внимателно моста 
и мястото около него в продължение на повече от половин час. 
Но никакъв признак, че там има засада. Излязох на пътя, пре
минах моста, свърнах вляво и по ливадата покрай реката поех 
нагоре.

Как така се оказа на единствения мост в този район, по 
който можеше да се премине реката, да няма засада? Впослед
ствие се установи, че през този период тук всяка нощ е имало 
засада. Съгласно подсказаната на полицията от местните фа
шисти тактика 5 души полицаи през деня се укривали в сто
панството на Йордан Чорев1, за да не ги види някой, а вечер 
излизали на засада. Но тази вечер през време на вечерята и 
след това, докато чакали да се стъмни добре, за да излязат на 
моста, полицаите, които не били от нашия край, повели раз
говор със сина на собственика — Никола Чорев, който пасял 
овцете. Той беше добър човек и мой приятел ловец. Те го за
питали:

— Какъв човек е този Иван Козарев?
Той хитро почнал да ги плаши:
— Ами аз лично не го познавам. Той е от Добринище. 

Слушал съм само, че пб лани е хванал живи мечки. (А това 
беше истина. На един път с три куршума той уби три меч
ки и хвана една жива. Затова получи и прозвищетоМечкаря.) 
Людето разправаа, че може с пищово от сто крачки да загоди 
в яце1 2. На, така кажуваа, ке тури яцето на главата намоме- 
чето3 си и от сто крачки —право в него.

1 Заможен селянин от Елешница и съветник в общината.
2 Да улучи яйце.
3 Дъщеря му.
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Полицаите се спогледали, а след това запитали отново:
— А този Крум познаваш ли?
— Него го познавам. Той беше даскал в нашето село. 

Па беше и ловджия, та сме ходили понякога заедно на лов. 
Той иначе е добър човек, един майтапчия, ама закачиш ли 
го, бегай — и за да не се разбере, че преувеличава спо- 
со ностите пи, за да ги плаши, почнал да хвали не мене като 
стрелец, а пушката ми. — Имаше една фного убава белгий
ска пушка. Ако ке сърна като куршум да бега през гората 
и саде да се мерне малко, пукнеше ли неговата пушка, ние 
оставехме пусиите, знаехме, ке дивеча е паднал.

Целта била постигната. Полицаите, повечето от които 
са били мобилизирани, наистина се изплашили. „Ами ако 
мине този. дето лови живи мечки?“ И вместо да отидат на заса
да, върнали се в плевнята и легнали да спят. Така, без да 
знае това, Никола Чорев ми помогна да мина благополучно 
моста. Добрите хора бяха на наша страна и всеки по свой 
начин, без да си го молил или инструктирал, ни пома
гаше.

Към с. Елешница се мъкнех с последни сили и разстоя
нието от 5—6 км едва преминах за една нощ. Много пъти па
дах. Мъчеше ме жажда, но не смеех да пия вода, за да не би 
да ме пресече.

Решил бях да вляза в къщата на Пенко Тихов — до
бър и смел наш другар. Къщата му — първата в долния 
край на селото — ми беше най-близко. Освен това брат му 
беше полицай и се надявах, че тази къща не я завардват. А 
полицаят нямаше да ме усети, както не ме е усещал при по- 
раншните ми влизания.

Но когато се показах на завоя при скалата, видях, че пред 
плевнята има пост. Единият стоеше прав, а другият, покрит 
с нещо, спеше напрано на земята. Вече не можех да се върна 
и затова тръгнах направо към него. Пистолетът ми беше ви
наги в ръката и разчитах, че ще мога да го респектирам. 
Но часовият1 видимо не желаеше да мина край него, затова 
се обърна на другата страна, драсна клечка кибрит уж да 
запали цигара и се освети, за да видя, че е с пушка, и да не 
отивам към него. Разбрах желанието му, прегазих р. Зла-

1 По-късно научих, че часовият е бил нашият другар Атанас Кле
нов. Но лежащият не беше добър човек. Затова Атанас не искал да 
мина край тях.

324



тарица и по левия й бряг се отправих към горния край на 
селото.

Наближаваше да съмне. Опитах да вляза във водени
цата на Пройчо Проюв, но не намерих ключа. Тогава оти
дох у стария си хазаин Иван Тасков, но никой не ми се оба
ди. Повторих чукането. От прозореца на някогашната моя 
стая се показа непознат мъж и ме попита кого търся. Из
лъгах, че съм от Якоруда и търся бай Иван да го пазаря да 
ми строи къща. Той ми каза. че го няма. Това беше начални
кът на пощата, който отскоро живеел в тази къща.

В ръцете 
на верни хора

Започна да се развиделява и макар че бай Никола Проюв 
имаше много съседи, които можеха да ме видят, реших да 
ида у тях. През задната вратичка на хазаина и оттам през учи
лищния двор излязох на улицата и хвърлих пясък в прозоре
ца на бай Никола. Той се показа, позна ме и бързо слезе да ми 
отвори.

— Какво става с тебе? Къде си ранен? — хващайки ме 
под мишница, бързо понита той, измъкна ме по стълбата и 
ме постави да легна. Жена му, кака Фикя, ми подаде топло 
прясно мляко.

Изтощението ми е било толкова голямо, че от този момент 
помня само състрадателното майчинско лице на кака Фикя и 
спокойния загрижен вид на бай Никола. Той ме попита на 
кого да извести за мене. „На Васил Грамбелов“ — казах аз. 
След това ме качиха на тавана, за да не ме видят техните и 
братовите му деца. Веднага заспах дълбоко.

Дотук за две нощи и един ден бях преминал около 16 
км, от които една трета без патерица и по силно пресечена 
местност. Който е преживял тези времена, няма да му бъде 
трудно да разбере какви чувства са ме вълнували, намирай
ки след толкова нечовешки мъки възможност да си почина, 
да се излекувам, да живея. С каква благодарност е била из
пълнена душата ми към този мил човек бай Коле, който по-
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ставяше на карта не само своя живот, но и живота на цяло
то си многолюдно семейство, за да спаси един революционер.

Събудих се късно следобед. До мене бяха клекнали бай 
Никола и Васил Грамбелов с леген преварена топла вода, 
с която отлепваха превръзката на раните ми. На едно стол
че имаше шише с риванол и бинтове.

Колко време са ме будили или съм се събудил от развърз- 
ването на раната, не знам. Но не се бях събудил съвсем. 
Виждах, чувах, но не можех да се помръдна и да проговоря. 
Това е много мъчително състояние, което, както ми обясня
ваха, е свързано със загубата на много кръв. (Това се повто
ри няколко пъти и след това, докато се съвзема и укреп
на.) След малко проговорих. Дори си спомням, че казах, че 
двамата ми другари загинаха. Договорихме се вечерта да 
ме откарат в Матандере в Родопите, където бай Никола има
ше стопанство и синът му Михалко — най-добрият ми дру
гар в Елешница — работеше там.

Какво друго съм говорил, не помня, понеже постоянно 
ме унасяше в сън. По едно време видях лицето на бай 
Никола, на което бяха изразени и състрадание, и уплаха, 
и се посъвзех. Разбрах, че съм бълнувал. Поуспокоих ги, 
като им казах, че съм страшно уморен и постоянно се унасям 
в сън. Те започнаха да мият раните ми, а аз отново заспах.

Доколко присърце взеха другарите моето лечение, може 
да се види дори и от следните факти. Без да сме говорили 
за това, бай Никола решил, че трябва да ме откара нагоре 
не със своя кон, който е неспокоен и дърпа, а с друг. З а 
това отишъл в махала Краище и взел от един помак кротък 
кон. А Васил Грамбелов, знаейки, че ремсистът Костадин 
Бандев се познава с помощник-аптекаря в Разлог Петър Грън
чаров, който беше наш другар, макар и не активен, го из
пратил да купи превързочни материали. Костадин Бандев 
заминал веднага. За всеки случай, за да не се породи подо
зрение, той разказал следната версия: „Трима ергени чопле
хме един пистолет. Той гръмна и нарани един от другарите 
ми в коляното. А ние не можеме да го водим на доктор, за- 
щото пистолетът не е регистриран в полицията и ще ни съдят 
за него. Моля ти се, кажи как да го лекуваме и дай някои 
лекарства и превързочни материали.“ Помощник-аптекарят 
му повярвал и като на приятел му дал превързочни материа
ли, риванол и съвети как да ме лекуват.

Вечерта бай Никола ме изведе в градините над учили
щето, където ме чакаше синът му Богатин с коня. Двамата
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внимателно ме качиха на коня и Богатин го поведе нагоре. 
Отначало минахме през градините, след това по реката и 
когато излязохме над лесничейството, хванахме по пътя.

Въпреки че превръзката ми беше солидна и конят ме но
сеше спокойно и леко, десният ми крак ме болеше много. Той 
беше отекъл. Бях наседнал входната рана и усещах хруще
нето на счупеното място, особено когато на стръмните места 
конят неминуемо придърпваше. Когато след три часа пристиг
нахме и Богатин ме остави да чакам на коня, докато извика 
и доведе брат си Михалко, едва не припаднах от болка.

— Ех, мамицата им джандарска — изруга Михалко. 
Двамата братя внимателно ме свалиха от коня и ме настани
ха в едно деренце над горския пункт. Направиха ми легло 
от завивките, които бай Никола беше натоварил на коня. 
Легнах и заспах веднага.

Когато се събудих, беше вече светло. Над мене, не много 
високо над дърветата, се виеше и пиюкаше орел. „Прокле
та птицо, и тук ли ме надуши. Мърша ти се е прияло“ — 
гласно изрекох аз и си помислих: „Какво е това обоняние?“ 
Когато на 27 сутринта на височината „Св. Неделя“ изчистих 
съсирената кръв от гумениците си, не минаха и 15 минути 
и орел висна над мене. След това, когато се изкачвах по 
стръмното към манастирчето и докато се задържах там, също. 
Следобед дъждът ме спаси от орлите. А сега още не сьмнало 
добре и ме намериха. А раните още са пресни и не миришат 
толкова Ако полицията знаеше това, орлите щяха да й по
кажат пътя, по който се движа, и местата, където се спирам 
да почивам.

При мястото, където лежах, се събираха две съвсем плит
ки деренца, по дъното на които нямаше вода. Наоколо беше 
не много гъста, около 50-годишна белакова гора. Пред мене 
започваше вече по-дълбоко дере. По него ветровалът през зи
мата така беше накършил много млади белаки, че го напра
вил непроходимо. Не можеха да минат ни хора, ни добитък. 
Затова Михалко ме остави на това място.

Тук под неговите грижи продължи лекуването ми. Най- 
напред отново превързахме десния крак. След това го опъ
нахме, нагласихме и го клапкосахме1 в цяла кора от дебел 
върбов клон. После изрязахме превръзката на мястото на 
раната, за да я лекуваме.

1 Поставяне като в шина.
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Какъв е бил видът ми в това време, не знам, но може 
да се съди по следното. Когато помолих Михалко да ме об
ръсне, той каза, че не може да бръсне друг човек. Тогава му 
поисках да ми донесе бръснача сам да се обръсна. „Нямам ог
ледалце и се бръсна на тъмния прозорец“ — отби той. Така 
ме остави да ми расте брада само и само да не ми даде огле
дало, за да не би да се изплаша, като видя лицето си. Този 
страх беше излишен, но и в това се изрази затрогващата гри
жа на Михалко — да не разбера Аейс.твителното си състоя
ние, а да ми внушава, че съм добре.

Макар и да лежах неподвижно, и тук аз живеех с бол
ките на отряда. След няколко дни дойде и Васил Грамбелов. 
Тон ми съобщи две новини. Първо, че в боя при колибата в 
Кремен е убит само Илия Попангелов, и второ, че Любен (Алек
си Сачков) е жив. Полицията го вземала да го лекува в бол
ницата в Разлог. Той се свестил. Бил изгубил способността 
да говори, но пишел. Полицаят, който го пазел, му задавал 
въпроси и той му отговарял, като пишел на цигарената му 
кутия. Така отговорил на въпроса, къде са скрити вещите, 
които партизаните вземали от горския пункт.

Дръпнах се. Та куршумът е минал през главата му. Зна
чи, тук се повтаря случаят с полицейския старши Радулов, 
когото на 26 юни 1941 г. Иван Козарев улучи в челото и още 
е жив. Запитах повторно:

— В пълно съзнание ли е Любен?
— Като че ли не е — отговори Грамбелов.
— Та така той може да каже всичко, за каквото го по

питат — гласно изразих тревогата си аз.
Написах писмо на Никола Рачев, в което го осведомявах 

за това и предлагах да направят носилка, да нападнат бол
ницата и вземат Любен. Писмото, както и първата бележка, 
с която съобщавах къде се намирам, казах бай Георги Ва
сев да даде на Асен Попов в Разлог. Последният да намери 
начин да го предаде в отряда. Къде е пропаднало това пи
смо, не зная, но бай Георги твърдеше, че го е предал.

След няколко дни при мене дойде Димитър Зотев от 
с. Белица. На 10 декември 1942 година той избягал към Че- 
пино и оттам отишъл в партизанския отряд „Антон Иванов“. 
Про летта, когато се образувал партизанският отряд „Чепи- 
нец“, той заминал с него, защото имал разрешение да си дой
де при нас, а след една престрелка в местността „Картала“
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се откъснал и се върнал в Разложко. Зарадвах се, че ще си 
имам другар, който ще ме свърже с отряда.

Димитър Зотев (Митрето) беше добър другар. Той може
ше да се жертвува за другарите си. Много се грижеше за 
мене. Но имаше една голяма слабост — лъжеше, и то твър
де умело. Той лъжеше без всякаква корист. И ако не се 
получиха някои лоши последствия, това щеше да си оста
не само една весела история.

Отначало той каза, че е изпратен от командуването на 
партизанския отряд „Антон Иванов“ да вземе от нас деле
гати за партизанска конференция, която ще се проведе ня
къде в Родопите. Веднага написах писмо на Рачев. в което 
го молех делегатите да минат през мене.

Митрето замина за с. Белица със задача чрез нашите ята
ци да се свърже с отряда. Срещнал се с някои, но излъгал 
и тях, като им казал, че аз съм жив и съм попаднал в Бата
шкия отряд „Антон Иванов“. Но техният лекар не е могъл 
да ме лекува. Затова ме изпратили в Пловдив, но там поли
цията ме хванала.

Без да се свърже с отряда, той се върна при мене и пак 
ме излъга, че отрядът бил заминал към Светиврачко. По
неже съгласно нашия план такова прехвърляне се предвижда
ше, аз повярвах.

След няколко дни нашият отряд се свързал с тези ята
ци — горски работници. Те казали на другарите, че съм за
ловен в Пловдив. Това внесло смут в отряда.

* * *

Състоянието ми понякога да не се събуждам лесно, а най- 
напред да почвам да виждам, да чувам, дори и да запомням, 
а след това да се раздвижвам продължи около две седмици. 
Един път Михалко ми каза, че Яначко Дивизиев много се 
интересувал за мене и ме попита може ли да му каже, че съм 
тук, и да го доведе. Казах му да го доведе вечерта, когато 
ми донесе ядене.

Тази пролет всеки ден следобед валеше дъжд. По де- 
ренцата се стичаше повече вода на полянката, на която ле
жах, и ме подливаше. През деня към обяд дойде Васил Грам- 
белов. Той видя, че постелите ми са мокри. Затова ми напра
ви съвсем простичка колибка в ската на 20—30 метра южно 
от това място, пренесе ме там и си отиде, като ми каза, че
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рано сутринта заминава за Елешница и няма да се отбива 
при мене.

Вечерта дойдоха Михалко и Яначко. Чух га още като 
се приближаваха и се спъваха в повалените от ветровала 
дървета. Те запалиха борина и по дерето дойдоха до място
то, където преди това лежах. Като видяха, че ме няма, поч
наха да се тюхкат.

— Ама къде може да бъде? Да не би да са го разкрили 
и да са го арестували? — каза Михалко.

— Аз съм цял ден в Матандере. Нищо не се е чуло, 
пък и полиция не е идвала — рече Яначко. — Но той 
може да си е помислил, че не е правилно в такова състояние 
да го знаят много хора, и се е преместил.

— Ама как ще се премести, нали не може сам! — му 
възрази Михалко.

Така те си отидоха, без да ме намерят. Аз слушах всич
ко, видях ги, но не можех да се помръдна и да им се обадя. 
Михалко останал с убеждение, че Васил Грамбелов ме е скрил 
на друго място, и сутринта не дойде да ми донесе ядене, а си 
отишъл с овцете. Добре че на другия ден Васил Грамбелов 
пак дойде. След като му разказах какво се бе случило вечерта, 
той излезе нагоре, намерил Михалко. взел от него едно кюл
че кисело мляко и ми го донесе. Михалко дойде отново ве
черта.1

В «болницата»

За да бъда на сухо и по-безопасно място, а също така по-бли
зо до стопанския двор на семейство Проюви, Михалко ме пре
несе на една скала откъм гостунската страна. Това беше въз
можно най-хубавото място. Скалата отгоре беше равна и до 
нея всеки без усилия може да дойде. Отляво тя беше отвесна, 
а отдясно (от югоизток) стръмно слизаше падинка. В самата 
скала имаше наклонена цепнатина. Отначало тя нищо не 
говори, но като се тръгне по нея, извежда на източната стра
на на скалата, където тя из един път се разширява и образу-

1 Васил Грамбелов също имаше стопанство в Матандере, но ня 
маше добитък и нямаше постоянен човек в него.
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ва балкон с надвиснала над него стряха. Под „балкона“ ска
лата беше стръмна. Ако застане човек отгоре на скалата, нито 
може да види, нито да подозре нещо. Пък и стъпките не го
вореха нищо, защото тук минаваше пътека. От югоизток иа- 
динкага се затваряше от един малък скалист гребен като 
сърп. Той беше много стръмен и назъбен. На него без особена 
нужда никой не би тръгнал да излиза. Отпред, на североиз
ток, скатът се спускаше стръмно и от него нищо не можеше 
да се види, а отсрещен склон нямаше близо. Между дърве
тата оттук можеше да се наблюдава голяма част от долината 
на р. Матандере, горския пункт и пътя, идващ откъм с. 
Елешница. Но дърветата не допускаха това място да се наблю
дава от никъде. Сутрин между дърветата слънчевите лъчи 
огряваха „балкона“, та можех да припичам раните си. 
От североизток към скалата беше паднал един смърч. Той не 
се беше изкъртил от корена си, а само полегнал на нея. За 
да не оставят следи, идващите ежедневно и особено братя
та на Михал се качваха по този смърч. И тук непрестанно 
валеше дъжд. Но леглото ми беше на сушина. За да го изо
лира от скалата. Михалко го постла със смърчови клони, а 
отгоре с трева, стебла от кокозе1 и мъх, та бях като на дю
шек. На този „балкон“ останах до оздравяването си.

Тук, макар и не съвсем подробно, В. Грамбелов и К- Бан- 
дев ме информираха за съдебния процес срещу нашите дру
гари в Неврокоп. Както предвиждахме, фашисткият съд даде 
много и тежки присъди. На смърт чрез разстрелване бяха 
осъдени 9 души — Ангел Папалезов и Трифон Ключков от 
Неврокоп, Методи Харисков от с. Лъки и задочно партиза
ните Иван Коза рев, Никола Парапупов, Асен Лагадинов, 
Крум Радонов, Александър Пицин и Иван Гулев. На различ
ни срокове затвор бяха осъдени много други другари.

Бързо оздравявах и възстановявах силите си. Това се 
дължеше на големите грижи, които полагаше за мене семейст
вото на бай Никола и особено Михалко. Те ме тъпчеха с хра
на. Отначало ми даваха по един-два килограма прясно краве 
мляко и по два-три килограма кисело овче мляко на ден. Бай 
Никола донесе от един помак — Сюлейман Сульов — един 
плетен кошер мед на пити. Те просто бяха готови да изко
лят стадото си и постоянно ми носеха ту печена агнешка гла
вичка, ту плешка, ту дреболии и за да не протестирам, 
ме лъжеха: един път, че са го взели от Вишан Карпачев,

1 Червени боровинки.
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друг път от Грамбелови и др., с които си давали заем, ко- 
гато колят агне. Но това можеше да бъде вярно един, макси
мум два пъти. А истина беше, че те колеха своите агнета, за 
да има за мене винаги прясно месо. Пройчо Проюв ми изпра
ти цял бут сланина. А Костадин Бандев и Борис Адамичин 
ми изпращаха от селото зеленчуци и плодове. Непрекъснати 
бяха грижите и от страна на Васил Грамбелов.

През цялото време на моето лекуване нито аз имах ня
какви сведения за отряда, нито отрядът за мене. Не ми бяха 
известни и резултатите от опитите ми да се свържа с него.

Благо Джугданов, който се беше отървал само с една 
лека подкожна рана, намерил отряда още на другия ден. Той 
казал на другарите само, че съм хвърлил бомба и съм изля
зъл, но каква е по-нататъшната ми съдба, не знае. По друг 
път те се научили, че съм ранен и съм преследван до обидим- 
ското манастирче, но повече нищо.

Секретарят на околийския комитет Никола Рачев изпра
тил четирима партизани — Иван Тричков, Иван Козарев, 
Александър Пнцин и Благо Джугданов — да ме потърсят и 
да ликвидират предателя. Втората задача те изпълнили на 
26 юни — точно един месец след престрелката, но за мене 
не могли да научат нищо повече.

За известно време другарите бяха повярвали, че съм 
хванат в пловдивската болница, и престанали да ме тър
сят. Пък и не бяха ходили към Банско, където чрез Васил 
Грамбелов се бях свързал с Йонче Поптодоров, дядо Лазар 
Смедарчин и други.

През втората половина на месец юни в елешнишкия 
район дойдоха трима нелегални анархисти. Единният от тях 
беше Васил Попов, родом от с. Елешница, но преселник в 
с. Скобелево, Казанлъшко. Другите имаха псевдоними Най
ден и Ванчо.

Васил се беше свързал с Васил Васев и последният, зна
ейки, че съм в Матандере. ги беше изпратил при Михалко. 
за да ги свърже с мене.

Отиачалото те бяха много изгладнели, обезверени и по
слушни. Но след като се поохраниха и свързаха с нашите ята
ци, почнаха да се зъбят. Без да съм им предложил това, Най
ден, който им беше идеолог, ми каза, че се отказват да се при-
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съединят към отряда. В един от споровете, в който развих 
ленинското учение за държавата и специално въпроса за от
мирането на държавата по пътя на укрепването на пролетар
ската диктатура и ликвидирането на класите. Васил Попов 
взе определено моя страна. „Та какво искаме ние тогава?“ — 
заяви той въпреки съсканията на Найден. Ванчо, който бе
ше младеж и като войник избягал от казармата, явно не раз
бираше нищо, гледаше ту в мене, ту в Найден и мълчеше. 
Найден говори дълго, с апломб, но несвързано и за околните 
беше ясно, че той е победен в спора.

Ванчо беше „безсловесно същество“, функция на Най
ден, а Васил беше работник и имаше претенции на свое мне
ние. За да не повлияя на Васил, те се отделиха и повече не 
идваха при мене. Известно време се ползуваха от връзките 
па Васил, посещаваха наши ятаци, хранеха се при тях и си 
въобразиха, че са си създали самостоятелна база. Найден 
започнал лека-полека да си показва зъбите, да води най-зло- 
стна агитация срещу комунистите. Той казвал, че „при всички 
случаи цар Борисовата диктатура е по-добра от тазн. която 
ви готвят комунистите“. Това станало причина овчарите и 
другите наши ятаци да не ги приемат повече.

Те отново огладнели и започнали да крадат. Васил По
пов се съпротивявал на кражбите, защото той ги е довел и 
се чувствувал виновен пред своите другари и съселяни. За
почнали често да се карат и когато другите двама завързали 
връзки със селяни, имащи склонност да крадат, те изгони
ли Васил Попов и започнали „самостоятелна дейност“.

През есента Васил се свърза с нас и стана добър, дисцип
линиран и смел партизанин. Той беше един от любимците на 
отряда. През август 1944 година за проявен героизъм беше 
приет за член на БКП.

Другите двама заедно с местни хайдуци нападнаха по
мака Конджоро, за който се носеше слух, че е намерил зла
то, та да му го вземат. След това се. свързаха с нелегалния 
помак дядо Лиско. (Той беше на около 80 години. През 1941 
г. беше стрелял по бирника и минал в нелегалност. Помаци
те го криеха от верска солидарност. Ние бяхме дали съгла
сие да го вземем при нас, ако нашите ятаци помаци желаят 
това.) Те започнаха заедно за крадат добитък, а от някои и 
да вземат пари уж за нашия отряд. (По късно, когато два
мата анархисти убиха Велия Горелски, подпомогнати от дя
до Лиско, помаците ги изклаха и скриха. За това ние научих
ме едва след 9 септември 1944 година).
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Литературни упражнения

Многото свободно време, с което по неволя разполагах, аз 
използувах да мисля за нашата работа, за формите на бор
бата, за перспективите. Мечтаех за бъдещето и даже се опит
вах да пиша.

,,М и с л и  з а  к р а с о т а т а “

Чувството към красивото е присъщо на всеки човек, макар 
и в различна мяра. Това се потвърждава на всяка крачка в 
живота от дълбока древност и до сега и е материализирано 
в предметите на труда, в носиите, в уредбата на домовете и 
градините, в народните песни и в забележителните произве
дения на изкуството.

Но това присъщо на човека чувство към красотата полу
чава различно развитие в зависимост от влиянието на окръ
жаващата го природа, от културата на човека, от начина на 
живот, от това, доколко мислите му са заети с грижата за на
същния хляб.

Пример за това, как влияе околната среда, природата 
съм самият аз. Роден в Банско и привикнал от малък с прос
тора и с голямата по мащаби и величествена красота на Пи
рин планина, дълго време не можех да почуствувам меката, 
спокойната, галещата окото красота на Родопа, чудните й 
била и поляни, покрити с пъстър килим от треви и цветя. 
И досега никак не мога да свикна с равнината. Гнети ме то
ва, че уж е просторно, пък нищо не виждам. Просто не забе
лязвам лъкатушещите полски рекички и надвисналите над 
тях върби, които не един майстор е пресъздал с чудни кра
ски. Не може да не се вярва на тези вдъхновени творци, но 
за тази красота едва сега почвам да проглеждам и все пак я 
считам далеч по-малка и бедна.

А морето! Нима са случайни тези възторжени песни за 
него? Кой художник не е опитал четката си, не е вложил свое
то сърце, за да изрази поне част от неговите красоти? Но ни-
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ма така чувствуват морето тези, които не са го веждали, кои
то с никакви нишки не са свързани с него?

Голямо значение за възпитаването у човека на чувство 
към красивото има обстоятелството дали той е освободен от 
ежедневната тревога за хляба, за хляба на децата, макар и 
тези красоти да са под носа му. Познавам един стар бан- 
скалия ловец, който никога не се е изкачвал на връх „Елте- 
ле“, въпреки че нееднократно е бил близо до него и е премина
вал през Кабите за към Влахински езера. На въпроса ми 
защо не е излязъл и на върха, отговори: „Шо ке нреа на връо. 
Там нема кози.“ Той е излизал по тези скали, само за да убие 
някоя дива коза, и не се е сещал дори едновременно с лову
ването да се полюбува на чудната панорама, която се откри
ва от върха.

С един селянин от с. Доспат стояхме на граничното било. 
Аз се възхищавах на гледката, която се откриваше на северо
запад. Склоновете на Родопите бяха покрити със смесена иг
лолистна и широколистна гора. Есента ги беше направила 
да пламтят в различни багри: червени, жълти, зелени. А ни
вите и поляните бяха покрити с резедав килим. Пожълтяла
та папрат внасяше нова разцветка в общия букет. А на вто
ри план беше разпънал мощна снага Пирин — от север та чак 
до гръцката граница — със заснежените си вече върхове, 
които се заливаха в блясък, с тъмния си пояс от мурови го
ри, с чудните си циркуси и долини. „Може ли да предаде по
не част от тази красота дори и най-гениалният художник!“ — 
възкликнах аз. Но селянинът, съгласявайки се с мене, съвсем 
спокойно добави: „Е, ти да видиш па надолу (в Гърция) кол
ко е убаво. Гора нема и трева — е до тук“ — показа с ръка 
до пояса той. Значи, колкото и да се съгласяваше с мене, за 
него най-хубавото бяха голите баири и тревата до пояс по 
южните склонове на Родопите, където до 1912 година е пасал 
дори и през зимата своите овчици — основа на семейното му 
препитание.

Такива случаи, когато хората дори живеят сред красо
тите, но са слепи за тях или най-малко безразлични, могат 
да се посочат много. Защо така равнодушно се отнасят те 
към красотите, които им предлага природата? Може бп те са 
преситени от подобни картини. Вярно е, че живеейки и ра
ботейки в планината, те са могли да бъдат свидетели и на по- 
хубави картини, рядко срещащи се поради чудните игри на 
природата. Но аз мисля, че на полугладните хора не им е 
било до красотата пито по-рано, нито сега. На тях и на тех-
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ните деца е бил нужен преди всичко хляб. И когато ние по
бедим, когато построим социалистическото общество, в което 
няма да има гладни и загрижени за хляба на децата си, за 
утрешния ден, тогава ще се повишат и културните нужди на 
хората. Тогава истински ще се отворят очите на трудещите 
се за красивото в природата и в живота.

П и р и н

Казват: „Рила е красива, а Пирин — величествен.“ Не споря 
по тази оценка, защото величествеността не отрича красо - 
тата, а я включва. Не отричам красотата на Рила, особено 
на нейния бисер — „Мальовица“. А Южна Рила от Треще- 
ник до Семково, дори и до Мразеница е неповторим пла
нински курорт. Хребетът на Рила го пази от студените се
вероизточни ветрове, а по долината на река Места се 
чувствува диханието на Егейско море. Затова тук пролетта 
настъпва по-рано. Това е район, в който се къпеш в слън
це, простор, въздух, в изобилие от чудесна вода, треви, цве
тя. Просторът е наситен с аромата на белаката и тревите и 
огласян ог песента на много и разнообразни птици. Местно
стта сама по себе си е красива, а гледката оттам към Пирин 
и Родопите е незаменима.

Но въпреки това за мене няма по-красива планина от 
Пирин и ако бях художник или поет, цял живот само нея 
бих рисувал и възпявал.

Смея да твърдя, че познавам Пирин. Още на 10-годишна 
възраст съм прехвърлял билото му през „Валявица“ и през 
„Бъндерица“, за да отнеса кърмило на теленцата, изпратени 
на паша в Башлийца, Спано поле и Мозговица. През 
лятото почти не съм изпускал съботен ден да не спя в Пирин 
и в неделя да не се изкача на някой връх. Качвал съм се на 
всички върхове от „Даутов връх“ до „Сивритепе“. А като водач 
на туристи и след това турист на някои върхове съм се из
качвал много пъти. През „Кончето“ съм минал в едната и 
другата посока повече от 10 пъти, а на „Елтепе“ съм бил над 
50 пъти.

Още като дете бях слушал, че от „Елтепе“ сутрин рано се 
виждало Егейско море. Но колкото пъти съм се изкачвал при ху
баво време, виждал съм контурите на Стара планина, Шар и 
Олимп, но никога несъм виждал морето. Все имаше или облаци,
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или мараня и само си го представях къде може да бъде. Но 
силното ми желание отначало да видя въобще море, а след 
това специално Егейско море, ме караше да използувам все
ки случай да се изкача на върха и да погледна.

През лятото на 1931 година за около месец и половина 
бях на хижа „Бъндерица“. Тогава се изкачвах на върха поч
ти с всяка група, която имаше нужда от водач, но никога не 
случих подходящо време да се вижда морето. Решил на 
всяка цена да случа подходящо време, един път прекарах 
нощта в дупката в елтепския масив при Кабите, като от
долу си постлах трева, а отгоре се завих само с един вехт ши
нел— единственият трофей на баща ми от войната. През ця
лата нощ зъзнах и затова не само че можах да се изкача на 
разсъмване, но и много преди това. Но времето не беше ху
баво и пак не можах да видя Егейско море. Още оттогава от 
собствен опит зная, че най-хубава видимост от Пирин и към 
Пирин за далечни разстояния има през хубавите дни на есен
та и началото на зимата. Тогава няма силни изпарения, а 
следователно и мараня.

Някои наистина нямат никаква представа за красотите 
на Пирин и затова, когато им говориш, се подсмиват, нари
чат това местен шовинизъм. Някои дори искат да скрият мър
зела си и пустотата на душата си с купени премъдрости и 
подигравки като „Та какво ще си харесаш в тая дивотия. . 
„Умният отива в града, а не в планината“ и пр. Има и таки
ва, които един път в живота си са ходили до хижа „Бънде
рица“, видели са най-близкото и най малко езерце „Окото“ и 
вече мислят, че са видели Пирин, че го познават. А други 
са запомнили само студа, дъжда и мъглата.

А картините в природата и специално в Пирин се менят 
не само в зависимост от годишните времена, но и в различ
ните часове на деня, при различни атмосферни условия •— 
сутринна димка, на слънце, след буря, при различно съче
таване слънце и сенки от разкъсана облачност или собствена 
сянка. А бурята, тя си има своя красота.

Някои пейзажи съм виждал десетки пъти и всякога те 
по някои нюанси са се различавали. Видеиото в даден момент 
е неповторимо. А някои картини и явления не се повтарят 
даже и в най-общи линии. Ето един такъв случай.

Голяма група млади хора от Банско и другаде през 1935- 
г. бяхме на бивак в долния край на Василашка поляна и 
решихме при луна да отидем на Василашкото езеро, да се по- 
возим на лодка. Времето беше хубаво. Луната още отрано»
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беше високо в небето и достатъчно напълнена. Вечеряхме и 
започнахме да се готвим за тръгване. Подканих да бързаме, 
защото от запад се показа облак, който нарастваше и имаше 
опасност да закрие луната.

Случайно погледнах към „Газей“ и „Стражите“ и заста
нах като закован. По ската на връх „Газей“ беше легнала хо
ризонтално една светла лента, която пълзеше бавно към би
лото. Показах това и на другите. Всички гледаха като изу
мени и само някой съвсем тихо понита: „Какво е това?“

Светлата лента премина билото на „Газей“ и легна на 
„Стражите“. Навярно поради характера на скалите и главно 
поради сгъстяващия се мрак „Стражите“ светеха като наже
жено до бяло желязо. Като че ли в Газейския циркус беше 
запален гигантски огън. След малко светлата лента се из
дигна над „Стражите“ и изчезна.

Като но знак всички възбудено заговориха какво може 
да бъде това явление, каква е неговата причина. Ясно беше, 
че това е слънчев лъч, но откъде е дошъл той, като слънцето 
беше залязло? Но че беше слънчев лъч, беше ясно и по това, 
че светлата ивица се издигаше нагоре. Не се ли пречупваше 
този сноп лъчи някъде, преминавайки през тясна цепнати
на, образувана от облаците?

Възбудено разсъждавайки и спорейки, ние бързахме към 
езерото, което се намира на 15 минути път, защото и облакът 
бързаше.

Пристигнахме навреме. В огледално гладката повърхност 
на езерото се отразяваха и луната, и околните скали и мури 
и ако в това време се направи снимка, действителният и от
разеният образ щяха да бъдат еднакво ясни и едва ли някои 
би разбрал коя е действителната картина, кое е отражението.

Въпреки че всички бяхме под впечатлението на току-що 
наблюдаваното явление, тази красива нощна гледка ни пле
ни. Всички ахкаха и обръщаха вниманието си един на друг 
и на блясъка на движещата се с нас лунна пътека, и на кон- 
трастността на отражението. Затова по предложение на ня
кой да не разваляме идеалната гладкост на езерото никой 
не се качи в лодката, а дружно продължихме по тревистия 
северен бряг към горния край на езерото.

И тъкмо първите бяха стигнали до вадичката, която из
тича от горните езера и се влива във Василашко езеро, голе
мият черен облак достигна луната. В този момент силен рев 
от околните скали като взривна вълна налетя върху нас. Луна
та се скри. Езерото се разбунтува и зашумя. Вълните се из-

338



дигаха високо, както в морето. Гонени от вятъра, под наклон 
по нас падаха редки, но едри дъждовни капки.

Страх обхвана тези, които не познаваха планината. Те 
се сгушиха около нас, банскалиите, макар че и на някои от 
тях това чувство не беше чуждо.

— Да вървим, да вървим — настояваха те, особено моми
четата, — да бягаме! — и като подплашени пиленца се съ
браха и притискаха около мене.

— Чакайте! — уговарях ги аз. — Чакайте да видим 
какво ще стане!

Но под техния напор и настояване и аз се движех надолу.
Още не стигнали до долния край на езерото, този стра

шен шум, това бучене престана. Облакът се отби на юг и лу
ната отново се показа. Дъждът и вятърът престанаха. На
стъпи отново тишина. Само езерото не можеше да се успокои 
веднага и плясъкът на вълните му сега се чуваше съвсем яс
но, като единствен шум.

— Да вървим! Да вървим! — настояваха момичетата 
около мене. А някои, в това число повечето мъже, като по
дъл гокракн се спуснаха вече по стръмното от езерото надолу.

— Чакайте бе, хора! — настоявах аз. — Колко пъти в 
живота ще ви се случи да наблюдавате такова нещо? Нека 
да видим ще се успокои ли езерото! Та нали вече няма дъжд. 
Не сме мокри, та да бързаме.

Но нищо не помагаше. Всички се стремяха надолу към 
закътания в мурите бивак, за да почнат разговорите и въз
клицанията „Какво беше това явление?“, „Какви са причини
те за него?“, „Често ли се случва това?“ и пр.

И аз задавам този въпрос. Често ли се случват такива 
явления, каквито ние имахме щастието да наблюдаваме, и 
то две за една вечер. Разказвал съм за тях на мнозина позна
вачи на планината. Те на свой ред също ми разказваха за та
кива, на които са били свидетели. Но никой не е бил сви
детел на такива, или поне близки до тях, и изказаха различни 
предположения за причините им — земен трус, магнитни 
бури и пр. Но тези предположения не обясняват всички 
страни на явлението.

След това още дълго време съм бил в Пирин през раз
лични годишни времена и ето вече две години съм партиза
нин в него, видял съм много други и чудни, и красиви, и 
страхотни явления, но нито описаните, пито следващите са 
се повтаряли.
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Пирин пе случайно е избран за престол на славянския 
гръмотворец Перун. Бурите тук са често явление — и кра
сиви, и страшни.

Един път от Василашка поляна наблюдавах нещо като 
бой между облаци, налитащи откъм Папазгьол, и други, ид
ващи от север. Те ту се сблъскваха, ту се обхождаха или от
късваха встрани. Околността се тресеше от непрекъснати гръ
мотевици и ехото ги превръщаше в някакъв рокот от насти
гащи се мощни взривове. Една след друга светкавици по „Стра
жите“, „Газей“, „Василашка чука“ и по-надалече осветя
ваха околността, ослепяваха очите и сгъстяваха мрака. Това 
бяха чудни фойерверки. И отново облаците се разкъсаха, про
блясваха звезди, настъпи тишина — като че нищо не е било.

Но най-силно, потресаващо впечатление ми направи след
ното явление. Много падащи светкавици по скалите непосред
ствено югозападно от Василашка поляна следваха една след дру
га. Те отскачаха от камък на камък и проточваха опашки като ог
нени змейове. Някои се показваха само като запетайки. Дали 
това бяха материални частици, нагрети от гръмотевичния 
удар и отскочили, или отражение на самия електрически 
заряд, не зная. Но като наблюдавах и си припомнях и 
други чудни и страхотни явления, помислих си: „Ето откъде 
са легендите. Тези явления са подхранвали фантазията на 
техните създатели.“

Да лежиш по гръб на терасите над хижа „Бъндерица“, 
да се вслушваш в тайнствения шепот на мурите и да се вглеждаш 
в залетите от лунна светлина бели скали и в плаващите раз
късани бели облаци; да се унесеш така, че да чувствуваш, че 
не облаците, а ти заедно с луната, скалите и мурите си се по
несъл в някакъв шеметен полет;

да те завари утрото някъде на Харамийска поляна и 
да станеш свидетел на това, как всичко в природата се събуж
да към живот, как първите слънчеви лъчи погалват „Елтепе“ 
и как пламва в чудни краски цялата околност;

с фотоапарат в ръка да издебнеш и заснемеш див козел, 
който охотно се подлага на ласките на първите слънчеви лъ
чи някъде по пиринските зъбери;

да тръгнеш зиме по долината на река Демяница е наки
чените си със скреж като гирлянди смърчове, които се коле
баят и от човешкия говор и отразяват слънчевия спектър с
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клокочещите си в снежните дупки сини вирове, със залетите 
от слънце бели върхове в далечината;

да се спуснеш на ски от „Тодорин връх“ към „Василаки“, 
след като до насита си се нагледал на чудната панорама, коя
то се открива от него -— това удоволствие, тези красоти са 
недостъпни за онези, които гледат Пирин отдалече.

М е ч т и  з а  б ъ д е щ е т о

Изглежда, че си имам склонност да мечтая. Но сега мисли
те ми станаха далеч по-палави, отколкото преди, и рядко 
се спирам на въпросите на настоящето. Те ту се връщат в ми
налото на нашия героичен край и то ми се вижда по-понят- 
но и твърде романтично, ту отскачат напред, в бъдещето, кое
то, уверен съм, ще бъде прекрасно. Опитвам се да ги задър
жа, да ги заставя да се поровят в проблемите, които поставя 
нашето сложно и не по-малко героично настояще, да си изяс
ня поведението на някои другари и група хора, да си изясня 
задачите и перспективите за развитието на партизанското 
движение, на революцията. Това не мога да си представя, без 
едновременно да мисля за героичната Червена армия и ней
ните победи, без да свързвам с тях неминуемото разрастване 
на политическата и борческата активност на народа, неминуе
мото активизиране дори и на тези, които сега стигат до про- 
зявки и онемяване, когато отидем в къщите им.

Но ние не сме историци, които да опишат тези събития. 
Не сме и безучастни наблюдатели. Ние сме партия, която се 
бори, която чрез своята организаторска работа, чрез своите 
политически и бойни акции разгръща тази активност, която 
ръководи борбите на народа, революционното движение.

А съвременността поставя пред нас много въпроси, които 
трябва да се решат правилно, за да се стимулира, а не да 
се затормозява изпълнението на задачите но политическото 
активизиране на народа и обединяването на всички честни 
хора, всички патриоти под ръководството на партията.

Това се налага, още повече че поради трудността в свър
зването с ръководствата ние сме принудени да решаваме са
ми. Но дори и да имахме подробни директиви, ние не можем,
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без добре да помислим, правилно да изпълним изискванията 
на тези директиви. Марксизмът-ленинизмът ни учи, че явле
нията както в природата, така и в обществото трябва да се 
разглеждат не изолирано, а в тяхната взаимна връзка и обу
словеност, т. е. нашите действия да разглеждаме и решаваме 
в зависимост от очакваните политически и военни резултати 
при дадена конкретно сложила се обстановка.

Например партизаните като войници в тила на врага са 
длъжни да разстройват неговия тил, да разрушават пътища и 
мостове, да хвърлят в пропастите влакове, да прекъсват теле
графни и телефонни линии, да разрушават електроцентрали, 
мини, предприятия, които работят за германците, да палят 
складове с продукция за тях, всячески да спъват производст
вото. Тук не говоря за разузнаването и унищожаването на 
германските войскови поделения и имущество.

Но правилно ли ще бъде ние да хвърлим влака от гара 
Сарансво за Банско или да разрушим някой мост или тунел, 
за да спрем за известно време движението по тази линия? 
Вярно е, че по тази линия се изнасят дървен материал и тю
тюн, голяма част от който отива направо за германците. По 
нея се снабдява и 39-и пехотен полк. Но главно по тази ли
ния се извършва и снабдяването на непроизводителния раз- 
ложки и неврокопски край с храни и други стоки. Затова от 
такова наше действие фашистката власт твърде малко ще по
страда. Но като не даде на народа полагащите му се дажби 
захар, олио, брашно, ориз, сол и други стоки, ще спечели 
двойно. Хем няма да даде дажбите, хем ще хвърли вината 
за това на партизаните. А какво ще си помислят за нас обик
новените хора, които ние се стремим да спечелим? „Какво 
пречи на партизаните тази линия? Ако искат да пречат на гер
манците, да отидат да хвърлят друга линия, по която те се 
движат, а не да пречат на нас.“ Да не говорим за онези, на 
които е нужно само едно наше необмислено действие, за да 
ревнат срещу нас.

Или пък да вземем електростанцията над Банско. Тя да
ва осветление на Банско, Добринище, Разлог и Баня. Нея 
ние можем да спрем само с един по-голям чук, като изпотро
шим машините и таблата и с малко количество взрив да раз
рушим тръбопровода от резервоара надолу. Но какво 
ще ни даде това? Нищо. Ако изключим амбалажните работил
ници. част от продукцията на които обслужва износа на Бъл
гария за Германия, тук няма нито едно предприятие, което 
работи за германците, та да спънем производството му, като
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го лишим от електроенергия. А от друга страна, лишаваме 
цялото население от електрическо осветление. Тук хората 
някога са се осветявали главно с борина и малко време с газ, 
но сега са свикнали с електричеството и не един път ще ни 
прокълнат и ще кажат: „Защо направиха това? Какво им пре
чеше електростанцията? Само да тормозят хората.“

Затова ние трябва да търсим такива обекти на нашите 
действия, чрез които ще нанасяме голяма вреда на фашистка
та власт и специално на германците, а няма да се засягат ин
тересите на народа, или ако те се засягат чувствително, това 
да може да се оправдае с необходимостта да се воюва срещу 
германците и да се апелира към населението да разбере това 
и съзнателно и то да понесе известни жертви в името на ре
волюцията.

Даже и тогава, когато спъваме производството, ние трябва 
да се съобразяваме с интересите на трудещите се. Голяма част 
от населението в нашия край изкарва прехраната си в гори
те като горски работници и в дървообработването. Ако ние 
изгоним всички горски работници и затрудним прехраната на 
семействата им, няма ли да се скараме с тях? Затова трябва 
да постъпваме по различни начини за спъване на производст
вото и недаване дървен материал на фашистката държава и 
германците, като спъваме извозването на трупите от времен
ните складове надолу чрез саботаж и недопускане да се стро
ят пътища и пр. Понякога ще изгонваме горските работници 
особено в период на усилена селскостопанска работа, от кое
то и те самите са заинтересовани. Ще изпъждаме мобилизира
ните (граждански) групи работници, като им даваме съответни 
бележки. Накрая ще прибягваме и до кибрита, но след като 
трудът на работниците е отчетен и заплатен, след като гор
ските кооперации са получили или ще получат своето.

Можем ли ние например да разстрелваме някого? Без
спорно можем. Какво може да ни попречи да разстреляме напри
мер който и да е от кметовете? Но ще има ли всякога такова 
наше действие положителен ефект, ще се посрещне ли добре 
от народа? Народът много добре посреща нашите действия 
като това, когато другарите Иван Тричков и Георги Йосифов 
Мадолев разстреляха предателите в кръчмата в с. Белица. 
Много добре се посрещна, когато ние унищожихме устроена
та ни от полицията засада в местността „Св. Никола“ и др. 
Безспорно ние ще разстрелваме и кметове, и други, но не само 
за да всяваме ужас. Това винаги трябва да се свързва със 
защитата, която ние сме длъжни да дадем на народа.
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Заслужава да се позамислим и върху въпроса за по-ак
тивното участие на народа в борбата против фашизма.

Народът, трудещите се безспорно с цялата си душа са с 
нас. Това се вижда от случаите, когато отиваме при хората. 
Макар че се страхуват, те ни посрещат добре, подпомагат с 
каквото могат, споделят своята болка, своите трудности. Мал
ки са изключенията, когато хората от народа се обявяват 
против нас. Не става дума за онези, които за 150 лева надни
ца. или за награда, или за да запазят местенцето си, заедно 
е полицията ни преследват — това са лумпенизирани типове, 
измет, мършата на човешкото общество. Става дума за една 
съвсем малка част заблудени прости хора, които не разбират 
собствените си интереси.

От друга страна, в почти всички селища наши добри ята
ци и помагачи станаха и някои заможни, даже богати, но 
честни безпартийни хора, които се ползуват с авторитет сред 
населението.

Това поставя пред нас два важни въпроса.
Първо, да преодолеем известната свитост в организацион

ната работа на партията. Нужно е да се намерят и други фор
ми на работата с народа от страна на легалните другари, за 
да го въвлекат по-активно в борбата. Нужно е и ние, парти
заните, от една страна, да засилим акциите си в защита на 
народа, а също така повече да общуваме с трудещите се, да 
им разясняваме целите на нашата борба и линията на наша
та партия и Отечествения фронт за спасяването на България 
от нова национална катастрофа, да ги ангажираме, макар и 
с малка, но пряка помощ на партизанското движение. Това 
повишава отговорността им и привързаността им към нас.

Второ, нашето движение печели все повече нови привърже
ници, между които и заможни и авторитетни безпартийни 
граждани, които не само ни симпатизират, но и активно ни 
подпомагат. Не е ли това осъществено на практика единст
во на всички хора, на всички патриоти в борбата против фа
шизма, в борбата за спасяване на родината? Но въпреки този 
факт ние не сме решили организационно въпроса за изграж
дането на Отечествения фронт в нашия край. Отечественият 
фронт у нас не може да се изгражда на базата на договаря
нето между ръководствата на бившите партии. Такива тук 
от 1923 година насам не са съществували. Това е една особе
ност за нашия край. Затова тези честни безпартийни граж
дани трябва да бъдат привлечени, да се изградят комитетите 
на Отечествения фронт и вече чрез тях да се ръководят бор-
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бите на народа за осъществяване програмата на Отечестве
ния фронт.

Има и редица други по-големи или по-малки въпроси, 
които чакат нашето решение. И както се вижда, настоящето 
не е така прозаично. Но може би принудителното бездейст
вие, откъснатостта от пряката практическа работа са причина 
мислите ми в повечето случаи само да се плъзгат по тези въ
проси, да отскачат като камък от езерна повърхност, да се 
ровят в бъдещето. Проявих по-голяма склонност да мечтая, 
отколкото да мисля за настоящето.

Но не е лошо и да се помечтае. Още повече че ние не сме 
като тези момичета, които мечтаят да дойде приказният принц. 
Ние мечтаем реалистично, разумно, като си служим с теория
та и се опитваме да осветим това бъдеще, да си отговорим 
на въпросите, които ни вълнуват.

Какво все таки ще бъде това мечтано от най-светлите 
умове за човечеството бъдеще? Бъдеще, за което се борим и стра
даме, за което десетки хиляди свидни синове и дъщери на 
нашия народ не пожалиха и живота си, за което в изстрада
ла Испания се събраха доблестните синове на народите от 
цял свят, за което гине в затворите и концентрационните 
лагери цветът на човечеството, за което чудесните съветски 
хора — червеноармейците гинат, но обезкървяват и гонят 
от своята страна фашисткия звяр. Фактът, че това бъдеще е 
толкова скъпо заплатено, сам по себе си говори, че то ще бъде 
прекрасно.

От теорията и от това, което е направено в Съветския 
съюз, ние знаем, че ще построим социалистическо общество, 
общество без класи, без експлоататори и експлоатирани, в 
което всеки ще работи според възможностите си и ще полу
чава според труда си, а при комунизма — според нуждите си, 
а не според капиталите си.

При социализма, както е казано още в Комунистическия 
манифест, ще се отприщят производителните сили на общест
вото, ще се създадат гигантски производителни сили и съот
ветно изобилие от материални блага. Ще изчезнат бедността, 
гладът и тревогата за утрешния ден.

Това ще стане по план, основан на научно предвиждане. 
Непрекъснато ще се изграждат различни заводи. Ще се разра
ботят недрата, които крият неподозирани от нас досега бо
гатства. Ще се построят мощни електроцентрали, които да 
дават енергия за заводите. Земята ще бъде колективизирана 
и ще се обработва културно, с трактори и други машини.
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включително и самолети. Страната ще бъде опасана с далеко
проводи, чудесни пътища и аеродруми, с напоителни кана
ли. И колко бледа ще остане твърде засилената картина, на
рисувана от Вазов в стихотворението му „Отечество“. Наша
та страна ще стане китна и богата. Тя ще бъде един от бисе
рите на света.

В тези условия животът съвсем ще се измени. Ще се по
виши не само възможността, но и необходимостта от повече 
знания и умение, от повече култура на всеки член на общест
вото. В борбата за построяването на това бъдеще, в борбата 
за изменение на природата, ще се изменя и сам човекът. Той 
ще става все по-умен, по-способен и по-културен, ще става 
по-добър и по-добър.

На базата на това развитие, на базата на изобилието от 
блага, на тази осигуреност ще изчезне уплахата у хората за 
утрешния ден. Ще останат без почва лакомията и егоизмът в 
грубия смисъл на думата — стремежът да натрупат за чер
ни дни, да вземат повече. Ще изчезнат кражбата, лъжата, ли
цемерието, двуличнето и завистта и всички тези опустоша
ващи душата на човека явления. Хората ще се обичат като 
братя.

Думата човек ще зазвучи наистина гордо. Той ще въз
пита в себе си високи нравствени добродетели. И най-важна
та черта в целия комплекс добродетели според мене ще бъде 
труд за другите, за обществото. В щастието на другите, за 
което човекът със своя неуморен труд е допринесъл, той ще 
изпита най-голямо удовлетворение, най-висше щастие.

Ще изчезне националната вражда. Нито Дунав, нито Ро
допите, Беласица или Странджа, нито даже Егея, а още по- 
малко Осогово и Огражден ще бъдат охранявани граници 
между народите. Съседните народи ще живеят в мир и ще си 
сътрудничат. Ще се осъществяват на дело думите на Гоце 
Делчев: „Аз разбирам света като поле за културно съревно
вание между народите.“ И аз, който не един път съм се из
качвал на „Елтепе“, за да видя Егейско море, виждал съм си
луета на Олимп и Шар планина, свободно ще се изкача на 
тях, на трона на Зевс, ще се удивлявам на паметниците на 
древна Елада, ще се подлагам на ласките на водите на Егея 
и ще предложа на гръцките си другари нашата планинска 
прохлада, неземните красоти на Пирин — трона на сла
вянския гръмотворец Перун.

Семейството ще бъде истинско семейство. То винаги ще 
се създава по любов, а не по сметка. Жената ще бъде равно-
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правна в труда и в обществения живот. Икономическата за
висимост и принуда няма да съществуват и здравината на се
мейството ще се гради на взаимно разбирателство и уважение.

Всеки ще си избира другар или другарка по свой вкус, 
съгласно своите предпочитания. Аз например, макар и стар 
ерген, също имам свои предпочитания. Бъдещата ми другар
ка може да бъде черноока или руса, повече или по-малко кра
сива, но непременно такава, която е взела участие в борбата. 
Тя сега може би пише позиви, плете пуловери за партизани
те, стяга раница и пушка сама да стане партизанка или чез
не във фашисткия затвор. Но тя ще бъде една от тях.

Имам си и своя, така да се каже, професионална мечта. 
Аз виждам в бъдещето водите на всички реки, вливащи се в 
Струма и Места, захванати от хидросъоръженията, започващи 
от Пиринските и Рилските езера, и впрегнати в система от 
електростанции, които дават осветление и промишлен ток не 
само за нашия край, но и за другаде. Улавяйки пролетните 
и дъждовните води, тези хидросъоръжения регулират тече
нието на реките и предотвратяват наводненията. По такъв 
начин ще се оползотворят всички пустеещи досега земи око
ло тези реки. През лятото по система от подземни и надземни 
канали събраната вода ще се отправя към всички по-значи
телни площи обработваема земя и ще ги превърне в цветущи 
градини.

За бъдещия човек това са може би примитивни мечти. Но 
аз мечтая след победата да посветя живота си на изпълнение
то на този проект, на това грандиозно дело. И ако това се 
осъществи, друга награда не ми трябва.

Но не е ли това егоизъм? Мечтая аз да осъществя 
това дело, аз да изпитам радостта от това, че съм дал на хора
та нещо. Ами другите? Ако и те мечтаят не просто да участву
ват, а да застанат на моето място?

Значи, новите условия могат да породят нов егоизъм, 
нова лакомия — всеки да даде повече на другите, на обще
ството и с това да получи по-пълно удовлетворение, да из
живее по-голямо щастие.

Но нека! Такъв егоизъм, който създава блага за общест
вото, надявам се, няма да бъде лош.

Борейки се за победата на социалистическата револю
ция, за това бъдеще и готвейки се за него, макар и в мечти
те си, аз вече изживявам това щастие.
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М а й к и

Минали бяха само няколко дни, слкакто бях настанен на 
скалата. Една сутрин усетих някакъв шум в падината под 
мене. По инстинкт се хванах за пушката, заоглеждах внима
телно наоколо и видях, че на една от пролуките на отсрещния 
скален гребен, който опасваше падинката, на около двадесет 
метра от мене, се показа сърна. Тя стоеше изправена и с го
лемите си изплашени очи гледаше право в мене.

Без да помръдна, и аз гледах в нея. Помислих си, че тя 
само е усетила нещо по миризмата, но навярно не. ме е видя
ла и не е разбрала, че е човек.

Сърната стоя като вцепенена около половин минута. След 
това бързо се скри зад хребетчето и пс шума на стъпките й 
разбрах, че отиде надясно, нагоре. Но още не бях успял да 
се помръдна, след около десетина секунди тя отново се по
каза на друга пролука и пак гледаше в мене.

„Какво е това? — съобразявах аз, още когато я видях 
за първи път. — Защо сърната прави така?“ Но повторно
то й появяване ме накара да си припомня един разказ от рус
ката читанка и веднага си рекох: „Тя навярно има наблизо 
малко.“

Поогледах падината. И наистина. В долния край на па
дината, на около 25—30 метра от мене, едно съвсем малко 
сърненце протягаше шия и несръчно се опитваше да си от
късне листенце. Крачетата му бяха тънички и неустойчиви. 
Телцето му също беше тъничко и изпъстрено с жълти петна. 
То изглеждаше като набучено на клечки. Разкривявайки и 
подгъвайки крачетата си, то бавно заслиза надолу.

„Значи, затова майката отвлича вниманието ми в друга 
посока и не се бои, че самата тя ще стане жертва“ — заклю
чих аз и продължих да гледам, без да се помръдна, за да не 
подплаша сърненцето. Впрочем, то едва ли още можеше да 
се плаши.

След малко чух как сърната се спусна зад хребетчето. В 
долния край на скалите тя отново се показа, посрещна и из
веде рожбата си.

На върха на една кичеста елха недалече от скалата ор
лица беше свила гнездо и излюпила орлета.

Нейното съседство беше добре дошло за мене, тъй като
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миризмата от раните ми и от леговището ми не бе единствена
та. Орлицата храни орлетата с месо, остатъците от което бър
зо се вмирисват. Пък и самите орлета са наблъскани в гнез
дото едно в друго и докато са голи, се спарват и миришат от
вратително. Така че и да минеше опитен и с развито обоня
ние човек, дори и да водеше куче, което когато надуши ми
ризма от човек, подига нос, нямаше да му направи впечат
ление.

Всички от Проювата къща знаеха тези орлета и искаха 
да ги унищожат, защото те ще им грабнат кокошките. И мом
четата Апостол и Васил се бяха опитвали да направят това. 
Но те се бояха, защото щом се докоснеха до дървото, на кое
то беше гнездото, орлицата като самолет пикираше и връх
литаше върху нападателите.

Допускайки, че орлицата ги е видяла, защото е била на
близо, момчетата решили да я издебнат, когато отлети далеч, 
и да се качат и унищожат орлетата. За да наблюдават и съ
общават накъде е отлетяла тя, те се разставили така: Апостол 
останал долу, но откъм гостунската страна, та хем да е бли
зо до орлетата, хем да може да наблюдава и приема сигнали
те. Васил се изкачил на отсрещната височина, а братовчед 
им — някъде по-нагоре.

Орлицата излетяла, покръжила малко над Матандере 
и поела нагоре, чак към Могилата — на повече от два ки
лометра от гнездото. Момчетата съобщили това на Апостол. Той 
бързо отишъл към дървото. Но щом се покатерил на него, 
тя веднага долетяла. Какъв усет имаше тази орлица или пък 
и през клоните виждаше толкова отдалеч, та само щом се 
опряха на това дърво, веднага долиташе, готова да се бие.

Това наложи момчетата да използуват ловната пушка 
на брат им Михалко. Дразнейки я с допиране и покатерване 
по дървото, те я заставили да обикаля, без да се пази, и я 
убили. Чак тогава станало възможно да бъдат взети и уни
щожени орлетата.

Тези случаи ме трогнаха. Прехвърлих в паметта си мно- 
гото случаи, когато майка ми, без да жали себе си, е защи
тавала нас, и още повече почнах да уважавам майките.
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Отново на крака

Раните ми бързо заздравяха. Заздравя и костта. Желанието 
ми по-скоро да стана на крака ме подтикваше отначало да 
свивам и разпускам крака, а след това да се изправям и да 
стъпвам на него. За целта от една млада суха белаковичка 
си направих чудесна и лека патерица.

Към края на юли един път, подпирайки се на па
терицата и пушката, излязох по цепнатината на скалата от
горе. Това беше най-равното място — гола площадка около 
двайсет квадратни метра. Започнах да се упражнявам да хо
дя с патерица, като същевременно леко се опирах и на счу
пения крак. За да изпробвам здравината на крака и устой
чивостта си, заставах на място и дигах патерицата нагоре. 
С всяко следващо движение увереността ми растеше.

Михалко, който идвал да ми донесе вечеря, ме забеля
зал, когато съм излизал отгоре, но се спотаил да види какво 
ще правя. Той решил да изчака сам да се върна в леглото. 
След това дойде и с грейнало от радост лице ми разказа как 
ме е наблюдавал и как съм изглеждал. Добрият ми приятел 
Михалко се радваше заедно с мене.

* # *

На другия ден сутринта си дойде Димитър Зотев. Заедно с 
него вече излизах и по-далеч и полека-лека започнах да 
ходя, макар и бавно, но по-уверено и по стръмните пътеки. 
Затова решихме да свършим една полезна работа — да оти
дем в мандрата на Димитър Пепелянков от с. Гостун, та хем 
да се запасим с малко храна и да не сме вече само на гърба 
на семейството на бай Никола, хем да спасим на хората мас
лото, което им е определено като наряд.

В този край селяните, които имаха малко овце, ги дава
ха на друг овчар да ги пасе. Той получаваше за това запла
та. Но овчарят беше задължен да даде на собствениците 
им по едно ведро мляко или съответствуващо на него коли
чество млечни продукти за всяка дойна овца. В периода, ко
гато се доят овцете, едно голямо стадо или няколко по-мал
ки се събират и образуват мандра. Разбира се, това съв
сем не отговаря на понятието мандра, където се прави голямо 
количество кашкавал и сирене. Тук се правеше само масло,
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извара и рядко сирене, или бито сирене, и по ред продукция
та се даваше на собствениците на овцете по определените норми.

В мандрата имаше много хора от село Гостун — мъже, 
жени и деца, дошли да получат полагащите им се млечни про
дукти. За да не ме видят с патерица, аз я скрих в гората и 
бавно и внимателно се приближих, подпирайки се от време 
на време на пушката.

Въпреки че за пръв път отивахме така официално мри 
гостунци, хората ни посрещнаха добре и спокойно. Обясних 
им накратко целите на нашата борба, смисъла на указания
та на партията и Отечествения фронт — „нито зърно храни, 
нито грам вълна, мляко и пр. на фашистката власт, на гер
манците!“ — и ги подканих да не изпълняват определените 
им наряди жито, мляко, масло, добитък за месо, да крият всич
ко за себе си и за своите деца, да не откарват доброволно 
определените им наряди продукти и добитък, да казват: 
„Страх ни е да дадем, защото ще ни изтрепят партизаните. 
Елате сами да вземете.“ А ние пък ще се разправяме с тези, 
които вземат насила от населението.

За да не разберат децата и да се изпуснат някъде, обя
вих, че ние вземаме цялата продукция на мандрата. Дадох 
и бележка на Димитър Пепелянков, в която написах коли
чеството, съответствуващо на определения наряд на всички 
овце. А всъщност взехме по два килограма нетопено масло 
и извара.

Разбирайки, че това се прави в техен интерес, хората още 
там изказаха одобрението си, нагостиха ни добре и ни дадоха 
хляба, който носеха за себе си.

Синът на Димитър Пепелянков — Борис, около десет
годишно момченце, не сваляше очи от нас. Когато ни пока
ниха да ядем, то забеляза, че аз несръчно свивам крака си, 
и веднага донесе и ми подложи един голям бъкел за вода да 
седна. Взех детето при себе си. То полипа пушката, паласки
те и пистолета и беше много щастливо.

Разделихме се радушно с всички и особено с бай Дими
тър и Борис, които бяхме спечелили не само като приятели, 
но и като ятаци.

На другия ден Димитър Пепелянков вместо масло и си
рене представил на фашистката власт нашата бележка, че 
сме взели цялата продукция и той няма какво да даде на хо
рата, за да изпълнят определените им наряди.

На другия ден по пътеката от „Вищерица“ на нас се на
тъкна Петър Боков от Чепино, който беше служител (дома-
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кин) в кооперативното дървообработващо предприятие. Бях 
слушал за него, че е добър наш другар, но още не бях го 
виждал. Поисках му да ни донесе хляб и пастърма. Той до
несе не само това, но и други неща. Така ние се запасихме 
с храна за пет-шест дни.

Реших отново да изпратя Димитър Зотев към Белица да 
търси връзка с отряда. Дадох му по-голямата част от храни
те и му казах, че може да се бави колкото е необходимо, но 
на всяка цена да намери връзка. Договорихме се и къде да 
се чакаме.

Изгонване 
на смоларите

Васил Грамбелов ми каза, че в един горски участък наблизо 
помаци и работници с'.' другаде, добиват смола, като похабя
ват чудесни още млади белаковици. Решихме да отидем и да ги 
изгоним.

Още щом стигнахме в долния край на участъка, почнах 
да се възмущавам. Гората общо беше израснала високо и по
неже е била гъста, дърветата имаха клони само на върха. 
Средната им дебелина беше около 30—40 см в диаметър и 
всички бяха нарязани от две страни с наклонени улейчета, 
за да се стича по тях смола в специални глинени саксийки.

Гледай какви белаковици! Като невести — не можей
ки да измисля друго по-хубаво сравнение, обръщах внима
нието на Грамбелов. — Как не им е жал да ги осакатяват. 
Та те именно сега дават най-голям приръст.

— Ама сега дават и най-много смола. След това ще ги 
нарежат и от другите две страни, ще вземат смолата и ще ги 
отсекат. Това място ще стане като турска глава1, всичко ще 
се изсече — рече той.

Продължавайки бавно нагоре, ние говорехме за това вар
варско изсичане на горите, че няма да остане дърво да се под
слоним под него от дъжд и пр.

След малко видяхме смоларите и по един скрит подстъп 
ги доближихме. Грамбелов се закри зад едни дървета, а аз 
отидох при тях. Обясних им, че смолата отива за Германия

1 Турска глава — стригана с машинка отгоре.
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и със. своя труд те помагат на хитлеристите да водят война
та против Съветския съюз, че всички са длъжни да понесат 
известни жертви в борбата против фашистката власт. Те се 
съгласиха да напуснат работата. Дадох им бележка, че парти
заните са ги изгонили, с която да се оправдаят.

Те ми казаха къде е събрана приетата им вече смола и 
си отидоха. Ние с Грамбелов отидохме при смолата, пораз- 
хвърлихме я и я изгорихме.

Вечерта Грамбелов си замина за Елешница.

Нов верен другар

Още рано на другия ден излязох чак до билото, където ня
кога са били гостунскнте ниви. Пресякох пътеката за Вище- 
рица и повървях още малко по безлюдното било, което на 
отделни петна беше обрасло с гъста като лен белакова гора. 
Тъй като пътеката беше още близко, вървях все покрай го
лямата гора и наблюдавах внимателно.

И както вървях, видях едно ловно куче. То стоеше на 
края на голямата гора, от другата страна на изоставените 
ниви, и гледаше към мене. Помислих си, че такова куче ще 
ми е нужно за маскировка, защото още се движа пове- 
чето денем и по път. Ако водя със себе си куче и някой ме 
види отдалеч, мога да се скрия в гората, за да избягна сре
щата с него, и това няма да буди подозрение. Ще помислят, 
че съм ловец-бракониер и затова се крия. Едва ли някой ще 
се сети, че така може да се движи партизанин.

След като понаблгодавах известно време и се убедих, че 
наоколо няма хора, реших да хвана кучето и да го отведа 
със себе си. Използувайки умението си да се отнасям добре 
с кучетата, аз го приласках. То доверчиво ми се подчини и 
даде да го вържа с каиша си, а след това тръгна, без да се 
дърпа. Отведох го на скалата.

Обяда разделих с новия си другар. Учуди ме фактът, че 
то яде нито лакомо, нито много. Значи, не беше гладно и не 
от глад ми се беше подчинило. Погалих гологлавата и уверен, 
че няма да избяга, го отвързах. То тръгна по цепнатината, 
излезе нагоре и не се върна.
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Надвечер^излязох отгоре да изчакам Михалко, който по 
това време идваше с вечерята. Но след като се поразкърших 
и поразтъиках, видях в самото начало на падинката десети
на зрели ягоди. Спуснах се да ги откъсна.

— Хрррр — чух кучешко ръмжене и повдигнах глава.
На десетина крачки над мене в гъстите стебла от черве

ни боровинки лежеше кучето и гледаше ту в мене, ту надо
лу по билото. Излязох един метър на но-високо и видях, че 
отдолу идваше Михалко. Кучето сложи глава върху предни
те си лапи и отново се сля със земята.

Без да отиваме към моето легло, с Михалко си споделих
ме наученото. Похвалих му се с успехите в ходенето и с но
вия си другар, като му казах с каква цел съм взел това куче 
и че то веднага е свикнало с мене и както вижда, не е върза
но и не само че не избяга, но вече ме пази и дори ме преду
преди за неговото идване.

— Кой знае какъв ли коматар е — със смях рече Михал
ко и съвсем снизходително се отнесе към моето хрумване.

Когато Михалко си тръгваше, казах му, че утре ще из
карам деня при чешмичката срещу гатера. „Искам да погле
дам, да послушам хората, да почувствувам настроението им“ 
— рекох аз и го помолих да провери дали Васил Грамбелов 
си е дошъл и да му каже да дойде при мене. Ако пък се вър
не утре, да дойде при чешмичката.

Спед като Михалко си отиде, повиках кучето, дадох му 
хляб и сам вечерях. Поседях отгоре още малко. След това 
погалих кучето по главата и тръгнах към леглото си. То дой
де с мене, така да се каже, изпрати ме и веднага отново се 
върна на поста си.

На разсъмване на другия ден се замаскирах сред младия 
подраст на около двадесет метра от чешмичката. Кучето за
обиколи наоколо, избра си място на десетина метра от мене, 
над пътечката, която идваше към чешмичката.

Долу хората се движеха, подвикваха си и даже някои 
запяваха така, както и преди. Като че ли нищо особено не ста
ваше по света и около тях, нищо не достигаше до тях. Мно
зина от тези хора ми бяха познати. Те не бяха лоши и ако 
се срещнех с тях, нямаше да бягат от мене.

По едно време отдолу се показа човек. Той явно идеше 
да си налее вода. Мина ми през ума да проследя поведението 
на кучето. Погледнах и към човека, и към кучето. То лежеше 
с глава върху предните си лапи, натегнато като струна и гле
даше непрекъснато в него, но не помръдна, докато той наля
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вода и си отиде. Показа се втори човек. Сега пък се престо
рих, че не го виждам. Веднага щом той стъпи на пътечката и 
стана ясно, че ще дойде към нас, кучето сдържано изръмжа. 
Подигнах глава и погледнах към човека. То веднага стихна, 
остана като заковано и не го изпускаше от погледа си.

След малко се чу гласът на В. Грамбелов. Той отговаря
ше на някого, че му се припило от тази вода и рекъл да дой
де да си налее. Реших да изпитам докрай кучето, което ме 
учудваше не само с това, че не допускаше някой незабеляза
но да се приближи до мене, но и с това, че като че ли раз
бираше, че не бива с лая си да ме издаде. Затова реших да се 
правя, че съм заспал.

— Хррр — предупреди кучето, още щом Грамбелов стъ
пи на пътечката. Но аз се правех, че нс виждам и не чувам, 
като същевременно наблюдавах кучето.

— Хррр. . . Хррр — нервничеше то, но аз пак „не виж
дах“.

— Хррр. . . Хррр. . . Хррр. . . — цялото настръхнало, 
готово да скочи, едва се сдържаше да не лавне то и буквално 
се тресеше от напрежение.

„Стига“— рекох си аз и погледнах. То отново се закова и не 
помръдна, даже когато Грамбелов се отзова на повикването 
ми и дойде при мене. То само го гледаше и беше готово по мой 
знак да скочи.

С Грамбелов разговаряхме около двадесет минути, но 
той нито видя кучето, нито беше чул ръмженето му. Значи, 
то издържа изпита си не само като предан, но и като умен 
другар.

Отново тревоги

За провала в рейсовата организация в Банско и за станали
те арести сведенията ми бяха оскъдни. Наскоро другарите 
ми намекнаха, че има вероятност да е провален и брат ми 
Христо и сега неговата съдба ме тревожеше. През есента на 
1942 година той завърши гимназия и преждевременно го по
викаха войник в 39-и пехотен полк в Неврокоп. Пред мене 
и пред Рачев той просто се разплака и молеше да го вземем 
с нас. Ние обаче не се съгласихме и го изпратихме със зада-
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ча да работи сред войниците и да създаде войнишки комитет 
в полка. Л сега? Явно е, че е в опасност и трябва да му по
могна. Затова изпратих В. Грамбелов в Банско чрез дядо 
Лазар да научи нещо за положението на брат ми и отново да 
потърси връзка с отряда.

Той изпълнил поставената му задача, но дядо Лазар му 
беше казал, че отрядът не сее мяркал към Банско и засега 
връзка няма. А за брат ми казал, че си е бил в отпуск и че 
също е търсил отряда, но къде е сега, не знаел. Съобщил и 
това, че около домовете на нашите другари и ятаци често има
ло засади.

Това ме разтревожи още повече и реших, че трябва час 
по-скоро да отида в Банско. И понеже Митрето (Дим. Зотев) 
още не беше се върнал, тръгнах сам. Поръчах на Грамбелов 
да съобщят на Пенко Тихов, който работеше в Банско, след 
два дни вечерта да се разхожда по шосето за Добринище и 
да влезе в параклиса „Св. Петър“, където трябваше да се сре
щнем. Дадох и съответни пароли.

Още същата вечер бай Никола Проюз ме качи на коня 
и ме изкара до превала „Капията“, за да не се изморя много 
отведнъж. Така вече окончателно напуснах „болницата“ и 
тръгнах да ходя по селата. Това беше към 12—13 август.

Първата нощ изминах леко пътя от Капията до местно
стта „Юваница“ — около два км. Тук преденувах и се сре
щнах с Петър Матев, който нарочно беше тръгнал за дърво
обработващото предприятие на кооперацията в Матандере. 
С него се договорихме за по-нататъшната му работа и създа
ването чрез магазина на известни запаси за нас от храни, 
гуменици и пр.

Вечерта слязох в селото и се срещнах с лесничея Кирил 
Попов до самото лесничейство. Наред с останалите въпроси с 
него обсъдихме как да не допуснем да се извози дървеният 
материал, който е складиран на временните складове. Той 
доложи, че е изпълнил по-раншното си обещание и е разход
вал всички средства за разширяване и подобряване на пътя 
от Елешница до Баните, за да не могат да работят други
те пътища до временните складове.

След това се срещнах с Костадин Бандев. Той ми каза, 
че Димитър Зотев се е обаждал в махала Краище в къщата 
на Георги Неделчев и че се очаква всеки момент да дойде. 
Разказа ми също как едно магаре в гробищата в с. Белица 
попаднало на засада. Полицаите открили огън с автомати,
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пушки и го убили. Той ми предаде и бръснарските принад
лежности, които му бях поръчал да купи.

С надежда, че може да дойде Димитър Зотев и да го взе
ма със себе си, останах да денувам в младата горичка на стръм
ния бряг на Несврътинско дере, точно срещу лесни
чейството.

През деня малки деца, тръгнали да берат цветя, дойдо
ха право към мене. Покрих се с платнището, за да не ме ви* 
дят в този вид — дрипав и необръснат. Но те се изплашиха 
и побягнаха. Исках да ги успокоя, приседнах и се обадих: 
„Не бойте се, деца!“ Но едно от тях, като се обърна и видя 
брадатото ми лице, изплаши се още повече, изписка и избя
га. Обадиха се с успокоителни възгласи и хората от двора 
на лесничейството. Повече не биваше да оставам тук. Затова 
пропълзях около 20—30 метра до една падинка, слязох във 
водата на Несврътинско дере и тръгнах по него. Преди да 
напусна дерето, се обръснах, та ако някой ме видеше, в ни
какъв случай да не приличам на този брадат чичко, когото 
са видели децата, и поех по пътеката към Краище.

Преходът до Банско около 15 км за една нощ ми се видя 
твърде голям. Беше почти съмнало, когато навлязох в поле
то. А трябваше да бъда колкото се може по-близо, за да оти
да своевременно на определената от мене среща. Затова по
вървях още малко през царевицата и легнах да почивам.

Вечерта беше светла. Внимателно се придвижих към 
шосето. Точно срещу параклиса „Св. Петър“, на грамадата, 
която ограждаше нивата отгоре, имаше голям шипков храст. 
Седнах в сянката на шипката и зачаках.

Но беда. В параклиса влязоха двама млади. Те явно бяха 
влюбени и не бързаха да излязат.

В това време Пенко Тихов два пъти премина по шосето 
напред и назад и нарочно говореше с другаря си високо, за 
да го чуя и му се обадя. Но аз не можех да се изместя от сян
ката, защото влюбените бяха на пет крачки от мене и щяха 
да ме видят. А полицейският час не позволи на П. Тихов да 
се разхожда повече по шосето. Наложи се сам да вляза в ня
кой от ятаците. Реших да отида у дядо Ланко. Затова скрих 
пушката и патерицата в царевицата, а раницата окачих на 
една слива, за да не би някое куче да я разкъса и да ми изя
де храната.

Пресякох шосето и по средата на нивите и ливадите съв-
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сем внимателно стигнах на около 20 метра от ъгъла на гра
дината на дядо Коце Петелов, където често е имало засада.

В продължение на около 15 минути стоях неподвижен, ог
леждах сей се ослушвах и след като се убедих, че тук няма за
сада, внимателно се ирекачих през оградата.

Но изведнъж откъм ореха в дъното на градината чух шум, 
подобен на този, когато се разместват седнали хора. Инстинктив
но залегнах. Ясно беше, че там има засада. Това беше най- 
удобното масто за преминаване в дядо Ланковата градина и от 
север, и от изток, откъдето идвах аз.

В дясната си ръка държех граната, като със зъби момен
тално измъкнах халката с предпазителя, а в лявата — 
пистолета. Разположението на засадата беше такова, че мо
жех да ги унищожа само с една граната. И ако това беше дру
гаде, не бих се поколебал нито секунда. Но тук щях да по
ставя под удар най-малко две яташки семейства — на дядо 
Ланко и на дядо Коце, защото щеше да е ясно къде съм оти
вал.

Градината представляваше триъгълник с дължина не 
повече от 30 метра. От южната страна тя беше заградена с 
постройки; от север и североизток — с каменна грамада и 
на нея висока ограда от хоризонтално сложени дъски; от за
пад — с висока ограда от широки изправени дъски. Източ
ната половина беше посадена с пипер, праз, зеле и други зе
ленчуци, а западната част — с фасул ма пръти.

Още през пролетта, оценявайки, че ако някога се усъм
нят в дядо Лаико и поставят засада, тя ще бъде именно под 
ореха, предварително бях изкъртил и закрепил две дъски на 
различни места от оградата на дядо Ланко и бях разчистил 
около тях, та да може безшумно да се минава оттам.

Целият превърнал се в слух, стремейки се дори с диша
нето си да не предизвикам шум, трескаво съобразявах какво 
да правя. Връщането назад и прекачването отново през огра
дата беше невъзможно или най-малкото крайно рисковано. 
Мълчах. Мълчеше и засадата.

По едно време някой от засадата проговори по бански 
„Това требува да беше котка“ и отново се размърдаха. „Вре
ме е — помислих си аз, — ясно е, че не са ме видели, а са
мо са чули как съм драснал по дъската или съм шумнал, сли
зайки от оградата в буренака. Вниманието им намаля. Пък 
и сега не те мене, а аз тях зная и виждам и мога да ги изнена
дам.“ Реших: без да ги изпускам от погледа си, да пропълзя 
по южния край на градината, в сянката на сградите и за-
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обикаляйки ги на 20—25 метра, да мина през извадената дъска 
на оградата.

Готов всеки миг да ги унищожа при нужда, започнах да 
препълзявам. Отначало между нас беше само пипер, над кой
то, макар и маскирани в края на фасула, се виждаха силуе
тите на двама седнали мъже. По това, как се обръщаха да си 
шепнат, се чувствуваше, че до тях има и трети човек. Не 
снемайки очи от тях когато се помръдваха, аз се привлачвах 
половин метър напред и отново се заковавах. Започнеха ли 
да си шепнат, пак се плъзгах напред и щом разберях, че ще 
спрат, отново застивах, вкаквото и положение да се намирах. 
Така малко по малко стигнах до фасула и вече полуизпра- 
вен, по-лесно се придвижих и през откованата дъска, а после 
през градината па дядо Ланко се озовах в неговия обор. Там 
отново поставих предпазителя на гранатата, прибрах я в ка
лъфчето и излязох на двора.

Дядо Ланко, който случайно беше на двора, ме погледна 
изплашено и рече:

— Лееле. Ка си минал бе, като под Глуовия орех вся
кога има засада!

— Каква засада? Няма засада — за да не го изпла
ша, скрих аз.

— Ти точно откъде мина?
— Под ореха.
— Ама как, как бе да няма засада, като всяка вечер са

там?
— Е нямаше. Иначе щях да ги видя.
— Трябва още да не са отишли, а там всяка вечер има 

засада — гласно разсъждаваше той.
Дядо Ланко ме информира подробно за положението в 

Банско. Каза ми, че брат ми Христо си бил в отпуск. Поло
жението му в казармата било тежко. По всичко изглеждало, 
че знаят за работата му с младежите в Банско, но го държали, 
може би за да направят и други разкрития. Често го прово
кирали. През време на занятия един път му дали да носи тор
ба с патрони, навярно за да го измамят да побегне с тях или 
си открадне, като същевременно взели мерки да го хванат. 
Изпращали му разни мекерета да го подвеждат и пр. Той уси
лено търсил връзка с отряда и молел за разрешение да из
бяга. „Те са ме пратили. Те са ми поставили задачи. Те тря
бва да ми разрешат. Без тяхно разрешение не може“ — го
ворел той и грнзел ноктите си от притеснение. Около една
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седмица спал у дядо Лаико и чакал връзка с нас и преди 
няколко дни си заминал в полка.

— Как не съм знаел да дойда една седмица по-рано или 
да изпратя човек! — тюхках се аз.

С дядо Ланко се договорихме синът му Владо, който бе
ше ученик в Неврокоп, да отиде още отсега уж да си търси 
квартира. Там да се срещне с брат ми и да му каже, първо, 
че му се разрешава, и, второ, при нужда и възможност да оти
де при дядо Ланко, а той да намери начин да го укрива, до- 
като ние дойдем.

Бързах да се върна. Зрееше у мене и друг план — да 
използувам и другарите от Елешница, да изпратя някои от 
тях за брат ми чак в Неврокоп.

Поръчах на дядо Ланко да каже на дядо Лазар Сме- 
дарчин да направи всичко, но да ме свърже в най-скоро вре
ме с отряда и си тръгнах.

— Няма да излизаш през градината — предупреди дядо 
Ланко.

— Добре. Ще изляза по улицата — съгласих се аз.
В този момент по улицата минаваше двойка от мобили

зирани местни въоръжени хора. Та отминаха надолу и кога- 
то се закриха, свих по улицата вляво и през дворове и гра
дини излязох извън града. Взех си раницата, пушката и па
терицата и тъй като нощта преваляше, забързах към Еле
шница.

Среща 
с чепинци

— Добре, че дойде. Иначе утре аз щях да дойда да те търся 
в Банско — заговори В. Грамбелов още с влизането ми 
у тях. — В Матандере са дошли другари от Баташкия 
отряд и искат да се срещнат стебе.

Зарадвах се много и му казах, че щом се стъмни, ще тръг
на и други ден сутринта съм там. Уточнихме се кога и той 
да дойде в Матандере и как да се срещнем. Казах му също 
да извика Костадин Бандев да се видим и да заредят рани
цата ми с хляб и сланина,за да мога да нахраня другарите.
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Бандев ми каза, че Митрето не се е обаждал в Елешни
ца, навярно е отишъл направо горе и ще ме чака на уговоре
ното място.

Споделих и с Бандев тревогата си за брата. Двамата об
мислихме кой от нашите другари може най-невинно да отиде 
в полка да съобщи на брата да избяга и го доведе при нас.

— Издири на всяка цена такъв другар и веднага го до
веди при мене — настоях аз.

Понеже бях много уморен, легнах и спах до вечерта. А 
след това с възстановени сили за една нощ спокойно пристиг
нах в Матандере, като по пътя вече строших и хвърлих и 
патерицата. Още преди да съмне, отидох при Михалко, кой
то ми каза кои са дошли и къде ще ме чакат. След това оти
дох на уреченото място за среща с Митрето. Той беше там. 
Вече по светло с него тръгнахме през гората към мястото 
за среща с другарите.

В гората на 200—300 метра от Проювите къщи ни чакаха 
трима души. По усмивката му още отдалеч познах Манол 
Велев от с. Скребатно, Неврокопско. С него ние бяхме съ
ученици в педагогическото училище в Неврокоп. Той беше 
един клас след мене, но Оеше в групата прогресивни учени
ци и се знаехме добре. Нисък, набит, той като че ли не беше 
почувствувал още глада и трудностите на партизанския жи
вот и пращеше от сила. Беше въоръжен с германски автомат 
и той така му прилягаше, като че ли се»беше родил с него.

Другият беше Георги Дерлоков от с. Елешница. Той се 
беше изселил в Чепино, но понякога идвал в Елешница и 
наистина го бях виждал, но не знаех кой е.

Третият беше Атанас Семерджиев (Цветан) от Чепино. 
Той беше станал партизанин като ученик и едва ли имаше 
19—20 години. Висок и много слаб, той ме накара да си спом
ня една пиеска, гледана още в детство — „Коларят на смърт
та“ — и го свързахс този образ. „Какво са направили гладът 
и несгодите с този млад момък, така са го изпили, че изглежда 
не само слаб, но и страшен“ — помислих с тревога за него 
аз. Но макар и дълбоко хлътнали в добре очертаните кухи
ни, очите му излъчваха бодрост и увереност. По всичко ли
чеше, че беше умен, добър, енергичен и смел момък. Това ми 
впечатление при следващите разговори все повече и повече 
се утвърждаваше. Нищо не убягна от зоркия му поглед. По 
всички въпроси, по които разговаряхме, той имаше свое, и 
то добре обосновано мнение. И въпреки че беше единственият
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съвсем непознат за мене другар и с] голяма разлика в годи
ните, стана ми най-симпатичен.

Ясно беше, че другарите бяха гладували много, и първо
то задължение, което почувствувах като хазаин, беше да на
правя всичко тези другари да се посъвземат. В същото вре
ме помислих, че може да им стане лошо, ако се наядат на 
един път, затова реших поне първия ден да ги храня всеки 
два часа, но по малко. Извадих от раницата един домашен 
ръжен хляб и сланина и всекиму отрязах по едно парче по 
около 100—150 грама хляб и 50—60 грама сланина. След два ча
са дойде време за обяд и повторих същото. След други два 
часа отново почнах да режа и прегладнелите другари с готов
ност се отзоваха на поканата. Даже Атанас Семерджиев с 
радост каза на Манол: „Зер пак ще ядем!“

С тези другари бяхме заедно всичко три дни. Те ни ин
формираха за действията на партизанския отряд „Антон Ива
нов“, особено за голямата му акция в Кьошковете, за съз
даването на партизанския отряд „Чепинец“, който се отделил 
от „Антон Иванов“, че те са от „Чепинец“, че са водили 
престрелка на Картала, където попаднали в засада, и пр.

Манол Велев, Атанас Семерджиев и аз обмислихме въз
можността за организиране на съвместни и съгласувани ак
ции на нашите отряди, за оказване помощ един на друг и 
организирахме връзка в Магандере чрез Кръстю Грамбе- 
лов (братов син на В. Грамбелов), който си беше постоянно 
там, с нашия отряд и в Побит камък чрез др. Крачун с „Че
пинец“.

*

Вечерта на втория ден слязохме по-ниско в гората и в едно 
деренце напалихме огън. Тук МнхалкоПроюв ни направи ка- 
чамак в котел, от който можеха да се нахранят 10—12 души 
трупчии, разбира се, при нормални условия, когато не са 
гладували. Той вложи цялото си майсторство и след като го 
разбърка добре, добави една паница нетопено овче масло и 
отново продължи да го бърка, като същевременно го пече
ше на жаравата.

Въпреки че качамакът беше много вкусен, четиримата — 
Михалко, Манол, Митрето и аз — ядохме, докато остана по
ловината, и спряхме. Но прегладнелите Атанас Семерджиев 
и Георги Дерлоков със завиден апетит доядоха останалото
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и не преставаха да се възхищават от майсторството на Михал: 
„Бе, ама качамак“, „Бре, ма си у годихме, ма се наядохме.“

След малко Дерлоков се отдалечи на около 10—15 кра
чки по затревения вече път и тъкмо рече да се отклони, в кра
ката му изквича настъпеното от него куче.

— Не го удряй. Това е моето куче — извиках аз, като 
видях, че той дигна нещо. Отидох, погладих кучето по гла
вата и го доведох при огъня.

Горкото. То беше толкова прегладняло, че едва се 
държеше на краката си. Когато започнах да ходя по-добре и 
трябваше да отивам към Елешница и Банско, реших, че не 
мога да го водя навсякъде с мене и то ще гладува. Затова по
ръчах на В. Грамбелов за си го отведе във Вищерица, за 
да си намери стопанина. Но то се върнало отново по местата, 
където съм бил с него, и ме е чакало и гладувало цяла седми
ца. И тази вечер, без да дойде при нас, дори и когато ядях
ме, то незабелязано легнало край пътя — единственото място, 
откъдето можеха да дойдат хора при нас, — за да ни пази.

Тъй като от качамака не беше останало ни троха, изпра
тих Михалко да вземе още брашно, за да направим вечеря 
и на кучето. Налях вода в котела и го поставих да се сгрее, 
разрих и разпалих огъня и докато дойде Михалко, разказах 
на другарите за предаността и изключителните качества на 
това куче, което ми служи около десетина дни.

На другия ден отново поръчах на Васил Грамбелов да 
го отведе във Вищерица, да го върже някъде близо около 
столовата на работниците, та който си го познае, да си го взе
ме.

Впоследствие се оказа, че то не било оттам и никой не 
си го познал. Затова го взел лесничеят. То и при него проя
вило тези си качества.

Извеждане на брат ми 
от казармата

Манол Велев искаше да отиде в Скребатно, за да види роди
телите и братята си. Насърчих го да замине, за да мога да 
отида и аз с него и оттам чрез неврокопските другари да ор
ганизирам бягството на брат си от казармата.
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За целта Манол чрез В. Грамбелов се срещна със своя 
близък (братовчед или племенник) Борис Бараков. Дотогава 
той работеше на парната машина на гатера в Матандере, 
а сега се местеше във Вищерица.

Борис Бараков беше млад, нисък и набит здравеняк, би 
казал човек, че и от куршум няма да падне. Стойката и по
ходката му издаваха високото му самочувствие. Чрез него 
Манол.се информира за близките си и го изпрати напред да 
ги предупреди.

На 23 август вечерта двамата с Манол Велев заминахме 
към с. Скребатно. В местността „Ондевица“, високо в Родо
пите, те имаха имот и малка колибка и цялото му семейство, 
включително и братята му, бяха там. Всички, особено братя
та му, много се зарадваха, че виждат Манол. Радваха се и 
на мене, че съм се измъкнал от ръцете на полицията и вече 
съм здрав.

От големия преход дясното ми коляно ме заболя и отече. 
Аз бързах да свърша и своята работа, но не можех повече 
да ходя. Затова се посъветвахме с Манол и братята му и ре- 
шихме да остана да чакам тук, а Александър Гулев, който 
беше служил в същия полк и имаше много познати, можеше, 
без да събужда подозрение, да отиде и да намери брат ми. 
За целта чрез Борис Бараков извикахме Александър Гулев 
и на следващия ден той дойде в Ондевица.

С брат ми Христо нямахме уговорен парол. И как той 
ще повярва на един непознат човек? Дали няма да си по
мисли, че това е поредна провокация, и да го наругае и из
гони? Затова дадох на Гулев един семеен парол, състоящ се в 
следната реплика:

— Тонко мари, шо работи макя ти?
— На бане е, Марие.
— (Глезено) На Бане, на Бане, ке изпере на Тонка бе

ла кошула.
Тонка е сестричето ми Тодорка, която, когато е създаде

но това „творение“, е била на 6—7 години. А жената, която 
пита,—Мария Баанова от Банско. Тя беше около 60-годиш- 
на, неомъжена, физически неприветлива, но работлива и 
добра. Често идваше у нас и обичаше много сестричето ми. 
„На Бане е“ — значи, че мама е отишла в с. Баня да изпере 
бельото ни. Този диалог знаеха и повтаряха всички в къщи.

Заставих Гулев да научи диалога наизуст и да го повтаря 
десетина пъти, докато се получи приблизително същата ин
тонация и банско произношение.
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Александър Гулев замина и аз зачаках напрегнато. Това 
бяха дълги часове, които ни приятелските разговори, ни нещо 
друго можеше да скъси, а и сънят не идваше.

На другия ден, 26 август, току-що бяхме закусили и се 
настанявах в малката и рядка горичка недалече от колибка
та, чух че се свири с уста. Понадигнах се и какво да видя? На- 
право през падината с пушка в ръка брат ми отиваше към 
колибата. Спазвайки изискванията на конспирацията, Ал. 
Гулев не дойде заедно с него, макар че наоколо нямаше ни
кого.

Кой можеше да опише радостта ми тогава? Брат ми вече 
не го грози ежедневната опасност от арест, страшни инкви
зиции и разстрел, а е при мене с оръжие в ръце. Извиках 
и забравил болката в коляното си, накуцвайки, се затичах 
към него. Затича се и той. След кратка братска и мъжка пре
гръдка ние набързо отговорихме на въпросите, по-скоро на 
възклицанията си с възклицания и влязохме в горичката.

— От днес нататък ти си Чавдар, а аз бай Георги - -  ка
зах му и го накарах най-напред да ми разкаже как е избягал. 
И той ми разказа.

Александър Гулев още същия ден следобед отишъл в Не- 
врокоп в казармата. Чрез дежурния на портала той извикал 
брат ми Христо и му казал паролата. Брат ми подел реплика
та „на Бане е, Марие“ и след като чул и следващия израз, 
усмихнал се обнадежден и му казал: „Чакай ме довечера в 
този тютюн.“ И след като се уговорили, побързали да се раз
делят, за да не ги видят общи познати.

До вечерта брат ми се снабдил с 10 патрона, които заед
но е едно помаче от Слащен, също член на РМС, били скри
ли предварително. След вечерята хвърлил сухарната си тор
ба зад телената ограда на района, отишъл в помещението и 
казвайки на дневалния „Ей, аз съм нощен обход, па закъс
нях“, грабнал от пирамидата пушката си и колана с палас
ките и бързо излязъл. На вратата едва не се сблъскал с един 
от тези, които били натоварени да го следят. Със същите ду
ми минал и покрай него, прескочил оградата на предварител
но избраното място и се събрали с Ал. Гулев. През нощта те 
преминали река Места и през селата Огняново и Скребатно 
на сутринта дойдоха при мене.

Този ден аз също му разказах много. Исках да му пре
дам целия си партизански опит, как да наблюдава, как да 
се движи, къде и. как да се замаскирва и пр.
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Много и всякакви 
приятели

Манол Велев искаше да останем още 1—2 дни, за да се срещ
не и с други свои близки. Аз също не бързах да се връщам. 
Нужно беше да се поуспокои коляното и да доуточня връз
ките ни с Неврокоп чрез Вищерица и Скребатно. Така съз
дадохме наречения от нас „триъгълник“ на връзките — Ма- 
тандере, Вищерица, Побит камък.

На другия ден Манол отиде някъде по-далече да се срещ
не и с други другари, а ние с Чавдар лежахме под един 
стар бор, отвсякъде заобиколен с много гъст подрастот около 
10-годишни бели борчета. Оттам можехме да наблюдаваме 
наоколо, а нас никой не можеше да ни види.

Покрай нас минаха две стада. Кучето на второто стадо 
дойде много близко, сепна се, отскочи и залая. Младо, около
16—17-годишно овчарче от с. Рибнево дойде да разбере 
на какво залая кучето и ни видя. Повиках го при нас. И въ
преки че се опитахме да закрием оръжието си, а Чавдар се 
беше покрил и не се виждаше, че е войник, то разбра какви 
хора сме и почна да се извинява.

Поуспокоих това умно момче. На съвсем достъпен език 
му обясних за какво сме тръгнали и против кого се борим и 
че ние не сме страшни за народа, за трудещите се като него, 
а за хората на властта и техните оръдия. След това го попи
тах за обстановката в тяхното село.

Момчето ми разказа как фашисткото мекере Фаик и още 
един помак на 10 май с измама убили нашия другар, се
кретаря на околийския комитет на РМС в Неврокопско и член 
на околийския комитет на БКП Анещи Узунов.

Той си вървял, навярно за да дойде към нас в Разложко, 
а те го проследили. При една горичка Анещи седнал да си 
почине. Фаик отишъл в общината да вземе пушка. Другият, 
престорвайки се на случаен минувач, почнал да се мотае око
ло това място, без да се приближи, и гледал да не го изпус
не от очите си.

„Не се бой. Ела! Аз не съм лош човек“ — казал му 
Анещи. Тогава помакът се приближил и започнали разговор.
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В това време Фаик незабелязано се приближил, стрелял и 
убил Анещи.

— Дадоха им и пари и ги направиха полицаи в Неврокоп 
и двамата. Людето викат, че те са утрепали най-хубавия чо
век. Затова вече на нас, помаците, убавите люде не ни вярват. 
Нелегалните ие са идвали в нашето село — разказваше то, 
без да му задавам допълнителни въпроси. — Но вие не се 
бойте от нас. Ако искате нещо да ви донеса, я ке ида още се
га и нема да кажа на никой.

— Благодаря ти, момко — казах аз. — Ние знаем, че 
хората са добри и са готови да ни помагат. Ама има и подле
ци като тези. Те не са само против нас, но и против вас. Те 
служат на фашистката власт, която е продала страната на 
германците и потиска и ограбва всички.

За всеки случай накарах момъка да целуне нагана и да 
обещае, че никому няма да каже за срещата си с нас. След 
това се преместихме на друго място.

* * *

Към обяд забелягахме, че отдолу яхнал на кон идваше 
един пои. Конят изкачваше бавно, но и попът като че ли мно
го ие го гонеше. Близките на Манол, като видели че това е 
поп Стефан Божов от Скребатно, ни извикаха.

Поп Стефан, който беше наш другар, научил за нашето 
идване и много искал да се види и с Манол, и с мене, макар 
че лично не ме познаваше. Но той страдал от малария, тре
сяло го през ден и вчера не могъл да дойде, а днес изтощен, 
не изтощен напълнил дисагите, яхнал кончето и тръгнал сам 
към Ондевица с надежда да ни завари още тук.

Още щом пристигна и се срещнахме, той простря един 
голям попски месал и постави на него ядене, в това число и 
готвено.

— Това е направила баба попадия — рече той, — за
повядайте!

Ние ядяхме и приказвахме. Той ни гледаше доволен, ка
то от време на време възклицаваше по повод случая, че се 
срещаме и че сме живи и здрави. Накрая той зададе някои 
въпроси и особено подробно ме разпита за престрелката при 
кременската колиба, където бях ранен. Преди да станем, 
дядо поп извади от дисагите два големи домашни хляба и два 
пакета със сирене, варени яйца и друго ядене и пак рече:
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— Това ви праща баба попадия.
Но тъкмо прибирахме яденето в раницата си, той извади 

от дисагите още два пакета и подавайки ни но ед,ин, каза:
— Това е пък от Св. Богородица1.
В пакетите имаше по един комплект бельо, чорапи, кър

па за лице, кърпа за нос. Дядо поп ги беше взел от черква
та, на която вярващите жени ги бяха давали в дар за здраве, 
за берекет, за щастие.

Накрая ние се разделихме с нашия другар поп Стефан, 
без той да ни даде нищо от „себе си“, и си пожелахме скоро 
да се срещнем свободни. Но докато да дойде свободата, той 
премина през полицейските участъци и през затвора.

Две големи задачи, за които бях дошъл, бяха изпълнени 
успешно. Брат ми избяга от казармата, връзката с Неврокоп 
чрез Матандере, Вещерица, Скребатно беше организирана. 
А и Манол Велев се видя с близките си и ние поехме обратно.

Манол ни изведе през Скребатския чарк до мястото, къ- 
дето съгласно уговорката с Атанас Семерджиев и Георги Дер- 
локов трябваше да се срещне сотряда. Ние ходихме, тъпках
ме, тъпкахме наоколо и търсехме следи. Той даваше сигна
ли — звук от кълвач, чукащ по сухо дърво, — но никой 
не се обади. Тогава Манол отиде да търси отряда другаде, а 
двамата с Чавдар тръгнахме по билото на „Беслет“ за Ма
тандере.

В Матандере на уреченото място ни -чакаше Димитър 
Зотев. Тук останахме два-три дни, та хем да почина, хем 
Чавдар да се запознае с ятаците и местността.

Г

Отново в отряда

Оше тук получихме сведение, че дядо Лазар Смедарчин се 
е свързал с отряда. Затова най-напред слязохме в Елешни
ца. Оттам си организирахме среща в Банско и заминахме.

Дядо Лазар ни съобщи, че отрядът е тук и че ще ни ча
кат на„Св. Никола“. „Ти знаеш къде е базата — рече той. — 
Там ще те чакат до сутринта.“ Това беше землянка-склад

1 Така се казва тяхната черква.
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за продукти, която направихме още пролетта откъм добри- 
нишкото на границата между нивите и горния край на об
раслия с леска и редки борове стръмен скат.

Получих и костюма, който шивачът Никола Губеров ми 
уши от хубав лесничейски плат, даден ми от Кирил Попов, 
и веднага смъкнах дрипите и се наконтих. Заредихме и ра
ниците с храни, проведохме и други срещи — с дядо Лаи
ко, който даде на Чавдар и един наган, с младежите от ко
операция „Изгрев“ и сестричето ни Тодорка1. Уговорихме си 
нови срещи и тръгнахме към отряда. Кракът ме паболяваше, 
особено когато през нощта друснех в някоя дупка. Но сега, 
когато след толкова време отново отивах в отряда, така бър
зах, че другарите едва следваха зад мене.

На 3 или 4 септемри малко преди разсъмване на опреде
леното място ни посрещнаха Иван Козарев и Александър Пи- 
цин. Срещата беше много радушна. Те и двамата едва не ме 
задушиха в своите силни прегръдки.

След първите въпроси и отговори Иван Козарев грабна 
раницата ми и ние поехме нагоре към Трепетликата, къде- 
то беше отрядът. И двамата горяха от нетърпение да чуят 
от мене подробности за престрелката, при която бях ранен. 
И аз подробно разказвах или по-скоро отговарях на въпро
сите им.

Пристигнахме. Тук беше по-голямата част от отряда и се 
очакваше да пристигнат и другите. Виждайки ни, че идваме 
през гората, още 50—100 метра преди да стигнем до тях, вси
чки бяха станали на крака и радостно ни приветствуваха.

— Хайде бе, бай Георги. Само слушаме за тебе. Бай 
Георги, бай Георги, па то било момче — рече дядо Георги 
Топалов, който също никак не приличаше на дядо, но не мо
жеше да има двама бай Георгевци.

За дядо Георги, който беше станал партизанин заедно с 
дъщеря си Надежда и двамата си сина Иван и Димитър, нау
чих още когато лежах в Матандере. Това беше първото пар
тизанско семейство в нашия край, а Надежда — първата 
партизанка. Още тогава много се зарадвах. Множаха се на
шите партизански редици. При нас вече идва цяло семейство и 
жена, което не можеше да не даде сериозно политическо от-

1 Тодорка, 14-годишно момиче, беше единственият човек в наша
та къща, тъй като родителите ми още през май бяха интернирани в 
с. Гостилица, Дряновско.
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ражение сред трудещите се, сред всички честни хора в нашия 
край.

Без да го познавам лично, за дядо Георги бях слушал 
и по-рано. Знаех, че е взел активно участие в Септемврий
ското въстание 1923 година, че е бил политемигрант в Съвет
ския съюз и се беше върнал някъде към 1937 година. Но по
ради интернирвания и полицейския надзор до края на 1938 
година нямах случай да се срещна с него, а след това зами
нах за Чехословакия. Още тогава се интересувах от него, но 
след като стана партизанин, интересът и уважението ми към 
него се повишиха.

Дядо Георги беше възвисок и сух. И в говора му, и 
във фигурата му се четеше една умереност, едно спокойствие, 
което е характерно за хора, които са дълбоко убедени в пра- 
вотата на делото, на което служат, в неизбежната наша по
беда, а от друга страна си дават ясна сметка за трудности
те, които ще срещнат по поетия от тях път.

Наложи се на отделни групи и пред всички да разказвам 
и за престрелката, и за това, къде и как съм се лекувал, и 
за усилията ми да се свържа с отряда. Тук ми стана извест
но, че наскоро след моето раняване отрядът отново се раз
делил. Другарите Лагадинови и още някои заминали за Пре
дел, за да преместят базите и предупредят ятаците, застраше
ни поради моето „залавяне в пловдивската болница“.

След няколко дни пристигна и Никола Парапунов. С 
него бяха братята Лагадинови, Калмик, Георги П. Джоджов, 
Марин Стайков, Григор Марков Григоров от Неврокоп и 
Георги Чилсв от Разлог. Последният беше изпратен от фа
шистката власт в трудовия концлагер в с. Гиген. На 31 ав
густ той си дошъл в отпуск в Разлог, но по искане на поли
цията е бил арестуван в казармата. Григор Марков беше вой
ник в поделението в Разлог. С него имахме връзка и ни из
насяше патрони и др. Той доброволно станал наряд и като 
часови при ареста през нощта на 2 септември извел Георги 
Чилев. Двамата на 3. IX през нощта се присъединили към та
зи чета от Разложкия партизански отряд.

В същото време от Банско беше излязъл партизанин рем
систът Иван Мутафчиев, а от Якоруда бяха станали парти
зани другарите Спас Тантилов, Иван Щерянов, Георги Бо
ков, Борис Попов, Стоил Коцев и Борис Пендев.
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Тук ние подробно разговаряхме поотделно и с Никола 
Рачев, и с Парапунов. Проведохме няколко заседания на 
околийския комитет на партията и ръководството на отря
да, партийно и отрядно събрание. Направихме оценка на об
становката по фронтовете, в страната и в околията. Оцених
ме действията на отряда през лятото и набелязахме задачите 
му за през есенните месеци.

През лятото отрядът беше провел редица акции, предим
но снабдителни, по-важни от които са тези на Костадин Ла- 
гадинов в горския пункт в Тишето и в мандрата в Спано 
поле.

Освен това са станали няколко престрелки с полиция и 
войска.

На 5 август група партизани — Асен и Борис Лагадинови, 
Георги Джоджов и Марин Стайков от Разложкия партизан
ски отряд и бай Христо (Станке Крекмански) от Горноджу- 
майския партизански отряд — почивали на високия десен 
бряг на рекичката Дибоката вада над Разлог. Разсъбле
чени по фанелки, те са били седнали около сладкодумния бай 
Христо и с увлечение слушали неговите разкази за попа в 
тяхното село.

Но преди това гнусен предател ги забелязал и съобщил 
на полицията. Веднага за мястото тръгнали околийският по
лицейски началник и груповият началник на цивилната по
лиция с още двама души с мотор с кош. След това тръгнали 
други полицаи и войници с камиони. Полицейските началст
ва са били предварително убедени в успеха си да унищожат 
тази малка група и за да вземат те наградите, не изчакали 
другите. Към 2 часа разделени по двама те наближили гру
пата. Двамата, които изскочили срещу групата на около 10— 
20 крачки на отсрещния бряг, извикали: „Горе ръцете!“ Съ
щевременно полицейският началник открил огън с автомата 
си, като изпразнил цял пълнител. Ранен е бил на 5 места бай 
Христо — около врата и рамото.

Опитният и смел партизанин Асен Лагадинов хвърлил 
бомба. Полицаите залегнали. Асен и Марин Стайков се из
теглили по рекичката нагоре и излезли на около 200 метра 
в гърба на полицаите. Асен стрелял два пъти с карабината 
си и полицейският началник паднал тежко ранен.

Двамата продължили да се изтеглят по вадата нагоре, 
но при разклонението се разделили. Предполагайки, че около 
мястото са останали ранени или укрили се партизани, за да 
им даде възможност да се изтеглят към Пирин, Асен Лагади-
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нов излязъл на шосето, спрял волските коли, които карали 
снопи, и задръстил с тях шосето, за да спре идващите камио
ни с войска и полиция. Той набързо обяснил на хората защо 
ги спира. Отправил призив към тях да подпомагат народните 
борци. И косато камионите пристигнали, той дал два изстре
ла във въздуха и се изтеглил към Рила, с което насочил вни
манието на врага в друга посока — противоположна на мяс
тото, където били другарите, и на мястото на контролната 
среща. По него е бил открит огън с всички оръжия.

С това той изпълнил докрай дълга си към другарите.
Непосредствено преди нашето събрание беше станала и 

престрелката в местността „Плашка поляна“. В този район 
групата партизани, с която е бил и Н. Парапунов, на 2 сеп
тември заловили предателя на партизаните в местността „Дн- 
боката вада“ и искали да го ликвидират. Никола Парапунов, 
изхождайки от това, че той е бедняк и с много деца, провел 
почти тричасов разговор с него, разяснил му целите на наша
та борба и какво да бъде отношението на такива като него 
към тази борба. Вечерта го освободил, но той отново ги пре
дал.

На 3 септември полицията заедно с войсковото поделе
ние организирала претърсване в този район, очаквайки, че 
ще намери и избягалите от казармата.

Връщайки се от среща към бивака, рано сутринта Нико
ла Парапунов и Марин Стайков забелязали по шосето към 
Предел 6—7 камиона с войска. Те преценили, че войската 
ще почне претърсване, и допускайки, че пак са предадени, 
се изместили малко по на изток в подножието на Пирин, точ
но над Плашка поляна. Костадин и Борис Лагадинови би
ли на среща другаде. Тук били четирима: Никола Парапунов, 
Асен Лагадинов, Марин Стайков и Калмик.

Преди обяд те разбрали, че войската претърсва това мяс
то, и се приготвили. Отгоре слизала верига войници на около 
20 крачки от тях. Първият усетил или видял партизаните и 
дигнал пушката. Но Асен Лагадинов и Калмик го изпрева
рили и стреляли. Изревавайки страшно, войникът паднал. 
Останалите побягнали надолу. Веднага след това започнала 
силна стрелба по това място. Партизаните се изтеглили мал
ко по-нагоре и опасявайки се, че могат да срещнат втората 
верига, отново залегнали. След известно време войниците се 
изтеглили, отнасяйки със себе си убития. След тази престрел
ка у войниците от артилерийското отделение в Разлог, а и у
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някои от другите чинове съвсем се уби желанието да търсят 
партизани. Същата вечер на мястото на срещата Костадин 
Лагадинов довел и избягалите от казармата другари.

Тук от Никола Парапунов ми стана известно, че беше до
шло някакво ново решение на ЦК за партийно и военно ръ
ководство па областта, ко не ми каза нищо повече.

Още с идването си в отряда Марин Стайков, който преди 
да стане партизанин беше използуван от Никола Парапунов 
за връзка с ЦК, му бил донесъл решението на Главния щаб 
за изграждане ръководство на нашата зона, предадено му от 
А. Югов. В състава на това ръководство били посочени друга
ри предимно от Разложко.

Никола Парапунов определено смяташе, че в областно
то ръководство трябва да влизат другари предимно от Горна 

*- Джумая и може би затова не обяви това решение или нареж
дане. Навярно той сметна за необходимо най-напред да се 
разбере с другарите, които нареждаха. Но в момента нямаше 
връзка със София. Затова се обърна към Марин Стайков. По
следният каза, че може. да получи връзка чрез неговия вуй- 

'V чо в София Иван Войводов и че Драга Колчакова1 от Банско
се познава с него и може да го намери.

За целта с Парапунов отидохме в Банско. Срещата ста
на в Колчаковата царевична нива непосредствено източно от 
града, където денувахме. Парапунов даде на Драга писмо и 
тя веднага замина. Както се изясни на следващата среща, 
тя беше изпълнила поставената й задача. Но другарите от 
ЦК не бяха изпратили по нея никакъв отговор на поставени
те от Н. Парапунов въпроси. Затова за Разложко продължи
ха да функционират ръководствата, които бяха избрани на 
партийната конференция в местността „Столоватец“ през про
летта на 1943 г.

(По-късно в Писмо на ЦК на БРГ1 до Окръжния коми
тет на партията в Горна Джумая относно състава и функции
те на щаба на зоната от 5 ноември 1943 г.1 2 ЦК е отговорил 

. на поставените от Н. Парапунов въпроси и нашироко разяс-

1 Драга беше 18—19-годишно момиче — сега Лагадинова.
2 Този документ е публикуван в сборника „Въоръжената борба 

на българския народ против фашизма 1941—1944 г. Документи“, издание
' на Института по история на Българската комунистическа партия при

ЦК на БКП, стр. 334—336.
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нил ролята и функциите на областното партийно ръководство 
и на щаба на зоната. В него се казва, че посочването на ли
цата за членове на щаба на зоната да се разбира като пре
поръка, а не като решение.)

* * *

Парапунов ни информира за действията на Горноджумайскпя 
партизански отряд. Горноджумайските другари били пре
минали към политически акции от по-широк мащаб, после
дователно заемайки селата в околията, и не мислели за за
пасяваме. Те изпълнявали някаква директива да не се. запа
сяваме, а да действуваме така и през зимата.

На заседание на околийския комитет па партията и ща
ба на отряда, а след това и на партийно събрание ние наши
роко и задълбочено разглеждахме този въпрос. Изхождай
ки от указанията на ЦК. и от нашите задачи като партиза
ни, единодушно дойдохме до следните изводи.

Първо. Ние трябва да засилим бойната си дейност, непре
къснато да провеждаме акции, да нанасяме удари по врага, 
за да оправдаем предназначението си като партизани-войни
ци в тила на врага. С нашите добре обмислени, съгласувани 
и подготвени удари през тази есен трябва просто да раз
въртим фашистката власт. Тези наши действия ще имат голям 
политически ефект. Първата акция ще бъде нападението сре
щу полицията в Кремен и завземане на селото.

Второ. Ние не сме пито Югославия или Гърция с други 
условия за развитието на партизанската борба, нито Петри- 
чко с мека и безснежна зима. Разложко е на почти 1000 м 
над морското равнище с продължителна зима и дълбоки сне
гове, които за някои зими са били над един метър, а в Бан
ско през февруари 1942 г. 165 см, да не говорим за планина
та. Заселването е компактно, в малко, но големи и близко 
разположени селища. Това са извънредно неблагоприятни, 
тежки условия не само за действия, но дори и за опазване на 
партизаните. Не случайно фашистката власт разчита на 
зимата, за да ни унищожи. През цялата зима и особено след 
всеки нов сняг органите на фашистката власт — горски, пъ- 
дари, полиция и други — направо или под формата на лов
ци и скиори оглеждат своите райони и търсят подозрител
ни следи. На няколко пъти са прелитали и самолети-раз
узнавачи, за да открият в кой район са партизаните. А вра
гът разполага с всичко — армия, полиция, свръзки, транс-
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порт, за да прехвърли силите си, самолети не само за раз
узнаване, но и за бомбардиране, а ние нямаме в достатъчно ко
личество даже патрони.

За някои периоди действия от по-голям мащаб през зи
мата при сегашните условия са немислими. Затова ние трябва 
да действуваме с разум и преди всичко да създадем запаси 
от храни. Така няма да бъдем принуждавани в неизгодни за 
нас условия да отиваме в селата за храна п няма да оставяме 
следи. Само така ще си осигурим свобода на действие и ще 
съхраним отряда.

Трето. Запасяването с месо, кашкавал, брашно и др. 
да се извършва чрез акции за изземване от държавата и вра
говете и по-малка част от ятаците. Затова всяка акция да се 
съчетава със запасяване.

Четвърто. Ръководството реши отрядът да се зазими 
на три места в Пирин и Рила, като определи състава и ръко
водството на четите и ориентировъчно районите за зазимява
нето им; определи от ръководството отговорник за зазимява
нето на всяка чета. Партийното и отрядното ръководство 
остават да зимуват в селата, за да бъдат винаги в курса на 
обстановката и при нужда да съберат отряда, а също така 
да поемат новоизлезлите партизани.

Дадени бяха указания четите в своите райони на дей
ствие да подготвят землянки и складове, в които да натрупат 
запасите, и през ноември-декември преди първия сняг при 
подходящо време да ги изнесат в избраните места за зиму
ване, да направят колибите и след падането на снега да ня
ма никакво движение. Излизане на отделни групи да се до
пуска само в лошо време, косато не се оставят следи.

Никола Парапунов изрази пълно съгласие с нашите 
изводи и решения и заяви, че когато отиде към Горна Джу- 
мая, ще даде указания и на другарите там да се подготват 
за зимата, да си създадат запаси.

*  *  Ф

На това място ние решихме да нападнем полицейския 
участък в с. Кремен, да пленим или унищожим полицаите и 
да проведем митинг в селото. По наши предварителни дан
ни там имаше 15—20 полицаи, една лека картечница и ня
колко автомата.

Ние преценявахме, че тази акция ще има огромно по-
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литическо и военно значение. Това ще бъде първото нападе
ние и завладяване на село от нашия отряд, и то село, в кое
то имаше значителни сили на фашистката власт — полиция 
и въоръжена местна реакция. Второ, ще бъде нападение сре
щу полиция, която само преди три и половина месеца уби 
един наш другар и рани друг и подложи на страшни побои- 
ща и тормоз населението. Й трето, нашият отряд ще се въ
оръжи с автоматично оръжие и достатъчно боеприпаси, кое
то му даваше възможност с успех да проведе още по-големи 
акции.

Успешното провеждане на тази акция ще бъде преломен 
момент в развитието на партизанското движение в Разложка 
и Неврокопска околия.

На заседание на ръководството след изказаните твърде 
противоречиви мнения се реши Петър да командува акция
та, а членовете на ръководството да участвуват в нея на най- 
отговорните места, което ще осигури успеха й.

Петър, политкомисарят Стефан, Балкан и Благо бяха 
изпратени на разузнаване в с. Кремен. С помощта на легал
ния другар Ангел Джугданов, братовчед на Благо, обектът 
беше разузнат детайлно. Донесен беше и чертеж на община
та, която служеше за полицейски участък, като бяха пока
зани отделните помещения и пътища, водещи към участъка. 
Изучени бяха начинът на охрана, животът и поведението 
на полицаите.

Планът за действие беше разработен от ръководството. 
Той предвиждаше незабелязано приближаване на мръкване, 
когато голяма част от полицаите са още по кръчмите, и с из
ненада втурване в помещенията на участъка. Създадени бяха 
три щурмови групи. Първа група: Балкан, Чавдар, Страхил 
и аз, която да влезе в помещението на полицията. Втора гру
па: Яне с още двама партизани — в стаята на началника. 
Трета група: Стефан, Благо Джугданов с още двама — в 
телефонния пост, където се събираше и местната въоръжена 
сила. В тази група влизаше и Парапунов. Освен това имаше 
и осигуряващи групи.

В случай че изненадата не успее, се предвиждаше да се 
хвърлят бомби през прозорците в помещението на полиция
та. Всичко беше уточнено в най-големи подробности.

След това на подходящо място с канап обозначихме по
лицейския участък с всичките му помещения, входове, про
зорци и пътища, водещи към тях. На този своеобразен макет 
направихме много репетиции, през време на които се праве-
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ше разбор, задаваха се въпроси, създаваха се трудни поло
жения и се вземаше решение, доуточняваха се сигналите и 
действията на другарите и командирите.

През време на подготовката се проведе и съответната по
литическа работа. Дори и през време на една от почивките 
при похода към с. Кремен политкомисарят Стефан изнесе бе
седа, в която говори за целите на нашата борба, за задачите 
на партизанските отряди и за голямото политическо и военно 
значение на тази акция: подчерта, че отличната организация 
и дисциплина ще ни осигурят пълна победа.

Към 19.30 часа на 19 септември 1943 г. по дерето с оре
хите източно от с. Кремен ние навлязохме в селото. До една 
постройка в непосредствена близост до общината оставихме 
раниците си и вместо веднага да се хвърлим в щурм и за бро
ени секунди да завладеем полицейския участък, Петър даде 
категорична команда: „Назад! Предадени сме. Назад!“ Ние 
грабнахме кой коя раница свари и се изтеглихме по същия 
път. Един полицай даде автоматен ред към нас, но огънят 
му беше явно неприцелен и никой не беше ранен.

Какво се беше случило? Както впоследствие се уточни, 
когато колоната минавала по улицата, един полицай разго
варял с момите встрани и ни видял. Той веднага се втурнал 
към участъка. Петър го видял от ъгъла на постройката, къ- 
дето за момент бяхме поспрели, и считайки, че някой ни е 
предал и че и останалите полицаи са предупредени и са вече 
готови да ни посрещнат, извика: „Назад! Предадени сме!“

С оклюмалн глави ние се върнахме към Арамибунар, 
денувахме надалече от него и обсъдихме този провал. С нас 
вече дойде и братовчедът на Благо Ангел Джугданов.

Върнахме се отново в Добринишкото землище. Прове
дохме нови срещи главно с другари от Банско.

Тук решихме да отидем в Матандере. Оставихме само 
Балкан, Симо, Чавдар и още един или двама партизани, а 
всички останали заминахме
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Запасяваме на отряда чрез изземване 
на храни и добитък от представители 
на фашистката власт

Още през юни фашистката власт беше конфискувала от един 
джамбазин черноборсаджия 18 прасета. Големците от Разлог 
ги бяха разпределили помежду си: на околийския управи
тел — 2, на околийския полицейски началник — 2, на начал
ника на гарнизона — 2, на началника на военното окръжие, 
известния рушветчия подполковник Генчев — 2, на на
чалника на горите от разложкия район — 2, на директора 
на банката и даже на директора на гимназията и др.

В тази „кооперация“ не случайно е било включено и гор
ското началство. То трябваше да осигури по-нататъшното гле
даме и охранваме на прасетата, за която цел се заделяше 
царевична ярма, от тази, която се отпускаше за воловете, ра
ботещи в горското стопанство на околията. Отначало прасе
тата били хранени на Предел, но поради страх, че там мо
гат да ги намерят партизаните и да ги изколят, ги прехвър
лили в Матандере със съответните дажби.

Още преди да напусна Матандере, аз ги поогледах и 
направих сметка, че към края на септември или началото на 
октомври прасетата ще бъдат достатъчно угоени и ние следва 
да ги вземем, преди да са ги прибрали.

С тази цел пристигнахме в Матандере. Но се оказа, че 
прасетата ги няма там. Преместили ги бяха в местността „Орео“, 
за да ядат дъбов жълъд и главно да са по-близо до село
то. Нощно време ги затваряли в една плевня в долния край 
на Ореовското поле, в „Мело“.

Тук на отрядно събрание се направи разбор на прова
лената акция и се сведе решението на ръководството. След 
това Никола Парапунов, Костадин Лагадинов, дядо Георги 
и още няколко партизани заминаха за Разлог.

След получаването на необходимите сведения ние се при
движихме по-близо до Орео. Още първия ден избрахме 
място за склад.

Тук условията бяха по-трудни. Дъски за сковаване на 
сандък за насоляване на прасетата и за покриване на землян
ката-склад трябваше да носим чак от Гостунския чарк, кое
то група партизани едва успяха да направят за една нощ. 
Солта също не можеше да се докара (уж за дървообработва-
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щото предприятие) до мястото. Затова се наложи легалните 
другари от с Елешница Атанас Клечов и Методи Стамберов, 
след като Начко Дивизиев я беше стоварил от колата на пъ
тя, да донесат на гръб един чувал сол.

През следващата нощ беше изкопана голяма землянка. 
На дъното й бяха поставени няколко обли дървета. Скован 
беше и голям сандък и поставен вътре. А след това землян
ката беше покрита и с обли греди, дъски и около половин 
метър земя и замаскирана добре. Близо до нея оставихме 
пост, който да наблюдава през деня дали минаващите пасти
ри или отделни хора ще забележат нещо.

На 30 септември вечерта всички слязохме при плевнята 
с прасетата. За да не би някой да отиде и да каже, преди още 
да сме свършили работата, ние събрахме всички овчарчета, 
намиращи се наблизо, като същевременно взехме от къщите 
наличните котли и други съдове за вода. Между тях имаше 
два големи котела, почти казанчета.

Отвън на хармана запалихме огън, поставихме на него 
двете казанчета да се грее вода, за да плешим прасетата, и 
пристъпихме към клането.

Ясно беше, че в наличните съдове не можехме да сгреем 
такова количество вода, че да можем да оплешим всички 
прасета. Затова още след първия опит решихме да ги дерем.

Опитни и неопитни, отначало всички деряха или пома
гаха. Доведените тук местни хора поддържаха голям огън, 
за да ни свети, носеха вода и ни поливаха да се измием.

Щом като бяха одрани първите прасета, група парти
зани ги взеха на гръб уж да ги носят към охраната и ги от
несоха един път в склада. Извадените вътрешности и някол
ко глави поставихме в едно от казанчетата да се варят.

Вече придобили известен опит, останалите другари по- 
бързо одраха и очистиха и другите прасета. Поставихме и в 
другия котел дреболии да се варят. Едно циганче ратайче 
толкова беше изгладняло, че с ръка бръкна в кипящия котел, 
за да си измъкне парче от несварен дроб.

За 4—5 часа всичко беше готово. Ние подредихме ра
ниците си, като в тях поставихме някои дреболии и месо, 
което смятахме да не се соли, и особено ребрата от най-мал
ките прасета. Раздадохме на хората неодраните глави, дре
болии и всички кожи. Навечеряхме се всички от това, което 
се вареше в казанчетата. Приказвахме си, шегувахме се, пях
ме, накрая дори завъртяхме на гайдата на едно от циганче
тата хоро около огъня и си отидохме. „Само не казвайте, че
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сме ви дали нещо, защото хем ще ви го вземат, хем ще ви би
ят. Речете: всичко си взеха“ — предупредихме ги ние на за
минаване.

След като насолихме прасетата и замаскирахме щателно 
землянката, на около 50 метра ние нарочно отклонихме и 
отъпкахме пътека, която да заведе евентуални търсачи на
горе след нас, а не към склада. Даже повлачихме и парче ме
со, та ако тръгне полицията с куче, и то да се заблуди. Замас
кирах и образувалата се пътечка към склада, като отстъпвай
ки, я засипах със стара шикла и шума, както околната местност.

Спряхме се да денуваме близо до Могилата. Един пост 
изпратихме да наблюдава за поведението на полицията, коя
то непременно ще се опита да разбере накъде са отнесени пра
сетата.

Денят премина спокойно. Отпочинахме си. .Постът съ
гласно уговорката се върна надвечер и доложи, че около 50 
полицаи и цивилни са дошли до плевнята. Ходили по окол
ните къщи и колиби и се върнали към с. Елешница. Ние имах
ме готовност, ако полицията дойде нагоре или ако извърши 
арести, да я нападнем. За целта имахме определена среща 
вечерта с Васил Белюв и Начко Дивизиев.

Следващия ден прекарахме над горския пункт в Матан- 
дере и надвечер бързо се спуснахме по пътя към селото. От
рядът остана в гората, а няколко другари отидохме на угово
рената среща, за да се информираме за действията на поли
цията в селото. Освен това за тази вечер бях поръчал жените 
на Начко Дивизиев и Ванчо Шарков да изпекат по една пещ 
хляб и да го изнесат на удобно за тях място.

На срещата ни информираха, че полицията си е отишла 
още преди да се стъмни и не е извършила арести в селото. А 
хлябът е изнесен в лозето пад лесничейството.

Докато си поприказвахме как в селото се коментира из- 
колването на прасетата и си изясним някои задачи и начин 
на свързване в случай на нужда, изпратеният другар доведе 
отряда по реката. Напълнихме раниците си с хляб и по пред
варително съставения план Белишката чета с Иван Тричков 
замина за Рила, Никола Рачев с част от другарите от Раз
лог за с. Баня, а останалите за Пирин.

Дадени бяха указания в своите райони четите да прове
дат снабдителни акции, да натрупват запаси и чак когато за
вали сняг, да се устроят в избраните за зимуване райони. Да 
си осигурят литература и зимата да се използува за поли
тическа просвета и бойна подготовка.

380



До това време обаче да не престават техните акции по 
всички краища на околията, за да не може полицията да се 
опомни и да се ориентира къде ще зимува отрядът. Указа
нията бяха строги: „Тази есен се запасяваме с месо, брашно, 
кашкавал и др. предимно от врага.“ Разбира се, голяма част 
от продуктите — брашно, фасул, олио и др. — ни осигури
ха ятаците.

Изколването на прасетата на големците се посрещна мно
го добре от народа. Вестта за тази акция се разнесе бързо по 
цялата околия. Всички честни хора просто ликуваха и според 
случая по различен начин изразяваха задоволството си. За
почнаха и подмятания „Ааа, ето кой храни партизаните. Кой 
купува и им изпраща прасетата, а гонят народа!“

А зевзекът Миле Пандев от Банско, заклет наш враг, 
който беше търговец на дървен материал, решил да подразни 
големците. Той отишъл при началника на Военното окръжие 
в Разлог и му рекъл.

„А бе, Генчев. Ами как тези хора ще ядат пържолите без 
вино? Да им беше изпратил поне и една бъчва вино.“

Подполковник Генчев се ядосал, развикал се, но какво 
ще му направи? Той е призван да служи на капиталистите, 
на фашистите, а не да им се кара.

Ние научихме това още същата вечер. А предварително 
знаехме, че Миле Пандев храни в двора на работилницата си 
голямо прасе — около 250 кг — и бяхме решили да му го 
вземем. Затова бързо подготвихме землянката-склад в местно
стта „Св. Митър“, където първата нощ бяхме отнесли 200 ки
лограма брашно, 100 килограма фасул и др., получени от 
ятаците отц Банско. Внесохме в него иконостаса от църквп- 
щото „Св. Йоаким“, който беше достатъчно голям и хубав сан
дък за насоляваке на прасето. След това по съвета на Йовчо 
заклахме една овца и взехме дробовете й. С тях подмамихме 
и изведохме прасето, заклахме го и го насолнхме в сандъка.

След като това станало известно, друг техен човек — тър
говец, касапин и кръчмар — Бохемия, който по озлоблението 
си срещу комунистите и предаността си към хитлеристите 
беше отишъл твърде далече и никак не можеше да бъде запо
дозрян в симпатии към партизаните, срещнал Миле Пандев 
и му рекъл: „Миле бе, ами защо си бил скрил кимиона. Ами
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тия люде сега как ще си направят старец1?“ Сега пък Миле 
Пандев се разсърдил.

По-късно Банската чета вземала от същия Бохемия 82 
овце и задържала сина му, който случайно бил там, докато 
да изведат овцете далече и ги укрият.

На следващата вечер с Чавдар, връщайки се от обикол
ка, се срещнахме с комсомолците от кооперация „Изгрев“. Те 
ни информираха за ефекта от тази акция. След това се срещ
нахме и с Коце Тренчов (Глигов). Той, както обикновено мал
ко пиян, с провлечен глас каза:

— Бохемия е тръгнал без капа (т. е. побъркал се е) и 
когато другите го подиграват, само казва: „По дяволите ов
цете, ами дано пуснат сина.“

— Синът му никому не е потрябвал. Другарите навяр
но са го задържали, за да не може да каже веднага, и ако не 
тази нощ, утре ще си дойде. Момчето не е виновно за поведе
нието на бащата.

Боят при «Лидо Венеция»

Последваха акция след акция за набавяне зимнина на отря
да. Освен проведените от Банската чета снабдителни акции, 
Белкшката чета на 11 октомври иззела стадото на осъден 
от партизаните народен изедник. В гората близо до партизан
ския лагер „Лидо Венеция“ в Рила за няколко дни партиза
ните изклали овцете и ги направили на саздърма.

На 17 октомври голяма група полицаи и други контра- 
четници от Разлог, Бачово и Белица започнали да претърс
ват този район.

Към обяд партизанският часови забелязал, че по дерето 
в посока на лагера се движи полицай. Стрелял в него, но не 
го улучил. Полицаят избягал.

При това положение пом.-командирът на Разложкия 
партизански отряд Иван Тричков дал указание на партиза-

1 Месо от филето на прасето не мляно, а кълцано и с под
правки — сол, черен пипер и кимион, — натъпкано в стомаха на пра
сето.
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ните да укрият в предварително подготвения склад саздърмата 
и посудата, да замаскират склада и да се подготвят за оттег
ляне.

Но в това време, ориентирайки се правилно за мястото 
на четата, полицията блокирала този район.

Партизанската колона поела по пътеката на североиз
ток. Но не минали още и сто метра, отсреща по колоната 
бил открит картечен огън. Партизаните веднага залегнали 
под пътеката, където мястото било по-ниско и закрито. За
почнала стрелба от всички страни е картечници, автомати и 
пушки, която непрекъснато се усилвала.

Партизаните също открили огън и по указание на коман
дира започнали да се изтеглят на югоизток, където е имало 
една ливада. Преди да излязат на открито място, те забеля
зали. че на края на ливадата стоят ДЕама полицаи. Партиза
ните ги обстреляли и те избягали към дола. Така ливадата 
се оказала неприкрита и партизаните се изтеглили без жертви.

Само Иван Щерянов бил ранен в крака от автомат още 
в началото на боя. Димитър Зотев му оказал помощ да излезе 
от обкръжението.

Без да знаят за случилото се, на следващия ден друга
рите Славе Попов и Кръстю Тричков отишли към лагера. На 
пътя за местността „Васевец“ те се натъкнали на полицей
ска колона. Залегнали и открили огън. Един полицай паднал. 
Използувайки суматохата, двамата партизани се изтеглили.

Малко по-късно Разлежката (Пределската чета) отново 
нападнала горския пункт в Тишето и взела необходимите 
им неща. След това взела и три крави.

Всичко това обърка полицията, едва тя се насочеше към 
едно място, партизаните се показваха и извършваха някак 
ва акция на друго.

Кратко за обстановката

Есента на 1943 година се характеризираше с чувствително 
нарастване авторитета на партизанското движение в Раз- 
ложко. Това се дължеше главно на успехите на героичната 
Червена армия, която след Курската операция неудържи-
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мо настъпваше на запад. За това допринесоха и неуспехът на 
фашистката власт да се справи с партизаните, и оживлението, 
което настъпи в дейността на отряда след месец август.

Ние вече действително се превръщахме във власт и за
почнахме да издаваме заповеди, които народът в болшинство
то си, та дори и някои от враговете, изпълняваха.

Например виждайки, че предрешени като ловци полицей
ски агенти, а и много хора на фашистката власт, а напосле
дък и контрачетите излизат, наблюдават, засичат следи и пр., 
ние забранихме на ловците да ловуват в горските райони. Та
зи заповед изпълняваха всички, освен контрачетите. А Коста
дин Миленов от Банско, когато наши другари нарочно му 
предложили да отидат на лов за сърни, казал: „Щом като има 
заповед, ние трябва да я изпълним. Те си знаят защо са за
бранили.“

Фашистката власт не можа да получи запланираното ко
личество дървен материал и смола. За сриване доставките на 
тези материали ние използувахме всички средства за агита
ция сред горските работници, които често биваха мобилизир- 
вани граждански, за да ги изпратят на работа.

Ние усилено агитирахме населението да не дава опреде
лените му наряди, храни, месо и пр. А сега направо заповя
дахме: „Който изпълнява заповедите на фашистката власт, 
ще го считаме за човек на властта. Не давайте! Нека рекви
зиционните комисии, полицията и кметовете сами дойдат да 
си вземат. Тогава ние ще се разправяме с насилниците.“ И хо
рата, дори и тези, които не ни симпатизираха, не даваха наря
ди, заявявайки: „Елате, сами си вземете. Страх ни е от пар
тизаните.“ Така почти до края на октомври фашистката власт 
не можа да накара населението само да откарва определе
ния им наряд дребен добитък.

Комунистите и безпартийните наши ятаци все повече 
се активизираха и проявяваха затрогващо внимание и гри
жи към на'’. Да вземем за пример другарите от Банско.

Баба Ленка Вапцарова въпреки старостта си беше ста
нала ятачка, която правеше всичко, за да отиде на среща с 
партизаните, където и при каквито условия да е. Наред с 
това по своя инициатива винаги използуваше някакъв по
вод да приготви нещо и да ни нагости. Така тя, задянала 
в цедилката си цяла баница и гърне с готвено, го донесе в ней
ната нива в Каменината да ни нагости по случай смъртта 
на царя. След това по случай десантирането на съюзниче
ските войски в Италия и пр.
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Баба Сара Смедарчина женила най-малката си дъщеря 
за син на наш другар и през всичкото време на сватбата го
ворила: „Ние ядем и пиеме, ама ония люде (партизаните). 
Милите, що ли правят. . .“ На следващия ден направила една 
капама1 и друго ядене и вечерта сама ни го донесе в цареви
ците край Банско и когато ние, 5—6 партизани, ядохме, тя 
с майчинско умиление ни гледаше и беше доволна, че ни е на- 
гостила. „Все едно, че сте ми били на гости на сватбата“ — 
каза тя.

Дядо Лаико беше непрекъснато на срещи с нас и всяко
га носеше по нещо. Няколко пъти той доведе и дядо Вакаи, 
чиято дъщеря Славка беше в затвора. Те ни се радваха, дядо 
Ланко подмяташе на дядо Вакан: „Веруваш ли, че Славка 
скоро ке си дойде?“ „Всрувам — казваше той. — Братуш
ките идаа, па и тия юнаци стануваа се повеке и повеке.“

Бай Йонче Поптодоров не само че ни приемаше и с широ
ка ръка даваше хранителни продукти, но и по своя инициа
тива организира да се купи шаек да се ушият шест костюма 
на партизаните, като, разбира се, той ги плати.

Това не бяха още организирани членове на партията, 
а само част от тези, които ни помагаха. А комунистите 
като дядо Коле Голев, като другарите от кооп. „Изгрев“, особено 
Димитър и Георги Тренчовн, Манаил Тодев, Лазар Смедарчин, 
Мито Хаджистоянов, старите ятаци — семействата на дядо 
Георги и Миле Рахови. А комсомолците все повече се акти
визираха и вършеха чудесно своята работа.

Такива хора имаше във всички селища на околията. В 
Елешница комунистите Васил Грамбелов, Васил Белюв, 
Михалко Проюв, лесничеят Кирил Попов, Пешо Матев, Начко 
Дивизиев, комсомолците Дине Бандев, Борис Адамичин и 
други проявяваха забележителна активност. Безпартийният 
ятак бай Никола Проюв продължаваше своята всеотдайна 
дейност. По своя инициатива той направи саздърма и зареди 
къщичките в стопанствата си в Матандере и Краище с хра
ни, включително и ябълки, та да има какво да ядем и си взе
мем, когато отидем там.

В с. Баня семействата на дядо Георги Герасимов, дядо 
Тодор Желязков, Заварин, дядо Боян Янков, Никола Савов, 
братя Лешкови и др.

В с. Белица Дим. Разсолков, Григор Мушкаров, знаме
нитата ремсова осморка, много горски работници.

1 Бански специалитет — задушено.
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В Якоруда семействата на Георги Хаджииванов, Меде и 
Малин Кунгьови, Петър Боков, Петър и Иван Джеджерови 
и др.

В Разлог семействата на Пенко Билюв, Мара Джоджова, 
Димитър Пръков, Петър Джоджов, Иван Копанаров, дядо 
Мамил и Никола Дункини, ремсистът Ален Кушев.

В с. Добринище Мито и Мара Михайлови.
Това бяха чудесни хора — комунисти и безпартийни, 

мъже и жени, старци и деца, — за които ние не можем да 
не си спомним без умиление и най-дълбока признателност. 
Те знаеха, че страшни мъчения, бесило или разстрел ще бъ
дат тяхна участ, ако врагът разбере, и въпреки това бяха 
заложили не само себе си, но и семействата си и ни служеха 
всеотдайно, като ни посрещаха, укриваха, хранеха, обличаха, 
лекуваха.

На мене беше възложено да организирам зимуването на 
Банската чета. В нея влизаха: Балкан — командир, Пани
ца — политкомисар, Чавдар, Симо, Йовчо, Благо, Ангел, 
Страхил, Мануш и малко по-късно и Нако (Васил Попов).

С Балкан и Благо обходихме Пирин от „Перлеш“ до „Ва- 
пата“. От всички места най ми хареса „Вапата“ — над с. Кре
мен. Това беше закътано място с хубаво южно изложение. 
Съвсем близо до бъдещата колиба имаше вода в изобилие и 
което е особено важно, даваше условия за маскировка, на
блюдение и отбрана. Избрахме мястото на колибата, опре
делихме къде да бъде постоянният пост и как да се отива до 
него. След това решихме да започнем да докарваме храните 
в по-близки временни складове.

Най-напред трябваше да докараме част от сланината от пра
сетата на големците, която беше най-далече. За целта с Благо 
и Ангел слязохме през с. Кремен да вземем Благовата ко
била, а Балкан с останалите другари да ни чакат в една плев
ня над пътя за с. Елешница.

Попътно взехме от пчелина на един другар 4—5 пити, 
пълни с мед. Натоварихме на кобилата два коша и от лозя
та ги напълнихме до половината с грозде. След това слязох
ме и хванахме по шосето, като заобиколихме само бариерата 
при Обидимска община.

Кобилата ни беше добра маскировка. Тя носеше и рани
ците ни, а пушките прикривахме с горните си дрехи. Ние не
прекъснато пеехме и се провиквахме, за да правим впечатле
ние на пияни хора.
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На един завой ни срещна лека кола. Ние се сбутахме зад 
кобилата, за да използуваме сянката, и се развикахме: „Ей, 
не бъскай така!“1 И докато стигнем до разклона на пътя 
за Елешница, където се събрахме с другарите, все си пеехме 
една и съща песен.

Случайна среща

След като преминахме моста на р. Места, ние се отбихме по 
Вълчи дол, а след това по едно било, за да излезем направо 
към Орео. Аз вървях напред. Излизайки на един синор, мер- 
нах човек, който се опита да се скрие. Дигнах пушката и из
виках:

— Стой!
— Аз съм бе, бай Георги — познал гласа ми, се обади 

Васил Попов.
— Ела при нас — казах му. — Как така се срещнахме? 

Какво правиш тук?
— А бе, след като се разделихме с другите двама, аз все 

ви търся, но все ми казват, че те няма. А стана ясно, че вие 
сте били доста време тука, и си помислих, че не ме щете. Тук 
си бях закопал картофи и рекох да си взема малко от тях и 
да си тръгна към Казанлъшко.

Знаейки го от лятото като честен човек, който се е ска
рал с другите двама анархисти, още тогава бях съгласен да 
го вземем в отряда. Казах му: „Хайде, идвай с нас!“ И той 
дойде с голяма радост, с радост до сълзи, че и той ще бъде 
в отряда, ще си има другари.

И понеже го найдохме случайно, дадохме му псевдоним 
Найден и за по-кратко Нако.

На следващата вечер натоварихме според уговорката по
ловина от сланината на коня и на гръб, а другата половина 
оставихме за Белишката чета. Другарите заминаха за Пирин, 
аз сам отидох към село Елешница, където имах важна ра
бота. Това беше към края на октомври или началото на но
ември.

1 Не бляскай в очите.
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В защита 
на народа

— Хайде бе, къде сте? Направиха пробив. Заставиха помаците 
да докарат сами овцете си и един търговец ги прие и им ги 
е платил — с болка каза Васил Белюв, когато влязох у 
тях.

— Къде са овцете сега? — попитах аз.
— И овцете, и приемникът, и помаците са у кръчмаря 

Васил Неделчов — отговори той.
След като ке успя да застави хората от другите селища 

сами да откарват на приемателните пунктове определения им 
наряд дребен рогат добитък, фашистката власт решила да на
прави пробив най-напред чрез помаците. Това бяха винаги 
беззащитни, ограбзани, тормозени и заплашвани хора. За
плашили ги и сега и ги заставили да откарат овцете си на 
приемателния пункт в Елешница. Помаците от Кьорава ма
хала и околиите колиби бяха откарали 92 овце.

— Добре, че още са тук. Ще ги освободим — казах аз.
Къщата на Васил Неделчов беше в горния край на село

то. Под нея и оттатък пътя имаше само няколко къщи.
Ние съставихме следния план: Васил Белюв с пистолета 

си ще залегне в грамадата под пътя, ще варди да не дойдат 
хора откъм селото и при нужда с изстрел ще ме подкрепи; аз 
ще вляза, ще обявя, че освобождавам овцете, ще заставя по
маците да си ги откарат и ще изгоня търговеца.

Прехвърлих се през оградата, изкачих се по външната 
стълба и почуках на вратата.

— Кой е? — обади се непознат глас.
— Отвори! — заповядах аз.
— Не мога да отворя. Аз не съм стопанинът, аз съм тър

говецът — запелтечи той.
— Отвори ти казвам! — още по-строго извиках аз. — 

Или искате да изгорите всички като мишки.
От вътрешната стая се чу плачлив женски глас и ведна

га с лампа в ръка дойде стопанинът Васил Неделчов да ми 
отвори. С пистолет в дясната си ръка, с пушка в лявата и 
свирка в устата през зъби попитах:

— Къде са помаците?
— Долу са. Спят в кръчмата — угоднически отговори

той.
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— Водете ме там. Слизайте и вие — обърнах се към 
търговеца.

И двамата по долни дрехи заслизаха, като Васил Недел- 
чов слизаше заднешком, за да ми свети. В кръчмата те сед
наха на посочените им от мене места.

— Ставайте! — извиках аз на помаците, които се пра
веха, че не са се събудили. Те скочиха и разтреперани, сует- 
ливо се подредиха в редица като войници, но като видяха 
по гащи стопанина и търговеца, се поуспокоиха.

— Защо сами докарахте овцете си? — попитах аз, но 
те мълчаха.

Поисках от Васил Неделчов листове, пликове и мастило 
и седнах на една маса да пиша. Пистолета държах пред себе 
си, а свирката ми беше в устата, уж готов дадам сигнал на 
заобиколилите дома партизани.

Написах три заповеди: една до кмета на с. Елешница, 
една до околийския комисар в Разлог и една до околийския 
управител И в трите заповеди пишех почти едно и също, че 
партизаните са освободили реквизираните овце и предупре
ждават, че при втори опит да бъдат заставени хората да до
карват добитъка си или при насилствено вземане па добитък 
лично те ще отговаряте главите си. Поставих писмата в плико
ве и ги дадох: едното на Васил Неделчов — за кмета, дру
гото на търговеца — за околийския комисар.

След това. познал в групата помаци бившия пъдар, разси- 
лен и училищен слуга Медо Въчето, го извиках по име.

— Ту я съм — хем поласкан от това, че назовавам име
то му. значи, познавам го, хем уплашено се обади той и от 
това смесено чувство не знаеше къде да си държи ръцете.

— Това писмо утре ти ще го отнесеш на околийския уп
равител в Разлог — казах аз и му подадох писмото.

— А вие, търговецо, след десет минути си тръгвайте към 
Разлог. И ако се одързостите още един път да дойдете тук, 
знайте, че няма да си отнесете главата.

— Ама сега е тъмно— завайка се той.
— Добре. Тогава ще дойдете с нас.
— Тръгвам, тръгвам — заповтаря той и забърза да се 

подготвя да еи замине.
На помаците казах, че сега им прощавам, но ако втори 

път сами откарат овцете си, ще постъпим с тях, както с хо
ра на фашистката власт, и заповядах:

— Тръгвайте и забирайте овцете си!
Всички се втурнаха към двора, който беше оттатък ули-
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цата. С тях с лампа в ръка тръгна и кръчмарят. Излязох от 
кръчмата и аз. Един стар помак се хвана за лявата ми ръка 
и се сиеде да я целува. Дръпнах си ръката и му казах, че то
ва на нас не ни е нужно и по добре ще направят, ако слушат 
какво им говорим.

Овцете тръгваха след помаците. Спрях за малко Медо 
Въчето и тайнствено му казах:

— Ти ще водиш хората нагоре и от нищо не се бойте! 
Никой няма да ви закача. Но ако случайно някой ви излезе 
на пътя, речи „Рила“ и несеспирай, върви си. А сутринта, вед
нага щом се съмне, ти се изкачи на скалата и към Усоето 
извикай триж силно: „Рилааа, Рьлааа“! Да знаем, че сте си 
стигнали здраво и живо.

— Та али футрина да рукна триш „Рилааа, Рилааа, 
Рилааа“ — като войник повтори задачата си Медо. След това си 
взехме довиждане и той забърза по пътя да догони останалите.

Тръгнах покрай вадата към реката. След като отминах 
на около 50 метра, дадох три кратки сигнала със свирката, 
а при реката още три по-дълги. След това свих вдясно и вни
мателно влязох в плевнята на Васил Белюв да спя.

Отражението от тази акция в защита на населението беше 
извънредно голямо. Още на другия ден се заговори, че за да 
освободи реквизираните овце, в Елешница е отишъл целият 
отряд. Коментираше се, че партизаните си имат хора нався
къде, които веднага са им съобщили да дойдат; че повторно 
съм предупредил околийския началник и кметовете, че който 
заповядва и взема реквизиция от хората, ще отговаря с гла
вата си и че партизаните ще изпълнят думите си.

По този повод в Разлог при околийския началник на по
лицията са били извикани търговецът, кръчмарят Васил Не- 
делчов, Медо Въчето, съседите на кръчмаря Гьоше Дерлоков, 
воденичарят Пенко Дивнзиев и един старец — Дончо Велич
ков, — който варял ракия, и всички поотделно ги разпитали.

Полицията много се интересувала от това, колко сме би
ли и как сме въоръжени. Те навярно с. допускали, че съм 
бил сам, затова са поставяли въпрос на търговеца и кръчма
ря защо не са ме хванали.

— Ааъ, ка ке го фатиш, ми тоа пискунь1 ага свирне? — 
казал кръчмарят.

1 Свирка.
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Интересен е случаят с двамата съседи от другата страна 
на пътя Гьоше Дерлоков и стареца. Те дочул и нещо, едновременно 
излезли от къщи, за да видят какво става, и един от друг се 
изплашили и си влезли.

— Ти какво видя? — попитал началникът на полицията 
най-напред Гьоше Дерлоков, който си беше техен човек.

— Ами като се показах, видях часовия. Той ми махна с 
ръка да се върна и аз си влязох в къщи — спокойно отгово
рил той.

—Ами защо не го хвана, бе?
— Хваието го вие! Нали затова ви плащаме — с чув

ство на господар им казал той.
— Ти какво видя? — попитали те стареца.
— Ами я — започнал да се извинява той — стар чо

век. С извинение, излязох по нужда и видях човек с пушка 
на Дерлоковото кюше.1 Той ми рече „ссът“. И я си влезох. 
Ама требува да имаше още, защото и на скалата отгоре тап- 
цкаше2 некой.

Воденичарят Пенко Дивизиев също „с извинение. . . из
лязъл по нужда“. Под ябълката също е „имало часови“ и съ
що го съкнал да си влезе. На въпроса, дали е видял нещо дру
го, отговорил:

— Не видях. Седе ага се утиши тука, еден гшскунь ги 
собра и след малко къде Степаново люваде бъснаа пет-шест 
цигари. — С това и той не оставил никакво съмнение, че сме 
били много.

Медо Въчето е бил най-интересен. Той безспорно е бил 
във възторг от срещата си с мене и с труд е скривал това, но 
го е било страх от полицията затова се е правел на наивник.

След като го разпитали как съм влязъл и какво съм го
ворил, те му задали въпрос:

— Познаваш ли този човек?
— Па познавам го. Ле беше даскал в Елешница до по 

лани.
— Как беше въоръжен?
— Имаше един лагант3 син-зелен като гущер4. —И като се 

усетил, че твърде много се е увлякъл във възторга си, запод- 
стъпвал, запоказвал върха на езика си и вече скромно казал: 
— С лагант беше.

1 Ъгъл на къща.
8 Тъпчеше, подстъпваше.
8 Наган.
* Нов и лъщи.
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— А каква му беше пушката?
— Една такава, ни дъга, ни крапа и отгоре имаше не

що такова е — и с ръка показал нещо като удебеление или 
фуния.

Полицаите споделили помежду си дали това не е автомат 
или нещо друго и го попитали:

— А отстрани имаше ли дупки?
— Ее — с видим възторг потвърдил той, — та от се- 

каде фърле огин.1
— А бомби имаше ли? — продължавали те.
— Ее. Целия беше напашан и колчетата беа до тука е 

— до колената показал с ръка Медо.
— А нагоре имаше ли още хора, спря ли ви някой?
— Седе отгоре кут Василовата каща и току пред лесни

чейството. ама си седеа настрана и не ме закачеа.
— Друго нещо да си видял? — явно с намерение да при

ключи разпита попитал началникът.
— Едната му рака беше вързана бая. Ранен е.
— Навярно в Раздол сме го ранили — споделили си 

полицаите. — Оттам са дошли.

В с. Елешница имах друга работа. Трябваше да намеря 
квартири за ръководството на Разложкия партизански отряд 
в района на Банско, Добринище. Елешница. Тук бяха набе
лязани вече няколко — Проювата къща в махала Краище, 
горският пункт в Матандере където лесничеят Кирил По
пов беше назначил за горски Васил Грамбелов. Предвижда
ше се да се използуват и някои помашки къщи. В тях се по
ставяха и известни запаси. Но това бяха квартири само за 
при нужда или при преминаване. А на нас ни беше нужно 
главните, постоянните квартири да са в селата, и то в по-го- 
лемите. За такава квартира в Елешница беше определена къ
щата на Коце Чорбаджийски. Затова, преди да съмне, оти
дох в тази къща и прекарах целия ден там. Огледах всичко. 
Условия за живеене имаше много добри. Ние се договорих
ме с Коце какво да се дооправи, докато е хубаво времето, за 
да се създадат условия и за сигурно укриване.

Щом се стъмни, отново отидох при Васил Белюв. С не
го споделих, че тази квартира е хубава, но за всеки случай 
трябва да намерим още една — две резервни.

1 На всички страни стреля.
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Тогава Васил рече: „Знаеш ли. Има един човек. Той е 
бекяр и децата му са големи. Единият работи в Банско и си 
седи там, а вторият е войник. Къщата му е на много удоб
но място. Но не знам дали и той, и вие ще се съгласите, защо- 
то е особен човек.“ И назова името му — Тодор Шарков. От
начало не можах да се сетя кой е. Но след като В. Белюв ми 
напомни някои негови характерни черти и действия, се до
сетих.

Този човек наистина се ползуваше с много лошо име глав
но поради характера си — саможив и несчитащ се с никакви 
нравила и норми. Но в живота му имаше такъв случай. Ня
къде около 1930 година той отказал или нямало с какво да си 
плати данъците. Затова в къщи дошъл бирникът и още един 
чиновник и му взели някои вещи. През всичкото време той 
само гледал и мълчал. Но когато вече бирникът слязъл на 
двора, Тодор Шарков измъкнал една карабина, от чардака 
я насочил към тях и извикал: „Оставяйте всичко, иначе. . .“ 
Те хвърлили вещите и избягали. Това го принудило да оста
ви семейството си и да избяга от нашия окръг. Върнал се след 
деветнадесетомайския преврат в 1934 година.

Оценявайки решителността на този човек, рекох:
— Ако той се съгласи, ще го изпълни. И това ще бъ

де много добре, защото никой няма да допусне, че ние можем 
да бъдем в неговата къща. А той е способен да прояви жест 
и вярвам, че ще се съгласи. Хайде да отидем при него или 
да отида сам?

— Да отидем — рече В. Белюв и тръгнахме.
Свил се при огъня, без осветление, в твърде бедна обста

новка, Тодор Шарков дояждаше постния фасул направо от 
гърнето.

— Ми с какво да ве посрещна, кату на, ле гледате, ке 
нсма нищо — извиняваше се той.

— Дошли сме да си поговорим с тебе — му рекох аз и 
направо заобяснявах, че ние се борим да смъкнем фашистка
та власт, да изгоним германците, да изгоним сиромашията и 
глада не само от неговия дом, но и от домовете на огром
ното болшинство от народа, като не позволим трудът му да 
бъде ограбван от други; ние се борим за доброто на народа.

Той слушаше моите обяснения и от време на време се 
вмесваше с по някоя дума за немотията, за освобождаването 
на помашкиге овце и пр. И когато вече прецених, че е настъ
пил моментът да му поставя интересуващия ме въпрос, казах, 
че никой честен човек, никой трудещ се не бива и няма да ос-
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тане настрана от тази борба, че всеки трябва да помага кой 
с каквото може, той навярно помисли, че ще му искам да 
даде нещо, и рече:

— Ми що да дам, ли имам нещо та?
— Досега дават само тези, които нямат, а от другите 

ние сами си вземаме. А ти не си прав, че нищо нямаш. Къща 
имаш ли? Можеш ли да дадеш при нужда подслон на наши 
другари? А що се касае до храненето, това няма да е твоя 
грижа. Можеш ли — вече съвсем направо поставих въпро
са аз — да приемеш мене и още няколко другари в 
твоята къща за известно време през зимата? Това е страшно 
и не искам да скривам от тебе, че ако те хванат, ще ти запа
лят къщата и ще те разстрелят — съзнателно подразних 
решителността му аз. — Но въпреки тази опасност нався
къде все хора ни приемат и не се боят.

Тодор Шарков махна с ръка и рече:
— Оти да не може. Та що, като е страшно. . . Елате да 

видите що съм направил и кажете какво още да направя.
Показа ни това, което никой друг освен неговото семей

ство не знаеше и не трябваше да знае — скривалището. Той 
беше преградил с допълнителна стена една стая за хамбар, 
където да крие житото. В него се влизаше през една дъска 
от тавана, която беше замаскирана. Хамбарът можеше да 
събере 4—5 човека. След това ни показа къде бихме могли 
да живеем и откъде може да се излезе в случай на нужда.

Казах му как да приспособи скривалището, че да се диша 
и да се издържа дълго време в него.

— Тука никой не доожа. Но за дишане ке напраа.
Бях доволен от успеха си. Щом обеща, този човек ще

устои на думата си и това ще бъде най-сигурната квартира 
на ръководството.

На другия ден имах среща с другарите Никола Рачев, 
дядо Георги и Иван Тричков. Информирахме се взаимно от
носно хода на подготовката за зазимяване и намирането на 
квартири за ръководството. Оказа се, че до това време такива 
съм намерил само аз: в Банско — 2, в Елешница — 2 и ос
таналите пръснати на различни места. Войводата (Рачев) 
имаше пред вид някои квартири в Баня и Якоруда, но 
оше не бяха уговорени окончателно. А дядо Георги каза, че 
в Припеците е трудно да се намери такава квартира.

Тук Яне (Ив. Тричков) докладва, че след годежа на 
Стефан и Бойка в четата има сериозни смущения. Затова беше 
взето решение за наказването им. Реши се също поради съз-
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далата се обстановка един партизанин да бъде преместен в 
Банската чета, а Яне вместо с ръководството да остане да 
зимува в Белишката чета в Рила.

Реши се, докато това е възможно, новоизлезлите парти
зани да отправяме към някоя от четите. Затова повторихме 
изискването в лагерите и в складовете около тях да се поста
вят колкото се може повече храни с оглед всяка чета да мо
же не само да поеме новоизлезли партизани, но и да поеме 
друга чета в случай на нужда. Определихме си нова среща 
пак в Дъбовец при изворчето под Ахматова поляна и се 
разотидохме.

Последна среща 
с Никола Парапунов

След няколко дни на баира на 5 км по шосето от Разлог за 
Предел се срещнах с Никола Парапунов. Той се беше върнал 
от Горна Джумая и ме информира за разрастването на отря
да и за непрекъснатите политически акции, които провеж
дат горноджукайските другари но селата, а също, че и те 
са започнали да създават запаси за през зимата.

Аз доложих как върви подготовката за зазимяването и 
че въпросът с квартирите успешно се решава. Лично за него 
беше необходимо да знае тези квартири, за да може в случай 
на нужда бързо да ни намери. Затова му казах както квар
тирите, така и хората, чрез които може да ни търси в Банско 
и Елешница. За Добринище още нямах резултат от сондажи
те, които правеше Иван Козарев (Балкан), а за останалите 
селища той каза, че ще се информира отРачев.

Съобщих му, че дядо Никола Проюв е предал, че трябва 
да отида при него. Затова, след като се видя с Балкан, ще 
взема още един другар и ще замина към Елешница или Ма- 
тандере.

Казах му също, че съм поръчал на другарите от „Чепи- 
нец“ да се свържат с Антонивановци и по създадената връзка 
да ни изпратят или доведат Иван Гулсв. След неговото идва 
не ще бъде целесъобразно да отидем в Неврокопско и осигурим 
място и връзки, за да може в случай на нужда някоя от че-
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тите да слезе през зимата надолу в районите с по-малко сне
гове.

Никола Парапунов даде висока оценка на извършената 
организационна работа на акцията в Елешница и на акциите 
по запасяването, конто се посрещат с голямо удовлетворение 
от страна на населението.

Той даде указание да направя възможното Иван Гулев 
да дойде колкото се може по-скоро, за да може още отсега 
той да поеме ръководството на партията и подготовката за 
създаване на партизански отряд в Иеврокопско.

Тъй като Парапунов трябваше да замине, той уточни но
ва среща в Раплевото. Тази среща беше известна и на Ра- 
чев и ние след известно време заедно отидохме на нея. Но 
Парапунов, не знам по какви причини, не дойде, а малко по- 
късно загина.

По покана 
на помаците

В Матандере отидохме заедно с Чавдар. При срещата ни 
с бай Никола Проюв се изясни следното. При него дошъл Ве
лия Горелски — аза1 на селцето Черешка. Той съобщил, че 
два дни след като съм освободил реквизираните овце в Еле
шница, двамата анархисти и дядо Лиско отишли в Черешка. 
Дядо Лиско не се показвал, навярно за да не би помаците 
да се сетят кои са. Двамата извикали някои помаци и им ка
зали: „Партизанският отряд, който освободи овцете, е бло
кирал селото. Никой да не се опитва да излиза, защото е да
дена заповед да се стреля без предупреждение. Затова че 
отрядът освободи овцете, всяка къща да даде сирене, 
масло, вълна и по 500 лева за патрони.“

Селяните казали това на азата. Заедно поумували малко, 
решили и дали каквото могли. Но след това си помислили, 
поговорили и си рекли: „Не може да бъде. Партизаните ни
кога и никъде не са постъпвали така. Това сигурно са били 
хората, които ходят с Лиско“. Затова решили да кажат на

1 Кметски наместник.
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нас, да се посъветват как да постъпят с тях. Азата отишъл 
при бай Никола да го помоли да ни каже да дойдем.

Ние, разбира се, се съгласихме. Това беше първото ни по
сещение в населено място по покана на самото население, и 
то от всички, заедно с кметския наместник. Това вече значи 
много. Те се обръщат за защита към нас, а не към фашистка
та власт — значи, ние вече сме по-авторитетна власт за тях.

Разположихме се да денувамс над горския пункт, а бай 
Никола отиде да предупреди Велия Горелски. След това ни 
изведе донякъде, посочи ни пътя и си отиде. Още на светло 
ние излязохме от гората и вече се движехме повечето по ни
ви, ливади и пасища с отделни китки гора.

— А бе, бай Георги, още е много рано, още има хора на
около. Те сигурно виждат накъде отиваме— каза Чавдар.— 
Защото това противоречи на правилата на нашето движе
ние.

— Това е охрана, изпратена от азата — казах аз. — 
Тук редът си е такъв. Те поемат охраната ни. Те отговарят 
за нас. Този там — посочих аз един — уж пасе крава, друг 
сече дърва, но всъщност те наблюдават и охраняват и сигур
но вече са дали знак, че идваме.

Близко до селото ни чакаше Велия Горелски. Ние с не
го не се познавахме, затова той се представи и каза, че е мо
лил бай Никола да дойдем и благодари, че сме се отзовали.

До мехтепа1, където се събираха мъжете, преминахме 
през шпалир от деца. Те веднага тръгнаха след нас. От мал
ки прозорчета, от плевни и през цепнатини на портите поглеж
даха кадъни.

На събранието в мехтепа дойдоха всички мъже, освен тези, 
които носеха охраната. Пръв говори Велия. Той разказа как
во се беше случило, как анархистите са се възползували от 
доверието, което имат сред народа партизаните, и са ги излъ
гали и как те след това се досетили, че това са хората, които 
са се събрали с нелегалния помак дядо Лиско. И накрая той 
направо се обърна: „1<а ке речете вие, ке разрешите ле ние да 
си ги изтрепеме?“

Най-напред аз им разясних целите на нашата бтрба. Ка
зах им, че по инициатива на нашия ръководител Георги Ди
митров в България е създаден Отечествен фронт, в който вли
зат и комунисти, и земеделци, и звенари и безпартийни. Раз
ясних им програмата на Отечествения фронт, че в нашата око-

1 Помещение, което служи за училище и събиране.
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лия също има създадени комитети на Отечествения фронт, в 
които влизат само честни хора, независимо от това комунисти 
ли са те или безпартийни и от коя вяра са и вярват ли те въобще, 
че ние, партизаните, сме войска на Отечествения фронт, че се 
борим за народна власт, а докато победим, доколкото можем, 
защищаваме народа от ограбване и от произволите на фашист
ката власт. Затова те правилно са разбрали, че ние не можем 
и не постъпваме като тези хора. И ние имаме нужда да се хра
ним и обличаме, но това ни го дава народът доброволно. С това 
всеки участвува с нещо в общата борба. И ние извършваме на
силия, но не над народа, а над фашистките управници и тези, 
които ги поддържат, над народните изедници.

— Вие чули ли сте досега — попитах аз — партизаните 
да са вземали на сиромах човек овца или нещо друго, без да 
му го заплатят? А сега идва ли до вас, че в много кратко време 
ние взехме много добитък, кашкавал, брашно и други неща от 
властта и от народните изедници?

— Слушаме, знаем — обадиха се няколко души едновре
менно.

Продължих да обяснявам:
— Тези анархисти са особен чешит хора. И те уж са не

легални, уж са против фашистката власт, а пък вижда
те какво вършат. С това те помагат на властта, като карат 
хората да намразят партизаните. Фашистите под път и над 
път говорят, че партизаните са разбойници и са тръг
нали чрез грабеж да живеят, а анархистите нападнаха Кон- 
джура за пари, крадат крави от гостунския говедар уж за 
партизаните, излъгаха вас, за да ви ограбят уж за партизаните. 
И ако вие не се бяхте досетили, какво щяхте да си помислите? 
„Значи, прави са фашистите. Ето какви били партизаните. Уж 
защищават нас от грабеж, а сами повече ни ограбват.“ Лошото 
е, че и някои ваши хора крадат заедно с тях или делят краде
ното. Ето на и дядо Лиско не пожела да дойде с нас, а се събра 
с тях и както вие сами казвате, той ги е довел тук.

— И Лиско си е като них. Знаем си го ние — обади се 
някой.

— Вие чули ли сте фашистката власт да гони тези анар
хисти? Сигурно не сте и няма и да чуете. Тя гони и разстрелва 
комунистите, гони, поставя засади на партизаните, а от тях 
не се бои. Тя знае, че те й помагат, и дори да дойде да 
ги гони, това ще е, за да заблуждава вас, а няма да ги гони. 
Но правилно ли е вие сами да ги очистите? Аз мисля, че 
не е правилно. Тогава фашистите ще ревнат: „Виждате ли бе,
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колко са станали омразни на хората партизаните? Народът 
сам се разправя с тях.“ Властта, разбира се, няма да каже как
ви партизани са те и някой може да се излъже, да й повярва. 
Аз мисля, че по-правилно ще бъде, ако вие не ги приемате. 
Ако обясните на вашите хора от всички махали каква пакост 
правят на всички пи и каква услуга на фашистката власт, като 
ходят с тях и ги поддържат. Както виждате, те другаде не мо
жаха да виреят, ни в своя край, ни в другите села на околията. 
И ако и вие не ги поддържате, ще бъдат принудени да се мах
нат. Но ако продължават да крадат или започнат да правят и 
други золуми, кажете на нас, пък ние ще видим какво да пра
вим с тях.

— Право е — съгласиха се помаците. — Вие най-добре си 
знаете какво да правите.

След малко като по команда всички станаха, ръкуваха се 
подред с нас и си излязоха. Остана само Велия. Двама мъже 
веднага донесоха подгрята саздърма и яйца, пържени с масло, 
за вечеря и отделно ядене за по път.

Нахранихме се, поблагодарйхме за вечерята и най-много 
за доверието, което имат към нас, и си излязохме.

Отвън беше пусто. Само три засамарени коня ни чакаха. 
Ние двамата и Велия се качихме и едва след като ни изведе 
вън от махалата, той попита:

— Накъде да водя? (Помаците бяха големи конспиратори 
и Велия нито в мехтепа, нито докато да излезем от махалата, 
попита къде ще отиваме по-нататък.)

— ВодиуАкия — казах аз и Велия веднага пое по пътеката 
за махала „Шаринци“, където беше къщата на Акия Фургьов.

Пристигнахме бързо. Велия потропа на прозорчето. Обади 
се Акия и излезе да ни отвори. След като влязохме вътре и се 
разположихме, Велия рече: „Акия, я сам дотука.“ Акия кимна 
в знак на съгласие. Значи, по-нататък за нас, за нашата безо
пасност отговаря Акия. Велия се върна, а ние легнахме да спим.

Сутринта една от щерките на Акия — родопска хубави
ца — ни поля да се измием и след това цялото семейство заедно 
с нас седна на трапезата. Това беше израз на най-голямо ува
жение и доверие към нас, партизаните. Иначе помак никога не 
позволяваше жените да седнат заедно с него в присъствието 
на чужди мъже.

След като се уединихме, Акия попита:
— На кой да чина абер?
— На Исуф Горелски — отговорих аз и започнахме да се 

готвим за заминаване за махала „Гарван“.
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Акия веднага разпореди на един от синовете си и зетя си 
да тръгнат с нас.

— Не е нужно да разкарваш и двамата — рекох аз.
— Нека, тия са млади. Па има и мъгла, та да не объркате.
Ние тръгнахме към 10.30 часа, но родопските дебри бяха

пусти. Синът на Акия тръгна напред, за да предупреди Исуф, 
а зетят вървеше с нас, но така, че да не ни изморява.

Когато пристигнахме, Исуф Горелски беше вече събрал 15— 
16 мъже и на припек под боровете вън от махалата проведохме 
събрание. И тук направих съобщение за образуването на Оте
чествения фронт, разясних им подробно неговата програма и 
обосновах необходимостта и те да се включат в борбата, като 
с всичко подпомагат партизанското движение и всячески се 
стремят да не изпълняват разпоредбите на фашистката власт, 
да не дават наряди.

По едно време една забулена жена, скрита зад боровете, 
хвърли към нас печен картоф. По това, че Исуф стана и до
несе обеда, си помислих, че картофът беше сигнал, че яденето 
е готово. Но както след това разбрахме, това беше сигнал, че 
горският, който дотогава е отсъствувал, си е дошъл.

Помаците изразиха съгласието си да помагат, но казаха, 
че много се боят от горския Пенко Тумбев от Разлог да не би 
да види нещо и да ги наклевети. Затова те ме помолиха да отида 
и при него в горския пункт, който беше на 200—300 метра под 
махалата и се виждаше добре, та по такъв начин да го държат, 
да го заставят да мълчи.

Съгласих се с това предложение и тръгвайки си надолу, 
решихда влезем в горския пункт. Но горският излезе, тръгна 
към махалата и ние се срещнахме и поздравихме на средата 
на пътя. С него се познавахме още от времето, когато бях учи
тел.

— Ее, та немам баре малко ракийца да се почерпим — 
рече той.

— Айде да идем пък в махалата, там ще найдем нещо да 
се почерпим — предложихме ние и той се съгласи.

Но ние не отидохме, задачата беше изпълнена. Помаците 
наблюдаваха тази наша среща.

В последната къща под местността „Шипка“ живееше Медо 
Късмето. Предложих на Чавдар да се отбием да го видим. Може 
би и той да ни потрябва някога.

— Айде бе, откога ве чекам — рече той, като ни посрещна.
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— Пък ти откъде знаеш, че сме тука? — попитах аз.
— Та ле я съм часовия — не без гордост отговори той.
Значи, всички помаци са били вдигнати на крак, за да оси

гурят безопасното ни пребиваване в техния район. Къщата на 
Мтдо Късмето беше на високото и първата на пътя от Елеш
ница, образно казано, на входа към помашките махали. Оттам 
той можеше да наблюдава целия път, който води към Злата
рица и Матандере, и, разбира се, пътя, който се отклонява 
за Гарван и Кьорава махала. И ако той забележеше, че идва 
полиция, ще извика нещо на добитъка или на жените. Това 
ще се чуе от околните баири и по подобен, от много години из
работен начин ще се предаде но целия район, за да стигне до 
този, комуто е нужно да знае това. Но нито Медо, нито който 
и да било друг знае кому е нужно и къде се намира той. И 
само познавайки ме, той разбра, че е охранявал нас.

Зазимяване 
на Банската чета

Набавянето и съсредоточаването на запасите в непосредствена 
близост около определения бивак беше в пълен ход. Друга
рите даже бяха изкопали котловина за колибата и довлекли 
необходимите им обли дървета за скелета. Изклали бяха ов
цете и почти половината бяха направени на саздърма, а оста
налите — на пастърма. Малка част бяха оставени за прясно 
месо.

Но времето също бързаше. Затова предложих Балкан с 
по-голямата част от партизаните, използувайки всички коне и 
мулета, които бяхме взели временно, да прекарат през тази 
нощ колкото се може повече брашно и малко преди разсъмване 
да върнат товарния добитък там, откъдето са го взели. А след 
това, ако се наложи и ако това бъде възможно, ще носят вече 
само на гръб.

С Благо отидохме в Кремен. От ливадите, където хората 
напъждаха добитъка си да пасе, взехме всичките шест коня и 
мулета, които бяха засамарени. Някои дори имаха и въжета. 
Отидохме в Кременския чарк, натоварихме четириметрови 
дъски и подбрахме добичетата нагоре. Нощта беше тъмна. След
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малко започна и да вали дъжд. И ако кременските добичета 
не бяха свикнали да ходят в колона едно след друго, не знам 
как бихме стигнали до горе.

Напрегнатата работа през тази нощ даде възможност свое
временно да се докарат храните и дъските, преди разсъмване 
да се върнат конете и мулетата и вече по-спокойно да се направи 
колибата.

До сутринта заваля сняг и през деня на няколко пъти го 
обръщаше ту на дъжд, ту на сняг. Надвечер дадох последните 
си нареждания. С Балкан си уточнихме явките и срещите при 
нужда и се договорихме, ако не хване повече сняг и има въз
можност да слезе още един път. да се обади в Банско, за да мога 
да му дам литература, която по мое поръчение Милка Моле- 
рова и Драга Колчакова бяха събрали, и възползувайки се от 
преваляванията, слязох надолу, без да оставя диря.

След като се видяхме с Рачев и си уговорихме среща в ма
хала Краище, той замина, за да отведе Никола Шанин (Бон- 
чук) в Белишката чета, а аз — отново за Банско.

Чудно лекарство

Деня прекарах в местността „Св. Митър“ и на мръкване про
верих какво е положението в склада. Оказа се, че от пролив
ните дъждове складът беше наводнен с около 20—30 см вода, 
та иконостасът, макар и поставен върху трупчета, беше се по
топил във водата.

Пробих затлачения канал и водата изтече. След това из
пратих един овчар да докара от Банско 10 килограма сол и от
ново обилно посолих сланината.

Тъй като почна силно да вали дъжд, укрих се в къщичката 
на Георги Кандин и престоях там до сутринта. Но не можах 
да спя. Болеше ме главата и ръката.

Още когато правехме тази землянка, ние бяхме взели дъски 
за покрив от един овчарник. Носейки под лявата си мишница 
една широка дъска, аз се подхлъзнах по стръмния, издълбан 
от колите път и паднах на песъчливата скала върху лявата си 
страна. Получи се така, че не можех сам да стана, защото тя
лото ми-беше върху дъската, и сам притиснах ръката си, която
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беше под дъската. Дигнаха ме другарите, но това не можа да 
стане внимателно и ръката ми от външната страна от китката 
надолу се одра в скалата и даже тук-там се напълни с пясък. 
Ние я почистихме и превързахме и тя почти заздравя. А от два- 
три дни отново ме заболя и раната се отвори. Даже стана по- 
дълбока и гнойна.

Сутринта, използувайки едно от краткотрайните намаля
вания на дъжда, проверих дали не се е запушил отново кана
лът, замаскирах добре склада и отидох да прекарам деня на 
сухо под една елха в местността „Широка падина“. Но и тук 
не можах да спя. Почувствувах, че имам температура, пък и 
ръката почна да ме боли от вътрешната страна на лакътя и под 
мишницата.

Колкото и да бяха недостатъчни медицинските ми позна
ния, разбрах, че това е най-малкото начало на обща инфек
ция. Затова с нетърпение чаках да мине денят, за да отида в 
Банско при дядо Ланко да ме лекува.

Използувайки преваляванията, на мръкване влязох в къ
щата на дядо Георги Рахов.

— Ей, много рано бе, и защо сам?-— попита дядо Георги.
— Тръгнал съм при дядо Ланко да ме лекува — и раз

казах как се е инфектирала ръката. — А рекох да се отбия 
през вас, та ако някой ме потърси, да знаете къде съм.

— Сега не бива да ходиш у дядо Ланко. Казаха, че пак 
има засада. Ако трябва, утре ще го повикаме тук. Но няма да 
потрябва. До утре ръката ще бъде здрава.

— Ама е започнала инфекция и нагоре. Виж какви възли 
имам под мишницата —• показах му аз.

— Нищо. Ще мине — и сядайки на столчето, той рече на 
баба Дана — Бабо, дай котлето и легена!

След като изми ръката добре с вода и сапун, отново каза:
— Бабо, дай торбата!
И тя му подаде една торбичка, пълна с изсушени листа. 

Той взе с цялата си ръка много листа, тури ги върху раната и 
я превърза с бинт.

— Това до утре — рече уверено той.
Не знаех за чудотворното действие на тази билка и не вяр

вах. Но не исках да изкажа съмнението си, за да не обидя този 
добър и предан наш ятак. Не се съпротивих и на такова миенеа 
защото не се боях от инфекция. Тя все едно беше станала. И 
тъй като трябваше да чакам до другия ден да дойде дядо Ланко, 
легнах в плевнята и заспах веднага.

На другия ден дядо Георги ме събуди към 9—10 часа и. 
рече:
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— Айде, стани да ручеме! Баба ти Дана е направила бар-
када1.

Станах в много добро състояние. Главата не ме болеше, а 
и болките под мишницата ги нямаше. След като се наядохме, 
поглеждайки към превръзката, дядо Георги каза:

— Айде сега да хвърлим това!
Той не каза „да видим какво е станало“ или нещо друго, 

а направо да хвърлим превръзката. Значи, беше убеден, че 
всичко е минало, че раната е оздравяла. И наистина, когато 
развърза ръката, листата бяха станали на пихтия. След като 
ги махна, аз ахнах от изненада. Не само че беше чисто нався
къде, но рана нямаше. Отгоре беше една нежна червеникава 
ножица.

— Бабо, дай па котлето, дай памук — заразпорежда се 
дядо Георги, изми пак ръката, наложи я с памук, завързал и ка
за: „Сега я варди от студеното да не се напука, че пак ще стане 
рана.“

Наказване на предател

На следващата вечер беше контролната ми среща с Иван Ко- 
зарев (Балкан) в местността „Св. Никола“. Но той беше идвал в 
Банско, взел още някои дребни неща, като червен пипер, чай и 
др., и беше казал, че същата вечер ще има среща с някой доб- 
ринищенин при моста на шосето западно от селото. А в Св. Ни
кола ще бъде по-късно. Отидох направо при моста, но Балкан 
го нямаше. След малко се чуха три бързи изстрела от пистолет, 
като на пожар. Но последвалият плач ме наведе на мисълта, 
че това са изстрели от Балкан. Само той можеше да стреля така 
бързо и точно. След малко в мрака се очерта фигурата на идва
щия към мене Балкан и дадох парола.

— Заклах петело2 — каза той, преди още да сме се ръ
кували.

— Поздравявам те — казах аз и му стиснах ръка. — 
Нека всички предатели разберат, че няма да избягнат възмез
дието за мръсната си дейност.

1 Качамак.
а Този израз има смисъл на ..свърших работа“ — например, когато 

се свърши жътвата.
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Никола Петлов и друг селянин от с. Добринище бяха уз
нали. че Иван Козарев се навърта около рибарника, и бяха 
съобщили на полицията, в резултат на което той попада в за
сада.

Заради това предателство след съответната проверка тези 
двама добринищени бяха осъдени на смърт още през 1941 г. 
Но за втория хората не бяха убедени, че е участвувал в преда
телството. Затова, оценявайки, че няма да се получи добър 
политически ефект, ние отложихме изпълнението на присъ
дите за по-късно.

Но Никола Петлов и след това нееднократно и грубо беше 
показал своята враждебност към комунистите. Той беше вклю
чен и в реквизиционната комисия, където усърдно изпълня
ваше указанията на фашистката власт, и стана ненавистен за 
по-голямата част от хората. Тази присъда над него вече тряб
ваше да се изпълни.

Балкан, който беше влязъл в селото по друга работа, оти
шъл даже до ресторанта и погледнал през прозореца да види 
какво има вътре. След това през средата на селото свил вдясно 
и покрай Петловата къща излязъл пак на шосето. Тогава за- 
белязъл, че отдолу идват група хора, между които бил и Ни
кола Петлов. Балкан го познал по гласа и по куцането, отишъл 
насреща им, стрелял три пъти в него и напуснал селото.

Впоследствие аутопсията установила, че той е убит с три 
куршума в сърцето. Но когато Балкан ми разказа как го е по
знал в тъмнината и как се е мерил в гърдите, аз го подхванах

— Ама видя ли? Хем си отличен стрелец, хем пак не по
смя да стреляш в главата.

— Я в кошере1, за да събере куршумите. Тевно беше и 
можеше някой да никне зад него и да си отиде така си — като 
виновен се заоправдава той.

Ние заедно отидохме до мястото, където Козарев беше ос
тавил Страхил. Предадох пакета с книгите за четата, изпра
тих поздрави за другарите и се разделихме вече за по-дълго 
време. А с моя любим другар Иван Козарев тази раздяла се 
оказа завинаги.

Заминах за Елешница, където имах няколко срещи с дру
гарите, и оттам за Краище, откъдето заедно с Рачев отидохме 
в Дъбовец. Там се срещнахме с дядо Георги и с новия пар
тизанин Никола Бояджиев (Остап), които не бяха намерили

1 Гръдния кош.
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връзка с беличани и се върнали на определената среща. Тук 
беше Никола Савов от Баня, който също отскоро беше изля
зъл партизанин. Над изворчето под Ахматова поляна те си 
бяха направили колибка.

Отново при помаците

Никола Рачев пожела още един път да обиколим помашките 
махали и да го запозная с всички хора и къщи, където при нуж
да можеше да се отиде. Тогава помаците имаха празник, та 
това беше и известно внимание към тях.

Ние отново минахме през Матандере, където бай Никола 
Проюв и Васил Грамбелов ни запознаха с обстановката. Грам- 
белов ни каза, че наблизо работи група мобилизирани горски 
работници. Ние отидохме при тях, поговорихме и им казахме, 
че забраняваме да се сече гората за германците. Тя трябва да 
се пази, за да остане за нашия народ. Затова ги изпъждаме. 
Те се зарадваха и веднага започнаха да редят трапеза да обяд
ваме. В това време седнах и написах следната заповед до кмета 
на село Елешница:

„Г-н кмете, предадената и поробена н 1 из родина е подюкенл на 
безогледен грабеж. Храни, кожи, вълна не са вече собственост на бъл
гарския народ. Неговите природни богатства също са подложени на хун- 
ско разграбване. Милиони кубици дървен материал се изсичат от на
шите гори, за да задоволяват нуждите па хитлеристка Германия, докато 
в техните брадва не влиза, а за нашия народ няма дори дърва за огрев... 
Заповядвам да не се правят никакви насилнически мобилизации, освен 
доброволното спазаряване с работниците. За неизпълнение настоящата 
ми заповед ще отговаряте пред революционния съд.

Командир: К р .  Р а д о н о в •“

Заповедта дадох на Никола Чорев да я отнесе и с нея да 
оправдае групата, че е напуснала работата.

Вечерта отидохме в Шаринска махала в дома на Акия Фур- 
гьов (Щарински). В разговор с хората там те ни се оплакаха 1

1 Архив МВР, дело № 16243.
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от горските в Побит камък, че ги ограбват— искат помаците 
да им събират жито, картофи, вълна, яйца, даже пролет и аг
нета. А помаците се боят да не дават, защото всякога могат 
да направят нарушение в гората и горските ще ги разсипят с 
глоби. Затова те поискаха защита от мас.

Ние решихме да отидем вечерта в горския пункт в Побит 
камък да предупредим за това горските. До там ни отведоха 
момчетата на Акия. Те се скриха отвън, а ние с Рачев влязох
ме в зданието.

В една стая имаше трима горски. Ние отначало ги респек
тирахме и заставихме да седнат далеч от оръжието си. Като 
разбрахме, че има още един горски в другите стаи, доведохме 
и него. След това започнахме разговор с тях.

Ние ги агитирахме, както винаги, и с успехите на Черве
ната армия, и с това, че с хитлеристите е свършено, че те, ма
кар да са служители при фашистката власт, са хора от народа 
и трябва да са с него, а не заедно с фашистката власт и те да 
грабят и пр. и пр. И накрая ги предупредихме, че ако научим 
отнякъде, че са искали от помаците да им дават безплатно или 
че са вземали рушвет, ще се разправяме с тях най-безцеремонно.

Пак доктор

В това време в стаята влезе една разплакана и изплашена 
жена. Мислейки, че тя се е разплакала, защото се бои за мъжа 
си и иде да го спасява, твърде строго й казах:

— Защо си се разциврила, защо си се разтреперала? Да 
не би ние да сме разбойници!

— Не. Мене не ме е страх от вас, ами детето ми е болно — 
плачливо каза тя.

— Добре. След малко ще дойда да го прегледам — като 
се подчиних на внезапно хрумналата ми мисъл да се представя 
за доктор, казах аз.

— Ама вие доктор ли сте? Много ви се моля, господин док
торе, да го видите. То момчето ми още през бомбардировките 
се уплаши и сега е болно от сърце и. . . — искаше още нещо 
да каже жената, но аз потвърдих, чс ще отида да го видя, и тя 
си излезе. Ние продължихме разговора си.
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След малко станах и казах на Рачев, че ще отида да пре
гледам момчето. Горските и особено бащата на момчето ме гле
даха вече не само със страх, но и с някакво учудване. Хем док
тор, хем партизанин.

Болното момче беше на 16 години. Като ученик в София 
попаднало под бомбардировка и много се изплашило, а навярно 
и пресилило и беше получило смущение в сърцето. То лежеше 
в леглото. На шкафчето се виждаха лекарства, предписани от 
някои лекар от Пазарджик, когото бащата по-рано е довеждал 
да го прегледа. По всичко изглеждаше, че момчето не беше на
пускало стаята доста време.

С маниер на опитен лекар премерих пулса. Той беше око
ло 80 в минута, но не съвсем ритмичен. След това го преслу- 
шах, опирайки налраво ухото си и откъм гърдите, и откъм гър
ба, като го карах ту да диша, ту да спира дишането. Подигнах 
му клепачите и му гледах очите, като го карах да ги върти. След 
това, използувайки всичко, каквото бях слушал и от лекари, 
и от баби, започнах да го разпитвам.

— Ха сега стани да видим колко ще се ускори пулсът — 
казах и посегнах да хвана ръката му.

Момчето се изправи и подаде ръката си.
— Не е страшно — обърнах се към майката. — Органи

ческа повреда няма. Ще му мине, и то скоро, но трабва да се 
спазва известен режим на хранене и движение — компетент
но заявих аз. И погледжайки към лекарствата, казах: — Дайте 
да видя какви лекарства получава?

Майка му бързо ми ги подаде и с нетърпение зачака мне
нието ми.

— Правилно. Ето и моят колега не е открил нищо опасно. 
Боледуването има нервна основа — и по реагирането на май
ката разбрах, че тя е доволна.

Определих му режим да става и леко да се разхожда по 
поляната отначало по 10—20 минути два пъти на ден, а 
след една седмица — по 1 час. Да се храни 5—6 г.ъти на ден, 
като не яде солени меса и риба и не пие алкохолни напитки.

(Моят преглед много окуражи и майката, и момчето, а и ре
жимът му помогнал и бързо се възстановило. Затова благодар
ните родители скоро след 9 септември 1944 г. с подаръци, глав
но храни, дошли в Разлог и търсили лекаря на нашия отряд. 
Но мен не ме е имало там и партизаните отговорили: „Ние то
гава нямахме лекар.“ Рачев обаче дочул, сетил се и рекъл: 
„Имахме, имахме, но го няма тука сега.“ Родителите оставили 
донесеното на другарите ми.)
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Ние с Рачев останахме с убеждение, че не само че запла
шихме, но и до известна степен спечелихме тези хора (горските) 
и си отидохме, без да им вземем оръжието.

След това ходихме в Кьорава махала и в Гарван. Отдалече 
показах къде е къщата на Сюлейман Сульов и пак отидохме у 
Медо Късмето. Щом пи видяха, кадъните веднага хвърлиха 
направо в жарта две овчи пържоли, за да ни нагостят.

Медо по същия начин, както и по-рано, знаеше и чакаше. 
Той ни разказа, че една голяма група полицаи дошли откъм 
с. Елешница, стигнали до склада с трупи в местността „Зла
тарица“, седнали на тях, погрели се на слънце и се върнали. 
Те навярно бяха дошли във връзка с изгонването на горските 
работници.

Ние погостувахме на Медо, докато се стъмни, и си тръг
нахме към Елешница, където отседнахме в плевнята на Ва
сил Белюв.

Неизмерима загуба

На 10 декември, току-що бяхме обядвали, Васил Белюв из
лезе из селото, но веднага се върна и попита:

— Имате ли люде към Горна Джумая?
— Имаме. Защо? — сепнахме се ние.
— В селото заговориха, че вчера е убит някой партиза

нин, инженер от Разложко, ичетоваси бил ти — като посочи 
към мене, рече той. — А други говорят, че може да е и Пара- 
пунов.

Това съобщение ни порази. Ние почти бяхме убедени, че 
това е Парапунов, защото друг партизанин от разложкия край 
тогава нямаше в Горна Джумая. Но тъй като и друг път поли
цията е пускала неверни слухове, все пак се надявахме, че може 
да не излезе вярно. Затова отново изпратихме Васил Белюв 
да разбере точно какво е станало и ако е необходимо, да из
прати човек в Разлог.

— Дано да не е вярно — казах аз на Рачев.
— Дано, ама май е вярно — рече той и замълча.
Ние повече не си казахме нито дума. И когато Васил си 

дойде и потвърди, че е убит Никола Парапунов, ние продъл
жихме да мълчим.
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— Сега е вече наш ред, баче — рече след малко Рачев и 
пак замълча.

Много мисли изведнъж нахлуха в главата ми. Докато Па- 
рапунов беше жив, ние спорехме, не одобрявахме някои не
гови решения. Аз понякога определено изказвах недоволст
вото си от това, чс понякога той не искаше да вземе рязко от
ношение. Но сега, когато вече го загубихме, веднага почувст
вувах колко голяма нужда имахме от него — човекът, който 
търпеливо изчакваше да се изживеят някои неща, който умееше 
да сплотява, който беше пример на безпределна преданост на 
своята партия и своя народ, пример на трудолюбие, ученолю
бив, стоицизъм и безпретенциозност.

През съзнанието ми минаха много спомени с него. Пред
ставих си го през 1932 година десетина дни преди 1 май. Пред 
очите ми беше грейналият му, пълен с увереност поглед, ко
гато, изпращайки ме заедно с Кръстю Стойчев към Банско, 
по стръмното от р. Изток нагоре, той рисуваше картината на 
отражението, което ще има нашата първомайска акция за по
литическото активизиране на трудещите се, как ще осъмне око
лията осеяна с позиви и окичена с червени знамена, как наро
дът ще каже „Ето, жива е комунистическата партия“, а вра
говете ще беснеят от безсилна злоба.

Спомних си първата ни среща на 28 или 29 юли 1941 г. в 
църквището „Св. Троица“. С какво вълнение го дочаках тогава 
последните 50—60 крачки, когато познах, че на срещата идва
ше именно той, крепката, задушаваща другарска прегръдка и 
тревогата, с която крадешком гледах изпитото му от затвора 
и маларията лице.

Спомних си всичките му мъки, когато, макар и сериозно 
болен от малария, ние заедно отидохме към Неврокоп, за да 
изпълни той партийния си дълг, да проведе директивата на 
ЦК за започване подготовката и развръщането на въоръжената 
борба; с какви усилия той ходеше, как с отпрана подметка и 
разкървавен крак ходи цяла нощ и дори не ми каза за това.

Представих си го наведен срещу виелицата през януари 
1942 година да гази дебелия сняг от Банско към Предел, а 
след това към Горна Джумая само и само да не тревожи близ
ките ми, да не излага на опасност другарите си и ятаците си 
през това усилно за Разложко време.

Представих си го при нас как упорито работеше, изуча
ваше немски език, готвеше се и изнасяше лекции по историята 
на нашата партия и по други теоретически въпроси, с какво 
удовлетворение посрещаше нашата любознателност, как пи-
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шеше писма и грижливо проверяваше тези, които ние пишехме 
до разпи общественици, военни и други във връзка с популяри
зирането програмата на Отечествения фронт.

Видях го във въображението си и като хладнокръвен боец 
в общината в Дупнишка Бистрица и пр.

Този ден не мигнах. Не мигна и Рачев. Ние се въртяхме, 
дишахме тежко и заети поотделно със своите мисли, мълчахме. 
Друг път непрекъснато говорехме, споделяхме мнения по раз
лични въпроси, планирахме работата си и пр. Л сега мълчах
ме. Вечерта през махала Краище (да не би дядо Георги да е 
дошъл там) ние заминахме към Дъбовец и по пътя пак мъл
чахме.

Едва когато слязохме от баира на пътя при гара Гене
рал Ковачев и трябваше да решим по късия ли път да хванем и 
да газим реката или по дългия, през с. Баня, Рачев попита:

— Да газим ли реката? Как ще речеш?
— Все е еднакво — отговорих аз.
И двамата навярно преценихме, че е много студена водата, 

пък и няма защо да бързаме и тръгнахме по шосето за Баня. 
След около два часа мълчание пристигнахме на мястото.

В „палата“ ни чакаха дядо Георги, Остап и дядо Илю (така 
бяхме нарекли Никола Савов). Те не знаеха нищо, защото от 
два дни не се бяха срещали с никого. Погледнах към Рачев с 
надежда, че той ще почне, но след като видях, че той също отла
га, надявайки се навярно на мене, поех дълбоко въздух, съб
рах всичките си сили и казах:

„Другари, вчера, 9 декември вечерта, край Горка Джумая 
е убит другарят Никола Парапунов. Загина ръководителят на 
партията и партизанското движение в нашия край. Престана 
да тупти голямото сърце на прекрасния комунист, целият съз
нателен живот на който беше пример на беззаветна служба на 
партията и народа. Човек, който нямаше личен живот. От 
всичко 34 години живот повече от 15 години той посвети изця
ло на партията и комсомола, единадесет от които прекара в 
затвора и в нелегалност. Другарят Парапунов пръв в окръга 
след разгрома на Септемврийското въстание 1923 година и кър
вавите събития през 1925 година се зае да възстанови партията 
и комсомола. С неговото загиване ние осиротяхме. Но ние не 
бихме били негови добри другари и ученици, ако клюмнем 
глави, ако изпаднем в униние, ако отпуснем ръце.

Напротив. Ние трябва да подемем неговото дело с още по- 
голямо себеотрицание, за да не се почувствува празно него-
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вото място, за да се окажем като него достойни синове на своя 
народ, на своята партия.“

Искаше ми се да кажа още нещо, но вече не можех. Пък и 
едва ли беше нужно. Въпреки че всички се бяхме накоравили 
и решили да понесем твърдо тази загуба, няма да се срамувам 
да си призная, че и аз, и Войводата, и дядо Георги — всички 
скрито един от друг тихичко си поплакахме.

Но ние още не знаехме, че по същото време, на 8 декември, 
в с. Годлево тежко ранен, беше заловен от ловната рота ста
рият комунист и неуморим партиен деятел Костадин Катран- 
джиев.

Той беше болен и не можеше да ходи с отряда. Затова се 
беше устроил да презимува в къщата на свои близки другари 
в с. Годлево. На 8 декември ловната рота, без да е имала ня
какви сведения, отива в село Годлево. За да не увреди на ята
ците, Костадин Катранджиев напуснал квартирата и излязъл 
вън от селото. Но един от войниците го видял и извикал: „Стой!“ 
Катранджиев побягнал да се укрие, но войникът стрелял и го 
наранил тежко. Фашистката власт знаеше кой е Костадин Кат
ранджиев и предвкусвайки голяма победа, полагаше усилия да 
го излекува, за да го подложи на зверски инквизиции и разкрие 
партийната и яташката мрежа. Но той умира (по някои све
дения се отравя с лекарства), без да им каже нито дума.

Зимуване 
у Страиджата

Времето бързаше. Първият сняг се стопи по ниските места, 
дори и по сенчестите скатове, но беше вече доста студено. Ко
ловозите по пътищата и малките вадички замръзнаха. По дър
ветата имаше скреж.

Колибката, оплетена с неокастрени габерови пръти и на
речена „палата“, не можеше даже да създаде завет, а камо ли 
да предпазва от студ. Това тревожеше другарите, които по
ради изискванията на конспирацията предварително не знаеха 
как е организирано зимуването.
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Тъй като се събрахме много за в една квартира, а и Ра
чев се надяваше да се свържем с другарите от Белишката чета, 
в която да изпратим двама-трима души, ние не отидохме направо 
у Тодор Шарков в с. Елешница, а в Краище, в стопанството на 
дядо Никола Проюв. А само двамата с Рачев отидохме да про
верим готовността за настаняването ни там.

Другарите от Белишката чета много пъти бяха ходили по 
селата. Георги Й. Мадолев, Кръстю Тричков и Димитър Топа
лов и по-късно — на 21 декември — бяха слезли в с. Горно 
Драглище, за да изпълняват смъртната присъда на един на
роден враг, но на дядо Георги не се беше удало да се свърже 
своевременно с тях и някъде към 15 декември Рачев, дядо Геор
ги, дядо Илю, Остап и аз влязохме в къщата на Тодор Шарков.

Въпреки увереността си, че сме влезли незабелязано и че 
в този дом сме на най-безопасно място, Васил Белюв и Васил 
Грамбелов имаха специална задача да следят за наплта без
опасност. Също така, без да знаят, че сме в Елешница, на на
шите другари беше наредено да съобщават веднага за пристиг
нала полиция или за подозрително поведение на властта.

Но както и преди, аз продължавах да обработвам хазаина, 
да го правя по-съзнателеи ятак, да създавам у него самочувст
вие, че той върши важно, голямо дело. Един път му разказах 
за хъшовете и за Странджата, който им казал: „Яжте, песоглав- 
ци! Докато е жив Странджата, може да гладувате, но от 
глад няма да умрете.“ „Сега ти си Странджата. В тебе ни е 
надеждата“ — му казах аз, въпреки че що се касаеше до про
дуктите, те си бяха наши. От този ден ние почнахме да го на
ричаме Странджата, той беше доволен от този си псевдоним 
и действително с ревност изпълняваше функциите на Стран
джата.

Още преди да отидем ние, той беше подобрил старото и 
направил ново скривалище. То беше много хитро направено. 
В голямата средна стая, в която си държеше и продукти, имаше 
куп картофи. Като се разровят те, се разкрива една широка дъс
ка, която и по-раио си е била там, но внимателно е отрязана от 
греда до греда. През образувалата се от нейното изваждане 
дупка може да се слезе направо в обора на кравата. Така се 
избягва слизането по стълбата и излизането на двора. А в обо
ра непосредствено под краката на кравата се повдига една дъс
ка от пода и оттам се влиза в скривалище (във формата на куб) 
за трима-четирима души. То беше малко, но в него се дишаше 
свободно, защото откъм двора беше открито и заградено с на
редени на кубици дърва, между които въздухът имаше свободен
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достъп. С учебна цел ние посменно и заедно престояхме по дос
та време и в едното,и в другото скривалище и Странджата окон
чателно заличаваше следите след нас — затрупваше капака с 
картофи и посипваше дъските в обора със сламата, с която е 
постлано на кравата, а входа от тавана в другото скривалище 
закриваше с боклуци.

Храните бяха у Васил Белюв, Пройчо Проюв и други, 
за да не правят впечатление на случайни посетители и да не 
става нужда да ги крием. От тях пиеси вземахме кога колкото 
ни беше нужно. Даже през януари донесохме и част от слани
ната от склада в местността „Св. Митър“.

Нов другар

На 17 или 18 чрез Васил Белюв ни съобщиха, че е пристиг
нал Георги Дерлоков от партизанския отряд „Чепинец“ и е 
довел другаря, за когото съм поръчал. В момента те са в мест
ността „Диманец“. Значи, дошъл беше Иван Гулев с псевдо
ним Димо.

Оказа се, че те бяха дошли преди няколко дни, но Георги 
Дерлоков ие го беше довел по канала, а направо в Елешница. 
И докато се свърже с братовчедите си Тодор Дерлоков и То
дор Манев, а те от своя страна с Васил Белюв, двамата бяха 
изкарали няколко денонощия отвън на студа.

Побързах да отида да го взема, защото започна да вее сняг. 
Там нямаше време да даваме воля на радостта си от срещата 
и подканих Гулев да тръгваме, докато не е спрял снегът. А 
към Дерлоков се обърнах с думите: „Аз не знам какви са усло
вията за загубване дирите и не питам как сте се устроили за 
зимуване. Но ако има опасност да отведеш фашистките разу
знавачи направо при отряда, остани тук. Ще ти осигурим квар
тира, докато се отъпчат пътеките. В Разложко например по 
пресния сняг винаги са излизали разузнавачи, давайки си вид 
на ловци, скиори и пр.“ Той потвърди, че няма такава опасност 
и е по-добре още сега да тръгне, докато не е натрупал сняг.

Този сняг само ни изплаши и спря. А след няколко дни 
съвсем се стопи. Времето омекна.
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В квартирата у Странджата запознах Иван Гулев (Димо) 
с положението в Неврокоп, информирах го за връзките, които 
имаме чрез Вшцерица и Скребатно. След като обсъдихме 
с Рачев, решихме да използуваме времето и двамата с Гулев 
да отидем до Неврокоп, докато няма сняг.

Едно пълно 
с премеждия пътуване

На 27 декември през нощта ние напуснахме топлата квартира 
при Странджата и тръгнахме за Неврокоп. Разчетът ни беше 
първата нощ да стигнем до Матандере и да денуваме в гор
ския пункт при Васил Грамбелов. Но нощта беше тъмна, а пъ
тят много разкалян и плувнали в пот едва изпълзяхме до мест
ността „Йованица“. Тук ни посрещна студен, резлив ветрец. За
това решихме да влезем в овчарската колиба на Васил Белюв 
под пътя, да запалим огън и да се изсушим. А след това реших
ме да прекараме и деня тук.

През деня стана още по-студено. Ние се греехме на голя
мата букова жарава, която бяхме направили още преди да съм
не, и убедени, че няма дим, който да ни издава, не мислехме да 
напускаме колибата до вечерта. От време на време някой от 
нас излизаше и без да се отделя от колибата, оглеждаше наоколо 
и пак се прибираше.

— Ловни кучета лаят някъде по високото — каза Димо, 
като влезе и припече ръцете си.

— Това може да са помаци — казах аз, след като излязох 
и послушах малко. — Защото ако са елешничани, щяха сут
ринта да минат по пътя покрай нас.

Но това ни накара вече да сме нащрек и непрекъснато да 
наблюдаваме. Към 11 часа, когато Димо беше на пост, той ви
дял един човек, полуселски облечен, който, както си вървял 
по пътя нагоре, се спрял, погледнал към колибата и навярно 
го видял, защото бързо се върнал и се скрил в дълбокия път. 
Димо тихичко ме повика, но докато изляза, този човек се 
мярнал за момент вече над пътя по стръмното и се скрил в го
рата.

— Кой може да бъде? — гласно разсъждавах аз. Но фак-
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тът, че той не се е върнал по пътя надолу и че оттам, накъдето 
е хванал, не е възможно да се заобиколи и пак да се излезе на 
пътя, ме наведе на мисълта, че той оттам е дошъл и може да е 
от групата на тези ловци. А те вече никак не нн приличаха на 
обикновени ловци, още повече че ние бяхме забранили на лов
ците да ловуват в гората и те изпълняваха тази наша заповед. 
Затова трябваше веднага да се махнем оттук.

Взехме раниците си и по всички правила за движение при 
такива случаи, на около 30 крачки един от друг, покрай ни
вата пресякохме пътя при дерето и тръгнахме по него право 
нагоре срещу мястото, където лаеха кучетата. Съображенията 
ми бяха, от една страна, да сме в голямата гора, което не да
ваше възможност да ни блокират с малкосили, и, от друга, пре
минавайки бързо по дерето, да се изкачим по билото на пър
вото хребетче, да се маскираме там и да чакаме. В случай че 
кучетата прекарат сърна и някой от ловците дойде, да видим 
кой е той и да действуваме според случая. Тези съображения 
и начина на предвижването и действията в случай на нужда 
макар и накратко обясних на Димо още преди да тръгнем от 
колибата.

Едва се бяхме изкачили на 30—40 м посредоноса1, откъм 
запад бързо се заприближаваха две кучета. По начина на лае- 
нето се разбираше, че дивечът е близко пред тях. Ние се зако
вахме на място и зачакахме. След не повече от минута се пока
заха две хубави ловни кучета. Те излязоха точно до мястото, 
където се събират деренцата, завъртяха се, както въобще пра
вят ловни кучета, когато изгубят следата на дивеча, разши
риха наоколо, върнаха се назад и отново се понесоха със си
лен лай надолу. Сърната навярно беше ни усетила и свърнала 
вдясно.

— Кучетата не са от Елешница, а още по-малко на пома
ците. Видя ли ги какви бяха и голямото каква ремъчка имаше 
на врата? Явно е, че полицията е дошла с тях уж на лов — ка
зах аз и след това определих кой къде да остане и накъде да се 
изтегляме в случай на нужда. Повече не се придвижихме нито 
крачка.

Но до вечерта нито някой дойде към кучетата, които уси
лено гонеха в този район, нито пък слезе към колибата в Йо- 
ванина.

Убеден, че това беше полиция и че вечерта тя ще устрои 
засади, набелязах друг път. Щом се стъмни, най-напред изля

1 Начало на хребет между две рекички.

416



зохме от тези дерета, пресякохме пътя и по околни пътеки към 
полунощ стигнахме в Матандере. Приближихме внимателно 
горския пункт, наблюдавахме доста време и след като се убе
дихме, че няма странични хора, влязохме.

Васил Грамбелов ни информира, че в Матандере всичко 
е спокойно. Полиция и въобще подозрителни хора не са ид
вали. По връзките от Неврокоп и Чепино няма нищо.

Ние решихме да използуваме връзките па Димо с Гърмен 
и Скребатно направо. Затова не изпратихме Васил Грамбелов 
към Вищерица да предупреди за нашето отиване.

Нощта доизкарахме в горския пункт и се наспахме добре, 
а на разсъмване излязохме откъм гостунското. Оттам но пъте
ката за Вищерица обходихме от изток дървообработващото 
предприятие и се спуснахме по левия бряг на реката. Но на
долу реката беше по-голяма и решихме да я преминем някъде 
в района на Скребатския чарк.

През деня времето беше слънчево, но надвечер почна бър
зо да се влошава. Настъпи мрак и заваля, а ние бяхме още да
лече от целта — Ондевица, — откъдето вече можехме по 
що-годе познати места да се спуснем към с. Скребатно.

Достигнахме района на чарка. Партизанският ни опит ни 
подсказа да не минаваме по моста непосредствено под чарка. 
Затова се провряхме под яза и случайно попаднахме на греда, 
по която се минава реката.

Оттатък в пълен мрак едва се добрахме до пътя, но не мо
жахме да продължим. Силен дъжд ни застави да спрем. На
около беше гъста, но израсла вече млада белакова гора, в коя
то нямаше ни едно дърво, под което да може да се закрие чо
век.

Ползувайки електрическите си фенерчета, ние избрахме 
най-подходящите дървета и струпахме при тях всички клони 
от скоро отсечените дървета наоколо. След това накачулени с 
платнищата си извадихме от раниците борината (която всеки 
партизанин носеше) и напалихме огън. Той се разгоря и дъж
дът, който все таки се разбиваше в клоните на дърветата, вече 
не можеше да го изгаси.

Опънахме едно платнище с върви за околните дървета. 
Под него се преоблякохме със сухо бельо, изсушихме мокрите 
си дрехи и легнахме около огъня да спим.

— Хайде, ставай бе, да се поразтъпчем, че замръзнах, 
пък вече е и светло — каза Димо.

А на мене ми беше топло. Когато отхвърлих платнището
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и видях, че съм бил затрупан с една педя сняг, разбрах защо 
не ми беше студено.

Тръгнахме успоредно на пътя и съобразявахме къде да 
навлезем в него, та ако някой след нас тръгне от чарка, да не 
му се видят неестествени нашите дири.

На края на гората при Ондевица видяхме съвсем прясна 
човешка диря, идваща откъм с. Скребатно. Спряхме се и зауму- 
вахме какъв ли е този човек и накъде е хванал. Но той побърза 
да ни се обади. Беше се изправил до едно младо борче на около 
40 метра от нас.

Това беше една щастлива за нас среща. Този случайно срещ
нат честен трудещ се човек беше от с. Скребатно и отиваше в 
горското стопанство „Вищерица“, където работеше. Той ни 
разказа, че е станал провал и в селото са извършени арести. 
Арестувани са Борис Бараков, Александър Гулев, попът и дру
ги, които не познавах. Успели са да избягат само двамата бра
тя Велеви. Затова в селото и наоколо имало много полиция. 
Вчера голяма група полицаи са излезли към Скребатския чарк 
и не са се върнали. „Сигурно са чакали Велевите братя да идат 
там, та да ги хванат, защото те там работеха“ — завърши той 
разказа си.

Спогледахме се с Димо. Ако вечерта бяхме отишли до чар
ка, вместо братя Велеви в засадата щяхме да попаднем ние.

Разбрахме, че са извършени арести и в Неврокоп. Нашето 
отиване надолу беше вече и безсмислено, и опасно. А фактът, 
че беше арестуван и връзката ни Борис Бараков, ни задължа
ваше незабавно да предупредим Васил и Кръстю Грамбелови 
и др. Затова решихме да се върнем веднага и да тръгнем за
едно с този човек.

Хем да си осигурим безопасен път, хем да заблудим този, 
макар и добър човек, да не разбере той накъде отиваме, ние 
му казахме, че искаме да разберем дали и във Вищерица 
има полиция. Когато стигнахме срещу горското стопанство, до
говорихме се ние да чакаме, докато той влезе в стопанството 
и види дали там има полиция. След това да излезе на двора да 
цепи дърва. И ако има полиция, да цепи повече, а ако няма, да 
удари само три пъти с брадвата.

Този другар добросъвестно изпълни заръката ни. До
като чуем сигнала, ние оглеждахме откъде можем най-лесно 
незабелязано да се върнем. След като чухме трите удара, пре
сякохме шосето и заобикаляйки горското стопанство, изля
зохме на билото западно от гатера „Вищерица“.

Тук ни очакваше нова изненада. По билото и по посока
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към гатера бяха слезли хора с ковани ботуши. Стъпихме в тех
ните дири и забързахме. Ясно бе, че полицията е излязла от
към с. Осеново и блокира дървообработващото стопанство „Ви- 
щерица“.

Започна да подухва насрещен вятър и да дига снега. То
ва, от една страна, беше благоприятно, че ще замита следите 
ни, и от друга, неблагоприятно, защото забавяше движението и 
увеличаваше умората ни.

Когато подминахме Вищерица, ние свихме с цел да се 
спуснем на пътеката за с. Гостун и след това за Матандере. 
Долу срещнахме двама гостунци. Единият от тях беше Спас 
Пепелянков, с когото вече се познавахме. Но за да не го из
ложа пред другия, престорих се, че не го познавам. Те ни ка
заха, че Вищерица е блокирана от полиция и войска. Тях са 
ги пуснали, след като ги проверили. Ние също ги „проверихме“ 
и ги пропуснахме да си вървят. И уж тръгнахме към Вищери
ца, но след като мракът и виелицата ги скриха, свърнахме 
след тях.

Виелицата непрекъснато се усилваше и скоро земя, небе, 
дървета — всичко се набърка. Наведени един зад друг, ние с 
големи усилия се придвижвахме бавно напред.

Димо загуби ориентировка, помисли, че сме се заблудили 
и се връщаме към Вищерица, и настояваше да изменим посо
ката.

Но едрата гора беше вечеблизо. Ние влязохме в нея и като 
по чудо след малко почнахме да се спускаме по стръмнината, 
където пътеката минава по една скала.

— Тука ли минахме вчера? — спрях и се обърнах аз към 
Димо.

— Вярно бе. Е тука, по това стръмно се плъзнах. Но за
що посоката е друга? — още не можеше да се оправи той.

В гората беше завет, та макар че беше вече нощ, се ходе
ше по-лесно и бързо пристигнахме в Матандере.

Вместо направо в горския пункт ние решихме да отидем 
в къщата на Вишан Кърпачев в горния край на махалата. Той 
не ни беше ятак и ние за пръв път отивахме у него. Ако нещо 
беше станало в Матандере, то нямаше да засегне него. Там 
се запознахме с обстановката. Всичко беше спокойно. Позатоп- 
лихме се и вечеряхме. И накрая предложихме да си купим една 
овца, за да се запасим с месо. Така искахме да създадем у него 
впечатление, че отиваме някъде далече. Вишан закла един чу
кан овен, очисти го и го донесе. Когато му подадохме пари, 
той отказа да ги вземе и рече: „Нека това ви е от мене.“
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Разсякохме овена, напълнихме и подредихме раниците си 
като за дълъг път и излязохме. Отначало тръгнахме уж към 
Вищерица, а след това през двора на гатера излязохме на 
пътя и бързо се скрихме в горския пункт.

Тук беше и Васил Белюв, който малко под пункта имаше 
къщичка и плевня и овцете му зимуваха там. Ние поспаме, а 
те почнаха да пържат саздърма от месото, което донесохме.

Малко преди да съмне, двамата с Гулев отново се нахра
нихме, взехме си вода и отидохме в скривалището в плевнята, 
която се намираше на около 30 метра над горския пункт.

Скривалището беше направено много просто. Плевнята бе
ше пълна със сено. На дъното в единия ъгъл беше издълбано 
празно място 2 на 1,5 метра и височина 1 метър. В него се вли
заше през шахта в сеното покрай стената и със специално под
готвен наръч слизащият сам затваряше шахтата след себе си.

През цепнатините между дъските тези, които са вътре, 
диШат и могат да наблюдават кой влиза в горския дом. По-го- 
лямата част от тези цепнатини също бяха запушени със сено от- 
вч>тре, за да не би някой отвън да забележи пустотата на това 
място.

Провалът не се беше ограничил само в Неврокопско. Уж 
здравеняк, Борис Бараков не издържал и почнал да признава. 
Така полицията се добрала до данни за връзките в Матандере 
и Побит камък. Провалени бяха Васил Грамбелов и Кръстю 
Г рамбелов.

Същия ден на 31 декември 1943 г. следобед в Матандере 
дойде полиция. Ние видяхме как полицаите влязоха в горския 
дом и след това излязоха. С тях излезе и горският Васил Грам
белов. Но той си беше с пушката и помислихме, че го вземат 
като местен орган на властта и че ще правят обиски. Както се 
изясни след това, те го бяха арестували, взели му патроните и 
му дали той да си носи пушката.

Надвечер при нас дойде Васил Белюв и ни съобщи, че 
Васил Грамбелов и Михалко Проюв са арестувани и че преди 
половин час са ги подкарали към Елешница. А Кръстю Грам
белов бил арестуван по-предния ден.

„Значи, провалът е обхванал цялото Матандере и сега 
застрашава с. Елешница и околията“ — трескаво мислех аз и 
предложих: „Не остава нищо друго, освен да ги изпреварим 
по най-краткия път през Капията и някъде над Елешница 
или и дори в самото село да избием колкото можем от полицаите
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и да освободим другарите.“ Затова ние бързо излязохме и по
ехме направо на запад, за да стъпим в образуваната от поли
цията пътека.

Но току-що бяхме излезли отгоре, видяхме един разкра
чен човек да яде сняг. Това беше Васил Грамбелов. По пътя 
той им беше избягал и дотолкова се беше изморил, че не може
ше да си поеме дъх.

— После ще разкажеш всичко — пресякох аз неговия 
разказ. — Сега кажи къде са полицаите и да бързаме да ги 
изпреварим, преди да са стигнали в Елешница.

— Ее! Те сега вече са най-малко към Баните. И нещо 
бързаха, та като ни подбраха надолу, все на тичане — едва 
поемайки си дъх, отговори той.

Убедили се, че не ще можем да настигнем полицията, ние 
се върнахме в горския пункт и решихме да скрием всички хра
ни— брашното, фасула, солта и др. — в скривалището в плев
нята, като същевременно наблюдавахме да не би част от поли
цаите да дойдат по следите на Грамбелов. (В тъмнината обаче 
ние бяхме съборили част от сеното, което запушваше цепнати
ните. На другия ден полицаите отново дошли. Те решили да 
проверят и плевнята. Качвайки се по стълбата, първият от 
тях забелязал през една от цепнатините, че мястото в ъгъла е 
празно, върнал се назад и казал на останалите. Веднага за
почнала залпова стрелба по това място, после плевнята била из
горена.)

Васил Грамбелов ни разказа как е избягал. След като из
вършила обиските и арестувала и Михалко, полицията бързо 
ги подкарала към с. Елешница. Държала ги в средата на ко
лоната и била по-бдителна. Но когато слезли в долината на 
река Златарица и условията за бягане станали извънредно труд
ни, полицаите се поотпуснали. Но пак бързали, навярно за 
да не ги завари нощта, преди да са стигнали селото.

Надолу пътят минава по тясно дефиле. Отдясно е реката и 
веднага започва стръмен гол и скалист скат. Да побегне човек 
по него дори и ако е млад, значи да бъде подложен под обст
рел на всички намиращи се на пътя в продължение на не по- 
малко от 15—20 минути.

Отляво е Усоето — стръмен и заснежен скат, обрасъл с 
бук и тук-таме с бор. Да се бяга по него също е невъзможно, 
особено преди да си успял да изкачиш изкопа.

Но Грамбелов забелязал, че в бързината си няколко от вър
вящите след него полицаи го отминали и той оставал все по- 
назад. На едно завойче казал, че го скосил коремът, свил се и
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поискал разрешение да отиде по голяма нужда. Още не изчакал 
разрешението, разкопчал каиша си, смъкнал гащите и клекнал. 
Останалите полицаи, освен този, на когото бил поверен, го 
отминали. След малко полицаят отишъл по-напред, като ту гле
дал напред, ту се обръщал и даже отминал още десетина крач
ки. Навярно и той решил да отиде по малка нужда, та се поза- 
крил и обърнал гръб. Тогава Грамбелов бързо закопчал каиша 
си, побягнал назад към малкото завойче на пътя, преодолял из
копа и се заизкачвал по стръмния скат, като се стремял да се 
закрива зад буките.

Полицаят веднага забелязал отсъствието му, затичал се по 
пътя нагоре и като го видял, дал изстрел. Върнали се за преслед
ване и други полицаи. Стреляли по него, но тъй като и те се 
хлъзгали, стрелбата им не била точна и не го улучили.

Криволичейки ту на едната, ту на другата страна, за да 
използува по-добре дърветата за прикритие, с последни уси
лия той излязъл на билото към местността „Диманец“. Отначало 
дал лъжлива посока, като се спуснал надолу и навлизайки в 
голямата, предимно борова гора, рязко свил вляво и поел към 
билото на местността „Белаките“. Това му дало възможност 
да се откъсне от преследвачите и по билото, без да спира дори 
да си поеме дъх, той се върна в Матаидере.

Полицаите го преследвали донякъде, но като видели, че 
вече е преодолял височината и няма вероятност да го настигнат, 
се отказали.

На гости
у Сюлейман Сульов

Да се върнем тази нощ в Елешница беше рисковано. Дори и 
ако не попаднехме на засада, дори и никой да не ни види, със 
следите си ще покажем, че сме отишли в Елешница, и непремен
но ще предизвикаме блокада и претърсвания. Затова решихме 
да използуваме образувалата се вече от полицаите пъртина, 
да слезем до река Златарица, а след това по голия южен скат 
да отидем в къщата на помака Сюлейман Сульов.

Цялото семейство на дядо Сюлейман ни посрещна радуш
но. Още от вратата ние започнахме да се шегуваме, че сме дош-
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ли на гости, за да видим как те посрещат новата година, и че 
ще пеем и играем заедностях.

Жените донесоха ресначи1 и ни подложиха да седнем на 
тях като скъпи гости.

Знаейки, че по това време всички помаци имаха въшки, боях 
се да седна и под претекст, че трудно се свивам, помолих да 
ми дадат столче. Демир, по-големият син на Сюлейман, се до
сети и шеговито подхвърли:

— Де бе, войводо, не бой се, не са големи. Най-гол ямата 
е колкото бобено зърно.

— Не се боя, Демире, та нали и ние си ги имаме. Но ми из
тръпва ногата — за да не обидя гостоприемните хора, заобясня- 
вах аз и се сведох да седна.

— Въъ, чедо! Ти ли си бил — досети се баба Сюлеймани- 
ца, че аз съм раненият през пролетта партизанин, и отиде да 
донесе още няколко реснача, та да седна на по-високо и по-меко 
и със състрадателен глас каза: —- Седни тука, чедо!

Трогнат от вниманието на тази бабичка, азй поблагодарих 
и седнах. Завърза се оживен разговор. Ние говорехме за вой
ната, за политиката, за нашата борба. За да задоволим любо
питството им, стана нужда да разказваме и за Матандере, и 
за това, как Васил Грамбелов е избягал на полицаите, и за моето 
раняване и пр. пр. На това те всички интересно и живо реаги
раха, което показваше, че с цялата си душа са с нас.

Например когато В. Грамбелов със свойствения си темпера
мент разказваше как само преди 4—5 часа е избягал от ръцете 
на полицията и като стигнеше до някой напрегнат момент, ко
гато животът му е бил на косъм, баба Сюлейманица и Демприца 
се вживяваха дотолкова, в ужас почти едновременно изписк- 
ваха. А мъжете слушаха внимателно и запазваха спокойствие. 
Но когато Грамбелов каза как заблудил полицаите в Диманец 
и се откъснал вече от тях, дядо Сюлейман прецени, че това е 
кулминационната точка, и с възторг се провикна и изпсува по 
адрес на полицаите.

Когато аз разказвах как полицаите дали залп, убили ча
совия и пренесли огъня по колибата и как куршумите като гра
душка чаткали по нея, жените в ужас извикаха: „Айй.“ След 
това, когато са ме ранили и съм паднал, те пак извикаха. Но 
когато казах как съм сепримерилпо огъня на един автоматчик 
и като съм стрелял, как той изревал, изрева от възторг и дядо

1 Китеници.
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Сюлейман и пак изпсува. Така той си псува през цялата нощ, 
без ни най-малко да се смути от присъствието на снаха си.

След това той ни разказа, че на 28 декември вечерта по
лицията била поставила засади на превалите и преди разсъм
ване изстреляла ракета.

— Дали се собраа, ели си дадоа некакъв иширет, не знам— 
заключи той.

Това са били „ловците“, за които стана дума по-горе.
Когато настъпи новата година, ние се поздравихме и си по

желахме догодина да я срещаме свободни и легнахме да по
спим.

1 януари 
1944 година
Един час преди да съмне, ние напуснахме този дом. Целта ни 
беше да прекараме деня някъде по-близо до с. Елешница, та 
хем да наблюдаваме пътя, хем да можем рано незабелязано да 
влезем в квартирата на Странджата.

Използувайки снеговалежа, ние се спуснахме по пътя за 
Диманец в реката. По нея стигнахме почти до лесничейст
вото. След това пресякохме пътя, изкачихме се и доизкарахме 
деня в боровете при сипеите над Несврътинското дере и вед
нага след мръкване влязохме незабелязано в къщата на Стран
джата.

Във връзка с провала в Неврокопскобяха арестувани още 
наши другари, като Петър Боков, Петър Матев и несвързаните 
с тях Костадин Кърпачев, Витан Кърпачев и синът му Васил, 
Никола Паланков и Никола Дивизиев. Но те не дали никакви 
показания и след 20 дни бяха освободени.

Кратко
за обстановката
Четиримата — Рачев, дядо Георги, Гулев и аз — се опитахме да 
направим равносметка на изминалата година, да оценим об
становката, да си изясним положението, в което се намираме, 
и направихме следните оценки и и з е о д и .
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П ърво. 1943 година се характеризира с настъпването на дъл
гоочаквания от всички честни хора прелом във войната. Героич
ната Червена армия още през зимата разгроми германската 
армия при Сталинград, Кавказ, Воронеж, Росток и др. и 
деблокира Ленинград. А през лятото в операцията при Кур- 
ската дъга и в последвалите операции пречупи гръбнака на 
хитлеристката армия и окончателно взе инициативата в свои 
ръце. Като лавина тя неудържимо се движете на запад, като 
освободи Донбас, Киев и други области и градове. За една 
година фронтът се премести на запад па линията Великие 
Луки, Житомир, Запорожие, Херсон, 1<ерч, на отделни на
правления на повече от 1000 километра на запад от Сталин
град.

Това по най-решителен начин се отрази на настроението 
на нашия народ. Сега вече няма да пи е трудно да убеждава
ме хората в силата на Червената армия и съветския строй и 
в неминуемия разгром на фашистка Германия. Все повече 
се раздвижваха широките трудещи се маси и другите прогре
сивни среди. Към нас по-решително започнаха да идват и 
други антифашистки, прогресивни и патриотично настроени 
граждани, някои от които бяха твърде авторитетни хора.

За разлика от 1942 година, когато нашите усилия за из
граждане на Отечествения фронт не дадоха резултати, сега 
се създадоха условия за организационното изграждане на 
единството на всички прогресивни и патриотични сили, на 
всички антифашисти, за изграждане на комитети на Отечест
вения фронт.

Някой от дърдорковците, които бяха повярвали в сила
та и непобедимостта на германската армия и в кръчмите се 
надпреварваха да показват осведомеността си по положението 
на фронтовете, по качествата на германските танкове и дру
ги оръжия и пр., започнаха да си попремълчават. А някои 
по-благоразумни даже почнаха да мислят как да си посте- 
лат за в бъдеще, в случай че им се поиска сметка.

Но фашистите, техните мекерета и буржоазията не от
слабваха своята ненавист към Съветския съюз и прогресив
ните сили в страната. Те очакваха нов обрат във войната и 
продължаваха да беснеят.

Продажната българска буржоазия заживяваше и с дру
га мисъл. Още през 1941 г. един от представителите на англо- 
филски настроената буржоазия охотно разпространяваше (раз
бира се, в свой кръг, доколкото това беше възможно тогава) 
следната басня: „Пантерата нападнала човека. Но мечката му
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се притекла на помощ. Пантерата прегризала гърлото на 
мечката. А мечката, падайки върху пантерата, я смачкала 
с тежкото си тяло. Така човекът останал жив.“ Пантерата е 
фашистка Германия, мечката — Русия, а човекът — Англия.

Това беше „верюу“ на тази част от буржоазията, че фа
шистка Германия и СССР ще се самоунищожат и по такъв 
начин ще бъде унищожен комунизмът, а Англия и САЩ ще 
останат да диктуват своята воля след войната.

Сега към това верую се обръща цялата продажна бъл
гарска буржоазия, даже и фашистките мекерета. Очаквай
ки нов обрат във войната, те същевременно заживяват с ми
сълта, че дори и да бъде победена Германия, Англия и Аме
рика в никой случай няма да допуснат да се комунизира Ев
ропа, в това число и България; че сега тесас русите, за да по
бедят силната и опасна за тях Германия. Но накрая тук ще 
дойдат англичани и американци и властта пак ще бъде в ръ
цете на буржоазията, значи, в техни ръце, независимо от то
ва, че те са били с. германците.

Но това те трябва да си осигурят и заслужат, като ли
квидират партизаните, унищожат комунистите, за да няма 
кой да възглави едно движение срещу тях. Това беше изра
зил недвусмислено един от най-големите врагове на комуни
стите, търговецът от с. Белица Иван Лазаров. „Ние трябва да 
изтрепем партизаните и всички комунисти, та дори и ако по
трябва да посрещнем Червената армия, ние да я посрещнем“, 
т. е. да няма комунисти, а пък те да представляват нашата 
страна.

Отук следва, че борбата ще се ожесточава все повече, че 
както усилията за ликвидирането на партизанското движе
ние, така и репресиите срещу комунистите и другите прогре
сивни граждани ще се увеличават и ние трябва да не си пра
вим илюзии, че ще бъде по-леко занапред, а напротив, да се 
готвим за още по-тежка и по-ожесточена борба.

В т оро. Нашите действия особено през есента на тази го
дина много допринесоха за повишаването на авторитета на 
нашата партия, на партизанското движение. Фактът, че въ
преки всички усилия фашистката власт не можа да разгроми 
партизанското движение в околията и от малка група наши
ят отряд се превърна в достатъчно силен партизански от
ряд, който нанася удар след удар по фашистката власт, по 
нейния престиж, има голямо значение за отношението на на
рода към партизаните.

В лицето на партизанското движение народът вижда вече
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нова власт — народна власт — и хората почват не само от 
любов, но и от респект да изпълняват пашите указания, да 
се считат с тази нова власт. Недопускането да се изпълни пла
на по дърводобива и смолодобива в отделни райони, да се 
извършват реквизиции и лр., изпълнението на нашите разпо
реждания хората да не откарват сами определения им наряд 
добитък на пунктовете за приемане, изпълнението на нашата 
заповед даже и от ловците, голяма част от които бяха активни 
фашисти, да не излизат да ловуват в горските райони, слу
чаите. когато народът се оплакваше на нас против отделни 
действия на представители на фашистката власт и особено 
случаят с оплакването на цялото селце Черешка начело с 
кметския наместник срещу анархистите не пред фашистката 
власт, а пред нас, говорят, че народът все повече и повече 
ще ни счита за власт, ще се оплаква на нас и ще иска защита 
от нас, ще се съобразява с нас и ще изпълнява нашите нареж
дания. Това ни задължава още по-внимателно да преценя
ваме своите действия с оглед да получим още по-голям и по
ложителен политически ефект, да засилим своята дейност в 
защита на народа.

Изхождайки от горното, нашата политическа дейност 
трябва да е насочена към активизиране борбата на народа, 
към преодоляване сковаността от страха, който фашистката 
власт поддържа посредством най-груби мерки, към активи
зиране работата по изграждането на отечественофронтовски 
комитети, чрез които да се организира борбата на народа.

Трет о. За борба срещу партизанското движение в околия
та фашистката власт изпрати една ловна рота от 39-и пехо
тен полк. Тя е в състояние да внесе известен респект сред на
селението, но за нас не е страшна. Командири на взводо
ве в нея бяха запасните офицери Никола Лешковот с. Ба
ня, комунист, мой и на Рачев личен приятел, Милуш Чоба
нов от с. Баня, безпартиен, но наш личен приятел, и Лу
ков от Неврокопско, мой съученик и приятел. Щ

Никола Лешков беше подготвил група, която в случай 
на нужда да премине на наша страна. Чрез него ние се опи
тахме да повлияем и на Милуш Чобанов. Но може би и фак
тът. че той беше женен за дъщерята на старши полицая Ра
дулов — ранен от Ив. Козарев в първия бой и сега труп — 
му повлия и той не се съгласи да премине на страната на пар
тизаните, но явно не желаеше да се бие с нас. Раняването на 
Костадин Катранджиев от войник от ловната рота и залавя
нето му в с. Годлево е просто нещастен случай.
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Ние мислехме да организираме преминаването на цялата 
рота към нас, като след това освободим онези, които не жела
ят да останат. (Щеше ли да ни се удаде това, трудно можеше 
да се твърди.) Но преценявайки, че трудностите на зимата 
могат да разколебаят някого и последствията от това не могат 
да се предвидят, решихме да изчакаме до пролетта. Възложих
ме на Лешков да продължи работата в ротата и напролет да 
се опитаме да организираме преминаването й на наша страна.

З а б е л е ж к а .  При боя с полицията на 4. 2. 1944 го
дина в местността „Тепавиците“ ловната рота не дойде. Н. 
Лешков. който е замествал командира, отговорил на полицей
ския началник, че му е заповядано от командира без негово 
разрешение да не предприема нищо. И докато да се получи 
такова разрешение, се стъмни. През пролетта във връзка с 
решението в Разложко да се изпрати жандармерийска дру
жина ловната рота срочно беше извикана в Неврокоп и демо
билизирана.

Ч ет върт о. Организационното състояние на партията в 
околията е добро. Партийни и комсомолски организации и 
бойни групи има във всички селища, с изключение на с. Ба- 
бяк. Връзки също имаме с всички, с изключение на с. Баче- 
во, но и с него можем да осъществим връзка чрез другарите 
от Разлог. При това партийните комитети и отделни кому
нисти не чакат непрекъснато да ги подтикваме, а работят ве
че много по-активно и уверено, проявяват инициатива и 
находчивост в политическата работа с народа и по подпома
гането на партизанското движение. С успех изпълняват за
дачите, поставени им от ОК, или тези, произтичащи от съ
общенията на радиостанция „Христо Ботев“. Ремсистите и 
особено известната ремсова осморка в Белица, рейсовата гру
па около кооперация „Изгрев“ в Банско, Разлог, Баня, Еле
шница и др. проявяват забележителна активност и готовност 
за изпълнение на всички задачи, поставени им от партията. 
Яташката мрежа навсякъде се разшири. В нея се включиха 
и помашките махали, където ние вече имаме много голямо 
влияние. В селата Кремен, Обидим и Гостун, които админи
стративно влизат в Неврокопска околия, но ние сме ги при
общили към нас, също има яташка мрежа и връзки. В с. Кре
мен партийната организация се съвзе. В с. Обидим бях въз
ложил на Никола Карафильов да организира ремсова орга
низация. В с. Гостун нямаме ни партийна, ни ремсова орга
низация, а отделни връзки. Но там къщата на Димитър Пепе-
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лянков и техният овчариик са едни от запасните квартири 
на ръководството.

На другарите по места беше разпоредено да укриват пре
миналите в нелегалност у най-неподозрителиите ятаци, до- 
като ги свържат с нас. Те можеха след това да отидат напра- 
во в някоя от четите, тъй като при подходящи атмосферни 
условия се допускаше слизане в селата — съответно Добри
нище, Разлог и Белица или Якоруда. (Така партийната ор
ганизация в Банско организира зимуването на преминалия 
в нелегалност другар Иван Папалезов от Неврокоп. Той пре
кара около 45 дни в къщата на Димитър Хаджистоянов и 
след това по партийната връзка чрез Мара и Мито Михайло
ви от с. Добринище беше изпратен в Банската чета.)

Без да сме казали някому от легалните къде и как е ор
ганизирано зимуването па отряда, ние задължихме другари
те от Баня, Банско, Елешница, Разлог и Якоруда, в случай 
че се получат данни, че властта или отделни хора са надуши
ли нещо за местонахождението на четите или за подозрително 
раздвижване на полицията в който и да е район на околия
та, веднага взаимно да се информират. По този начин това 
ще стигне до нас където и да се намираме.

Информацията от ловната рота беше организирано да се 
получи направо чрез другарите Никола Лешков, Атанас 
Лешков и в Елешница — според човека, който може да бъде 
изпратен, — чрез Петър Матев или Васил Белюв.

Ние отчетохме и някои слабости, като пропуснатото вре
ме през лятото за активни действия, допуснатата недооценка, 
в резултат на която загина Катранджиев, и пр.

Но най-голямата наша слабост беше, че нямахме никаква 
връзка нито с областния комитет в Горна Джумая, нито със 
София. След като Парапунов загина, никой не ни е потърсил 
оттам пък и връзката ни чрез партизанския отряд „Чепи- 
нец“ се провали. А ние не знаем към кого да се отнесем, кои 
другари влизат в областния комитет и как да ги потърсим. 
Но те знаят и нас, и някои от нашите легални другари и са 
длъжни да ни потърсят. „ И въобще има ли областен комитет 
— попитах аз Никола Рачев — и защо той не ни търси?“ 
Този въпрос ние още по-настойчиво започнахме да си зада
ваме към края на януари, когато вече бяха минали повече 
от месец и половина след загиването на Парапунов.

Без връзка с областния комитет или с центъра, от една 
страна, и без каквато и да била директива за действие през 
зимата — писмена или устна — ние бяхме обречени на
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изчакване или решаване по свое усмоп ,ение. Затова задъл
жихме Рачев чрез легални другари да потърси връзка със 
София. Той изпрати някои другари, но без резултати.

Лошо бяхме организирали и ежедневната си информа
ция. Освен официалната преса, която тук нормално идва с 
два дни закъснение, ние почти не получавахме друга ин
формация. Радиоприемник нямахме за да можем да слушаме 
радиостанция „Христо Ботев“, пък и на няколкото (малкото) 
обществени и лични радиоапарати в Елешница трудно може
ше да се организира ежедневното слушане. А четите съвсем 
бяха откъснати. Само една — тази под връх „Налбант“ —имаше 
радиоапарат.

Затова задължихме легалните другари не само от Еле
шница, а и от другите селища да записват и при поискване 
да ни дават събраната информация.

Накрая решихме да отиваме в отделните селища, да съ
бираме хората, да укрепваме създадените организации, да 
проверяваме готовността за действие на съществуващите бой
ни групи и да създаваме нови.

В квартирата у Странджата ние четяхме вестници и кни
ги на оскъдната светлина, обсъждахме всички въпроси, спо
рехме, играехме шах, пресуквахме върви за навуща, готвехме 
ядене и даже се опитвахме да си разточим баница. Но това 
се удаде само на Рачев

С другарите от Елешница провеждах редовно срещи вън 
от квартирата. Получавах информация и поставях задачи. 
Само с двама, и то поотделно, се видяхме в квартирата. Пър
вият беше Атанас Тасков. Той дойде сам, възползувайки се 
от това, че Странджата му е вуйчо. За него Митрето непра
вилно ии беше информирал, че през лятото на 1943 го
дина Тасков го е преследвал. Затова Тасков дошъл да ни 
обясни в какво се състои работата. От него разбрахме, че 
той е научил за нас от малкия Странджа. Това ни наведе на 
мисълта, че малкият може да е казвал и на друг някой. 
Оказа се, че освен с братовчед си той споделил и с другаря 
сп Петър Козладеров (Шумката). Затова извикахме и него. 
И въпреки че и двамата бяха добри наши младежи, ние ги 
предупредихме строго нито дума никому да не кажат. И на
истина други другари не научиха къде сме били.

Оттук чрез втория син на Странджата — Йордан, който 
беше войник в авиацията и си беше дошъл в отпуск, — се
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свързах с брат си Иван, летец в Пловдив, който също си бе
ше в отпуск, и с родителите си1, като го изпратих с нашия 
семеен парол в Банско.

В изпълнение на взетото решение към 10 януари два
мата с Рачев отидохме в Якоруда. Там отседнахме в дома на 
Иван Карааризанов.

Другарите в Якоруда бяха създали най-стройна орга
низация на партията и бойните групи и бяха с висок боен 
дух. Те ни информираха за положението по фронтовете, за 
настроението на народа и за състоянието на работата при тях.

Ние събрахме последователно няколко групи и прове
дохме беседи по задачите на комунистите за разясняване съ
битията и особено предадената неколкократно от радио „Хри
сто Ботев“ статия на Георги Димитров „Кризата в България“, 
в която той посочва, че единственият път за спасяване на 
България от грозящата я катастрофа е тя да скъса незабавно 
с хитлеристка Германия и се нареди на страната на свободо
любивите народи; по работата за изграждането на единството 
на всички прогресивни и антифашистки сили, на всички па
триоти и пр. Уточнихме задачите на бойните групи в случай 
на нужда и начините за свързване, като определихме повече 
явки в селото.

Наред с деловата работа нашето пребиваване се превър
на в гостуване. За това, безспорно, главен дял имаше голе
мият подем сред другарите, но и големият личен авторитет 
на Рачев в Якоруда. Всички искаха да го видят. При нас ид
ваха не само извиканите другари, а и жените им и жените 
на партизаните от селото. Те се надпреварваха в тези гладни 
години да ни гощават с баници, кокошки и пр. Въпреки че 
бяхме предупредили да не казват на други, освен на тези, 
които ние викаме, от една на друга жените си бяха казали 
и днес една, довечера или утре друга ни затрупваха с ядене. 
Ние се смущавахме, отказвахме, молехме да не правят това, 
да не ни поставят в неудобно положение, защото знаехме, че 
всичко това е извадено,.от гладните устички на децата, но 
нищо не помагаше.

— Да бягаме оттук, Войводо, защото заприличахме на 
кокошкарите (така народът наричаше уж нелегалните „ре
волюционери“ от фашистката ВМРО). Тук има опасност да 
заживеем с тяхната психика — казах аз на Рачев.

1 През есента те се бяха върнали от с. Гостилица, Габровско, къ- 
дето бяха интернирани.
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— Бая, бая. Хем ги предупреждаваме да не правят така. 
А те се преварят коя по-хубаво ядене да направи и донесе — 
рече той и тъй като си бяхме изпълнили задачата, решихме 
повече да не оставаме там, а следващата вечер да си заминем.

На 17 януари няколко часа преди разсъмване двамата с 
Васил Грамбелов заминахме за с. Гостун. Нужно беше лично да 
мина по този път и да науча овчарника и дома на Димитър Пепе- 
лякков. които можеха да ни потрябват като резервни квартири.

Деня прекарахме в местността „Орео“ в една къща, а ве
черта отидохме в овчарника на братя Пепелянкови.

Там беше Спас — синът на по-големия брат на Дими
тър Пепелянков. На следващия ден той извика бай Димитър 
при нас и вечерта заедно с него слязохме в техния дом в се
лото. Още по пътя бай Димитър ни показа местата, от които 
може най-иезабелязано да се излезе и влезе както в селото, 
така и в тяхната къща.

Всички в неговия дом ни посрещнаха радушно, а мал
кият Борис веднага дойде при мен и седна иа коляното ми. 
Това предизвика удивление, защото детето минавало за са- 
моживо и стеснително. Затова майка му го погледна с 
учудени очи и рече:

— Е па това дете! Ами като е толкова срамежливо и при 
никой ие ходи и ие смее да продума, как дойде при тебе?

— Ние сме си стари познати, още от лятото — казах 
аз и го погалих по главата.

— И досега да не ми кажеш, че се познаваш с тоя чичо! 
— по-учудено възкликна тя. — Защо бре, не ми каза да 
го видя и аз?

— Виж го сега — скромно й отговори скъпият на думи 
Борис. И после поясни: — И той, и татко рекоха на нико
го да ие казвам.

През зснчкото време на престоя ни в техния дом Борис 
се отделяше от мен само когато родителите му го караха да 
свърши някаква работа за нас, което ^ре?ле ние използувах
ме, за да си поговорим с бай Димитър по някои въпроси.

Това е един от многото примери за любовта на децата 
към партизаните.

За да създадем впечатление, че не отиваме в Елешница, а 
към долните села, а и да изучим и долния път, на връщане 
решихме да минем по него. Бай Димитър ни изведе под село
то и след като ни показа пътя, се върна.
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Времето беше сухо. По пътя нямаше сняг. Малката гос- 
тунска река беше просто притисната в лед, а на отделни мес
та се беше разляла и заледила всичко наоколо. Ние търсех
ме удобно място да преминем реката и да хванем нагоре по 
левия бряг на река Места.

На едно място реката се беше събрала в тясно корито 
около един метър и се чувствуваше, че е дълбока и бърза. 
Приближихме до самата вода. От другата страна се вижда
ше, че ледът е като козирка над водата. На едно място над 
леда се показваха десетина пръчки.

— Това върбов корен ли е или отделни пръчки? Ако е 
корен, значи може да се мине спокойно, но ако не е, има опас
ност ледът да се откърти и да се изкъпем — гласно съобра
зявах аз.

— Дръж ми пушката да опитам. Аз съм по-лек — рече 
Грамбелов и леко прескочи вадата. След това се обърна, по
тупа с крак и рече: — Здраво е бе, корен е, гледай.

Подадох му пушката и също уж леко прескочих. Но едва 
прибрах десния си крак, ледът се счупи, обърна се и ме 
захлупи в дълбоката рекичка. Докато да изляза, целият се 
накиснах с вода. Измокриха се и раницата, и пушката ми. 
Значи, за незабавно преобличане поне със сухо бельо и дума 
не можеше да става.

— Да бързаме — рече Грамбелов. — Тук наблизо в 
Лошин има обидимски плевни и овчари. Пък и да ги няма 
овчарите, ще влезем, ще запалим огън да се изсушим.

А това беше 19 януари вечерта. По долината на реката 
имаше насрещно студено, пронизващо до костите течение, 
дори и ако човек е сух. А аз? От друга страна, това „близо“ 
беше нашенско 4—5 километра. Грамбелов ми пое пушката 
и целият заледен тичах пред него с последни сили.

Когато влязохме при един овчар, веднага се припекох 
на огъня, за да се размръзнат дрехите и да мога да се събле
ка, без да се счупят. Той ме погледна изплашено. След това 
веднага съобрази и хвърли в огъня сухи вейки, които плам
наха.

С помощта на двамата се съблякох. Облякох сухо бельо 
от раницата на Грамбелов, което ми беше съвсем малко, и 
се накачулих с неговото палто. След това и тримата взехме 
по нещо в ръцете си да го сушим на буйния огън.

Почуствувах силна умора. Затова, когато се изсуших и 
облякох, реших да не продължаваме пътя си, а да останем 
тук до сутринта да починем. От друга страна, овчарят ни ка-
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за, че са тук за последна нощ, защото имало заповед от поли
цията да се приберат в селото.

— Утре ще дойде полицията да ме изпъди — рече той.
„Значи, полицията не се е ориентирала, че партизаните

са зазимени високо в планината, и предполага, че те се на
въртат около овчарските колиби и плевни“ помислих си аз. 
От друга страна, прецених, че и да дойде полицията за изпъл
нение на такава задача, няма да дойдат много хора, най-много 
5—6 души, които ние можем да избием или пръснем, затова 
реших да останем и през деня да ги изчакаме.

— Не си отивайте сами. Те само ви плашат. Пък ако 
дойдат, кажете им, че не можете да си откарате овцете, защо
то в селото нямате с какво да ги храните. А откъде после ще 
има мляко, вълна, агнета, след като измрат овцете? — ка
зах аз това, което той и без мене си знае. Но това навярно 
го окуражи и той заяви, че и да дойдат, няма да се съгласи 
да прибере овцете си в селото.

След като поразпитахме къде най-безопасно може да се 
премине реката, но оттатък обидимската община, с което ис
кахме той да си помисли, че ще слезем към неврокопските 
села, малко преди да съмне, тръгнахме надолу по пътя, по 
който дойдохме. Още при първото деренце свихме вляво, 
излязохме по-високо по южния скат, най-близо до пътя, по 
който можеше да дойде полицията, избрахме си хубава по
зиция на десетина метра един от друг и се замаскирахме в шу
мата. Оттук можехме да стреляме и да повалим със сигурност 
най-малко първите двама, но можехме и повече, защото пред 
нас мястото беше голо и нямаше гънки, та се виждаше като 
на длан.

Тук прекарахме целия ден. Макар че времето беше слън
чево, студът хапеше като куче. Но полицията този ден не 
дойде и тази инквизиция, на която се подложихме, беше съв
сем излишна. Вечерта си тръгнахме към Елешница още по- 
изморени и двамата. Значи, не само бягането, но и лежането 
при такъв студ изморява.

След няколко дни двамата с Иван Гулев заминахме към 
Банско. Нужно беше да се срещнем с другарите там, пък 
и да запозная Гулев със семейството на дядо Георги Рахов 
и други ятаци, та в краен случай да знае къде да се обади. 

Прегазихме река Места. Водата беше не само много сту-
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дена, но и носеше ледени кристалчета, които режеха краката 
ни. Стъпването бос върху заледените камъни, особено към 
брега, също не беше никак приятно. Затова на другия бряг 
ние седнахме на раниците си, енергично разтривахме крака
та си, обухме се и поехме по стръмното на Дъбовец, за да 
се разгреем.

Но още не минали и половината път, времето започна да 
се разваля. Задуха вятър. Откъм Пирин и Предел бързо 
налетяха облаци и започна да вали сняг. А в Банско и наго
ре си имаше и от по-раншния сняг. Ние се изплашихме, че 
няма да успеем след това да се върнем, затова се обадихме 
само у дядо Георги Рахов, набързо се информирахме за по
ложението там и излязохме, отидохме и се натоварихме със 
сланина от склада и още същата нощ се върнахме в Елешница.

Снегът този път поваля не на шега и ни застави за десе
тина дни да не напускаме дома на Странджата.

На 1 или 2 февруари получихме първите сведения за на
стъплението на Червената армия при Корсуп-Шевченск, Нов- 
город и Ленинград и вглеждайки се в картата, оживено ко
ментирахме какъв може да бъде замисълът на командуването 
на Червената армия. Много ни се искаше тя да свие на юг 
към устието на р. Днестър, за да обкръжи и унищожи гер
манските войски в района на Одеса, Николаев, с което се 
приближава до нашата страна.

— Акерман! Акерман! Приближават се към Димчовия 
Акерман — с възторг рече Войводата (Рачев). — Сега да 
научи Димчо това! . . .

Не знам защо. но Димчо (Асен Лагадинов) през всичкото 
време мечтаеше Червената армия да дойде до Акерман. Това 
според него значеше скорошното й идване в България.

В този момент на изблик на радост и увереност в скорош
ното ни освобождение получихме и първата вест, че полиция
та и войската са разгромили Гориоджумайския партизански 
отряд1. По едни сведения бяха избити всички партизани, а 
по други — десет души, между които и три жени. Но кои

1 На 29 януари в бой с многоброен противник западно от р. Стру
ма беше разгромена четата на Гориоджумайския отряд начело с Арсо 
Пандурски — помощник на Парапунов по военните въпроси.
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са загиналите и при какви условия, ние научихме по-късно. 
ЗатоБа си служехме с догадки. Може би причина за това е, 
че горноджумайскнте другари късно започнаха подготовка 
за зимата и останали без храни, са били принудени да вли
зат в селата. „Пък и кой знае дали няма и предателство — с 
тревога споделихме ние. Ето, Никола Парапуиов загина от 
предателство, Станойчо Крекмански също, в партийната ор
ганизация в града — провал след провал.“ Но данните ни 
бяха твърде оскъдени, за да си изясним по-пълно този въпрос.

В защита 
на народа

На 3 февруари вечерта разузнаването донесе, че в селото е дош
ла полиция. Веднага излязох от дома на Странджата и отидох 
в къщата на Пройчо Проюв, където извиках няколко другари 
и им поставих задача срочно да разузнаят с каква цел е дошла 
полицията и да ми доложат.

Че полицията едва ли ще предприеме претърсвания, мо
жеше да се съди по това, че тя не дойде внезапно през нощта 
или сутринта, а съвсем официално — следобед. Но не биваше 
да се изключва и блокиране на селото с допълнителни сили или 
пък поставяне на засади по изходите от него, та ако се изпла
шим от полицията и решим да излезем през нощта, да се натък
нем на някоя засада. Могат да се приложат и такива трикове. 
Тези мисли споделих с другарите и обърнах вниманието им 
да следят какво предприема тя.

След около един час Тодор Дерлоков, който беше назначен 
патрул, чрез Георги Шарков — служител в общината — беше 
разбрал, че полицията само ще преспи в селото и сутринта ще 
отиде към помашките махали. Друга група полицаи била отиш
ла през махала Краище заБабяк.

С тези данни се върнах при другарите и веднага започ
нахме да обсъждаме какво да правим. Ние оценихме, че не ус- 

• пяла да реквизира определеното количество дребен рогат до
битък през есента на 1943 г., фашистката власт е решила сега 
да се възползува от отсъствието яа партизаните, като изпрати 
полиция да заплаши българомохамеданското население и да
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го застави само да откара едър рогат добитък на сборните пунк
тове и по такъв начин да направи пробив, да сломи съпроти
вата на населението от околията. Затова ние бяхме длъжни 
да дадем въоръжена защита на населението, да накажем на
силниците полицаи, да изпълним и сега, макар и в извънредно 
трудни зимни условия, даденото обещание. И тъй като четите 
бяха зазимени, тази задача трябваше да изпълним ние — чле
новете на ОК на партията и ръководството на отряда.

Рано през нощта на 3 срещу 4 февруари ние излязохме 
от дома на Странджата по пътя към помашките махали и прека
рахме до сутринта в една колиба. Ние още у Странджата бяхме 
обсъдили всички възможни варианти за движението на поли
цията и че по този път тя непременно ще мине или на отиване, 
или на връщане. Затова решихме да устроим засада в местност
та „Тепавиците“.

Мястото представлява дефиле, по което протича река Зла
тарица. Десният й бряг започва със стръмни скали още от ре
ката, доста е нарязан и се издига до първото било на около 100— 
150 метра. Този скат е обърнат на юг и по-голямата му част 
беше безенежка. Скалите даваха възможност да се заемат ху
бави позиции. Отсрещният, левият бряг беше стръмен, сенчест 
и изцяло заснежен. В подножието на този скат на три-четири 
метра над реката минава пътят от с. Елешница за помашките 
махали.

На разсъмване ние заехме местата си по скалистия слън
чев скат в две групи. Никола Бояджиев (Остап), дядо Георги, 
Иван Гулев и аз откъм селото, а Никола Рачев, Никола Са
вов и Васил Грамбелов от горната страна. Разстоянието между 
групите беше около 300 метра с разчет между нас да влезе ця
лата полицейска колона заедно с патрула. Съгласно предва
рителната уговорка, независимо от посоката на движението на 
полицията, аз ще преценявам кога да се открие огън и ще дам 
команда, като стрелям пръв.

Ние си избрахме позиции — най-ниско и най-близко до 
пътя аз, над мене Остап, а най-високо, почти до билото — Иван 
Гулев и дядо Георги. Замаскирахме се. Някои даже си под- 
градиха мястото с камъни.

Сутринта полицията не мина оттук, но ние продължихме 
да лежим на местата си. Слънцето ни понапече, постоплихме 
се и за да не заспим всички едновременно, си имахме дежур
ство. По едно време през нас мина стадо овце, но овчарчетата 
не ни видяха.

Към 2.30 часа следобед по пътя отгоре се показа двойка
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полицаи. Тя вече се изравни с нас, но ядрото не се виждаше. 
Прецених, че то ще е някъде зад завоя, точно срещу групата 
на Рачев. И тъй като в първата двойка беше и командирът на 
групата — помощникът на околийския полицейски началник 
в Разлог — и беше неправилно той да бъде пропуснат, по сиг
нал нашата група даде залп. Помощник-околийският полицей
ски началник се подкоси и падна. Другият полицай, навярно 
ранен в крака, свил се в една вдлъбнатина в скалата на изко
па, продължаваше да стреля, но с няколко изстрела и той беше 
убит.

По пътя никой повече не дойде към нас, пък и откъм гру
пата на Рачев не се чуваше никаква стрелба. Това ме озадачи, 
затова казах на другарите да държат оттук, а аз да отида да видя 
какво става там. Но едва станах от позицията си, живият още 
командир на полицейската група се извалял зад един голям 
камък непосредствено до него и с автомата си даде ред по мене. 
Залегнах веднага и се прицелих. Още с първия куршум го улу
чих и той се сплеска на мястото си. След това отново излязох 
нагоре и зад билото тръгнах към другата група. И чак тогава 
се чу първият техен изстрел.

Оказа се, че колоната на полицията се е била разтегнала 
твърде много и когато ние сме дали залп по първата двойка, 
втората група от четирима полицаи едва се е била изравнила с 
групата на Рачев, а след нея на около 200 м следвала трета 
група. Рачев ги пропуснал и чак когато навлязла и третата 
група, открили огън по нея.

Но тук се разкрива друга наша голяма беда. Патроните 
на Рачев и Никола Савов, които бяха останали още от Първата 
световна война и навярно са пазени лошо, се оказаха неиз
правни. На Рачев от 5 патрона в пушката гръмва само четвър
тият, а на Никола Савов — петият. Л пушката на Васил Грам- 
белов беше рязана турска маузера и раздута до такава степен, 
че не може да се разчита на точно попадение от нея. Но тя един
ствено стреляла, без да улучи нито един. Възползувайки се от 
това, полицаите успяха да се доберат до скалите. С четвъртия 
куршум Рачев повали последния полицай.

Групата на Рачев премина напречното дълбоко дере, за 
да оградим в по-тясно място полицаите. Но укрилите се по ска
лите полицаи, разчитайки на своето добро и на нашето лошо 
оръжие, се държаха до вечерта, докато да им дойде помощ.

Връщайки се на мястото си, чух как Никола Бояджиев 
(Остап) извика: „Бай Георги, заги. . .“ Безпределно смелият 
и по младежки нетърпелив другар Остап се понадигнал от мяс-
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тото си да потърси с очи другите полицаи. В този момент един 
полицай, който беше успял да се измъкне по реката покрай 
скалите, го забелязал, стрелял и го улучил смъртно.

Боят се затегна до вечерта. Ние правехме усилия да уни
щожим всички укрили се между скалите полицаи, но не мо
жахме. Те не стреляха и ние не можехме да открием местата 
им. Само една група от трима души, която се беше укрила под 
една скала непосредствено до реката, беше разкрита, понеже 
един от тях — автоматчик — ту от едната, ту от другата стра
на на скалата даваше автоматни редове по някои от другарите, 
които се опитваха да ги наближат.

От друга страна, ние не можехме и не биваше да отстъпваме 
въпреки че знаехме, че на тях скоро ще им дойде помощ, за- 
щото трима от другарите нямаха патрони. Затова решихме да 
заобиколим и се опитаме със стрелба отдалече да унищожим 
намиращите се под скалата полицаи. Разпоредих на останалите 
да стоят на местата си и не допуснат полицаите да избягат на
горе, а двамата с Рачев по една пътечка по сипея отидохме на 
скалата над пътя непосредствено над моста. Оттук полицаите 
се виждаха добре. Те бяха трима и буквално като прилепи се 
лепяха по цепнатините на скалата.

Аз имах германска пушка с достатъчно патрони, между 
които и десет светещи. При мерник 500 дадох първия изстрел. 
Куршумите удариха над главата на този, в когото се мерех. 
Полицаите се разшаваха и залепиха в цепнатините. Коригирал 
мерника, зачаках. Един от тях се пусна за малко и докато пак 
се покачи в цепнатината, се премерих и стрелях. Той си остана 
седнал на хълбок долу. Предполагайки, че е убит или тежко 
ранен, повече не стрелях в него. Останалите, от които се виж
даше добре или само ръка, или парче от шинелата им, много 
трудно можеше да бъдат улучени. „Ах, къде си сега, Мечкар 
(Ив. Козарев), та ако ще само пръстът на някои да се покаже“ — 
направо изохках аз, съжалявайки, че не е тук нашият пирин
ски Вилхелм Тел.

Никола Савов, който затваряше засадата отгоре, беше раз
брал, че ще атакуваме останалите живи полицаи на нож, и дори 
беше тръгнал прав, но нашите викове го спряха. Той залегна 
до един камък на пътя.

В това време над нас изсъска куршум. Ние изпълзяхме 
на обратния скат и слязохме още около 50 метра на юг. Ви
дяхме, че по пътя откъм селото идват хора. Това беше помощ 
на полицаите. Преценихме, че те дори и да се движат без вся-
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какви предпазни мерки, ще дойдат до нас за около 20—30 ми
нути. А в това време започна да се смрачава.

Върнахме се на мястото си и използувайки настъпващия 
мрак, запълзяхме по билцето надолу и надвиснахме над ска
лата на около 20 метра от мястото, където се укриваха поли
цаите. След нас допълзя и дядо Георги. Целта ни беше оттук 
да държим под точен огън убития полицейски началник и не до
пуснем да му вземат автомата, докато настъпи пълен мрак.

В това време ио пътя дойдоха първите трима от изпрате
ната на полицията помощ. Те навярно си помислиха, че ние 
сме се изтеглили, и се спряха при убитите на пътя. Като позна
ха помощник-полицейския началник, един от тях извика: „Ей, 
началника са убили, тяхната мама разбойнишка.“ И веднага 
тези под скалата им се обадиха. Шестима се събраха на пясъка 
под нас.

Шепнешком поисках да ми дадат бомба и Рачев и дядо Геор
ги едновременно ми подадоха бомбите си. Но знаех, че бомбата 
на дядо Георги беше стара и изядена от ръжда, затова взех 
новата английска бомба от Рачев и я хвърлих точно в тях. Но 
тя не гръмна. Усетили падането й, полицаите побягнаха. То
гава дядо Георги хвърли своята бомба, но тя гори 5 секунди и 
гръмна, когато вече полицаите бяха далеч, и не уби никого, 
само разтресе дефилето. Освен това ние дадохме по някой из
стрел по бягащите полицаи и викайки „Стой, стой!“, се спус
нахме долу след тях. Те побягнаха още по-бързо и когато изто- 
пуркаха през моста, поставихме часови и бързо обезоръжихме 
убитите. Другите полицаи, укрити в скалите, не се обадиха. 
Тук от началника взехме първия автомат в нашия отряд с пет 
пълнителя с патрони и отделно около 70 патрона и от полицаите 
три италиански пушки с достатъчно количество патрони.

След това се върнахме на мястото, където загина Остап. Мла
дата луна осветяваше бледото му лице. Ние не можахме пито 
да го заровим в помръзналата земя, нито да го отнесем със себе 
си и укрием някъде. И въпреки че знаехме, че врагът ще се 
гаври с тялото му, със свити от болка сърца се простихме с 
прекрасния млад боен другар, целувахме безжизненото му чело 
и мислено изговаряхме клетва — с неотслабваща енергия да 
доведем до победен край подетата борба за щастливата младост 
на такива като него.

Сутринта на 5 февруари на мястото на боя дошла полиция. 
Освен полицейските началници тук дошли и офицери от цар
ската армия и навярно и прокурорът. Те огледали щателно 
местността. Открили позициите на всеки от нас, намерили из-
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хвърлените при стрелбата неизправни патрони и неексплоди- 
рали бомби и след като разпитали на място полицаите, конто 
са участвували, как е започнал и протекъл боят, те изказали 
следното мнение: „Засадата е била организирана много добре 
и партизаните са действували така, че ако те са имали не ав
томати и картечници, а само изправни патрони и бомби, нямало 
да остане жив пито един полицай.“

След това те натоварили телата на убитите полицаи и от
делно тялото на Остан и си отишли. Тялото на Остап е било из
лагано на публично поругание в Разлог, Баня и Банско. По
лицаите и самозабравилите се фашистки мекерета се гаврили 
над него. Но народът със стиснати зъби проклинал фашист
ките изверги.

Нова чудесна проява 
на майка ми

През нощта на 2 срещу 3 февруари полиция, водена от помощ- 
ник-околийския полицейски началник в Разлог, нахълтала в 
дома на родителите ми в Банско. С присъщата за тях брутал
ност към беззащитните хора те започнали да плашат родителите 
ми и сестричето ми Тодорка, че ако някой друг освен тях се ока
же в къщи, най-напред ще разстрелят тях. Особено лошо се 
отнесли с баща ми, когото държали в отделна стая. А тогава 
сестричето ми било болно и с голяма превръзка лежало в 
леглото.

Полицаите започнали да претърсват къщата, поглеждали 
навсякъде. Разхвърлили всичко. Даже вземали и невзетите 
при по-раншпите претърсвания мои снимки и други неща. На
мерили и доста превързочни материали — бинтове, марли, 
памук и др., каквито брат ми Драгосин като санитар редовно 
доставяше за нас.

Предполагайки, че тези превързочни материали може да 
са за нас — партизаните — и че са намерили съществени ули
ки срещу родителите ми, те ехидно се подсмивали и заплаш
вали, но родителите ми се държали спокойно, даже дръзко.

— Това за шумкаря ли са? — попитал началникът и за
повядал на едни полицай да вземе превързочните материали.
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— Неговите са си с него — троснато отговорила майка 
ми и с вик, че са й нужни да превързва изгорялата си дъщеря, 
се нахвърлила да запази материалите и със сила си вземала об
ратно няколко бинта и марли. В боричкането е взел участие и 
самият началник, който изскубнал от ръцете на майка ми един 
от бинтовете.

— Дано не ти потрябват! — направо в очите му произнесла 
клетва тя.

На следващия ден, 4 февруари, този фашистки полицай беше 
улучен в челото и наистина бинтът не му потрябва.

На 5 февруари, след като предварително разпространила 
слух, че съм убит, полицията откарала тялото на Остап в Банско. 
Те го били покрили така, че да не се вижда лицето му. Навяр
но са искали да видят как ще реагират на това банскалии. Съ
щевременно изпратили един полицай в къщи да каже на майка 
ми, че най-после съм убит и съм донесен и изложен на показ на 
площада, и да я доведе да ме види.

Можем да си представим какво е било положението на май
ка ми, какво е изживяла тя. Та тя не по-лошо от другите знае, 
че синът й не е брониран, че няма такива, които куршум ги 
не лови, че и това — да загина — може да се случи, но се 
държала твърдо, достойно, още повече че макар и полицаят 
да играел твърде изкусно ролята си, нещой подсказвало, че това 
не е вярно.

— Покажете вашите! Колко ваши легнаа там. А щом ти 
си жив, не сте се срещали с моя син. . . — казала майка ми и 
категорично отказала да отиде на площада.

След като полицаят си отишъл, тя влязла в зимника и дала 
воля на сълзите си, защото вече знаела, че наистина някой е 
убит. Но който и да е, той е наш другар, син на също такава 
майка като нея

Накъде?

Въпреки че всичко беше предварително обмислено, този въпрос 
застана пред нас с цялата си неотложност. Най-лесното беше 
да се върнем в село Елешница. Но най-правдоподобно беше 
властта да си помисли, че ние сме били или в с. Елешница, или 
в близките номашки махали, от които, след като сме получили
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сведения за идването на полицията, сме могли бързо да дойдем 
и устроим засадата. Затова може да се очаква тук да се проведат 
блокади и претърсвания или най-малкото да се усили наблюде
нието. Но въпреки това ние бяхме готови да се върнем у Стран- 
джата. Това щеше да бъде най-неподозрителното и най-неочак- 
ваното от полицията, но ние не искахме легалните другари да се 
тревожат.

Да отидем да доизкараме зимата при Банската чета в Пи
рин беше нецелесъобразно по две причини. Първо, там ще се 
откъснем за дълго време от легалните другари и, второ, би
вакът на четата беше далече от мястото, където се намирахме. 
С нашия товар и умора не беше възможно за една нощ да стиг
нем. От друга страна, влошаването на времето можеше да ни съз
даде непредвидени трудности.

Затова решихме да отидем към Якоруда и като преминем 
по южните склонове около с. Бабяк, да излезем на шосето Бе
лица — Якоруда и се влеем в общите следи. А след това ще 
решаваме според обстановката в кое от стопанствата на яко- 
рудските другари в Рила да отидем. За всеки случай предва
рително се бяхме насочили към стопанството на нашите ятаци 
Меде и Малин Кунгьови в местността „Бръбрите“.

Пътят беше труден, ние не бяхме спали първата нощ, а и 
товарът ни беше голям. Затова на едно място скрихме турската 
маузера на Васил Грамбелов, която и без това беше негодна и 
нямаше патрони, но това твърде малко ни облекчи. Аз напри
мер носех своята германска пушка със 150 патрона, автомата 
с 5 пълнителя и раницата си, заредена с храна и с всичко необ
ходимо за живеене през зимата отвън. Почти такъв беше това
рът и на останалите.

Първата нощ изминахме твърде малко разстояние и едва 
се бяхме изравнили със с. Бабяк. Дснувахме отвън под едни 
борове и въпреки студа, тракайки със зъби, малко поспахме. 
Снегът ту преваляваше, ту спираше или обръщаше на дъжд. 
Но надвечер започна да вали само дъжд, който се усилваше 
непрекъснато.

При непрогледен мрак и под непрекъснат дъжд, плъзгай
ки се и падайки,ние се спуснахме по едно било, слязохме на 
шосето близо до гара Бабяк и поехме по него. Но проливният 
дъжд ни застави да се подслоним под стряхата на стария, почти 
изоставен Кифев хан.

След като си отпочинахме малко, ние забързахме по шосе
то към Якоруда, защото се чувствуваше, че скоро дъждът ще 
се обърне на сняг. И наистина това не закъсня. Дъждът се пре-
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върна в лапавица, а след това започна силен снеговалеж, който 
бързо побели земята.

Ние всички от опит знаехме, че такъв сняг навалява бър
зо, но не вали дълго и имаше опасност всеки момент да спре. 
Тогава, където и да отидем, ако полицията попадне на следите 
ни, непременно ще ни намери. Затова навреме трябваше да се 
отбием някъде, за да закрие снегът следите ни и да се „запеча
таме“, докато пътят се отъпче.

Никола Рачев беше ловувал някога по тези места и знаеше, 
че на около 3 км преди да стигнем Якоруда, на стотина мет
ра вдясно от шосето, има овчарска колиба, и ни отведе в нея.

Колибата беше стара и полуразкрита, но напълно удов
летворяваше партизанските претенции особено в такъв тежък 
момент. Тук в колибата напалихме огън и до сутринта не само 
че се изсушихме добре, но даже и поспахме около него.

Към сутринта снеговалежът спря.Снегът беше достигнал око
ло 25 сантиметра. Нашите следи бяха окончателно заличени 
както от снеговалежа, така и от вятъра, който задуха твърде 
силно.

През деня не биваше да поддържаме огъня, защото димът 
ще ни издаде. Затова се топлехме отрупани с всичките си дрехи 
и легнали един до друг. Само часовият стоеше праввовчарника 

и през разрушения в ъгъла покрив наблюдаваше около 50— 
60 метра от шосето и подстъпа към колибата.

Без да излизаме навън, тук прекарахме два дни. Времето 
стана още по-студено, но повече валежи нямаше. Движението 
по шосето беше съвсем нормално и пътят се отъпка. Нито през 
деня, нито през нощта по него не мина полиция. Дали е отиш
ла полиция към Якоруда с влака, оттук не можеше да се види. 
Но това беше малко вероятно, защото още от мястото на боя 
ние не бяхме оставили никакви следи, които да покажат посо
ката на изтеглянето ни, нито пък се бяхме движили през деня 
или през населени места, та да ни види някой.

На третата вечер двамата с Рачев без пушка и без раници, 
за да изглеждаме като обикновени граждани, отидохме по шо
сето в Якоруда. Съвсем внимателно влязохме в къщата на Геор
ги Хаджииванов. Той ни информира, че в Якоруда всичко е 
спокойно, полиция не е идвала. Другарите и всички трудещи 
се са във възторг от нашата акция и духът им е висок.

Рачев постави въпроса да помислим къде да доизкараме зи
мата. Той спомена няколко имена, но тъй като не познавах хо
рата, не ги запомних. Устроихме си среща на другата вечер
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в долния край на селото, взехме малко храна в джобовете си 
за другарите и си отидохме.

Вечерта на 9 февруари цялата група потеглихме към Яко
руда. На срещата бяха дошли другарите Георги Хаджииванов, 
Петър Боков, Иван Джеджеров и Никола Пундев. Те ни съоб
щиха, че е уредено да останем в стопанството на нашия другар 
Петър Джеджеров в местността „Миланица“ в Рила. Те се бяха 
погрижили да ни намерят и изпратят храни. Затова Иван Джед
жеров не без риск беше измъкнал през деня от един вагон два 
чувала брашно. Ние дадохме на другарите моята германска 
пушка и още две италиански пушки и останахме само с лич
ното си оръжие.

Внимавайки да не оставяме подозрителни следи, ние из
лязохме на платното на ж. п. линия и след това поехме нагоре 
по пътя покрай река Якоручица.

Като нас

Едва отминали 300—400 метра по ж. п. линия, срещнахме една 
сърна, която бягаше по водата надолу. На 5—6 метра пред нас 
тя се спря за момент и отново побягна все по реката.

Всеки ловец знае, че когато са ранени или много изморени, 
за да скрият следите си от кучетата, сърните слизат надолу 
по реките, бягат известно време във водата и след това отскачат 
някъде встрани. А понякога, когато са в много тежко положе
ние, дори лягат във водата.

— Вълци я гонят. Сега в този сняг вълците ги разсипват — 
каза Рачев.

Съдбата на беззащитното, преследвано от вълчата глутни
ца животно ни трогна. Още повече че всеки от нас можеше да 
разкаже поне няколко случая, когато, за да се спасят от преслед
ващите ги вълци и въобще когато се намират в безизходно по
ложение, сърните са пренебрегвали опасността от човека и са 
търсили защита от него, като са отивали при хората, влизали 
са в колибите на горски работници, на овчари и пр.

В Матандере една вечер сърна, подгонена от вълци, по
бягнала към къщата на дядо Никола Проюв. Кучетата усетили 
вълците и с лай се нахвърлили насреща им. А сърната преско-
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чила оградата, влязла в двора и по външната стълба на къщата 
се изкачила на втория етаж. Когато отворили вратата да видят 
кой тропа, тя влязла в стаята и цялата трепереща от страх и 
умора се предоставила в ръцете на хората. Те я приютили и 
сутринта я пуснали.

Сега сърната беше влязла във водата, за да скрие дирите 
си по рекичката, и ако вълците продължаха да я преследват, 
щеше навярно да влезе в някоя къща в долния край на Яко
руда.

Вълците също имат своя тактика. По водата я преслед- .
ват един или най-много два вълка, а останалите бягат успо
редно и я засичат, за да открият къде тя отново е излязла от 
водата.

Въпреки че бяхме твърде близко до селото, ние затаихме 
дъх и се подготвихме да стреляме, ако преследващите вълци 
се покажат. Те ни се видяха толкова ненавистни, колкото и 
фашистките полицаи, от които и ние, като нещастната сърна, 
криехме следите си. Но вълците били съвсем наблизо и като ни 
усетили, избягали встрани. Още не отминали и 20—30 крачки, 
ние видяхме следите на един, който се е спуснал от хълма от 
север да я засече, и на друг, който я беше преследвал все по 
пътя покрай реката. Сърната този път беше спасена.

Пътят свърна вдясно към един изоставен овчарник. След 
като починахме малко, Рачев ни поведе по едни дерета. Слязох
ме в долината на река Джебре и след малко се озовахме в сто
панството на бай Петър Джеджеров. То беше направо комфорт
но жилище за нашите партизански претенции. Имаше и това 
удобство, че оттук имахме постоянна връзка с другарите от 
Якоруда. Бай Петър и синовете му Данчо и Зарко ежедневно 
идваха да наглеждат овцете си ис коня ни изкарваха доста про
дукти, които другарите от Якоруда ни изпращаха. Почти еже
дневно получавахме вестници и друга информация.

Най-после

След не повече от две седмици една вечер по-малкият син на 
бай Петър Зарко — тогава 13-годишно момче — дойде скопя 
и доведе другаря Асен Чаракчиев. Той беше дошъл до Разлог 
сам и използувайки свои познати, се беше свързал с Асен По
пов и Кръстю Стойчев, който току-що се беше върнал от конц-
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лагер. Но те не знаеха къде сме. Затова му казали да отиде у 
Георги Хаджииванов в Якоруда. И той го изпратил при нас.

След като загина Никола Папарунов, това беше първата 
и дълго очаквана връзка с центъра.

Другарят Чаракчиев каза, че действията на нашия отряд 
през есента и особено зимната ни акция над с. Елешница са 
показали, че нашият отряд е боеспособен. Затова ръководст
вото го е изпратило да установи връзка с нас, а също така да 

>  реши и някои важни и срочни организационни и др. въпроси.
Без да губим нито минутка, ние се заехме с делова работа.

Асен Чаракчиев ни съобщи, че след загиването на Никола 
Парапунов и другите другари от Горна Джумая областният 
комитет на партията се установява в Разложко. За негов сек
ретар е определен Никола Рачев и за член Крум Радонов. Ос
таналите членове да предложим ние. Предложихме секретарите 

р на околийските комитети Иван Гулев, Дончо Лисийски и Кръс-
тю Стойчев, за когото имахме решение да му предложим да 
стане партизанин и секретар на околийския комитет в Разлог.

Асен Чаракчиев ни съобщи, че Главният щаб на НОВА 
(Народоосвободителната въстаническа армия) е разделил 

» страната на 12 оперативни въстанически зони. Нашата об
ласт се покрива с 4-та оперативна зона. За ръководство на зо
ните се назначават щабове в състав: комендант (командир), 
политически комисар, помощник-комендант, помощник-поли- 
тически комисар и началник-щаб. Той съобщи, че аз съм назна
чен за комендант, а Никола Рачев — за политкомисар. Оста
налите членове — помощник-комендант Иван Тричков, по- 
мощник-политически комисар дядо Георги Топалов и началник- 
щаб др. Асен Кондев от Разлог — по наше предложение бяха 
назначени на място. (Асен Кондев не беше партизанин. Като 
запасен офицер той неколкократно беше мобилизиран и пред
полагахме, че има достатъчно знания и опит за тази длъжност. 
Но той отново отиде запас и не зае мястото си.)

След това обсъдихме състава на околийския комитет на 
партията и командуването на Разложкия партизански отряд, 
което уточнихме допълнително.

Асен Чаракчиев ни съобщи също, че щабът на НОВА ще 
организира да ни бъде спуснато със самолети съветско оръжие. 
Той изчислява, че в един транспорт има 11 леки картечници, 
22 автомата, много пушки с необходимия запас патрони, взрив
ни вещества и средства за взривяването им и инструкция за 
работа с гях.
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Не издържах, скочих от радост и заявих на Асен Чарак- 
чиев буквално следното: „Обстановката у нас е такава, че след 
като получим това оръжие, ние можем да проведем мобилиза
ция на нашите сили, да извършим удар срещу поделението в 
Разлог, да се сдобием и с артилерия и да проведем по-широка 
мобилизация. Ти кажи на другарите горе. Нека ме считат за 
авантюрист, за луд, но нека да пратят поне два-три транспорта 
оръжие и да заповядат на свободна територия. В съседните райо
ни — Чепинско, Баташко и Дупнишко — също има силни и 
активни партизански отряди. Другарите от Горноджумайско 
ще се съвземат. Ние ще се свържем с тези отряди и ще си помог
нем взаимно.“

Това мое заявление беше подкрепено и от останалите дру
гари, на което Чаракчиев много се зарадва и каза: „Добре. Ще 
докладвам на другарите и не се съмнявам, че те ще приветству- 
ват такъв план.“

Ние уговорихме всичко във връзка с приемането на оръ
жието. На определеното по картата място през нощта, когато 
ще пристигнат самолетите (което ще ни бъде съобщено допъл
нително), ние трябваше да запалим пет огъня, вкопани в зе
мята във формата на петица от карти за игра. Преварително 
трябваше да подготвим складове за съхраняване на оръжието, 
за което впоследствие наредихме на другарите от Якоруда да 
направят сандъци, обковани отвътре с поцинкована или каква 
да е ламарина, да заварят всички шевове и дупчици с калай 
или олово, за да не прониква влага.

Уговорихме си шифър и си определихме адреси.
Но тъй като на място нямахме топографска карта, угово

рихме се в най-скоро време да се сдобием с такава и по ши
фъра да съобщим координатите на поляната за пускане на оръ
жието, като съвсем конкретно си уточнихме как да озна
чим мащаба и номенклатурата на картния лист, по които опре
деляхме координатите. В краен случай това да направим по 
обикновена географска карта, каквито има в училищата, но с 
възможно по-голяма точност. Това за мене, който бях изуча
вал топография и по геодезия бях си направил проекта, не беше 
никак трудно.

Накрая стана дума, че „отгоре“ могат да ни изпратят в 
помощ някой човек и Чаракчиев спомена за другаря Богдан 
Дунков и за себе си. Загрижен за това да си осигурим постоянна 
и надеждна връзка с ЦК. и Главния щаб, Рачев каза:

— Аз познавам Богдан. И той е добър, но по-добре е да 
дойдеш ти, защото ти имаш много познати и връзки в София,
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та ако пропадне организираната връзка, да я възстановим 
бързо чрез твоите лични връзки.

Разделихме се с Асер Чаракчиев много топло и си поже
лахме по-скоро да се видим пак и да почувствуваме резулта
тите от неговото идване.

Пред областния комитет на партията и щаба на зоната от
веднъж застанаха много и големи задачи. Трябваше най-напред 
да се свържем с другите околии в областта, да създадем и в тях 
партизански отряди.

За Неврокоп този въпрос беше решен още с идването на 
Иван Гулев при нас. Той беше и преди това секретар на околий
ския комитет на партията. А сега вече като член на областния 
комитет и като партизанин той можеше да стане и политкоми- 
сар на бъдещия Неврокопски партизански отряд. Освен това 
в четата на Иван Козарев беше Григор Марков (Страхил) — 
младеж, който по умственото си развитие и умението да ра
боти далече беше изпреварил възрастта си. Той можеше да 
стане командир на отряда. Там бяха също Благо Джугданов 
н Ангел Джугданов от с. Кремен, а в Банско се укриваше из
бягалият от лагер младеж Иван Паиалезов. Това беше, макар 
и малък, но готов партизански отряд.

Опитът чрез легалните другари през зимата да се свържем 
с Горна Джумая не даде резултат. Това беше голяма наша гри
жа и особено на Рачев. Поради факта, че познавах по-добре 
поречието на Места и Неврокопско, с Рачев си разпределих
ме — аз да отговарям непосредствено за този район, а той за 
Горна Джумая, Св. Врач и Петрич. Предполагахме, че не е 
възможно горноджумайските другари да не са имали връзка 
надолу.

Нужно беше също докрай да решим практическите въпроси 
по приемането на оръжието, да подготвим и срочно да мобили
зираме нашите другари, да възстановим съществуващите връз
ки в околията и да създадем нови такива и пр. Затова въпреки 
тежките зимни условия ние запланирахме слизане в Якоруда, 
Баня, Банско, Разлог.
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В Усевата колиба

Бай Петър имаше овчар, един недъгав по рождение помак 
Юсеин. Той стъпваше на външните си глезенни кости и не мо
жеше да ходи без тояга. Но не беше само физическият му не
дъг. Той и умствено беше недоразвит, направо кретен и не всичко 
около гледането на овцете можеше да върши сам.

Въпреки строгото предупреждение никой никому да не 
казва за нашето присъствие тук, недъгавият овчар се беше срещ
нал с овчаря на друг наш ятак и си бяха споделили. Оказа се, 
че една група от 8 партизани от Белишко-Якорудската чета, 
които бяха напуснали зимния бивак под претекст, че храната 
няма да им стигне (а аз мисля, защото нямаха достатъчно тю
тюн), се навърта тук. Това бяха Иван Тричков, Георги Гради- 
наин, Митре Зотев, Павел Мраценков, Йосиф Шопов от Бе
лица и Спас Тантилов, Стоил Коцев, Борис Попов от Якоруда. 
Те бяха ходили до някои стопанства. Узнали едни за други, 
ние веднага се свързахме. Иван Тричков и Спас Тантилов 
идваха при нас още когато тук беше Асен Чаракчиев.

От една страна, ние бяхме доволни,че много бързо се свър
захме с другарите. Но въпреки това най-строго постъпихме с 
недъгавия овчар, като му казахме, че сега трябва да го раз
стреляме. Даже Рачев му даде празен парабелум и като го опря 
в гърдите му, рече:,, Опъвай тука.“ И загубилият ума си овчар 
наистина опъна. Значи, ако пистолетът беше пълен, той щеше 
да се самоубие. Ние отново говорихме с него и го предупредих
ме, че ако втори път каже на когото и да било, ще го обесим за 
езика.1

Ние решихме да се съберем заедно в Усевата колиба, която 
беше празна и нашето пребиваване там не носеше непосредствен 
риск за стопанина. Натоварихме всичкия си багаж и колкото 
можехме от хранителните продукти и поехме нагоре. Малко 
преди да съмне, излязохме до Кунгьовия овчарник в местност
та „Бръбрите“.

— Айде бре, Коле — с видимо уважение и любов се от
несе Малин Кунгьов към Н. Рачев като ни посрещна.

Малин също знаеше къде са другарите и че ще дойдат. За

1 Но и това не помогна. През пролетта той беше подмамен от 
една не по-малко малоумна жена и й казал. В резултат на това бай Пе
тър загина от жандармерията.
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това останахме при него през целия ден. През деня си отпочи- 
нахме добре и си направихме напутила1, за да не потъваме в 
снега. Вечерта другарите Иван Тричков и Спас Тантилов ни 
поведоха през гората към Усевата колиба. Въпреки големите 
си товари с напутилата ние не потъвахме много. А непрекъсна
тият снеговалеж и вятърът и особено падащият от дърветата 
кит2 бързо заличаваха следите.

Колибата беше в едно закътано място — голяма, с камен
на зидария и солиден покрив. Опряна непосредствено в гора
та. тя гледаше точно на юг. Пред нея имаше неголяма снежна 
поляна, навярно нива или ливада. На другия край на поля
ната протичаше вада, която водеше началото си от доста го
лям извор в тази падина. Използувайки и някои дъски от ов- 
чарника, ние се устроихме добре, като си направихме нарове 
на два етажа.

Тук ние информирахме всички другари за станалите орга
низационни изменения, за възможността да получим съветско 
оръжие и задачите, които стояха пред нас. Заедно с Иван Трич
ков избрахме една поляна и определихме координатите й по 
картата, която получихме. Написах писмото по уговорения ши
фър и още при първото слизане в Якорода то беше пуснато.

Всички зачакахме с нетърпение да се стопи снегът, за да 
можем свободно да се движим. Но той не само че не намаляваше, 
а още повече натрупваше и студът се усилваше. За дебелината на 
снежната покривка може да се съди по следното.Тъй катофашист- 
ката власт полагаше големи усилия да разкрие къде зимуват 
партизаните и изпращаше разузнавачи, предрешени като скиори 
и ловци, да търсят следи и даже над този район на два пъти пре
летя самолет твърде ниско, ние решихме да се подготвим по- 
добре за бой. Около колибата направихме окоп в снега. Всич
кия сняг изхвърлихме отпред и го набивахме, а пред самия вход 
на колибата поляхме, за да се заледи, така че отпред нямаше 
никакъв бруствср. До земята не стигнахме и по наша преценка 
на дъното на окопа остана не по-малко от 25—30 см утъпкан 
сняг. От общия окоп направихме стрелкови гнезда и всеки спо
ред височината си в своето гнездо си направи по две-три стъ
пала, за да се покачи и да може да стреля. За да стигнем до 
водата, бяхме си направили 6—7 стъпала.

1 Кръгове с диаметър около 40 см с окръжност от лескова или 
елхова пръчка и по средата уплетена с върви. На него се стъпва и с 
други върви или ремъчки се завързва кракът. Така площта на стъп
ването се увеличава 4—5 пъти.

2 Задържал се по клоните на дърветата сняг.
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Подухваше и вятър и чупеше замръзналите и отрупани 
със сняг високи дървета. Чупенето приличаше на стрелба с 
пушки и пистолети. Една нощ от това се дигнахме по тревога. 
„Изстрелите“ бяха на това място, където беше постът, и ние си 
помислихме, че е нападнат часовият.

За да пренесем всичките си хранителни припаси и новите 
такива, конто на коне и магарета се изкарваха до Кунгьовия 
овчарник на Бръбрите, слизахме на групи, като използувах
ме снеговалежа и вятъра.

На няколко пъти отивахме и към с. Баня, откъдето осъ
ществявахме връзка с Разлог и Банско. Един път в Баня за
валя обилен сняг. Това ни накара да се откажем от отиването 
към Банско и да побързаме да се върнем назад. Познавайки 
климатичните особености на Разложко, ние мислехме, че след 
като преминем местността „Тръстеник“, нататък няма да има 
сняг. Но се оказа, че новият сняг на гара Белица беше най- 
дебел — почти до колене.

Тъкмо се бяхме изравнили с гарата, чухме над нас шума 
от американските самолети, които летяха към София, а скоро 
се чуха и бомбените взривове. Ние вече бяхме слушали за ужа
са, който навяват сред населението тези бомбардировки, и вслуш
вайки се в далечния тътнеж, си представихме картината на ос
ветената от парашутни ракети и пожарища и превърната в раз
валини София.

— Добре де, ама да са такива да ударят по двореца, но 
министерствата на войната и вътрешните работи, по пощата, 
та да прекъснат, да унищожат телефонната и телеграфна връз
ка — гласно разсъждавах аз. — А те навярно пак бият по най- 
сиромашките квартали около гарата и Конювица, където хо
рата нямат и мазе, в което да се скрият. Какви военни обекти 
има там?

— Те с царя са си приятели — почти едновременно се 
обадиха двама — и не търсят военни обекти. Те искат само 
да всяват ужас сред населението. Колко ли майки и деца вече 
са заринати?

„Наистина. Защо ли американците не се заемат с воен
ната сила на хитлеристка Германия и съюзниците й, а бият 
по мирното население?“ — заедно с голямата си грижа как 
да закрием следите си, за да не отведем полицията при друга
рите си, се питахме всички.

Пред нас не беше минал никой. Нямаше вероятност и след 
нас да минат хора или автомобили. Затова решихме да поутъп- 
чем малко снега около гара Бабяк, за да създадем впечатле-
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ние, че това са били обикновени пътници, които са се качили 
на влака, и незабелязано да влезем в реката и някъде нагоре 
да излезем на ж. п. линия.

Но какво беше нашето учудване. Когато дойдохме до Да- 
гонова махала, снежната покривка стана съвсем тънка, а на 
гарата вече нямаше нито прашинка сняг. Снегът като лятна 
градушка беше валял в определени граници и най-много в райо
на на гара Белица, където в сравнение с цялата околия винаги 
вали най-малко сняг. Значи и природата обича да се шегува 
и ни разтревожи сериозно. Ние си споделихме как всеки е по
тръпвал при мисълта за ледената вода, която трябваше да 
газим.

Облекчени, ние поехме по ж. п. линия. Когато пристиг
нахме. другарите ни казаха, че през тази нощ и там не е имало 
сняг, но затова пък през миналата нощ валял обилно, даже по 
едно време започнал да пада черен сняг. Бил съм свидетел на 
такова явчение — да вали червен сняг — и не се учудих, 
че по същите или подобни причини може да вали черен. Но не 
им повярвах, защото дядо Илю каза: „Моят адаш Св. Илия е 
смел вече и последните кюшета на рая и изтърси всичката смет 
върху нас.“ Но сутринта разровихме снега и видяхме, че на
истина един пласт от него беше значително по-тъмен.

Неповторима красота

Под лъчите на пролетното слънце снегът, особено по обърна
тите на юг склонове и била, се беше значително уложил и на 
много места по него вече можеше да се ходи, без да се потъва. 
Ние решихме да се възползуваме от това, за да поувеличим 
дажбите си, и една група отидохме на лов за сърни.

Предният ден беше топъл, а нощта студена и изпаренията 
на някои места бяха кристализирали направо върху снега. Дър
ветата също бяха покрити със скреж. Когато слязохме доста 
надолу, по едно било на юг забелязахме, че върху снега има
ше около 3--4 см кристали във вид на кръгчета. Те бяха тол
кова нежни и леки, че бягаха като живи от краката ни напред 
и встрани и издаваха някакъв нежен звън. Това ни забавлява
ше и ние нарочно почти влачехме краката си, за да ги разхвър-
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ляме повече встрани. Времето беше така тихо, че нищо не треп
каше наоколо.

Скоро стигнахме едно седло и трябваше да се заизкачваме 
малко нагоре, и то вече през гора и по обърнат на север склон, 
където се потъваше. Там, на десетина метра вдясно от самото 
седло, видях два смърча, окичени от горе до долу с гирлянди 
от скреж. В този момент изгряваше слънцето и заливаше със 
светлина белите рилски върхове, които едва се показваха над 
дърветата. Те бяха като фон до тези смърчове. А кристалите 
по тях бяха толкова фини, че се колебаеха от нашето движение 
и говор и отразяваха слънчевия спектър.

Мина ми през ума да не изразявам възхищението си, а да 
пропусна колоната и да видя кой как ще реагира. Затова от
минах 5—6 крачки, отстъпих встрани и спрях. Другарите про
дължиха и запотъваха по стръмното нагоре, без да им направи 
тази картина някакво впечатление, и на около 30—40 метра 
спряха да ни изчакат.

Н. Рачев, който отначало вървеше последен в колоната и 
се беше спрял встрани, бързаше да ни догони. Като ме видя, 
рече:

— Защо спре, баче? — и забелязвайки смърчовете, спря 
очарован, после дойде при мене, за да ги види точно откъм слън
цето, и рече: — Лееле! Я такава красота не съм виждал.

Ние оживено говорехме за това, че по дърветата въобще 
нямаше сняг, а само скреж, който ги е побелил така, че изглеж
дат като ледени, за гирляндите, провесили се от върха до зе
мята, за тишината и нежния звън на кристалите, полюлява- 
щи се от нашия говор, и за чудните отблясъци и красотата на 
замръзналата и залята от слънце Рила.

Направи ни голямо впечатление, че смърчовете, въпреки 
че бяха само на 15—20 метра един от друг, бяха кристализирали 
различно — единият на звездички, а другият на зъбчати ко
лелца, — нещо, което нито дотогава, нито някога след това 
съм виждал, въпреки че не един път съм бил при такива усло
вия в планината. Ние много оживено почнахме да коментираме: 
„Как се е получило така, че върху снега кристалите са във 
форма на кръгчета, а на двата смърча различни. При какъв 
момент е станало кристализирането въобще. Какви условия 
единият смърч е създал на другия, като му е пазел завет, или 
нещо друго, та са кристализирали различно?“

В това време, изгубил търпение, един от другарите рече.
— Защо се спряха долу? Защо не идват?
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— Войводите гледаа ели — каза друг.
Другарите ни прощаваха снизходително за това, че се спрях

ме да се възхищаваме на тази картина.

Кратко
за обстановката

Започналото зимно настъпление на Червената армия се раз
виваше успешно. Повече от 3/4 от окупираните от хитлерист
ката армия съветски земи бяха освободени. В района на Кор- 
сун—Шевченск бяха обкръжени и унищожени 10 дивизии и една 
бригада. Едва се измъкнаха от обкръжението северно от Каме
не ц-Подо лек 20 дивизии, изоставяйки цялото си тежко въ
оръжение и техника. По същия начин се измъкнаха през река 
Южен буг около 10 дивизии. Червената армия беше излязла 
на река Днестър. Предстоеше освобождението на Одеса. На 
север при Ленинград германците „изравниха фронта“, като от
стъпиха на линията р. Нарва—Чудското езеро.

Това още повече повиши духа на народа. Вярата му в ско
рошния разгром на фашистка Германия беше непоколебима. 
Даже някои почнаха да проявяват нетърпение и казваха

— Айде, бе. Кога ще е този втори фронт, та да се свърши 
наведнъж с германците.

— Ще го открият, ще го открият, защото той на тях е още 
по-нужен — повтаряхме ние казаното от Сталин в една от ре
чите му. — Пък и да не го открият, и без петел ще съмне.

За такова твърдение ни даваше основание фактът, че ма
кар и сама срещу хитлеристка Германия и нейните съюзници 
и при тежки пролетни условия, Червената армия настъпваше 
неудържимо.

А въпреки че и от фашистката преса и радио се чувствува
ше, че съотношението на силите във въздуха и по море се из
мени решително в полза на англо-американците, те не бързаха 
с откриването па втория фронт. Но упорито се говореше и беше 
ясно, че втори фронт ще бъде открит.

Фашистката власт отново провеждаше мобилизация, за да 
засили окупационната армия, удвояваше усилията си да раз
громи партизанското движение, физически да изтреби всички 
честни и прогресивни българи. Така продажната българска

455



фашистка буржоазия искаше хем докрай добре да служи на 
хитлеристите, хем да заслужи милостта на англичаните и аме
риканците, като се надяваше, че те ще оценят усилията им и 
заслугите им за спасяването на България от комунизма.

Властта правеше дяволски усилия да разгроми партизан
ското движение през зимата, като за целта навсякъде вече из
ползуваше армията. Създаде жандармерийски роти и дружини 
от изпечени главорези — офицери, подофицери и полицаи, — 
а също и ловно-охранителни роти и контрачети.

И за съжаление през тази зима тя постигна някои успехи. 
До нас дойдоха сведения за съседните ни околии — за боя 
под връх „Еледжик“ през месец февруари, при който са загинали 
около 20 партизани, за разгрома на партизанския отряд„Ан
тон Иванов“ през месец март и пр. В нашата Горноджумайска 
околия врагът беше впрегнал всичките си сили, за да унищожи 
целия отряд. С помощта на предатели бяха открити и заловени 
тримата останали живи от четата на Арсо Пандурски: Асен 
Итов, Софрони Мазнев и Иван Чаушки и след зверски мъче
ния — разстреляни. Обградени бяха в една колиба другарите 
Кирил Граменов, Борис Ма нов и Станке Урдарски и само бла
годарение на проявената от тях съобразителност и героизъм 
те се спасяват.

В Неврокоп бяха осъдени 21 наши другари, арестувани в 
края на декември 1943 и началото на 1944 година, предимно 
млади хора. В края на месец март отново се въведе полицейски 
час за целия окръг. През март започнаха и първите интернир- 
вания.

Тия жертви и репресии плашеха, всяваха смут у колебли
вите, но не можеха да спрат подема сред народа.

А пролетта напираше. В ниското вече беше копно. Без 
окончателно да напускаме колибата, на групи ние слизахме 
по селата. Срещахме се с партийните ръководства. Подгот
вяхме ги за провеждане на мобилизация. Отделни другари поч
наха да излизат партизани.Излезе още в началото на март Кръс- 
тю Стойчев. Атанас Лешков подготви и изпрати в отряда дру
гарите Александър Касиянов, Атанас Кюркчиев, Герасим Сте
фанов от с. Баня и след това съм стана партизанин. Излязоха 
Атанас Клечов и Методи Бельов от с. Елешница. Явно беше, 
че отрядът ще расте ежедневно и твърде бързо. И проблемът 
за оръжието застана пред нас с цялата си неотложност.

А то не идваше. Нямахме никакво съобщение отгоре. От-
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начало получихме известие, че не са ни разбрали шифъра. С 
голяма прецизност написах второ писмо, уточних отново коор
динатите и помолих за срочно изпращане макар и само един 
транспорт оръжие, но пак никакъв отговор.

По-късно разбрахме, че още веднага с връщането си Асен 
Чаракчиев е бил арестуван и значи, не е могъл да предаде ни 
уговорения шифър, ни адресите, на които другарите да ни пи
шат. Така връзката, която ни беше толкова необходима, от
ново беше загубена.

Без да сме престанали да се надяваме, че ще успеем да 
възстановим връзката и ще ни бъде спуснато оръжие, ние про
дължавахме да обмисляме и други начини за въоръжаване, като:

— закупуване укритите от населението пушки, пистолети 
и патрони;

— изнасяне от казармите оръжие от наши войници;
— купуване оръжие от военни;
— изземване всичкото оръжие, раздадено на горски и 

полски пазачи, на обществената сила и пр.
Обмислихме също и въпроса за снабдяване с пари и хра

ни, каквито занапред ще ни трябват в по-големи количества. 
Затова областният комитет и щабът на зоната решихме:

1. Да направим всичко възможно, за да възстановим връз
ките си с поделенията в Разлог, Горна Джумая и Неврокоп и 
чрез нашите другари там да организираме снабдяването с кол- 
кото се може повече оръжие.

2. Да разучим кои от фелдфебелите-оръжейници и начал
ник-складове са склонни към кражби и лакоми за пари и чрез 
посредничеството на кои хооа е възможно да се организира за 
пари да получим оръжие.

3. Да издирваме непрекъснато и да изкупуваме укритото 
от населението оръжие, особено от тези, които са били в оку
пационния корпус и са донесли такова оттам.

4. С подобряване на времето последователно да нападаме 
и обезоръжаваме всички селища, горски стопанства и пункто
ве, постове и пр., като едновременно изземваме храни и други 
нужни ни стоки и всички пари от общинските, държавните и 
кооперативните каси и даваме съответни документи за това.

Отново потвърдихме категоричната забрана да се изземва 
от народа каквото и да било освен от осъдените на разкулач- 
ване народни изедници и фашистки мекерета. От бедни хора 
може да се вземе нещо в краен слуай, но да се заплати по уста
новените цени. Не става въпрос за случаите, когато народът 
доброволно дава и подкрепя партизаните.
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Изграждането на първия комитет 
на Отечествения фронт в Банско

Основите на единството на всички честни и прогресивни хора, 
на всички антифашисти в нашия край бяха поставени още от 
славното Септемврийско въстание 1923 година и самоотверже
ната борба на нашата партия след това както против кървава
та фашистка ВМРО, така и против царско-фашистката власт.

Благодарение на огромния авторитет на БКП сред народа 
в нашия край и голямата любов към Русия, към Съветския 
съюз още от самото начало на въоръжената борба не само кому
нистите, но под тяхно ръководство и някои стари земеделци 
или безпартийни граждани, особено стари санданисти, заста
наха без колебание зад БКП и станаха не само добри ятаци и 
помагачи на партизани, но и добри проводници на политиката 
на нашата партия сред народа.

След популяризирането на програмата на Отечествения 
фронт и след явния прелом в хода на Великата отечествена 
война през лятото на 1943 година тези хора ставаха все повече. 
Някои от тях, като Йонче Поптодоров,проявяваха забележител
на самоинициатива както в политическата работа, така и в под
помагането иа партизаните.

Но организационното изграждане на Отечествения фронт 
се затягаше. Това не беше никак лесна работа. В условията на 
неограничена с нищо фашистка диктатура и война заедно с ко
мунистите да участвуваш в нелегална организация, чиято цел 
е да смъкне властта и да изгони германците, значи винаги да 
си кандидат за въжето или за разстрел със съответните после
дици за цялото семейство. Затова, макар и да беше не по-малко 
опасно, хората ни помагаха, но се бояха да влизат в организа
цията, в комитетите.

Опитът през пролетта на 1943 година да бъде поканен ди
ректорът на БЗКБ, бившият широк социалист Петър Хаджиев 
от гр. Разлог, да се включи в Отечествения фронт излезе не
сполучлив не само поради това, че начинът беше неудачен, но- 
главно поради това, че самият той стоеше на позициите на фа
шистката власт и активно участвуваше в борбата срещу пар
тизаните.

Първият комитет на Отечествения фронт беше изграден в 
Банско в началото на1944 г. в къщата на един от най-активните 
наши ятаци Иван (Йонче) Поптодоров. След предварителни
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разговори с партийния комитет (Никола Голев, Йонче Колча- 
ков и Георги Гр. Тренчов) и поотделно тук се събрахме: Ни
кола Голев, Йонче Н. Колчаков, Борис Н. Колчаков, Борис 
Вапцаров, Йонче Поптодоров, Никола Савов (дядо Илю) от 
Баня и аз.

След кратък преглед на международната и вътрешната об
становка и задачите, които произтичат от тази обстановка и 
програмата на Отечествения фронт за всеки български патриот, 
обявих, че ние пристъпваме към организационното изграждане 
на Отечествения фронт, като създаваме комитети в околията и 
в цялата област. Обърнах им вниманието на това, че за разлика 
от другите места, където политическите партии, влизащи в Оте
чествения фронт, са съществували до 1934 г. и комитетите се 
изграждат с представители от тези партии, в нашия край ние 
се стремим да включим повече честни и авторитетни антифа
шисти независимо от това, че може да не са представители на 
някои от партиите, влизащи в Отечествения фронт. Но в Бан
ско се получава така, че вече активно са включени в борбата 
някои другари, бивши членове на тези партии преди Септем
врийското въстание 1923 г., което облекчава работата по из
граждането на един дееспособен комитет на Отечествения фронт.

Направих предложение за сега в отечественофронтовския 
комитет да влязат следните другари:

1. Никола Голев — известен комунист, знаме на нашата 
партия, авторитетен човек не само в Банско, но и в околията.

2. Иван Поптодоров — бивш член на БЗНС, единофрон- 
товец, смел антифашист, активен ятак, богат човек и авторите
тен гражданин на Банско.

3. Борис Н. Колчаков — участник в Септемврийското 
въстание 1923 г., свързал се добре с групата на „Звено'“, до 
1942 г. бил в концлагера „Еникьой“ .

Това предложение беше прието единодушно. Освен това се 
обсъди възможността да бъде привлечен в комитета и Иван 
Доюв като представител на широките социалисти. Към него 
ние се насочвахме не като към социалист, а като към честен 
човек, антифашист. Социалистите в нашия край бяха малка 
група главно около потребителната кооперация „Напред“ и 
винаги са поддържали фашистката власт. Това, че в Банско 
имаше социалист, който да бъде с нас, беше щастлива случай
ност. Решихме той да бъде включен в комитета, след като Н. Го
лев проведе разговор с него.

Докато се създадат и други комитети и връзки нагоре, връз
ката ще се поддържа с мене. Това не изключва да се създадат
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и поддържат връзки с ръководствата на партиите поотделно. 
Но в интерес на спазването на строга конспирация за сега да не 
се съобщават имената на представителите от другите партии.

По предварителна договореност между нас Н. Голев взе ду
мата и направи приблизително следното изказване:

„1. Създаденият в България Отечествен фронт не е партия» 
а съюз между партии, които обединяват своите усилия в името 
на една голяма цел. Партиите запазват своята организация и 
програма. На този исторически етап обаче програмата на всич
ки партии, влизащи в Отечествения фронт, е една — програ
мата на ОФ. Значи, ние — комунисти, земеделци, социалис
ти и звенари — си оставаме такива, каквито сме, и като та
кива се борим за изпълнението на една програма.

2. Ние създадохме комитет на Отечествения фронт. А това 
значи, че оттук нататък комитетът трябва да ръководи цялата 
работа съгласно програмата. Този комитет поема голяма от
говорност. Той има и права. Но ние трябва да знаем ясно до
къде се простират нашите права и задължения. Крум каза, че 
създадената НОВА е армия на Отечествения фронт. Ние пък 
сега да не си въобразяваме, че ще командуваме нашия парти
зански отряд. Отрядите ще си се командуват от Главния щаб 
и от щаба на зоната, които също са под ръководството на Оте
чествения фронт. Ние ще ги подпомагаме в тяхната дейност. 
Но ние можем и да предявяваме някои изисквания към отряда 
и командуването му е длъжно да се допитва и съобразява с на
шето мнение.

3. Крайната цел на Отечествения фронт ни е ясна. Тя е 
казана в програмата. Тя е поставена. Но конкретните задачи 
ще се изменят в зависимост от обстановката, от революцион
ната ситуация. Сега нашият комитет, както се изясни, трябва 
най-напред широко да популяризира Отечествения фронт и не
говата цел, да призоваваме хората да изпълняват указанията 
му, да подпомагаме партизанския отряд с всички средства за 
разрастването на партизанското движение. А утре може да се 
наложи да организираме публични акции, дори да организи
раме въстание. Това са задачи, в които ние постепенно ще на
влизаме и при всички случаи ще се опираме на партизанския 
отряд. Но главното е сега положенията в програмата да станат 
известни на всеки честен човек и отрядът да се засилва.“

Накрая поздравих другарите и в тяхно лице всички честни 
хора, всички патриоти в Банско с организационното изграждане 
на първия комитет на Отечествения фронт в околията. Повто-
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рих им накратко близките задачи, включително и тази по из
дирването на оръжие.

Това си отиване в Банско аз използувах, за да реша още 
редица други организационни задачи. Изхождайки и от това, 
че на отряда бяха нужни пари, а от другарите комунисти ние 
бяхме вземали вече не един път, реших да използувам и друг 
източник — да взема пари от вуйчо си Борис Икономов, който 
беше търговец и нямаше особено много да се затрудни да ги 
намери. Затова написах писмо и разписка, че съм получил от 
Борис Икономов 100 000лв. за нуждите на революционното дви
жение и чрез баща ми поисках в срок от 6 часа да ми бъдат до
несени.

Въпреки че не допусках вуйчо ми да направи нещо лошо 
на баща ми, организирах наблюдение за неговата безопасност. 
Наблюдението донесе, че вуйчо ми се държи спокойно и че той 
е отишъл в Търговската банка да тегли пари.

И наистина в уреченото време парите ми бяха донесени. Вед
нага след това заминахме за с. Баня и оттам заедно с новоиз- 
лезлите партизани — към отряда в Рила.

Мобилизацията 
на 39-и пехотен полк

В края на месец март 39-и пп започна мобилизация. Запасните 
получиха повиквателни. Съгласно предварително проведената 
работа мобилизираните наши другари и симпатизанти тряб
ваше да не се явяват в полка, а при нас, в отряда. И още от 
първия ден някои се бяха приготвили за това, а други вече бяха 
излезли.

Но отчитайки, че получаването на оръжие за сега е осуете
но, областният и околийският комитет и щабът на зоната взех
ме друго решение: „О рганизирано  да и зп р а т и м  другарит е да 
се явят  в 39-и п п , за да се въоръж ат  и облекат . А  ние  да 
от идем  и да ги вземем о т т а м .“

За целта:
1. Разпределихме хората, които веднага да слязат по 

селата и чрез партийните и комсомолските организации да оси
гурят изпълнението на първата част от задачата — изпраща-
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нето на мобилизираните другари в полка. Доколкото вече имах
ме сведения кои са получили мобилизационни заповеди, ние 
набелязахме някои за отговорници по населени места и им да
дохме пароли за връзка с нашите другари от полка. На други 
места тези отговорници трябваше да бъдат определени заедно 
с местните ръководства.

По препоръка на Иван Тричков и другите беличани за 
главна наша връзка, с която да се свържат всички отговорници 
по селища, бяха определени другарите Яне Дунгьов и Паню 
Чонков от село Белица. Това се наложи поради факта, че с 
Белица най-напред установихме връзка, а времето за организи
ране на тази задача беше кратко.

2. Иван Гулев, Йосиф Шопов от с. Белица и Борис По
пов от Якоруда и аз да заминем за Неврокоп, да вземем от че
тата на Иван Козарев партизаните, които са от неврокопския 
район, и да организираме на място бягството на войниците. 
Минавайки през Банско и Добринище, да проверим как дру
гарите изпълняват нашите указания и как е организирана връз
ката с казармата.

На 31 март сутринта ние бяхме в Банско. Срещнах сес 
брат си Иван и Дине Смедарчин. Иван беше летец в Пловдив. 
Уволнил се и към 15 март си беше дошъл в Банско. Още преди 
това той се беше подготвил да стане партизанин — снабдил 
се с пистолет и донесе и на нас 400 пистолетни патрона. Ушил 
си дрехи, а от дядо Ланко взел и карабина.

Той докладва за работата си по мобилизацията сред младе
жите. Използувайки факта, че брат ми познава Пловдив, от
ложих идването му в отряда и го изпратих в Пловдив със за
дача да се свърже с пловдивските другари и чрез тях да въз
станови връзката с центъра.

Д. Смедарчин докладва, че мобилизираните вече бяха за
минали. На нашите другари беше казано да държат връзка с 
Никола Скабрин — запасен офицер — и да изпълняват не
говите указания. Някои другари, които се бяха приготвили да 
станат партизани, изпълнили указанията ни. Георги Обецанов 
(Глуов) предал на Дине нагана. раницата си и един чифт нови 
ботуши и заминал в полка.

Вечерта заминахме за с. Добринище. На определената 
среща на западния край на селото намерихме група новоиз- 
лезли партизани— Димитър (Мито) Михайлов (Мими), Благо 
Милев (Чобан Бойчо), Иван Калинков (Караджата), Борис Па- 
рапунов (Черньо), Костадин Златев (Йлю) и Михаил Петлов 
(Камен). Те имаха само една пушка.
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Обърнах внимание на Мито Михайлов, че последните чети
рима, които са имали повиквателни заповеди, е трябвало да 
заминат за полка, каквито бяха указанията ни.

Взехме новите партизани и тръгнахме. Но тъй като трябва
ше да отидем в местността „Вапата“, където зимуваше Банската 
чета, и да вземем другарите Григор Марков, Благо Джугданов, 
Ангел Джугданов и Иван Папалезов, оставих новоизлезлите 
в една колиба, като взех със себе си само Чобан Бойчо, който 
да ни придружи до Неврокоп. Съображенията ми бяха в слу
чай на нужда да го пуснем да влезе в града за връзка като ле
гален, защото, излизайки партизанин, той беше заявил, че 
отива на работа в с. Корница, Неврокопско.

На останалите наредих да се крият добре и да не напус
кат колибата, докато не дойдат партизани от четата на Иван Ко- 
зарев да ги вземат. В случай на откриване да се изместят по 
посока на колибата на овчаря бай Спас и да ползуват връзките 
ни в с. Кремен. Но в Добринище да не отиват.

Ние продължихме към Вапата. Преди да стигнем до оби- 
димското манастирче, започнахме да газим дебел сняг. Умората 
ни надви и решихме да починем малко в обидимските воденици, 
които през това време бяха пусти. Напалихме огън да се пос- 
топлим и изсушим изпотените си ризи и даже малко поспахме.

Преди да разсъмне, угасихме огъня и тръгнахме нагоре с 
разчет на тъмно да пресечем пътя Добринище—Арамибунар — 
Брезница. Току-що излезли на билото, ние пресякохме пресни 
човешки дири. Същата нощ двама души бяха слезли надолу.

— Това са някои от нашите. Но защо така небрежно са 
проточили дирите? Да не би и другите да са слезли, да са на
пуснали окончателно бивака? — изразих тревогата си. — Ако 
е така, ще загубим много време, докато се свържем с тях, а ние 
бързаме.

След 100—200 метра видяхме и пъртината, образувана от 
току-що слязлата чета. Тя водеше надолу към село Обидим. 
Другарите бързо бяха стъпили на обърнатите към юг скатове, 
където снегът почти се беше стопил.

— Те са при бай Спас — реших аз и всички свърнахме 
по техните следи.

Скоро стигнахме колибата на бай Спас. Показвайки се на 
вратата, за да види на кого залаяха кучетата, той присви къ
согледите си очи и като ме позна, рече:

— Ти ли си бе, бай Георги. Я си рекох, ке е Юван1.

1 Иван Козарев.
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— Защо? Те не са ли идвали нощес? — дръпнах се аз и 
бях готов да запитам чии са тези следи.

— Другите дойдоха. Девет души бяха. Отидоха някъде 
надолу към реката. Чини ми се, че отидоха из Кременското, 
ако не са останали из припеко откъм нас. Благо беше с них, 
но Юван го немаше.

„Значи, той е слязъл с някои от другите към с. Добринище 
и сигурно, ако не е успял сутринта, вечерта ще влезе в селото. 
Но дано не е взел със себе си някои от неврокопските друга
ри“ — разсъждавах си аз. И макар че бях убеден в големия 
му опит, все пак се обезпокоих да не попадне на някоя засада, 
устроена срещу новите партизани.

Ние се договорихме с бай Спас какво да каже на друга
рите, в случай че не ги намерим днес, и тръгнахме по техните 
следи. И въпреки че другарите се бяха стремили да скрият ди
рите си, от мене — ученика на Иван Козарев в това отношение, — 
те не можаха да се скрият. Ние се спуснахме долу, прескочих
ме реката и по едно от страничните хребетчета, обърнато на юг, 
с копно1 петно не повече от половин декар, намерихме другарите, 
разположили се под дърветата. Те ни бяха забелязали и от 
около стотина метра, станали на крака, радостно ни приветст- 
вуваха.

Другарите побързаха да споделят с нас, че са се научили 
за зимния бой над с. Елешница, радваха се на автомата ми, 
разпитваха за другите другари, възкликваха. Те ни информи
раха, че окончателно са напуснали зимния бивак, макар че с 
изключение на хляб запаси са имали за още 10 дни и че Иван Ко
зарев (Балкан) и Йовчо (Иван Топалов) са отишли в с. Добри
нище да потърсят връзка с нас и ще се върнат утре сутринта.

Ние не разполагахме с много време. Затова казах на дру
гарите как да се свържат чрез Банско и Баня с отряда. Съоб
щих им целта на нашето отиване към Неврокоп и кого ще взема 
със себе си. Заповядах да изтупат основно дрехите и всичките 
си вещи от сажди, каквито, поради това, че са горели много 
борина за отопление и осветление, имаха и по джобовете на 
раниците си, да се измият, да се обръснат и подстрижат.

Да доведат новите партизани отидоха Бако Аврам (Алек
сандър Пицин) и Младен (Йосиф Шопов). Последния го отделих, 
въпреки че ми беше необходим за към Неврокоп. но нямаше

1 Без сняг.
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друг партизанин, който да знае „колибата“. На тях изрично 
заповядах: „Отивате, вземате новите партизани и ги довеждате 
тук. Никакво отиване в с. Добринище, докато не се върне Бал
кан (Иван Козарев).“

В село Борово

Бяхме решилн най-напред да отидем в с. Борово при нашия 
предан ятак бай Коста Доленлията, който беше изгонен от чиф
лика на адвоката Шейнин. И тъй като групата за Неврокоп — 
Иван Булев, Григор Марков, Иван Папалцов, Благо Джугда- 
нов, Ангел Джугданов, Борис Попов, Чобан Бойчо и аз 
тръгнахме рано и бързахме много, още преди полунощ на 1 ап
рил стигнахме в с. Борово.

Отивайки към бай Коста, срещнахме един войник. Като ни 
видя, той се стресна и се опита да побегне. Но ние със Страхил 
(Григор Марков) го респектирахме. Той се спря и ни обясни, 
че е мобилизиран в 39-и пп и е избягал от казармата да види се
мейството си. Казахме му, че ще му бъдем гости, и тръгнахме с 
него. Така беше най-сигурно, че той никому няма да каже, че 
е срещал партизани.

Това беше младо семейство, което живееше отделно от ро
дителите си. Двете им дребни деца спяха. Жената донесе софра, 
която въпреки старанието й издаваше голямата им бедност. 
Такова беше положението на много семейства в Неврокопско. 
Единственото, с което домакините можеха да се отсрамят, беше 
чудесният тютюн, с какъвто ни запасиха в достатъчно коли
чество.

Този запасняк беше първият човек, който ни информира 
за положението, за настроението на войниците и за лошата им 
дисциплина.

Ние им казахме, че сме партизани и за какво се борим. 
Разобличихме политиката на продажното царско фашистко пра
вителство, като използувахме и фактите около тяхното поло
жение, и това, че поради мобилизирането на мъжете да изпъл
няват жандармски функции в окупираните територии, сега 
младото бедно семейство пак ще остане само на себе си. Обяс
нихме какво трябва да бъде поведението на всеки войник и
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офицер, на всеки български патриот. И струва ми се, че това 
съвсем аполитично, смачкано от непосилен труд и мизерия и 
изплашено семейство почна като попивателна хартия да поема 
казаното от нас. Накрая двамата ни изпратиха вече не като 
страшни хора, а като приятели и явно съжаляваха, че няма с 
какво да напълнят раниците ни.

Побързахме да оставим младата двойка да се видят. А ние 
трябваше да отидем при другарите си у бай Коста, преди още 
да са се раздвижили ранобудните селяни.

Добрият бай Коста със семейството си живееше при не
въобразима бедност. Къщичката, която наемаше, беше направо 
на земята. Стените й бяха оплетени с пръти и измазани с глина. 
Половината от къщата беше една стая за всички и всичко, а 
другата половина — обор за един стар вол, кравичка и магарен
це. Животните и особено волът бяха така мършави, че не допус
ках да доживеят до пролетта. Но и бай Коста, и жена му, и 
децата му всякога бяха готови своя последен черен залък да 
дадат на нас, да направят всичко, с което можеха да ни по
могнат.

Рано сутринта на 2 април бай Коста и по-голямата му дъ
щеря отидоха в града да известят другарите, че сме дошли, и 
донесоха изпратените от тях продукти. Уредени бяха някои 
срещи и квартира за тримата — Димо (Иван Гулев), Страхил 
и мене. А бай Коста ще бъде връзката между нас и оставащите 
в неговия дом партизани.

Едва настъпи мрак и тримата без раници, с добре укрито 
оръжие (останалите с пистолети и бомби, а аз с автомат) оти
дохме в града. Ние слязохме под градската градина и по стра
нични улички отидохме в къщата на Владо Пенков. Тази къща 
беше възможно най-добрата квартира за нас, главно защото ни 
даваше възможност за срещи с другарите. Тя беше на главната 
улица. В долния етаж Владо имаше дюкян. Без да събуждат 
каквото и да е подозрение, другарите можеха да влизат в дю
кяна да си купят уж нещо, да съобщят на Владо каквото трябва 
или през вътрешната врата да влязат при нас, без никой да 
ги види.

В тази къща живееше и брат му Георги Пенков, който беше 
запасен поручик и също беше мобилизиран. С него бяхме съ
ученици и приятели. Той не беше комунист и, естествено, не го 
подозираха, но беше честен човек. Чул, че влизат хора и ти
хичко се изкачват по стълбата, той по пижама, с пистолет в 
ръка излезе на вратата на своята спалня и попита:

— Кои сте вие?
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— Скрий си пистолета — казах аз, който бях на една 
крачка от него, а Димо и Страхил бяха подминали, та снопът 
светлина от вратата освети само мене.

— Ей, ти ли си бил? — позна ме той.
Въпреки неудобството, че жена му по пижама си лежеше в 

леглото, влязох в спалнята. Трябваше да поговоря с тях да не 
казват никому нищо, ако искат да не излагат на опасност ця
лото тяхно семейство. Разбира се, това направих много вни
мателно.

С голяма кошница

— Хайде бе, откога ви чакаме — идвайки при нас, каза 
Владо. — Около 150—200 души запасняци са готови да из
бягат. Пък и другите са една разпасана команда. Това не е 
войска, а башибозук.

— Ето дойдохме — казах аз и веднага разпоредих какви 
срещи да ни бъдат организирани.

След малко дойде и Яне Дунгьов. Той също потвърди, че 
както от Разложко, така и от Неврокопско мнозина запасняци 
са готови да избягат. Каза ни, че заедно с Паньо Чонков са се 
свързали с посочените им отговорници по селища. За себе си 
каза, че медицинската комисия го е освободила, защото има 
херния, и затова предал всичко на Паньо Чонков и бил готов 
да си отива. Чакал само да се срещне с нас и ни предаде това, 
защото не можел повече да се „мота цивилен в казармата“. Но 
ние го задължихме да остане и на другия ден, докато ни свър
же с някои другари, и го изпратихме да извика Никола Скаб- 
рин.

„150—200 души решени да избягат при тази обстановка, при 
тези успехи на Червената армия, при тази разпуснатост и не
желание на другите войници да отиват в Гърция! Та това е 
голяма сила. И не е ли по-добре, вместо да караме нашите дру
гари да бягат, ние да ги организираме и да превземем казармата 
и града? 150—200 души активно действуващи войници са не
сравнимо по-голяма сила от останалата пасивна и изненадана 
маса войници в полка.“

Тази мисъл нахлу в главата ми особено след разговора с 
Владо Пенков и Яне Дунгьов. Прехвърлях в главата си на кои
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офицери-запасняци можем да се опрем. Освен запасния 
подпоручик Никола Скабрин — командир на взвод, тук бяха 
и запасният офицер Александър Глушков от Банско и Ценкин 
от с. Кремен — командири на роти, Керезиев от Неврокоп — 
командир на взвод, Малин Молеров от Банско — в щаба на 
полка и други. Всички те имаха и лично обаяние сред войни
ците. „Само една организирана и смела акция и полкът е наш“ 
повторих аз в себе си.

Това споделих с другарите Димо и Страхил и заедно поч
нахме да обмисляме плана. Те споменаха и имената на още ня
кои мобилизирани офицери от Неврокопско, които не запомних. 
Даже споменаха и брата на Владо — Георги Пенков, за ко
гото допускахме, че няма да се съгласи да участвува, но че в 
никой случай няма да действува срещу нас. Договорихме се 
да не казваме за този си план никому, докато не си изясним 
по-пълно обстановката в полка.

На другия ден, 3 април, преди обяд дойде и запасният 
подпоручик Никола Скабрин. Най-напред ние му дадохме въз
можност спокойно да ни запознае с обстановката. Той също 
потвърди, че сред много запасняци и особено сред тези от Раз- 
ложко има настроение за бягане и това, че дисциплината в полка 
е под всякаква критика.

Зададох редица въпроси както по уточняването на настрое
нието на войниците и отделни наши другари, така и относно 
разположението на войнишките помещения, караулното, по
мещенията за офцери, мястото на оръжието в помещенията, 
складовете за бойни припаси и пр., което ми беше нужно за на
белязването на плана за действие. Скабрин разбра, че тук става 
дума вече не за бягство, а за превземане на полка и с известен 
смут попита

— Вие колко сте?
— Целият отряд е тук. 300 души — умишлено излъгах, за 

да окуража другарите.
Това внесе значително успокоение у подпоручик Скабрин. 

(Та това наистина е голяма сила, която може да подкрепи на
шите другари в казармата, за да не се стъписат.)

С него ние се уговорихме да се срещнем още един път тази 
вечер при ветеринарната лечебница извън града, като го за
дължихме да доведе там Александър Глушков и Ценкин.

Същия ден Яне Дунгьов си заминаваше. Той отново каза, 
че е предал връзките в казармата на Паньо Чонков, че гоесвър 
зал с другарката Стоянка Папалезова (по мъж Буюклиева),
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която беше определена за връзка между нас, и че днес при нас 
у Владо Пенков ще дойде и самият Паньо.

По Яне Дунгьов изпратих писмо до Никола Рачев, в което 
му съобщавах за новото ни ориентиране и исках отрядът не
забавно да започне активни действия, за да отвлича вниманието 
на властта и по такъв начин да ни улесни да изпълним задачата.

Вечерта ка срещата отидохме двамата със Страхил, а Димо 
остана да чака Паньо Чонков, който до стъмване не дойде. (Той 
не беше дошъл и след това.) Вечерта беше светла и топла и по 
улиците имаше много хора. След като излязохме от града, по
бързахме да отидем своевременно на определеното място. Но 
поради голямото движение, което ни отклони повече към град
ската градина, ние бяхме закъснели 4—5 минути.

На мястото на срещата нямаше никой. Заслонихме се в сян
ката на постройката и зачакахме. Но нещо ми говореше: „Те 
вече няма да дойдат.“ Излязох на песъчливия пъти видях следи 
ог ботуши. Двама души бяха дошли до ветеринарната лечеб
ница и се бяха върнали веднага, без дори да потъпчат малко на 
място. Впоследствие се уточни, че това са били др угарите Скаб- 
рин и Глушков.

В този момент в казармата тръбата засвири тревога и по 
дружинно полкът започна разсредоточаване в различни райони 
вън от казармата. Наблюдавайки разсредоточаването и за
връщането в казармата през време на въздушните тревоги, дру
гарите бяха направили извода, че полкът представлява раз- 
капана команда. Скоро по баира над старите гробища се чу 
глъчка. Войниците отиваха на изток към дълбокия дол с ло
зята без всякакъв ред.

Сега вече нямаше никаква вероятност другарите да дойдат 
и ние със Страхил решихме да се представим за още необлече
ни запасни, да се набъркаме в това човешко стадо и лично да 
почувствуваме настроението на войниците. Тръгнахме след 
тях.

Запасняците викаха, питаха се от коя рота са, псуваха по 
адрес на „тревогите“ и особено когато чуха „отбой“ и разбра
ха, че тревогата пак е учебна.

След връщането ни у Владо Пенков започнахме да нервни- 
чим. За офицерите навярно е било добре дошло, че ние закъс
няхме с 4—5 минути! Пък и Паньо Чонков цял ден се укривал 
и когато другарката Стоянка Папалезова отишла отново да 
му каже, той се съгласил да дойде на среща на другата вечер, 
и то не тук, а пред киното. А ние бързахме. Разтревожи ни 
фактът, че още не сме готови, а се заговори, че полкът тези дни
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ще тръгне за Гърция. На това отгоре дошлият по своя работа 
Асен Паскалев от Банско беше съобщил, че вечерта на 1 април 
е убит Иван Козарев и полицията го изложила на публично по
ругание в Разлог.

Ние направихме нови усилия да се срещнем с нашите за
пасни офицери, но не успяхме. Затова решихме на другата ве
чер — 4 април — да се преместим в къщата на Георги Да- 
нелов, та хем непосредствено да използуваме самия него (за 
когото вече знаехме, че също ще излезе партизанин) за връзка 
с някои от мобилизираните, особено от Неврокопско, хем да 
сме по близо до казармата и до сборното място, определено за 
бягане.

На отиване към Данелов минахме покрай киното. Димо и 
Страхил останаха в сянката на една къща, защото имаше опас
ност някой да ги познае, а аз отидох и започнах да разглеждам 
рекламите. Тъй като Паньо закъсня, наложи се дори и да си 
купя билет, за да изглеждам по-малко подозрителен. На ка
сата беше един мой познат, Асен Вълев, с очила, но навярно 
поради късогледството си той въобще не дигна глава и не ме 
видя.

Паньо Чонков дойде, но много бързаше. Уточних му място
то, където ще чакаме бягащите войници, и паролата. Мястото 
беше пресечката на пътя за Корница с река Сушица. Там има
ше няколко големи дървета. Които излязат през входа, могат 
да хванат по шосето нагоре и след това да се спуснат по пътя 
за Корница; които минат през оградата отзад — през баира 
и напрано там. Казах на Паньо буквално следното: „Кажи вед
нага на всички отговорници по села мястото и паролата. Ама 
още тази вечер. Нека се подготвят. Ние със същата парола ще 
ви уточним времето кога да бягате.“ Даже го накарах да по
втори всичко, за да се убедя, че ме е разбрал правилно.

Къщата на Георги Данелов беше при тютюневия склад 
„Никотея“, в който също имаше едно поделение войници. Тех
ният район за излизане по въздушна тревога беше нагоре по до
лината на реката и те няколко пъти през деня минаваха покрай 
нас. Наблюдавайки през прозореца, видях в безразборно дви
жещата се маса доста познати от нашия край, между конто и дру
гарите Коце Чорбаджийски от с. Елешница и братовчед ми 
Георги Лазаров Хаджирадонов. Реших, че и те са разположени 
в склада.

На 5 април научихме, че същата вечер 1-ва дружина ще 
замине за Гърция. Значи, опитите да търсим офицери и други 
другари, за да организираме превземането на казармата, са явно
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безнадеждни. За това вече няма време и трябва веднага да да
ваме парола за бягството. За целта Стоянка Папалезова ходи 
в казармата да намери Паньо Чонков и му предаде паролата. 
Също така изпратихме и Георги Данелов да се свърже със за- 
пасняците от Неврокопско. Поръчахме своевременно да дой
дат на определеното място и партизаните, които бяха у бай 
Коста в Борово.

Но тревогата ми, че паролата не е стигнала до всички от
говорници по селища, беше голяма въпреки потвърждението, 
че е дадена своевременно на Паньо. Затова, малко преди да се 
стъмни, с голям риск влязох в двора на тютюневия склад „Ни- 
котея“ с надеждата да видя някой от познатите ми другари, 
лично да им предам и чрез тях да дублирам паролата.

На двора нямаше никой. Войниците бяха събрани за нещо 
в помещенията. Да се опитам да надникна в някое помещение 
беше твърде рисковано, първо, защото можеха да ме познаят, 
и второ, не бях във войнишка униформа и това щеше да на
прави впечатление. С надежда, че може някой да излезе на дво
ра, отидох при готвача и си запалих цигара. На въпроса му 
какъв съм и защо още не съм облечен, отговорих, че също 
съм мобилизиран, но ме е нямало и късно съм получил заповед
та, а след това докторът ме освободил, защото имам кила1. Ми
нутите, които престоях там. ми се видяха твърде дългички и 
си излязох, без да видя някого.

На мръкване си дойде и Георги Данелов. Той също беше 
предал паролата на няколко другари от Неврокопско. Заедно с 
пристигналите от Борово партизани ние минахме пред входа 
на казармата, за да окуражим другарите, и забързахме по пътя.

Едва излезли на билото, откъм казармата се дадоха ня
колко изстрела. „Хайдее. Тръгнаха другарите“ — казахме си 
ние и побързахме да се спуснем на уговореното за посрещане 
място.

Но надеждите и усилията ни се оказаха безплодни. Гази 
вечер никой не дойде. От казармата се чу музика, дружните 
отговори на войниците на поздравите на приемащите ги начал
ници и „ура“. Първа дружина тръгна с маршировка на юг. От 
стотина уж готови да избягат никой не дойде при нас.

Това ни смути. „Защо никой не дойде? — питахме се ние. — 
Как така ги сграбчи войнишката дисциплина и строят? Или 
пък не им е казано. Ами тези, на които Данелов лично беше 
казал? Защо и те не дойдоха?“

1 Херния.
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Изпуснали първа дружина, ние решихме отново да се вър
нем в града, да легализираме за още един ден Георги Данелов, 
който вечерта излезе партизанин, но никой още не знаеше това, 
и се опитаме поне от другите дружини да вземем някой войник. 
За целта Димо, Георги Данелов и аз отидохме в Неврокоп. 
Но това едва не завърши с жертви. Снощните изстрели са били 
тревогата, с която са известили, че са ни забелязали, и веднага 
бяха поставени засади. Ние бяхме минали между две от тях 
и се измъкнахме благополучно, като слязохме в реката между 
тогавашното село Средна и града. Но и този ни опит не даде 
резултат, въпреки че Стоянка Папалезова и Георги Данелов от
ново ходиха в казармата.

Полкът се изнасяше. По време на похода към Гърция, но 
вече по своя инициатива, избягаха само Георги Тончев (Шестак) 
от с. Долно Драглище и Димитър Кокарешков (Меченец) от 
с. Белица. Те се върнали самостоятелно в Разложко и вед
нага се свързали с отряда.

Това беше голям наш провал. Още повече, като се има пред 
вид небивалият дотогава подем сред народа в резултат на по
бедите на Червената армия. Но се оказа, че едно нещо е да се 
укрепва вярата в скорошната победа на Червената армия, а 
друго да си готов да се бориш за тази победа и съответно да 
носиш риска да изгориш в тази борба.

Безспорно ние допуснахме много грешки. Първо, проявих
ме наивност, удавайки се на това, че 150—200 души са решени 
да бягат, и главно по моя вина се ориентирахме отначало към 
превземане на казармата. Това, както показа и практиката, 
за тогава беше неосъществима задача. Ние искахме едни наши 
другари, които дотогава не бяха участвували в никаква акция, 
които, както се казва, не са обстрелвани, да се решат изведнъж 
на такова действие с решителни последствия, каквото пред
ставлява превземането на полка. А все таки Червената армия 
беше още далеч от нашите граници.

Второ. Това ни накара да отслабим работата по организи
рането на бягството на мобилизираните. Ние направо загубих
ме два дни, докато се убедим, че превземането на казармата е 
невъзможно при тази обстановка. А времето и без това беше 
кратко.

Трето. Ние отново проявихме наивност, като повярвахме на 
Паньо Чонков. А него го било страх и вместо да си признае 
това, лъжеше нас, че е влязъл във връзка с всички, че е пре
дал паролата и че всичко е готово само и само да се откачи от 
нас, докато полкът тръгне. А имайки пред вид краткото време,
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с което разполагахме, ние трябваше да установим пряка връзка 
с отговорниците по села и да дублираме дадените команди.

Четвърто. Ние не съумявахме да разкрием и своевременно 
да парираме контраагитацията, която се е водела в казармата 
сред нашите другари, че „е неправилно да се бяга от казарма
та“, че „в казармата комунистите са най-нужии, за да могат в 
решителния момент да вземат властта“ и пр. И тази линия 
допадна на мнозина.

Пето. Ние надценихме подема сред нашите хора и си въоб
разихме, че те са готови едва ли не на всичко, достатъчно е 
само ние да ги призовем, а подценихме силата на войсковата 
дисциплина, психиката, която се създава там, както и неизвест
ността, която гнети тези, които трябва да бягат. Едно е да не 
се подчиниш на мобилизацията и вместо в казармата да оти
деш в отряда, друго е да бягаш от казармата, и то от отдалечен 
гарнизон, макар че някои уверяваха, че така за семействата е 
по-добре. Това показа и фактът, че и тези, които дотогава пра
веха гръмки декларации, че са готови да станат партизани, въ
преки че им беше казано лично от Данелов, пак не тръгнаха. 
Ако ние бяхме призовали другарите вместо в казармата да дой
дат в отряда, сигурно щяхме да имаме най-малко 40—50 пар
тизани, макар и не добре въоръжени.

Връщахме се с оклюмали глави. Непрекъснато мислех, 
преценявах всички наши действия и осъждах само себе си. „Как 
можах аз, старият, опитният партизанин, да допусна това, да 
се хвана на големите приказки на едни и на нереалната повърх
ностна оценка на други и да отвличам вниманието си по неосъще
ствими задачи, а да изпусна главното — детайлната органи
зация на бягството.“ В този момент едва ли би се намерил за 
мене друг по-строг съдник, отколкото бях самият аз над себе си.

Но колкото и да съзнавах своята лична отговорност, от 
време на време изпадах в някаква ярост, която за щастие по
тулих в себе си. „Вързани кучета“ — повтарях си характерис
тиката, която Н. Рачев даваше на такива хора и с това той още 
повече израстваше в очите ми. Между тези другари имаше такива, 
които на думи бяха много революционни и всякога готови за 
най-големи дела, докато им казваш: „Недейте, не бързайте.“ 
А дойде ли време и кажеш ли им „Хайде“, винаги намират трис
та по триста причини — лични и даже партийни, — за да скрият 
истинската причина — страха, който ги лишава от способ
ността да преценяват опасностите, дори и от чисто егоистична 
гледна точка.
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Създаване на Неврокопския 
партизански отряд

Трябваше да се връщам назад, в Разложко. Донякъде вървях
ме всички заедно. На 7 април денувахме в местността „Каме
ница“, Кременско землище. Тук обявих създаването на Невро
копския партизански отряд, който по общо изразеното от пар
тизаните желание бе наречен „Анещи Узунов“. За командир 
на отряда беше назначен Григор Марков Григоров (Страхил), 
за политкомисар — секретарят на околийкия комитет на БКП 
и член на областния комитет Иван Гулев (Димо), за помощник- 
командир — Благо Джугданов и за помощник-политкомисар — 
Георги Данелов.

Подробно уточнихме начина на взаимното ни информиране 
и връзка чрез легалните другари. Определени бяха и периоди
чески срещи чрез изпращане на другари независимо от това, 
че не е възникнала някоя нова нужда.

С Борис Попов и Чобан Бойчо продължихме за Разложко. 
Но колкото повече наближавахме село Добринище, толкова 
повече мислите ми бяха заети със страшния факт, че е загинал 
Иван Козарев. Не можех да допусна, че този свръхопитен чо
век и партизанин е попаднал случайно на засада, и твърдо бях 
убеден, че е станал жертва на страшно предателство. Затова 
реших да останем да денуваме в горичката над гара Добри
нище и вечерта да се срещна с Георги Заариов и се информирам 
за станалото. Исках на всяка цена да открия предателя или 
предателите и готвех над тях страшно отмъщение.

Към три часа през нощта на 8 април преминавахме Добри- 
нишката река при тепавиците и като видяхме, че къщурката 
свети, решихме да влезем в нея. Освен другоселците, дошли 
да тепат шаяк, тук беше и един от собствениците на тепавицата 
дядо Иван Хаджиев. Като учител в с. Добринище съм живял 
в къщата на сина му и той ме познаваше добре.

С непресторена болка и строгост го попитах:
— Дядо Иване, кой предаде Иван Козарев? Кой извърши 

тази страшна подлост, та загина този чуден човек от село Доб
ринище, този пирински орел?

— Не знам — едва промълви дядо Иван, и то след вто
рото запитване. Почувствува се, че той се поизплаши.
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— Още рано сутринта ще отидеш и на всички добринищени 
ще кажеш следното: „Ако до 6 часа вечерта не ми дадете или 
кажете (ако той е избягал) предателя, ще отговаряте всички. 
Повтарям, до 6 часа вечерта. Ако не изпълните заповедта 
ми, сърдете се на себе си. А ти отговаряш с главата си, ако не 
съобщиш това на всички добринищени и най-напред на чорба
джиите.“

Дядо Иван като войник повтори дума по дума заповедта 
ми. След това ние излязохме на шосето, прехвърлихме баира 
с гробищата и отидохме да денуваме в съвсем младата изкуст
вена горичка над гарата, откъдето отблизо се наблюдаваше 
цялото село.

Цял ден ние лежахме, без да подигнем глава, защото мо
жеха да ни видят, приличахме се на слънце и непрекъснато 
наблюдавахме селото. През деня не се чувствуваше нищо. Но 
надвечер наизлязоха повече хора и към 18 часа се чу плач по 
селото. Значи, дядо Иван беше изпълнил поръчката, заповедта 
ми беше разгласена и нещастните селяни, незнаейки нищо, 
вече очакваха наказанието, което навярно считаха за справед
ливо.

Вечерта Георги Заариов не можа да ни каже нищо. Но към 
22 часа ние се свързахме с другарите от Банската чета близо 
до Банско и политкомисарят Паница (Цветко Караджов) ни 
разказа за голямото нещастие. Случило се беше следното.

На 1 април бако Аврам и Младен намерили новоизлез- 
лите партизани в колибата, в която ги бяхме оставили. Те 
трябвало веднага да ги отведат в четата. Но вместо да 
направят това, въпреки моята категорична заповед да не 
отиват в с. Добринище, докато не се върне Иван Коза- 
рев, те решили да отидат в селото и да видят какво ста
ва. Без да изкачат дори да се стъмни, четирима души—бако 
Аврам, Караджата, Мими и Камен, — използувайки лошото 
време, се спуснали към една керемидарка на около 500 метра 
източно от селото с намерение оттам да отидат у нашия ятак 
Георги Заариов.

Предната нощ, на 31 март, Иван Козарев оставил Йов
чо (Иван Топалов) в горичката в местността „Св. Врач“ южно 
от селото, а той влязъл в къщата на Мито Михайлов. Но жена 
му Мара по съвета на Мито първата нощ след излизането му 
не си спала в къщи. Тогава той се отбил в някои други хора, 
информирал се и решил на следващата вечер да отиде у съ
щия ятак Георги Заариов. И тъй като времето било студено,
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двамата с Йовчо отишли да прекарат деня в плевнята източ
но от същата керемидарка.

Вечерта времето било страшно. Завалял сняг, а след това 
задухал такъв вятър, че от виелицата почти нищо не се вижда
ло. Използувайки това време, Козарев и Йовчо се придвижи
ли от плевнята до керемидарката и влезли в нея. Тук Коза- 
рев оставил Йовчо и багажа си и само с пистолета се подгот
вил да влезе в селото.

Между пристъпите на виелицата четиримата другари ви
дели, когато Козарев и Йовчо излезли от плевнята и тръг
нали към селото, но не забелязали, че са влезли в керемидар
ката.

Вземайки ги за полицаи, които са били на засада около 
плевнята и сега си отиват, те, разделени на две, тръгнали 
след „ полицаите“ и ги задминали.

Без да ги е видял, Козарев тръгнал след една от двой
ките, но не по пътя, а встрани от него. В едно от затихвания- 
та на бурята те се видели, но не се познали. Козарев, пред
полагайки, че селото може да е блокирано, се усъмнил в тях 
и продължил право напред, навярно с разчет да ги изпревари 
и да влезе в изкопания път, където е по-ниско и тъмно. Но 
и те бързо и незабелязано се придвижили напред по пътя и 
застанали точно срещу мястото, където Козарев се бил насо
чил да влезе в пътя.

— Горе ръцете! — извикали му те с насочена в него 
пушка.

- Е де! Е де! — за да спечели време, казал Козарев и 
дигнал пистолета.

Но изстрелът на насочената в него пушка го изпреварил. 
Завъртайки се и падайки смъртно ударен, той също дал из
стрел. И въпреки че Козарев паднал само на 5—10 крачки 
от тях, двамата даже не отишли при него да му вземат писто
лета, а избягали, защото мислели, че наоколо има още по
лицаи.

Козарев безспорно не е могъл да допусне, че без негово 
разрешение някой от другарите му ще тръгне след него към 
с. Добринище. След като се осведомил, че се очаква блока
да, съвсем правдоподобно е той да е счел, че тези двамата на 
пътя може да са полицаи. Та нали, за да избегне засадата, 
той тръгнал не по пътя, а встрани от него. А когато те от
ново са го посрещнали на мястото, където е искал да влезе 
в пътя, още по-вероятно става това да са полицаи. И, естест
вено, се е хванал за пистолета.
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Но другите? Вместо да допуснат, че е вероятно да се 
срещнат с него, защото са знаели, че той е в Добринище, по
мислили, че това е полицай!

Така недисциплинираността на тези другари — рядко 
явление в нашия отряд — доведе до такъв печален факт, че 
те станаха убийци на първия партизанин в нашата страна - 
пиринския легендарен стрелец и храбрец, само при мисълта 
за среща с когото полицията трепереше, чудесния човек, дру
гар и комунист.

Това съобщение ме потресе и дълго време не можех да 
съобразя какво да кажа на другарите. В мене живееха заедно 
вече цяла седмица голямата болка от загубването на този чу
десен другар, гордостта, че мога да се нарека един от най- 
близките му другари и страшната ярост срещу неговите убий
ци. Горях от жажда за възмездие. От един път почувствувах 
умора. И вече, без да помня всичко, защото в главата ми се 
сменяваха картини от нашата бойна дружба, от неговия 
героичен живот и трагична кончина, изслушах по-нататъш
ния разказ, от който запомних само това: „Йовчо се е откъс
нал и го няма. В Дъбовец другарите Никола Рачев и Кръстю 
Стойчев разследвали случая и наложили наказания на винов
ните.“

След няколко дни заедно с четата отидохме в Усевата ко
либа, където беше слязла и Белишката чета. Тук докладвах 
пред ръководството за своята работа през този период. Но 
дали защото всички бяха още потресени от трагичния случай 
с Иван Козарев или защото те не се чувствуваха така отго
ворни за неуспеха да вземем войници от 39-и пп, не знам, 
но те даже не ми направиха никакъв упрек.

На това място за кратко време се събраха много парти
зани. Тук бяха Белишката и Банската чета. Освен това само 
от 1 април насам бяха излезли нови партизани: от Белица — 
18, от Якоруда — 12, от Добринище, Банско, Елешница и 
др. Повечето от тези партизани бяха без оръжие, а една част 
въобще не умееха да боравят с него. Нужно беше да ги въ
оръжим, да ги обучаваме да боравят с оръжие и на партизан
ски похвати на действие; да им предадем своя вече немалък 
боен опит.

Нуждата от това се почувствува веднага. На другия ден 
след излизането на якорудските другари дойде голяма група 
полиция. С въоръжените и вече опитни партизани ние заехме
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две позиции: едната на Торици за преграждане пътя на по
лицията, която се очакваше откъм с. Белица, и другата — 
по ската, южно и източно от колибата. А новите бяха в сама
та колиба и в гората около нея.

Полицаите — около 30—40 души — дойдоха до Зебеко- 
вия овчарник, докъдето беше копно, поседяха там и се вър
наха. След това в продължение на ден и половина обучавах
ме всички с пистолет и проведохме стрелба с по три патрона. 
А съвсем неподготвените продължиха да се обучават с пушка. 
Щабът състави програма за обучение в партизански начин 
на действие, като бяха включени и теми: по охрана на място 
и в поход; излизане, от обкръжение; действие в населено мя
сто и в здание; действие с хладно оръжие и прочее — общо 
около двадесет теми.

Наред с това ни натиснаха нови тревоги. Гнетеше ни по
ложението на откъснатост. Рачев беше слизал до Якоруда, 
Баня и Разлог, за да организира връзката с Горна Джумая 
и София, но още нямаше резултати.

Фашистката власт беше започнала вече интерниранията, 
а по-късно отново бяха връчени повиквателни заповеди на 
голяма група другари за черните роти. Мнозина от тях не 
се подчиниха и станаха партизани. Но за голямо наше съжа
ление и този път, за немалка част от повиканите заповедите 
на фашистката власт си останаха по-авторитетни, отколкото 
тези на партията, и упорито отказваха да станат партизани. 
Във връзка с горното предстоеше голяма работа по приема
нето на идващите при нас нови партизани и по разобличаването 
и ликвидирането на резултатите от лошия пример на другите'

В това време предстоеше преброяването на дребния рогат 
добитък с цел да бъдат обложени стопаните с данъци и наря
ди от месо, мляко, вълна и пр.

В духана взетите вече решения ние движехме успоредно 
всички задачи:

— пишехме писма до представителите на властта и дру
ги общественици във връзка със започналите репресии сре
щу народа и предупреждавахме за заслуженото възмездие, 
което ги чака;

— пишехме позиви и заповеди до народа да не подкрепя 
фашистката власт, да не дава нищо — нито продуктите си, 
нито труда си на германците;

— издадохме заповеди до реквизиционните комисии, с 
които ги предупреждавахме да се откажат от тази си слу
жба на фашистката власт, ако искат да избягнат наказание-
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то за противонародната си дейност, и до полицията и акциз
ните власти във връзка с преброяването на добитъка, с коя
то им се забранява да излизат на повече от 1 километър на
вън от населените пунктове и да вземат рушвети от стопани
те, в случай че намерят укрити недекларирани овце;

— на групи тръгнахме по селата с цел да вземем ново- 
излезлите партизани и да организираме излизането на след
ващите;

— започнахме изпълнението на плана по изземването на 
оръжието, раздадено на различните органи на фашистката 
власт и отделни лица. Набавяхме храни, закупувахме оръжие 
и пр.;

— изпратихме първата връзка с Неврокопския парти
зански отряд — другарите Спас Тантилов и Нако (Васил 
Попов).

Оттук другарите Никола Рачев и Кръсгю Стойчев зами
наха за Разлог да се свържат и доведат Разложката чета.

В това време членът на областния комитет на партията 
и политкомисар на Горноджумайския партизански отряд Дон
чо (Стойне Лисийски) изпратил партизанина Драго (Георги 
Джоджов) от Разлог, който беше презимувал при тях, да се 
свърже с нас. Заедно с него Никола Рачев замина при Гор
ноджумайския отряд в местността „Тъпането“ в Рила — тех
ния зимен бивак.

От този момент връзките ни с горноджумайските другари 
отново станаха регулярни.

След като поставих задачи на четите, включително и по 
изпълнението на учебната програма, част от която беше въз
ложена на Александър Касиянов — запасен офицер, — с гру
па партизани заминах отново в района на Банско, Баня, До
бринище, Елешница. Ние събрахме всички излезли парти
зани от този край. Въоръжавахме ги както можехме. (Помня 
добре, че Владо Молеров даде една карабина и една дълга 
манлихера, останали от баща му. Иван Калайджиев даде 
пушка и пр.)

В това време се извършваха превозки за 39-и пп с влака 
до гара Банско и оттам до Неврокоп с камиони, конски и 
волски коли. Говореше се, че се превозват оръжие и бойни 
припаси, което безспорно много ни интересуваше. Затова 
превозните бяха под непрекъснато наблюдение от младежка
та бойна група в Банско: Костадин Бергов, Георги Димитров 
Тренчов, Лазар Александров Тренчов, Борис Милушев Вели
нов и др.
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От „Балкона“1 ние видяхме, че към нас тича младежът 
Костадин Бергов. Той ни съобщи, че на гарата са пристигнали 
материали за полка в Неврокоп и веднага са почнали да ги то
варят на камиони. Материалите били малко — сандъци и по- 
вечето денкове. Сандъците били натоварени на камионите и ох
ранявани, а денковете — на каруци и волски коли. Между 
коларите имало и двама добринищени.

Ние преценихме, че това могат да бъдаг дрехи, платнища, 
обувки, раници и пр., каквито също много са ни нужни. Пре
ценихме също, че коларите навярно ще си пренощуват в Добри
нище, защото беше доста късно следобед, и ще тръгнат за Невро
коп рано сутринта. Затова решихме, преди да съмне, да сле
зем в местността „Лошин“, да причакаме колите, да вземем иму
ществото и да го скрием временно в склада, подготвен край 
шосето още от есента.

През нощта с Чобан Бойчо влязохме в Добринище, на
учихме кои са коларите и че наистина са спрели в селото да но
щуват. Даже влязохме в двора на единия и проверихме какво 
карат. Това бяха ботуши и платнища.

Стигнахме в Лошин на разсъмване и чакахме там до ве
черта. Но коларите не минаха. Те починали малко в селото, 
тръгнали веднага след полунощ и ни бяха изпреварили.

Върнах четата отново към Банско, взех със себе си Мануш 
и отидох в Лъките — Елешнишко землище, където имахме 
среща с Васил Грамбелов. Там разбрах, че от Елешница еиз- 
лязъл нов пртизанин. Но Васил Грамбелов се свиваше от яз
вата си, а и Мануш се почувствува неразположен. Затова ги 
изпратих към четата в Пирин, а в Елешница отидох сам.

Първото завладяно 
от партизаните село

На 28 април вечерта край с. Елешница се срещнахме със Саздо 
(Михалко Проюв), Пегруш (Атанас Клечов), Делчо (Йордан 
Козладеров), Методи Белюв и Кръстю Томанов. В ливадите 
край реката Георги Дивизиев, койго тази вечер стана нарти-

1 Партизанско название на местност в полите на Пирин на око
ло 2 км ю.-и. от Банско.
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занин, ни каза, че в селото има двама полицаи и ядат агне в 
кръчмата на Илия Ландин. Тс;Еа бяха полицаи, дошли във 
връзка с преброяването на овцете, и навярно агнето, което са 
яли. беше подкуп от някой скотовъдец, за да не му записват 
укритите овце.

Не на шега се ядосах. „Как смеят полицаите да не изпъл
няват нашата заповед!“ Това беше чудесен случай отново да 
покажем, че ние не само заповядваме, но и умеем да търсим 
сметка от онези, които не изпълняват заповедите ни; да извър
шим една не леша политическа работа, явявайки се отново в 
защита на народа, и да вземем оръжието на полицаите което 
от ден на ден все повече не ни стигаше.

— Ще ги хванем в кръчмата — казах аз и веднага разпо
редих двама да застанат от двете страни на улицата, двама 
на вратата, а аз ще вляза вътре и с бомба и автомат ще респек
тирам всички присъствуващи.

Но за да имаме еще една пушка, веднага отидохме в къщата 
на горския Кръстю Манев, който беше наш човек, взехме му 
пушката, а след това взехме и него.

Когато се втурнах в кръчмата, гя беше вече празна и само 
кръчмарят миеше чашите на мивката.

— Къде са полицаите? — попитах аз.
— Току-що излязоха. Отидоха да спят в общината — от

говори той.
Без да се бавим нито минутка, ние се втурнахме към об

щината. Тя тогава се намираше в зданието на бившето читалище, 
до черквата. Блъснахме вратата и влязохме вътре. Осветявай
ки хората с електрическото си фенерче, извиках:

— Горе ръцете! — и виждайки, че това са въоръжена гру
па селяни, веднага попитах: — Къде са полицаите?

— В старата община — почти хорово отговориха те.
Ние бързо обезоръжихме селяните, натикахме ги в една

стая, като им заповядахме да легнат, оставихме при телефона 
разсилния Георги Политсв със задължение да се обажда на 
повикванията, да дава установените пароли, че е мирно и тихо, 
но пито дума да не казва за това, че ние сме в селото, и веднага 

отидохме при старата община.
Старата сбшина беше солидно за Елешница здание. Отпред 

то беше почти триетажно, а отзад стряхата му едва не спираше 
в скалата. В задната част на двора, долепена до общината, 
имаше и друга сграда. На втерия етаж в нея жиЕееше кметът. 
Отпред имаше около два метра зид. Така че този комплекс пред-
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ставляваше малка крепост. Полицаите бяха в ъгловата стая 
на втория етаж над входа.

Ние заехме позиция около общината и изпратихме горския 
Кръстю Манев да предложи на полицаите да се предадат. Те 
обаче отказаха и навярно се опитаха да избягат или да заемат 
позиция в другата стая. Но точно под нейния прозорец беше 
Методи Белюв. Усетил, чете се опитват да отворят тихо прозо
реца, той се пресегнал, потропал с. пушката си по него и те се 
върнали.

От Бандаковата къща, от другата страна на улицата, аз 
се показах над зида точно срещу прозореца на полицаите и 
извиках:

— Ако искате да спасите живота си, предайте се веднага! 
Иначе ще изгорите като мишки.

И полицаите отвориха прозореца. През него подадоха пуш
ките си, амунициите с пистолетите и патронит“ и след това сля
зоха долу. Единият от тях беше онемял от страх и до края не 
можа да проговори. Запитах другия полицай:

— Защо този полицай толкова се е изплашил? Нали ви ка
захме. че ако се предадете доброволно, нищо няма да ви на
правим. Или има някакво престъпление?

— Защото не сме изпълнили вашата заповед да не ядем 
агне. А той е хващан и друг път в Белишкото от Никола Рачев 
през 1942 година и предупреден — подробно отговори дру
гият.

Упорство прояви кметът, когото някои наши другари от 
Елешница считаха за добър. Няколко пъти спокойно му пред
ложих да излезе или да отвори и му казах, че искам да разго
варям с него. Но той отказа. Тогава поисках да предаде писто
лета си. Той пак отказа.

— Подайте ми бухалка — извиках на другарите си аз
— Дай им пистолета, моля ти се — чу се плачлив женски 

глас и още не повторил предупреждението, кмегът подаде пи
столета си през прозореца и пак веднага се скри. Тогава из- 
диктувах заповед: „Да не извършва никакви насилия над на
селението, да не провежда реквизиции и граждански мобили
зации и пр.“

С това властта в селото беше обезоръжена и ние фактически 
бяхме го превзели. Оставаше да се вземе оръжието на секретар- 
бирника и на общинския служител Зафир Политов.

Но апетитът идва с яденето и ние решихме да проведем и 
митинг. Затова, преди да изземем останалото оръжие, изпра
тихме разсилния да бие барабана. Продиктувах му следния
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текст на съобщението: „Партизанският отряд ни е на гости. 
Всички да запалят борина и да излязат на Бунаре (единст
веното плсщлдче тогава) на митинг. Никой да не се опитва да 
напусне селото, защото е блокирано.“

Ние тръгнахме да събираме оръжието и слушахме бодрото 
тупкане на барабана в нощта. Методи Белюв отиде за гайдар- 
джията и на Бунаре писна гайда. Започнаха тук-таме да 
светват прозорци, да се виждат запалени борини и се тропа 
по къщите. Навярно хората се оглеждаха и се готвеха да из
лязат на митинга. Аз трескаво обмислях речта си, в която ми 
се искаше наред с разясняване на обстановката, на програмата 
на Отечественият фронт и призива към народа за борба срещу 
фашистката власт да изкажа похвала и благодарност към елеш- 
ничани, които изпълняват нашите призиви и се съпротивяват 
на фашистката власт.

Но в този момент заваля проливен дъжд и нямаше изгледи 
да спре скоро. Явно беше, че митингът ще се провали. Затова 
повторно пуснахме барабана, вече с друго съобщение: „Поради 
дъжда митингът се отлага. Никой да не напуска селото без раз
решение от партизаните.“

Мокри до кости, натоварени с 8 пушки, 4 пистолета, 4 бом
би, патрони и храни, под непрекъснатия дъжд ние поехме към 
Пирин, където в подножието му, на Балкона, ни чакаше че
тата.

Същата нощ Чавдар с една група партизани беше нападнал 
горския пункт и пътната секция в Банско и взели две пушки с 
патрони и някои вещи.

Но донесените пушки пак се оказаха недостатъчни. В от
ряда бяха дошли нови партизани. Само от Банско през тези дни 
бяха излезли 6 души: Костадин Бергов (Индже), Борис Велянов 
(Велко), Георги Пинин (Гьорче), Иван Г. Радонов (Льотчик), 
Милет Скабрин (Милуш) и Христо Лалев (Снежко). А още на 
8 април бяха станали партизани Александър Смедарчин от 
Банско и Георги Калинков от с. Добринище. Освен това тряб
ваше да се отнесе оръжие и за новоизлезлите само от селата 
Белица и Якоруда над 30 партизани.

30 април прекарахме в местността „Широка падина“ близо 
до Банско, където цял ден ни валя сняг. Затова последният из
лязъл партизанин Христо Лалев беше наречен „Снежко“.

Вечерта поехме за местността „Дъбовец“ и преспахме в 
една плевня. Попътно с няколко партизани се отбихме при един 
овчар и взехме пет агнета. А още предния ден комсомолкиге 
от Банско ни бяха изпратили цял чувал кекс. Снабдили се
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бяхме и с достатъчно хляб. Значи, този Първи май се готвехме 
да посрещнем сити.

Изпратих другарите с агнетата при четата и огидох към 
с. Баня за връзка. След като уредих срещи на следващата ве
чер е Никола Рачев и Кръстю Стойчев и другите другари от 
с. Баня, на разсъмване пристигнах при четата.

С малки изключения другарите не можаха да спят от студ.
През останалата част от нощта се предвижихме само до 

местността „Тръстеник“, където денувахме, и към сутринта на 
3 май пристигнахме в местността „Кукувица“, Белишко зем
лище.

Другарите тук също бяха провели някои акции. На 19 април 
бяха нападнали гагера на гара Белица, на 2 май — коопера
тивната дървообработваща фабрика.

Тук първата ми грижа беше да се затегне дисциплината в 
отряда и да се започнат усилено занятия по бойната подготовка 
на партизаните. Това беше чудесно време за занятия, за под
готовка. Фашистката власт, очаквайки идването на жандар
мерията, не проявяваше особена активност при преследване
то на партизаните. Това беше време на затишие. Затишие пред 
буря.

За няколко дни поставихме в ред охраната и разузнаването 
и започнахме усилени учения. По-голямата част от партизаните 
се отнесоха най-добросъвестно към тези марки, в това число 
и към ученията. Минко Попов например, макар и по-възра
стен, облян в по’1', тичаше заедно с младежите, към чияю чета 
се беше приобщил за обучение.

Учебна тревога

След като вече бяхме провели доста занятия с различните гру
пи партизани (в зависимост от предварителната им подготов
ка), в това число и учение по пробив и излизане от обкръжение, 
проведохме учебна тревога.С цел да се създаде обстановка,близ
ка до реалната, не казах никому. Лично инструктирах часо
вите от двата нощни поста кога да дойдат да ме събудят, какво 
и как да ми кажат и легнах да спя.

Съгласно уговорката към 2 часа пръв дойде Йосиф Шопов 
(Младен), събуди ме и уж тихо доложи: „Другарю командир,,
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отгоре се движи колона войска и оставят постове, заграждат 
Кукувица.“

— Добре. Продължавай наблюдението, за да разбереш на
истина ли заграждат и къде оставят постовете! — обувайки 
се, тихо казах аз и „събудих“ вече събудилия се отряд.

— Без всякакъв шум прибирайте всичко, развалете колиби
те, замаскирайте бивака и се стройте. Командирите при мене! — 
тихо, но лаконично заповядах аз.

— Другарю командир. Отдолу се движи колона и. . . — 
доложи запъхтян долният часови. Но по същия начин и той 
отиде да „наблюдава“.

След като се посъветвахме в ръководството, обявих ре
шението си: „Войска и полиция огражда Кукувица. Ние ще 
се изтеглим към Бреза. Трябва да се измъкнем, преди още 
да сме открити и преди да е оградено и откъм тази страна. Но 
с пълна готовност за пробив, защото няма гаранция, че вече 
и оттам няма постове.“ Назначих четата, която да извърши 
пробива и организира челно и странично охранение, построих 
колоната, натоварена с цялото имущество, включително и ка
заните, дадох указания на дежурния кога да снеме часовите и 
организира с тях тилово охранение и накъде да се изтеглят 
и тръгнахме.

На разсъмване спряхме в долния край на поляната в мест
ността „Бреза“, организирахме охраната, изчакахме да се при
берем всички и направо започнахме разбора на проведената 
тревога. И чак тогава партизаните разбраха, че това не е истин
ско излизане от обкръжение, а учение. Но това имаше голямо 
значение за дисциплината, за отношението към ученията. Пар
тизаните се убедиха, че обкръжението не е така страшно, за
щото ние вече умеем да организираме успешно излизането си 
от него, и се преубедиха в това, колко е необходимо да се учим,

Акциите на отряда не преставаха. На 8 май група партиза
ни, ръководени отзам.-командира на зоната Яне (Ив. Тричков), 
нападна държавното и общинското горско стопанство в самото 
село Белица, откъдего бяха взети около 200 000 лева, гумени 
цървули и много храни, голяма част от които бяха изкарани 
близо до складовете-землянки с две волски коли. В тази акция 
взе участие и една от бойните групи ремсисти в селото и горският 
Никола Русинов. След акцията те излязоха партизани.

Същата нощ партизани влязоха в селата Долно Драглище, 
Горно Драглище и Добърско и иззеха пушките, раздадени на
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някои селяни. От 9 до 11 май други групи партизани напад
наха три горски пункта в Якорудско землище и взеха 5 пушки 
и някон кухненски принадлежности.

След проведената на 8 май акция в Белица дойде войска 
и полиция. Една колона от около 150 души тръгна по пътя към 
Тевницко. Ние провеждахме линия да не се бием с войската, 
освен когато няма друг начин да се изскубнем. Затова заехме 
странична позиция над пътя при височината Високото тепе, 
а една част — близо до складовете, където бяха укрити взе
тите хранителни продукти, в готовност по сигнал да открием 
огън.

Идвайки явно неохотно, войниците с.е държаха като на 
обикновен поход. Някои от челната походна застава бяха ту
рили в дулата на карабините си иглика. Ние ги пропуснахме, 
въпреки че бяхме в изгодно положение. Те отидоха донякъде 
и се върнаха в Разлог.

На 11 май в Разлог пристигна жандармерия. Тя беше съз
дадена специално за борба с партизаните в Разложко и комплек
тувана с офицери, подофицери и войници изпечени главорези, 
голяма част ог които кадрови полицаи.

Фашистката власт предварително беше извършила из
вестна подготовка: съставени са били списъци на лицата, за
подозрени в ятаческа дейност; обмислено е било въвеждането 
на режим за движението извън населените места; въведен беше 
вече строг полицейски час и пр.

След съвещание между околийските органи на фашистката 
власт, гарнизона и командуването на жандармерията още на 
11 май вечерта жандармерия и полиция заминават за селата Яко
руда, Белица и Елешница и заедно с местните фашисти започ
нали арести. От с. Белица са били откарани в Разлог около 
стотина души. арестувани още веднага след акцията на 8 май. 
Проведени били арести ивдругите селища — Банско, Разлог и 
др. Голяма част от арестуваните—близо 200 души — са били 
интернирани в различни краища на страната. А най-заподозре- 
ните бяха оставени в жандармерията за по-нататъшно разслед
ване.
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Боят
при «Равен»

На 13 май една чета от 20 партизани начело с помощиик-полит- 
комисаря на зоната дядо Георги (Георги Топалов) замина за 
с. Долно Драглище да извърши акция. В състава на четата вли
заха всички другари от селата Горно и Долно Драглище (без 
Надежда Мадолева), а именно: Георги Топалов, синовете му 
Иван (Йовчо) и Димитър (Спартак), Цветко Караджов (Паница), 
Г. Тончев (Шестак) и от с. Белица: Димитър Зотев, ГоцеТопа- 
лов, Йосиф Кутлов, Серги Чонков, Димитър Даракчиев, Сава 
Стенчин, Г. Лютков, Никола Мадолев и младежите: Костадин 
Мадолев, Серафим Алексиев, Иван Апостолов, Георги Сачков, 
Никола Банков, Юсеин Къшов и Петър Алекоев.

През нощта па И срещу 15 те извършили снабдителна ак
ция, като изнесените от магазина храни укрили в предварително 
подготвената база-землянка.

Жандармерия, полиция и взвод войска, излезли в този 
район, обикаляли и стигнали чак до курорта Семково, но не 
попаднали на никакви следи. Напротив. Партизаните ги забе
лязали и ги наблюдавали дълго време.

През следващата нощ четата слязла в местността „Равен“ 
и спряла да денува в една падина. Отчитайки неудобството за 
охрана и отбрана, дядо Георги поставил два поста — един 
редовен, по-далече, в състав: Гоце Топалов, Дими1ър Зотев и 
Никола Мадолев и един междинен за непосредствена охрана — 
Цветко Караджов, Йосиф Кутлов и Серги Чонков.

На 16 май партизаните спали спокойно в долчинката, до- 
като тези, които трябвало да ги охраняват (първият пост), се 
разпуснали. Даже на светло те се движели, за да си намерят 
по-удобно място, а след това легнали. Но наблюдаващите от от
срещния хребет полицаи забелязали това движение и насочили 
колоната, която слизала по равенския хребет. Същевременно 
към поста свърнала част от слизащата по пътя колона.

В 13 часа жандармерията вече заела хребета. Предната 
двойка от свърналата към поста група се натъкнала на спя
щия пост и открила огън. Гоне Топалов и Димитър Зотев, не 
дали нито изстрел, побягнали и се измъкнали, без дори да оти
дат и съобщят на другарите си. Партизаните от близкия пост 
Йосиф Кутлов и Паница побягнали към четата и съобщили, че
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отгоре са заградени, ко нямайки никакпи наблюдения, повече 
не могли да кажат ни що.

Старият септемвриец дядо Георги запазил самооблада
ние и успял да внуши такова и на другите. Той разделил четата 
на две групи със съответни командири и ги повел по два скрити 
подстъпа нагоре към билото, надявайки се да изведе четата 
на югозапад.

Но хребетът предварително бил зает. /Кандармеристите 
били оставили картечници на позиции. И когато дядо Георги 
се подал на края на гората, за да огледа местността, картечен 
огън го покосил. Преди да изпадне в безсъзнание, той дал ко
манда партизаните да се изтеглят надолу. Синът му Димитър 
(Спартак) стрелял в офицера, който наблюдавал с бинокъл, и 
го ранил.

Положението на оградените партизани станало още по- 
тежко. Те били значително разстроени. Мястото, което заема
ли, е ниско и обрасло с дребна гъста гора. Заелите околните 
хребети вражески картечници стреляли по посока на всяко 
разлюляно дърво, което им показвало, че там се движат пар
тизани.

Отрядът тогава се намираше в местността „Бреза“. Картеч
ният лай отчетливо се чуваше при нас. По стрелбата стана ясно, 
че това не е обикновена среща и престрелка, а че четата е по
паднала в тежко положение.

Другарите от с. Белица безпогрешно определиха мястото 
на боя. По решение на щаба една група силни и познаващи мест
ността партизани под командуването на зам.-командира на 
зоната и командир на Разложкия партизански отряд Ивак Трич- 
ков замина в помотц на обкръжената чета. Тяхната задача беше 
по най-късия път да излязат в тила на жандармеристите, да уда
рят по тях и по такъв начин да дадат възможност на другарите 
да се измъкнат от обкръжението.

Мина много време, а боят продължаваше. От време на време 
се чуваха картечни редове и отделни изстрели, което показ
ваше, че огънят се води вече по отделни хора. Тревогата за 
съдбата на другарите беше изписана по лицата на всички. Но 
това особено личеше по лицата на Надежда и Георги Мадолеви, 
зашото в тази чета бяха бащата и двамата братя на Надежда и 
двамата братя на Георги. А дали е стигнала четата с Иван Трич- 
ков и дали е влязла в боя, не можеше да се разбере.

Шепата храбреци, вече значително разстроени, продължа
ват да се бият с далеч превъзхождащия ги противник. Падат 
ранени и убити. Загиват младежите Георги Сачков (Кракра),
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Никола Банков (Кочо) и Иван Апостолов (Калин). Сава Стен- 
чин, ранен в гърдите,и Димитър Даракчиев — в краката, на
стоявали залегналите другари да се изтеглят, а те да ги при
криват с огъня си. Сава изпада в безсъзнание, а Димитър из
праща последния си куршум във врага. И двамата така би
ват заловени живи. Георги Тончев (Шестак) със счупена от 
вражески куршум пушка, използувайки войнишката си уни
форма, се приближил и се нахвърлил на един жандармерист 
да отнеме оръжието му, но сам бил заловен. Отделни парти
зани самостоятелно се промъкват през обкръжението. С бой се 
измъква Серафим Алексиев, накрая останал сам.

Най-организирано излязла една група младежи — Коста
дин Мадолев, Юсеин Къшов, Петър Алексов. — водена от Спар
так. Благодарение на своето хладнокръвие и героизъм той за
станал начело и ги повел. Обстрелвайки жандармерийски и 
полицейски постове и обсъждайки всеки ход, те пребягвали 
обстрелваните и препълзявали откритите места, прегазили буй
ната Белишка река и въпреки картечния огън благополучно 
се изтеглили на североизток.

Надвечер започнаха да пристигат останалите живи пар
тизани. Гоце Топалов и Димитър Зотев не се върнаха в отряда, 
а отишли в Родопите. Никола Мадолев, останал без патрони, 
се укрил в шумата, но бил хв?н :т. Серги Чонков се беше от
къснал сам. Той скитал^известно време някъде другаде и впос
ледствие бил заловен. Йовчо (Иван Топалов), както се разбра 
по-късно, попаднал на войници от артилерийското поделение. 
Взаимно те се разминали, без да си стрелят. Така той се из
мъкнал на юг и укрил, но доста време беше в неизвестност. 
След това отново дойде в отряда.

На 18 май в с. Белица били издигнати бесилки и обесени по
лумъртвите заловени партизани Сава Стенчин и Димитър Да
ракчиев, а в Драглище — Шестак (Георги Тончев). На 4 юни 
бил убит заловеният Никола Мадолев, а на 10 юни — Серги 
Чонков.

Това беше първото и единственото поражение на нашия от
ряд. То накара мнозина да се стъписат. Ние направихме се
риозни изводи от този факт. В същото време това беше първият 
успех на жандармерията в бой срещу партизани, и то още в са
мото начало на нейното идване. Окуражени от това, жандар
мерия, полиция, войска, местни контрачети тръгнаха на лов 
за комунисти и партизани.
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За полагане 
на клетва

В това време целият Разложки партизански отряд се събра 
в Рила. Искахме заедно тържествено да положим партизанска 
клетва. За да бъде и обедът подходящ, Н. Рачев и други пар
тизани слязоха в Дагонова махала и докараха една крава с 
голямо теле. Донесоха и хляб, а и ние, както винаги, си пост
роихме фурна, за да си изпечем хляб от брашното, взето при 
акцията на 8 май. Отрядът се изтегли нагоре в местността 
„Джунджорова вода“, над Торици, и се разположи много удоб
но в една рядка гора зад рекичката. Пред нея беше малък ка
менист и тревист хребет, образуван от речния нанос, а пред 
него — поляна с чудесен обстрел.

Бяха напалени огньове. В казаните се вареше обяд. Във 
фурните се печеше хляб. Над дърветата се стелеше дим. В ла
гера цареше оживление.

Отрядът по чети беше построен за тържествено полагане 
на партизанска клетва. Тържеството започна с литературно- 
музикална програма — стихове от Ботев, Никола Вапцаров, 
Смирненски, и революционни песни, а след това тържест
вена проверка. Започна извикването на имената на загиналите 
революционери и партизани от нашия отряд. Хорът запя „Вий 
жертва паднахте“ и отговорите се надвикваха с песента. Всички 
се вълнувахме много.

В този момент се даде автоматен и пушечен залп по нашия 
пост, който беше на разклона на шосето и пътя за Бреза. Пе
сента секна. Престанаха извикванията и отговорите. Но ни
кой нз мръдна от мястото си, не наруши строя, а само обър
наха глави към нас — ръководството.

— Командирите на чети при мене! Огньовете не гасете! — 
решен да приемем боя тук, на тази хубава позиция, изкоман
дувах аз.

Веднага изпратихме младежката чета вдясно да пресече 
шосето и заеме за отбрана подхода откъм тази страна. Една 
чета замина право напред, по посока на изстрелите. Н шната 
задача беше повече разузнавателна. С нея тръгнах и аз. Една 
група изпратихме вляво, също с разузнавателна задача по по
сока към Якорудското. А основната част зае за отбрана хребет - 
чето пред бивака.
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Грулата, с която бях и аз, пое надолу и бързо излезе на пътя 
под поляната. Там попаднахме наследи от ботуши. Няколко 
души се бяха изкачили по изкопа и отишли към малката го
риста височинка вляво, около която извива пътят.

Двамата с Лютак (Георги Лютков) се повърнахме малко, 
навлязохме в гората и маскирайки се в големите храсти брус- 
ника, пълзешком доближихме до самата височинна, която от
горе имаше и камъни.

Допълзявайки на около 30—40 крачки до височината, меж
ду камъните видях войнишка глава с каска, обърната с тила 
към нас. Той или беше седнал, или пък беше залегнал зад оръ
жие, насочено нататък. Предполагайки, че там са и другите, 
измъкнах халката на гранатата си в готовност да я хвърля по 
тях. С лявата си ръка дадох знак на Лютак, който беше на де
сетина крачки назад, да спре и заднешком отпълзях към него.

— Войник от артилерийското отделение ли е или жандар- 
мерист? — показвайки каската, попитах аз.1

Подготвяйки се за стрелба, той го погледа внимателно и 
отговори:

— Войник.
Тогава реших да не хвърлям бомбата и отпълзяхме на

зад. Ясно беше, че това поделение е заело позиция на удоб
ното за преминаване място от Усевата колиба към Белишко 
землище, което за нас не представляваше опасност. Ние се вър
нахме на главната позиция, където бяхме решили да прие
мем боя, разбира се, ако те се опитат да нападнат лагера ни.

Малко след като се стъмни, четите оставиха само постове 
и се прибраха в лагера. Не се беше върнала само групата, из
пратена на разузнаване към Якорудското землище. Изведнъж 
от височинната, на която ние видяхме войника, и от цялата 
позиция вдясно от нея (надолу) започна яростна картечна и 
пушечна стрелба, но не по посока към нас. Ние настръхнахме. 
„Дали пък нашата група беше решила да се върне през Усе
вата колиба, та попадна под огъня на този картечен пост?“ Но 
в същото време се чу говор в горния край на лагера. Другарите 
току-що се бяха върнали.

— Значи, нещо им е шумнало — подметна някой.

1 Скоро дошлите партизани, между които беше и Лютак, твър
дяха, че жандармеристите носят плитки каски, по което се различават 
от другите войници. А ние продължавахме да избягваме боя с войници
те от арт. отделение.
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— Ето колко им е бил куражът — съзнателно поставих 
този въпрос аз. Нужен ми беше повод да покажа, че при за
пазване хладнокръвие и при добра организация ние винаги мо
жем да ги разбием въпреки доброто им въоръжение.

На другия ден стана ясно, че откъм Якорудско към То- 
рици се е движело малко войсково поделение и по него е била 
тази паническа стрелба. А заелите позиция са били жандарме- 
ристи и на височинната е бил цял картечен разчет, което се виж
даше от купчината гилзи на позицията. Така, благодарение на 
заблуждението ни, тези жандармеристи на височината останаха 
живи. Сутринта, слизайки към Белица, те подпалваха всяка 
колиба, която се намираше на пътя им. Задимя белишкият дял 
на Рила.

Ние се тюхкахме, че не открихме навреме това и че не уст
роихме засади на пътищата за връщането им, за да избием поне 
десетина души от тях. Иван Тричков с една група се спусна 
към Белица с надежда да догони някои от тях и ги накаже за 
палежите. Но те палели и бягали’ бързо надолу. С група пар
тизани, главно от Якоруда, заминах към Якорудско землище, 
за да устроим засади около множеството къщи и колиби, та 
ако дойдат да палят и тях, да ги избием. Но там никой не дойде.

«Атаката» на височината 
над «Влашка нива»

Разузнаването донесе, че на височината североизточно от мест
ността „Влашка нива“ има разположен на позиция тежкокар- 
течен взвод. Това беше господствуваща над околната мест
ност височина, от която можеше и да се наблюдава и да се води 
огън от далечни разстояния.

Настоях пред щаба да атакуваме тази височина, като обос
новах целесъобразността на тази атака с необходимостта да 
внушим увереност у партизаните и да създадем настъпателен 
дух. Поех лично да организирам и водя атаката. Предложих да 
изберем нан-опитните партизани, и то измежду тези, които 
доброволно пожелаят да участвуват в атаката. Другарите се 
съгласиха.
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Когато обявих пред партизаните, че щабът е решил да ата
куваме и унищожим тежкокартечния взвод на тази височина, 
и казах, че участието в атаката е доброволно, болшинството 
от партизаните заявиха, че желаят да участвуват. От тях сфор
мирахме три чети и отделни групи за връзка и за отвличане вни
манието на врага. Никола Рачев само каза „Не може и тримата“ 
и отстрани брат ми Иван (Льотчик) от една от четите. Това 
беше, от една страна, грижа за гас, а от друга, показваше, 
че все пак другарите мислят, допускат, че мнозина от нас не 
ще се върнат.

Планът за атаката беше съставен подробно. Разчиташе се 
на това, че тежката картечница не е оръжие за близък бой, а 
във взвода освен картечници и карабини друго няма. Ние бях
ме изучили добре скритите подстъпи и по тях незабелязано от 
три страни можехме да се изкачим на височината и с бомби и 
в ръкопашен бой да унищожим взвода.

След като пристигнахме на мястото, откъдето се наблюда
ваше височината, поставих задачи на четите, указах подстъ
пите, начина на скрито придвижване и охрана, мястото, вре
мето и сигнала, по който да се хвърлят няколкото бомби, с 
които разполагахме, преди да се скочи в самата позиция. Ако 
някои се предадат, ще вземем и пленници и след това можем 
и да ги пуснем, за да разлагаме врага. С едната чета тръгнах аз, 
а с една от другите чети — Ал. Касиянов.

Четите бързо и скрито заеха изходното си положение. В 
определеното време попъплахме по височината и скоро изско
чихме на нея. Но враг там нямаше. Жандармеристите току-що 
бяха напуснали височината и побягнали по посока на Тевниц- 
ко. Случайно съвпадение ли беше това или, изплашени, те не 
изчакаха атаката ни — трудно може да се каже.

Въодушевени от успешната си „атака“ и убедени, че жан
дармеристите избягаха, ние се спуснахме да ги гоним. На ни
вите в Тевницко видяхме един циганин. Той ни каза, че жан
дармеристите са слезли от височината с две картечници на гръб, 
натоварили ги на коне и ги погнали надолу към Янчов мост. 
Ние се опитахме да ги настигнем и слязохме доста надолу по 
билото. Даже по едно време някои от другарите казаха, че са 
чули как картечниците или сандъчетата хлопали по железния 
самар на бягащия кон. С псувни по техен адрес ние се отказах
ме да ги гоним и се върнахме.

Тази „атака“ без нито един изстрел на изоставената висо
чина имаше голям ефект. Участвуващите в нея партизани се 
чувствуваха победители. Те бяха убедени, че дори и жандар-
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меристите да откриеха огън, по начина, по-който се проведе ата
ката, унищожаването им беше сигурно, и то без или със мини
мални жертви. Този ден това беше темата на разговор в целия 
отряд.

В долината 
на спасението

Това е една висока, равна, закътана поляна почти на грани
цата между гората и клека в местността „Гроок“, на която 
се премести отрядът.

Тук от 24 до 26 май се проведоха партийно и младежко съб
рание и доста заседания на ръководството. Ооявено бе ръ
ководството на Разложкия партизански отряд, което беше 
уточнено от щаба на зоната веднага след като Кр. Стойчев 
стана партизанин: командир — Иван Тричков, политкоми- 
сар — Кръстю Стойчев, помощник-командир — Иван Щеря- 
нов и помощник-политически комисар — Асен Лагадинов. 
(Впоследствие поради заминаването на Ив. Тричков продъл
жих да командувам отряда аз.)

В околийския комитет на БКП влязоха: секретар —
Кръстю Стойчев, който беше определен още през март, и 
членове — Георги Хаджииванов и Асен Лагадинов.

Отчитайки безрезултатността на по-нататъшния ни престой 
тук, ние разделихме Разложкия партизански отряд на три ба
тальона и определихме районите на действията им. Рилски ба
тальон с командир ИванЩерянови политкомисар Георги Хад
жииванов — на територията на Рила и Родопите в районите 
на Якоруда, Белица, селата от припеците и някои бабяшки ма
хали; Претелски, с командир Костадин Лагадинов и полит
комисар Спас Тантилов — в района на Предел, Разлог, Ба- 
чево, Годлаво и Градево; Пирински, с командир Александър 
Касиянов и политкомисар Христо Радонов — в Пирин и Ро
допите в района на Банско, Добринище, Баня, Елешница, 
Гостун и част от бабяшките махали. Така те заемат трите 
входа в околията. Освен това се предвиждаше събиране на 
батальоните или части от тях за съвместни действия, както и 
съвместни действия на банския (пиринския) батальон с Не- 
врокопския партизански отряд и разложкия (пределския) ба
тальон с Горноджумайския партизански отряд.
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Между батальоните предварително беше обмислена добре 
системата на свртзка, което се взе пред вид и при организацията 
им. Във всички батальони влизаха партизани и от другите райо
ни на околията, които познаваха ятаците и местността и мо
жеха в случай на нужда лесно да се свържат с другия батальон. 
Освен това бяха уговорени срещи па определени дати.

През нсшта на 31 май срещу 1 юни батальоните потеглиха 
към районите си. Всички имаха указания за започване на ак
тивни действия.

Но оръжието непрекъснато ни безпокоеше. Ние винаги имах- 
ме партизани без оръжие. Много беше тежко с патроните и бом
бите. Тези въпрос не ки даваше мира.

Освен това още в началото на март чрез Асен Чаракчиев 
ни беше предадено указанието на ЦК да започнем да завземаме 
селата, да ги задържаме, да се опитаме пробно да създаваме сво
бодна територия. Поради благоприятното разположение на Яко
руда, което дава възможност лесно да се преградят основните 
пътища, влизащи в него (откъм Разлог и откъм Юндола), и 
по настояване на Никела Рачев ние бяхме решили първото 
село, което да завладеем, да бъде то. Завладяването на селото, 
макар и голямо, не е така трудна работа, но задържането му 
бгз достатъчно оръжие, в това число и автоматично, беше не
възможно.

Ние бяхме научили, че командирът на Дупнишкия парти
зански отряд Желю (Васил Демиревски) беше ходил къме. Кална 
—Югославия,и донесъл доста оръжие, в това число и картечници. 
3: а ;хме също така, че по долината на Струма и специално в до
лината на река Рилска и в с. Черниче, под Симитли, има гер
мански поделения (гарнизони). Те бяха добре въоръжени и в 
случай на успешно нападение от наша страна можехме да взе
мем много оръжие. Затова решихме да използуваме нашите 
големи сили в хора и оръжието на Ж-лю и да организираме съв
местни действия. За целта изпратихме Иван Тричков чрез гор- 
ноджумайските другари да се свърже с Желю и уговори та
кава съвместна акция.

Никола Рачев, Кръстю Стойчев и Иван Тричков заминаха 
с пределекия батальон. Оттам Рачев и Тричков трябваше да 
се свържат с горноджумайскитр другари и предполагайки, че 
те имат връзка със Св. Врач и Петрич, първият да слезе в тези 
околии, а вторият — да се свърже с Желю.

Аз заминах с банския батальон през Бабяк, Елешница, 
Банско за Пирин.
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Но благодарение на взетите от фашистката власт мерки 
в дните, в които бяхме в Рила, ние бяхме взначителнастепен 
изолирани. А през това време в цялата околия бяха извършени 
арести и много кървави злодеяния, за които научихме след 
това.

Тежък удар
На 1 юни батальонът се устрои за денуване на една височинка 
в местността „Чавдариновото“ над с. Елешница. Местните дру
гари веднага се свързаха с помаците. Те ги бяха информирали, 
че е обесен др. Васил Бельов, че са запалени къщи и че от 
с. Елешница са излезли и други партизани.

Изпратих напред брата на обесения — Методи Бельов, и 
Васил Попов (Нако) да установят връзка с другарите от с. Елеш
ница, а батальонът се премести в местността „Диманец“.

На срещата дойде ремсистът Атанас Осенов. Той ни за
позна подробно със случилото се и с обстановката в селото.

Васил Бельов, който със своята преданост, активност и без - 
страшие си беше завоювал авторитет сред другарите, пое в свои 
ръце задачите по масовизирането на партизанското движение 
и въоръжаването в с. Елешница. В това време той беше един 
от най-самостоятелннте, активни и смели легални другари в 
околията, които със страст провеждаха линията на партията.

На 1 или 2 май сам той станал партизанин. След това при 
него идва Атанас Тасков (Радул) и Тодор Манев (Богдан).

Васил Бельов поставил задача на ремсиста Атанас Осе
нов и Петър Козладеров (Шумката) да си набавят оръжие и 
да излязат партизани. Казал им също: „Нареждането е такова — 
който войник сп дойде в отпуск, да не се връща повече в част
та, а да става партизанин.“

Разсилният в общината често отивал в кръчмата на бащата 
на Осенов и бил задлъжнял около 300 лева. Атанас Осенов го 
почерпил повечко и му подхвърлил, че ще му заличи борча, 
ако той му намери една пушка. Оказа се, че когато на 28 април 
обезоръжихме местната охрана, един от нея сще през деня си 
сдал пушката на разсилния. Той пък казал, че партизаните са 
взели и кел, и я укрил за себе си. Тази пушка дал вечерта на 
Осенов.

На другия ден Осенов и разсилният отишли в старата об
щина за патрони. Разсилният отворил една стая, която откъм



улицата имаше желязна решетка, взел три пачки патрони и 
му ги дал.

Същия ден си бил дошъл в отпуск и Пенко 'Гихов. Той и 
Козладеров трябвало да излязат партизани. Уговорена била 
среща с Васил Бельов. Козладеров отишъл при Осенов и му 
казал, че не си е намерил пушка. Но Осенов му дал пушката, 
която вече бил взел за себе си. Знаейки откъде разсилният е 
взел патрони, те решили да се вмъкнат вътре и си вземат по
вече патрони. Това споделили и с П. Тихов, който им дал шперц, 
за да отлючат вратата.

С присъщата на младостта дързост двамата комсомолци се 
прехвърлили през зида на двора. Козладеров с пушката оста
нал на пост, за да не би кметът да се покаже на вратата на 
жилището си, а Атанас Осенов опитвал да отключи, но не можзл.

Това не отчаяло младежите. Те решили да влязат пък през 
прозорчето откъм улицата. Затова Осенов донесъл от къщи же
лезен лост. С него изкъртил железата на прозорчето и влязъл. 
Но какво да види? Вместо само патрони намира и 13 пушки. 
Той ги изхвърлил през прозорчето и ги показал на учудения 
Козладеров, който през цялото време бил на пост на улицата.

Двамата натоварили на гръб всички пушки и потъмните 
улички през село ги изнесли на мястото на срещата и ги пре
дали на Васил Бельов.

Тази вечер излязъл партизанин и Петър Козладеров (Шум- 
ката). Пушките били отнесени в местността „Йованица“. Пенко 
Тихов имал отпуск още три дни. И тъй като жена му била теж
ко болна, решил до края на отпуската си да остане в къщи.

Същата вечер си били дошли в отпуск и младежите войници 
Илия Грамбелов, Иван Попатанасов и Борис Адамичин (Фъс
тъка). Васил Бельов поставил задача да се каже и па тях да 
не се връщат в казармата, а да отидат в отряда. На другия ден 
преди обяд под формата на разходка Осенов отвел първите 
двама в местността „Йованица“ и ги срещнал с Васил Бельов. 
Там те се уговорили да се подготвят и вечерта да излязат пар
тизани, като се срещнат при Селската вада, на края на се
лото оттатък реката.

За целта Васил Бельов с цялата група слязъл на уреченото 
място. Сега имало пушки и за двамата младежи. Васил Бельов 
върнал Радул и Шумката, а двамата с Богдан останали да ги 
чакат.

Осенов излязъл от селото, уж за да пасе коня си, вързал 
го в ливадите наблизо и отишъл на срещата. В. Бельов изпра
тил Богдан и Атанас Осенов (на когото дал пистолета си) да взе-
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мат радиоапарата от Борис Адамичин. Двамата отишли в се
лото, а Васил останал сам да чака младежите.

След като видели, че радиото е неизправно, Богдан и Ата
нас уговорили с Фъстъка среша след три дни, когато и той 
трябва да излезе партизанин, и си тръгнали назад. Към ре
ката те видели двама души и за да не бъдат познати, се вър
нали и по другата уличка отишли направо към моста.

На моста те забелязали група хора, но ги взели за ерген- 
чета. Ат. Осенов предложил: „Ти вече си партизанин. Иди да 
ги разгониш, за да не ме познае някой.“ Богдан отишъл към 
моста и попитал:

— Кси сте вие?
— Полиция — отговорили те.
Богдан дал изстрел с пистолета си срещу тях и побягнал 

към селото. Хората се пръснали. Ат. Осенов също дал изстрел 
и през училищния двор, през реката отишъл на мястото на сре- 
шата. Багажът бил там. Донесените пушки за новите парти
зани били изправени до зила, подграждащ пътя. Васил Бельов 
го нямало. Не знаейки какво да прави, той се върнал, от
вързал коня си и отишъл по-далече да го пасе.

Същата нощ на 11 май, без другарите да разберат, дошла 
жандармерия и полиция, които заедно с местните фашисти за
почнали да блокират селото. Васил Бельов, като чул стрел
бата, навярно си е помислил, че младежите са ликьгдирали 
някой от местните фашисти, за което преди това неведнъж са 
се заканвали, и отишъл към моста да види какво става. Но укри
лите се наоколо жандармеристи го видели. Откъм селото ид
вали еще двама.

— Кой сте вие? — попитали те.
— Свой — отговорил той, мислейки навярно, че това са 

войниците, които чака, но се усъмнил и залегнал.
В това време други скочили върху него. Той правел от

чаяни усилия да се откопчи, но бил без пистолет, а с пушка в 
такива случаи не може да се действува. Струпали се и други 
върху него и го вързали.

Жандармеристите веднага започнали зверски инквизиции 
над Васил Бельов е цел да го заставят да говори, да предава 
хора. Но той поел всичко върху себе си, стоически понасял 
изтезанията и не назовал пито едно име. При обиска в кего била 
намерена разписката, която бях дал за това, че от богатия се
лянин Илия Ландин сме получили 20 000 лв. Ландин бил аре
стуван, но след като заявил, че е заплашен от партизаните, го 
освободили като свой (богат) човек.
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Надявайки се, че другите партизани могат да му помогнат, 
Васил Бзльов признал къде е скрил останалите пушки. На 12 
май сутринта жандармеристите го подкарали към Йованица, 
за да им ги покаже. Това била последната му надежда за спа
сение — другарите му да видят отгоре идващите по пътя жан- 
дармеристи, да устроят засада и избият някои от тях и създа- 
дат суматоха, която той да използува, за да избяга. Но те 
въобще не са ги забелязали и нищо ке са знаели.

Васил Бельов отново бил подложен на страшни инквизиции 
и за да всеят ужас, озверените жандармеристи на 16 май събра
ли насила селяните на площада и публично го обесили на бал
кона на една къща. Верният син на народа и пред бесилката се 
държал твърдо. Той с пренебрежение посрещнал ругателст- 
вата на местните фашисти и самозабравили се чорбаджии като 
Пенко Шарков и др. На въпроса на жандармеристите „Няма 
ли да помолиш за милост?“ той спокойно отговорил: „Ако 
речете да ми простите, ще ми простите, но аз за милост не мо-_ ̂  иля.

Така загина чудесният другар комунист Васил Бельов, 
който благодарение на своята преданост и всеотдайна служ
ба за делото на партията и народа, благодарение на своята сме
лост и умение да работи още от есента на 1943 година се очерта 
и пз най-естествен път се наложи като всепризнат партиен ръ
ководител в с. Елешница.

Още на 12 май рано сутринта са били запалени къщата и 
плевнята на Богдан (Тодор Манев). Заедно с нея изгорели къ
щите и плевните на Кръстьо Манев — горския, и Ване Манев, 
плевните и оборите на Никола Ив. Дивизиев, Никола К. Ди- 
визиев. Отначало жандармеристите не разрешавали на населе
нието да гаси подпалилите се наоколо постройки. Но поради 
характера на застрояването (постройките бяха дървени и за
лепени една за друга) имало опасност да изгори цялото село. 
Заради това дори и местните фашисти, загрижени за своите до
мове, се застъпили, та им разрешили да загасят поне някои от 
къщите. А къщите на другите партизани били направени не
годни за живеене, като им извадили вратите и прозорците и 
разтрошили това, което могли.

След като обесили Васил Бельов, жандармеристите аресту
вали и интернирали жена му и изгорили къщата и цялото му 
стопанство. Общо от селото били интернирани 14 души.

Тоза беше голям удар по с. Елешница, в което благодаре
ние работата на партията и комсомола и особено работата на 
комунисти като Васил Бельов прогресивните сили бележе-
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ха голям подем. Ударът потресе цялото село. За известно време 
мнозина от тези, които бяха готови да излязат партизани, се 
стъписаха. Само смелият комунист Пенко Тихов без връзка 
•на другия ден след залавянето на Васил Бельов тръгнал уж 
да си отиде в казармата, но се озовал в Родопите.

Двамата младежи Илия Грамбелови Иван Пспатанасов също 
излизат партизани. Около една седмица те бродили без оръ
жие по Родопите сами, без да могат да се свържат с другите 
партизани. Тогава отишли при един роднина и на двамата и 
го помолили да ги снабди с храни и да ги свърже с Атанас Осе- 
нов, за когото знаели, че си е в село. Но той им казал: „Няма 
да ви свържа. Никой в селото не знае, че сте избягали. Качете 
се на влака и си вървете в казармата и толкова.“

Изгладнелите и невъоръжени младежи се вслушали в „съве
тите“ на своя роднина и възползувайки се от това, че отпус
ката им още не е изтекла, тръгнали за казармата. Около 21—22 
май те слезли на гара Цветино, за да се качат на влака. Но там 
ги заподозрели и войнишкият пост ги арестувал. След това ги 
изпратили в жандармерията в Разлог, къдетослед страшни инк
визиции заедно с други 11 антифашисти от гр. Разлог на 29 май 
■били разстреляни в местността „Бельов баир“.

По-късно научихме, че също на 16 май в с. Бачево са били 
арестувани и по пътя за Разлог разстреляни другарите Ата
нас Радев, Петър Манушкин и Станко Тъпанчев.

През време на нашия престой в Рила са били арестувани 
над 300 души и интернирани около 200. В околията пламнали 
пожари. Опожарени били над 200 постройки — партизански 
къщи, плевни, овчарници. Ревностните ученици на Хитлер 
вилнеели.

В арестите на жандармерията в Разлог били задържани 
много другари, заподозрени в ятачество, и над тях били из
вършвани страшни побоища и мъчение не само през време на 
разследването. Но сред този ад комунистите и ремсистите, всич
ки арестувани стискали зъби денонощия наред и не проговорили. 
Само за една група от Разлог жандармерията се добрала до 
известни данни, че са подпомагали партизаните.

На 29 май вечерта фашистките палачи навързали с въжета, 
натоварили в един камион 14 арестанти и над предварително 
изкопания гроб в местността „Бельов баир“ ги разстреляли. 
Само един от тях — ремсистът Петър Орозов от гр. Разлог, 
още в камиона почувствувал, че може да отхлаби въжето, с 
което са били навързани. При друсането на камиона той ус
пял да освободи ръцете си и само се държал за въжето. Когато

500



ги изправили до гроба и била дадена команда „огън“, той на
рочно паднал, извалял се в тъмнината и избягал, за да остане 
свидетел на това страшно фашистко злодеяние.

Тук загинаха септемврийците: Петър Джоджов, Иван Ла- 
гадинов, Димитър Пръков, Иван Кацарски и Данаил Парапу- 
нов, старият комунист Илия Адамов, смелият антифашист — 
мобилизиран полицай Петър Радулов, роден в с. Елешница, 
партийният и комсомолски деец Коста Левенов, чудесните мла
дежи ремсисти Ален Кушев, Иван Джоджов и Коста Кулин — 
всички от гр. Разлог— и младежите войници от с. Елешница 
Илия Грамбелов и Иван Попатанасов.

По повод на това и на други убийства околийският коми
тет на партията и командуването на отряда излязоха с позив, 
в който разобличиха нечуваното зверство.

При нещастен случай беше загинал Костадин Георгиев Ра- 
чев от гр. Разлог, който току-що беше излязъл партизанин.

По мое искане беше организирана и друга среща близо до 
воденицата на Пройчо Проюв. На нея се явиха Странджата и 
Пройчо. Те самите бяха изплашени и ни информираха за упла
хата, която е обхванала селяните. Тъй като исках да влезем 
в селото, за да се снабдим с храни и да накажем някои от мест
ните фашисти, те ме помолиха да не правим това, да им дадем 
възможност да се опомнят, поеха грижата да ни снабдят с още 
хляб, отидоха и донесоха своя.

На тази среща ни стана известно, че след боя в Равен 
Митрето и Гоце Топалов, използувайки старите връзки на Мит- 
рето, са се свързали с някои ятаци, а след това с новоизлез- 
лите партизани и въобще не мислят да се връщат в отряда.

Оставих група партизани — Александър Смедарчин (Пе
ру) от Банско, Костадин Златев от с. Добринище, Методи Бе- 
льов и още един или двама другари — със задача да намерят пар
тизаните от с. Елешница и да ги доведат в отряда.

След преминаването на река Места изпратих Мими (Ди
митър Михайлов) и още един партизанин за връзка с Неврокоп- 
ския партизански отряд. Александър Касиянов, дядо Илю и Ге
расим Герасимов заминаха за с. Баня, а останалите отидохме 
към Банско.
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Боят на I Софийска 
партизанска бригада 
при с. Добърско

На 3 юни вечерта бяхме близо до Банско. С група пар
тизани отивахме да се свържем с най-многолюднкя яташки 
колектив в ТП дърводелска кооперация „Изгрев“. Още не бях
ме се видели с никого, чухме далечна картечна стрелба по по
сока на селата Драглище и Добърско. „Какво се е случило? Пре- 
делският батальон трябваше да е минал оттам още преди две 
вечери“ — разтревожихме се ние. И когато се срещнахме с 
другарите Димитър Тренчов и сина му Георги и др., първата 
задача, която им поставих, беше на всяка цена да разузнаят 
какво е станало нататък, каква е тази стрелба.

Но полицейският час беше 20.30 и тази вечер никой не 
можеше да излезе по града. Затова изпратих батальона да оти
де иа поляната в местността „Белите чучоре“, за да бъде близко 
до Банско. Отведе ги Милет Скабрин. Изпратих една двойка 
към с. Баня също с цел да разузнае какво се е случило, а аз 
с още един партизанин останахме да денуваме в непосредст
вена близост до Банско, за да можем още през деня да получим 
данни и при нужда да отидем при другарите по всяко време.

Към 10 часа, а след това и към 14.00 часа при нас дойде 
Димитър Тренчов. Той беше разузнал добре, дори и чрез изпра
щане човек в Разлог, и ни каза следното. Към нас била тръг
нала партизанската бригада на Славчо Трънски. Тя идвала 
през Рила, откъм манастира. Полицията и войската я засле
дили още от Сърбия. Но при Добърско се срещнала с войска 
от разложкото поделение. Бригадата била много добре въоръ
жена с картечници, автомати, бомби, затова разбила войската 
и даже пленила една част от войниците. Но бригадата се повър
нала назад и разказват, че част от партизаните се объркали и 
пръснали и сега полиция, жандармерия — всичко е по тях.

Недоумявайки, Димитър Тренчов настоятелно питаше: „Ама 
как може вие да не знаете, че към нас идва такава сила? Как 
така да не ви кажат? Та вие връзки нямате ли?. . .“

Не исках да призная, че нямаме връзка. И също „недоумя
вах“ защо не са ни уведомили предварително. Поставих нови 
задачи на разузнаването и без да чакаме повече, по скрити места 
отидохме при батальона.
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След като информирах другарите за всичко, предупредих 
да се подготвят, защото през нощта всички ще бъдем долу, 
около Банско. Ще чакаме от разузнаването данни дали партизани 
от бригадата са се обадили някъде, ще се ослушваме дали ня
къде няма да се завърже бой, за да им отидем на помощ и се 
свържем с тях. Предупредих също, че сега трябва да сме осо
бено внимателни при среши с въоръжени хора, за да не се са- 
моизбиваме, защото другарите казаха, че има пръснали се от
делни партизани. Изпратих към Родопите Нако с една група 
да предупредят партизаните и ятапите, че е възможно партизани 
от бригадата да се явят някъде. След каго се убедят, че те на
истина са такива, да ги свързват с нас.

Кзкто от Банско, така и от Баня се получиха противоре
чиви, но неутешителни сведения: „Бригадата е разпръсната и 
заблудени партизани попадат в засади“, „Хваната им е радио
станцията“, „Мнозина са преминали към Родопите“, „Някои 

► са си хвърлили оръжието, за да се върнат като легални, и по
лицията ги лови“ и пр. Имаше и такива съобщения: „Полови
ната от войската е избита, а останалите заедно с командира — 
пленени“ и пр. И във всичките тези данни (става дума за разузна
вателните данни, а не за безотговорните слухове') имаше част 

ь истина и главно, бригадата я нямаше и се говореше за отделни
групи партизани. Но тревожното беше, че нито по легалните, 
нито по партизанските връзки — отникъде нямаше съобще
ние, че наши другари са установили контакт с тях.

В същото време в Банско се очертаваше нов провал и се очак
ваха арести главно из средата на младежите. Ние решихмеда 
вземем при нас най-активните от тях и по такъв начин да ги 
спасим. Но това не ни се удаде. Крутите мерки на фашистката 
власт бяха оказали своето влияние, сериозно бяха стреснали 
някои хора.

И наистина около 8—10 юни в Банско бяха извършени 
арести. В жандармерията бяха подложени на зверски инкви
зиции четирима другари от кооперация „Изгрев“ — Димитър 
Тренчов, младежите Георги Д. Тренчов. Лазар Ал. Тренчов и 
Димитър Георгиев Тренчов, — Димитър Станин, Димитър Ив. 
Хаджирусинов, Димитър Въчин, Нончо Скабрин, Мито Бо- 
цин и др.. старият и най-голям ятак на партизаните дядо Георги 
Рахов и още някои другари. Арестувани бяха и някои несвър
зани с нас, като Иван Скабрин, Костадин Докторов и др., които 
бяха заподозрени само като прогресивни хора.
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На 12 юни вечерта предстоеше среща с Кръстю Стойчев- 
при чешмичката в местността „Стайчовец“ и на 17 с другари от 
белишко-якорудския батальон в Тръстеник.

На 10 юни двамата с брат ми Чавдар оставихме батальона 
на билото непосредствено над Трите спущала в полите на 
Пирин, над Банско, и тръгнахме с цел да преденуваме близо 
до мястото на срещата, за да наблюдаваме този район. А ве
черта да слезем при нашия ятак бай Йонката Коцев, да попита
ме дали при него не са се отбивали партизани и се запознаем 
с обстановката.

Ние се спуснахме при резервоара на водната електростан
ция и преминахме река Дамяница по мостчето. Но ходенето в 
тъмно без път, напреко на хребетите и реките по гората и камъ
наците, беше трудно. Освен това през месец юни река Бъндери- 
ца е голяма и докато намерим брод, се забавихме. Едва бяхме 
отминали Пещерите, и съмна. Затова се вмъкнахме в края на 
гората и се разположихме да денуваме.

В този район нямаше никакво движение и ние почивахме 
спокойно. Но към 10 часа откъм местността „Мъртва поляна“ 
се чуха пушечни, а след това и азтоматни изстрели. . .

Наострихме уши. Явно беше, че това не е по нашите дру
гари. Те бяха далече. „Дали пък насам не се е придвижила ня
коя група от бригадата и да са я оградили? Но какво са тър
сили по реката, по камънака?“ — разсъждавахме ние.

Наложи се да се придвижим малко нататък, за да разузнаем 
какво става, и видяхме, че там се провеждат стрелби. Много- 
бройната „обществена сила“ в Банско се. обучаваше, готвеше 
се за най-активно участие в акциите за унищожаване на пар
тизаните. Затова този район беше пуст.

И въпреки че те стреляха във високия бряг на реката и в 
хълма, завършващ с Пещерите, наложи се да се върнем на
зад и закрием по-далеко, защото бяхме в дисектрисата на стрел
бата.

Вечерта, слизайки внимателно към овчарника на бай Йон- 
ката Коцев, чухме, че кучетата яростно залаяха. „Това не са 
партизани — казах аз, — на партизани кучетата така не 
лаят.“

Мина известно време. Кучетата престанаха. Ние внимател
но слязохме към овчарника и в падината в горния край на ни
вата, където се бяхме срещали и друг път, спряхме. „Аф, аф“ — 
излая едно от кучетата при овчарника, но нито лавна повече, 
нито дойде към нас. След малко видяхме високата фигура на

504



Дине — сина на бай Йонко, който винаги си беше там. Той 
носеше кюлче кисело мляко и един домашен хляб.

Дине като дете боледувал от някаква болест и беше загу
бил голям процент от слуха си. Той чуваше трудно и също така 
трудно разбираемо и с мъка говореше. Но за положението си 
той беше умен човек и добър самобитен художник.

— Жандармеристите, около 20 души бе а, фанаа каа Бан
ско — каза ни той.

След това ни разказа, че жандармеристите не са облечени 
нито като полицаи, нито като войници, а различно. Някои има
ли ботуши, други обувки и гуменици. А няколко души имали 
големи и ниски джобове на панталоните си. Те са се предста
вили за партизани и му искали хляб, но той казал, че няма. 
Те искали да им заколи някоя овца, но той отказал. Тогава му 
казали, че те ще си хванат и заколят повече овце. „Ама ще ка
жа“ — рекъл той. Питали го дали са идвали и други парти
зани и дали минават оттук. Той отговорил, че не са идвали, пък 
и кучетата не са лаяли. И те си отишли.

— Как познаваш кои са наши, кои жандармеристи? Как 
позна, че сега сме ние, и без да провериш, донесе хляб и мля
ко? — попитах аз.

— По кучетата — отговори той, като си послужи и с ми
мики. — И те знаяа на кой да лаяа.

Това е един от многото случаи, когато овчарските кучета 
са се проявявали като наши приятели.

Ние го поразпитахме още малко дали, като ходи с овцете, 
е виждал и други хора другоселци с оръжие. Казахме му да 
внимава и ако се окажат такива, да ги нахрани, да им каже 
къде да се навъртат и ни съобщи. След това с партизански апе
тит изядохме киселото мляко, прибрахме остатъка от хляба в 
раниците си и си тръгнахме.

На десетина метра над завоя на горския път, който води от 
чешмичката в „Стайчовец“, останахме да доизкараме нощта и 
да денуваме. Както през нощта, така и през деня посменно де
журихме, за да наблюдаваме да не би около чешмичката да 
има засада и въобще какво е движението в този район.

Малко преди да се стъмни, заговорихме, без да си шепнем. 
„Значи, вярно е това, че има убити и заловени партизани и че 
жандармеристите и контрачетниците се обличат в техни дре
хи, за да подмамват нашите ятаци. Ние трябва да ги предупре
дим“ — казах аз. В това време на около 40—50 метра отпред, 
зад младата борова горичка, нещо шумна.

— Тихо — казах аз на брат си и дигнах автомата. —
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Може да е сърна. Те точно в това време излизат. А може да е и 
човек.

Но нищо не се показа.
— Вие бъдете готови, а аз ще заобиколя дребака1 — уж 

тихо, но да се чуе, казах и станах.
По това време по камънака зад горичката изтрополиха 

ковани обувки на бягащ човек. Бързо излязох пред дребака 
и закрит, заоглеждах наоколо. „Къде се скри този човек и ка
къв беше той?“ — съобразявах аз, а след това извиках:

— Ей, другарю. Само ако не си жандармерист, няма никак
ва опасност за тебе. Излез! Покажи се! Ние сме партизани. — 
Но никой не се обади и не се мярна.

Кръстю Стойчев с още двама другари дойде точно навреме. 
Предложих му да отидем по-далече. Информирах го за всичко, 
включително и за това, че жандармеристи или контрачетници, 
преоблечени в различни дрехи, се представят пред овчарите 
като откъснали се от бригадата партизани, и за този, който пре
ди около два часа притропа и избяга.

Кр. Стойчев ни информира, че при тях вече е дошъл друга
рят Фердинанд Пудев (Бойко) с още двама партизани от бри
гадата — Виктор и Аспарух. Те също се били откъснали от 
бригадата при боя в Добърско и Бойко ги довел в махала Ма- 
рево, където е роден и живее. И след това се свързал веднага с 
политкомисаря на пределския батальон от нашия отряд Спас 
Тантилов.

Бойко съобщил имената (псевдонимите) на много парти
зани и партизанки от бригадата и от кой батальон са. Тези псев
доними можеха да се използуват като пароли при среща с пар
тизани от бригадата. Стойчев веднага изпратил група парти
зани към белишко-якорудския батальон с разпореждане ба
тальонът да търси откъснали се партизани и чрез тези имена 
да се свързва с тях.

Никола Рачев заминал за Горноджумайския партизански 
отряд.

От информацията стана ясно, че бригадата се е върнала и 
естествено последваха въпроси: „Защо бригадата се е върнала, 
преди да се свърже с нас?“, „Защо Бойко (Фердинанд Пудев),

1 Млада и гъста борова горичка.
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който е местен човек и както показа практиката, можеше бър
зо да се свърже с нас, не е бил изпратен предварително с та
кава задача?“, „След откъсването си проявил ли е усилия отново 
да намери бригадата и знаел ли е той, че гя ще се върне?“ и пр. 
Но ние не можехме да си отговорим на тези въпроси, пък и не 
можехме нищо да поправим.

След като вечеряхме заедно с Кръстю Стойчев, по обрат
ния път се върнахме в банския батальон в местността „Хара- 
мийска поляна“. Договорихме се, че ще изпратим групи към Ро
допите, Дъбовец и в подножието на Пирин, които да търсят 
откъснали се партизани и ако видят такива, да викат: „Райна, 
Ружа, Ранчо, Янчо и пр., Бойко, Аспарух и Виктор са при нас.“ 
Ако някой се представи за партизанин, да го проверят чрез 
въпроси познава ли тези партизани и от кой батальон са, кой 
им е командир и пр.

Към 14—15 юни разпратихме следните групи: Димитър Ми
хайлов (Мими) с група в полите на Пирин към Добринишкото 
землище и една група, предимно партизани от с. Баня, към 
местността „Дъбовец“. А Кръстю Стойчев, Никола Савов (дя
до Илю) и аз заминахме през Банско. Баня за срещата в Тръс
теник и оттам в белишко-якорудския батальон. А след няколко 
дни Чавдар с партизаните от Елешница — Васил Грамбе- 
лов (бай Иван), Георги В. Дивизиев, Кръстю Томанов, Методи 
Бельов — за Родопите.

Вместо по следите на партизаните в местността „Св. Ми- 
тьр“ групата на Димитър Михайлов попада на следите на жан
дармерия и навярно контрачетници. Затова веднага отишли при 
говедаря Иван Боцин. Той им казал, че сутринта рано е видял 
да минава по пътеката цяла колона, около 30—50 човека, раз
лично облечени. Те нищо не му казали.

„Те са“ — помислили си партизаните и забързали да ги на
стигнат. По пътя непрекъснато викали тези имена. Стигнали 
в Добринишко землище. Там ги срещнал един селянин.

— Не видя ли тук партизани? — попитали го те.
— Какви ти партизани. Това беше жандармерията и тя е 

още тук наоколо.— И им казал, че е познал един свой съсе
лянин.

Партизаните внимателно се измъкнали назад.
Така другарите едва не станали жертва на стремежа си 

да намерят и приберат пръсналите се партизани.
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На 16 юни вечерта отидохме в къщата на най-добрите ни 
ятаци в с. Баня — баба Петра и дядо Тодор Желязкови. Те 
ни казаха, че при тях има един партизанин от I Софийска 
бригада, и го доведоха.

Пред нас застана един измъчен млад мъж с покрити от из- 
биви устни. Той дигна юмрук и поздрави: „Смърт на фашизма!“ 
Ние отговорихме на поздрава му и му стиснахме ръка. Той ви
димо се зарадва от срещата си с нас, но в цялата му фигура се 
четеше сдържаност и плахост. Чак когато Кръстю Стойчев му 
зададе въпроси познава ли този, от кой батальон си и пр. и 
му каза кои партизани вече са при нас, той се успокои, каза 
името си (Славчо Трайков) и как е попаднал тук.

Неговият разказ накратко беше следният: „След боя при 
с. Добърско ние, 5 души, се откъснахме. През деня се криехме 
в една житна нива. Надвечер отново се появи войска и полиция. 
Един фелдфебел тръгна към нас, но един от другарите даде кар
течен ред по него и той избяга. Ние бяхме страшно изгладнели, 
затова вечерта влязохме в с. Белица за хляб. Но там също се 
пръснахме. Аз и още двама се изтеглихме на юг на един хълм 
с борова гора и преденувахметам. Другите двама се разколебаха 
и решиха да си тръгнат обратно като легални хора, обикновени 
пътници. Затова си закопаха пушките и патроните там. А аз 
през нощта преминах шосето, прегазих една доста голяма река 
и влязох в дъбовата и лесковата шума. Там се укривах цяла 
неделя с надежда, че ще видя някой от нашите. Почувствувах, 
че не само губя сили, но и главата ми се замайва от глад. Уст
ните ми се разраниха. Излязох на края на шумата и видях едни 
момчета. Повиках ги и просто се предоставих на тях. Те отидоха 
до селото и на връщане ми донесоха храна. След това едно от 
тях заедно със сестра си ме доведе тук.“

Той е прегазил река Места, отишъл в местността „Дъбо- 
вец“. Момчето, на което се е обадил, е Иван Бояджиев — брат- 
че на нашия загинал другар Никола Бояджиев (Остап) от 
с. Баня. Момичето, което не само го е довело, но на места и го 
е носело, е сестра на Остап — Мара, сега Герасимова.

В къщата на дядо Тодор Славчо Трайков е престоял три 
дни, през които е лекуван с пелин и хранен по малко, но мно
гократно с прясно и кисело мляко, за да не му стане лошо. И 
той вече се беше посъвзел.

Вече четирима, ние напуснахме с. Баня. Деня прекарахме 
в една висока ръж на хребета, успоредно на Тръстеник. Ве
черта отидохме на среща при чешмичката. На това място чак
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към сутринта се срещнахме с четирима другари. Двама — Мла
ден и Чифлигаре от групата, която в това време се намираше 
на партизанския лагер „Лидо Венеция“, и двама — Атанас 
Цинцев и Стефан Зотев от батальона в Якорудско землище.

Докато дойдат другарите, ние ходихме по Тръстеник 
над шосето и дълго време търсихме мястото, където е почивал 
Сл. Трайков с другарите си, за да намерим заровените огтях 
пушки. Но това не ни се удаде. Славчо през нощта не можа да 
се ориентира.

На срещата другарите ни информираха, че Минко Попов 
и Чифлигаре са намерили една група от 16 партизани с две 
картечници и автомати. В групата имало и две жени — Райна 
(Правда Рускова) и Ружа. Тази група пленила войниците от 
артилерийската батарея заедно с командира им, но тъй като 
никой б*г войниците не пожелал да отиде с тях, ги освободили. 
Сега тези партизани се намират горе, в „Лидо Венеция“, и още 
довечера ще бъдем при тях.

Ние много се зарадвахме на това и споделихме, че трябва 
да направим всичко възможно, но да намерим и останалите 
пръснали се партизани. Така хем ще спасим другарите, хем 
ще увеличим силата на нашия отряд, ще имаме по-добро оръ
жие, с което можем да провеждаме и по-големи акции.

Трагичният случай с двете деца 
овчарчетата от с. Белица 
Васил и Савко Кокарешкови

Денувахме в Тръстеник. Още рано сутринта партиза
ните от с. Белица отидоха някъде наоколо и донесоха едно агне 
и една ялова овца. Взели ги бяха от нашите ятаци — братов
чедите Васил и Савко Кокарешкови.

Ние заклахме добичетата, очистихме ги и даже на бездим
ния партизански огън опекохме дробовете. След това прибрах
ме всичко в раниците и замаскирахме наоколо.

През това време Младен отиде нагоре на разузнаване и ня
къде близо до нас се беше срещнал със свой братовчед или пле
менник, на когото се обадил.

— Не биваше да му се обаждаш — почти едновременно 
казаха Чифлигаре и Стефан. —• Това момче е бранник, и то 
мръсен бранник. Може да ни предаде.
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— Де, бе. Та менели ще предаде. Ние сме не само роднини, 
но много близки, добре си живеем. А то видя само мене — от
говори Младен.

Макар и да допускахме, че този бранник няма да предаде 
братовчеда си, за всеки случай не останахме тук, а отидохме 
в горния край на Гальово дере.

Ние почивахме, спахме, даже си бяхме събули обувките. 
Около обяд към същото дере дойде стадо.

— Нашите момчета са — казаха беличани.
— Кажете им да отидат по-далече, за да не би да ни за

лаят кучетата — казах аз.
Младен и Чифлигаре казаха на децата, но същевременно 

заслизаха надолу към овцете, за да издоят мляко за Славчо Трай
ков. И тъкмо подгониха да хванат една овца, кучетата ги лав
наха и спряха.

Но веднага след това кучетата се понесоха с яростен лай 
към отсрещната страна на дерето и нагоре към нивите. Връщай
ки се веднага при нас, другарите казаха: „Полиция иде.“

— У-а! — извика на кучетата едно от децата, което беше 
отгоре.

— Спокойно — казах аз и обувайки се, за не повече от 
половин минута обсъдихме какво да правим.

Решихме да не завързваме бой,а да се изтеглим незабелязано, 
за да не пострадат децата. Веднага замаскирахме мястото, къ- 
дето седяхме.

Тъй като ние бяхме само на два-три метра от края на го
рата, в горния край на дерето, над което имаше нива, заповядах 
на Младен да води, а на Чифлигаре да се движи по края на го
рата и да наблюдава. Така той да бъде и наша странична охрана. 
Ние се заизмъквахме през малкото билце в голямата гора, като 
наведени почти до земята пресичахме тесния и обрасъл колар
ски път по самото било.

— На кого залаяха кучетата преди малко? — кресна ня
кой.

— На вас залаяха — с плачлив глас отговори момчето.
— Лъжеш, лъжеш — крещеше този, който беше хванал 

момчето и навярно го стискаше за ухото силно или го пляс
каше, та то пищеше и викаше:

— Та не видяхте ли, че залаяха и се затичаха към вас?
Едновременно с това на отсрещната страна на дерето до

едно дърво застана полицай. От мястото, на което се намирах
ме, ние спокойно можехме да го повалим, но решили в интерес 
на децата да не издаваме присъствието си, внимателно се из-
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теглихме и закрихме в гората оттатък билцето, което беше и 
не повече от 30 метра.

Чифлигаре обаче се изправил на синора, видял един по
лицай, който стоял на другия край на нивата, свел се и побяг
нал след нас. Но полицаят също го видял и дал изстрел по по
сока на билото. Последваха и други изстрели.

Вече на закрито ние се спряхме и огледахме. Но се оказа, 
че бяхме останали само четиримата. Младен и Чифлигаре бяха 
напред, а Атанас Цинцев и Стефан Зотев, които бяха послед
ни, въобще не дойдоха към нас, а пресечени от огъня, се бяха 
спуснали надолу.

Детският плач се отдалечаваше. Нататък лаеха и кучетата. 
„Навярно полицаите го мъкнат нататък или пък то се е изскуб
нало и бягайки от тях, пищи от уплаха“ — помислихме си 
ние.

Надявайки се, че Младен и Чифлигаре са се спрели някъде 
наблизо, ние се опитахме по следите им да ги намерим, но не 
можахме.

По-нататък накъде? Кръстю Стойчев знаеше точно мяс
тото, където бяха намерените партизани от I Софийска бри
гада, защото там бяха денували на отиване към Предел. Но 
ние не можехме да се движим бързо заради Славчо. Освен това 
беше ден. И ако отгоре ни видеха, можеха да преценят къде 
ще минем и да ни устроят засада.

Затова си избрахме едно хубаво хребетче, от което имаше 
добър обзор, и се разположихме на него — хем маскирано, 
хем така, че да може да стреляме на всички страни. Така ле
жахме и наблюдавахме 4—5 часа, докато се стъмни. Но жан
дармерията навярно е била някъде далече и не дойде.

— Горките дечица. Колко ли бой сега ще изядат — спо
делихме си ние. Но никой не допускаше, че тях ги очаква та
кава страшна съдба. Ние не знаехме, че децата са били преда
дени.

Случило се беше следното. Без да ни каже това, още сутрин
та Младен изпратил едно от момчетата до село да донесе цига
ри. Бранникът, на когото Младен се беше показал, срещнал 
момчето, когато се връщало, усъмнил се, че то носи нещо за 
партизаните, и го предал. Затова полицаите и контрачетниците 
излезли и без да се опитват да търсят другаде, дойдоха направо 
при овчарчетата. Писъкът на детето и крясъците на този, който 
го беше хванал, показваха, че полицаите са искали от него да 
им каже къде са партизаните. Но детето отричало, че знае за 
партизаните.
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Двете деца били арестувани и откарани в жандармерията 
в Разлог. Там били подложени на страшни мъчения, за да из
кажат и някои други ятаци на партизаните. Но децата-ге
рои понесли всички мъки и не предали никого. Фашистките из- 
верги, вбесени от това, че и децата се държат твърдо и не ис
кат да служат на фашистката власт, да станат предатели, към 
края на месец юни ги извели от Разлог и ги разстреляли, като 
в озверението си стигнали дотам, че с техните меса опитали 
дали кучетата ядат човешко месо.

През нощта с много усилия от страна на Славчо Трайков 
ние отидохме до лагера. Но другарите ги нямаше. На уговоре
ното място — пощата — в дънера на едно дърво намерихме 
бележка: „Чакайте ни на 22 вечерта на Червения площад.“ 
От нея стана ясно, че двамата — Младен и Чифлигаре — са 
пристигнали и че всички са заминали към батальона. Те може 
би са помислили, че ние можем да отидем направо в батальона 
с другите двама другари, и за всеки случай са оставили тази 
бележка.

След като обмислихме какво да правим, решихме дядо 
Ильо да отведе Славчо в Пирин в банския батальон, като се 
съобразява с възможностите му да ходи. Затова на тях да да- 
дем всичката храна, за да няма нужда нито да се отбиват все- 
лата, нито да бързат. А ние с Кръстю ще си намерим колая и 
ще се свържем с другарите.

На скрито място напалихме огън. Докато Кръстю да отсече 
и направи шишове, ние с дядо Илю разсякохме овцата, която 
донесохме, нарязахме месото на малки парченца и го посолих
ме. След това всеки наниза по два големи шиша и набързо из
пекохме всичкото месо. Наядохме се. Останалото месо и всич
кия хляб двамата другари прибраха в раниците си и за всеки 
случай се изместихме малко по-нагоре и легнахме да спим.

Към 16 часа набелязахме маршрута и местата за денуване. 
по които дядо Илю трябваше да води Славчо, взехме си довиж
дане и тръгнахме направо през гората на североизток.

На другия ден раносутринта стигнахме до „Червения пло
щад“. Но тъй като заваля проливен дъжд, ние се скрихме в ко
либата, която Белишката чета беше построила и презимувала 
в нея през 1942/43 година. Тук няколко дни се хранихме само 
с щир1 и гъби.

1 Див спанак
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Банско с Пирин — около 1920 г,

Семейството на 
Райна и Георги 
Р а д о и о в и  1929 г.
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I

Майка ми Райна Радонова

Къщата на Георги Радонов

Баща ми Георги Радонов



Част от ръководителите на Септемврийското въстание от Разложко и Горна 
Джумая в четите на ВМРО
П р а в и :  I .  П е т ъ р  С т еф о в ,  2. Г е о р г и  П о п и в а н о в  — о т  Н е в р о к о п . 3. В л а д о  С ед л о е в ,  

4. М ето ди  А л е к с и е в  — о т  Г о р н а  Д ж у м а я ,  5. Т о д о р  А н г е л о в  — о т  К ю с т е н д и л  — 
г е р о й  на Б е л г и я ,  6. Г е о р г и  К а р а д ж о в  ( Г ь о н е ) ,  7. В л а д и м и р  П о п т о м о в ,  
8. И в а н  Ч и ф л и г а р о в ,  9 — К о с т а д и н  П а т о к о в ,  10. Н и к о л а  Г о л е в  

К л е к н а л  и:  11. Г е о р г и  Т о п а л о в ,  12. Б о р и с  О р о з о в ,  13. Л а з а р  П о п с т е ф а н о в .  14. Г е о р г и  
Р а ч е в ,  15. А т а н а с  Т у м б е в ,  16. Г е о р г и  З а х о в ,  17. Л е г н а л и я т  в д я с н о ,  <: г о л я 
м а т а  б р а д а ,  е в о й в о д а т а  н а  ч е т а т а  о т  В М Р О  — Б а л к а н с к и  -  честен  ч о в е к ,  
у б и т  с л е д  т о в а  о т  м а к е д о н с к и т е  ф а ш и ст и .

С учениците от първо  ло четвърто отлеление в с. Перушина през *041 г.



Сбирка на учителите комсомолци от Разложко, осем от които са 
подписали протеста

Михалко Проюв Никола Калъпчиев

{



V. ■ *

н в ж п ЖНИВИИ
„Крушата“ , мястото, където се взе решение за създаване на първия 
партизански' отряд

Иван Козарев Никола Нарапунов



Костадин Катранджиев Крум Радонов



Асен Лагадинов



Случайна среща с туристи в Пирин. Правият вляво — Никола Парапунов. 
Седналият с брадата — Костадин Лагадинов

Дядо Георги Рахов Баба Дана Рахова



М и л е  г а л о в Марушка Рахова

А II  1 0  Р а л о  В



Илия Попанголов Благо Джугданов



Георги Топалов Мария (Муша) Хаджииванова — 
ятачка и партизанка

Надежда, Иван и Димитър Топалови — Най-малките партизанки — То-
първото партизанско семейство дорка Радонова и Елена Ла-

галинова



Партизанска пещ на Орлово гнездо „Болницата“

Васил Грамбелов Дядо Никола Проюв



Баба Петра и дядо Тодор Желязкови



Васил и Савко Кокарешкови



Васил ЬельовМара и Мито Михайлови

Никола Бояджиев

Баба Елена Вапцарова



Кооперация „Изгрев“

Дядо Лазар Смедарчин

Иван Поптодоров

Тодор Шарков — Странджата



На 22 юни вечерта дойдоха изпратените двама партизани да 
ни срещнат. Другарят Минко Попов в движение свали раницата 
си и ни подаде едно хлебче. Ние го изядохме и веднага тръг
нахме.

При Белишко-Якорудския 
батальон

Белишко-Я корудският, или Рилският, батальон „Яким Цоков“ 
се беше разположил на една хубава полянка в местността „Бан- 
чолица“ — Якорудско землище. Другарите даже си бяха на
мерили ръж и воденица, в която я мелеха, и си правеха гтопара 
в един голям казан.

Тук ние намерихме 16-те партизани от I Софийска бригада. 
В това число бяха и тези, с които Славчо Трайков се беше раз
делил в с. Белица. Ние ги информирахме за присъединилите се 
към нас партизани и за взетите от нас мерки да издирим оста
налите. Другарите много се зарадваха. Ранчо, най-младият от 
тях, помоли да го изпратим при Бойко, който му бил командир 
и с когото искаше пак да бъде заедно.

Всички тези партизани бяха добри хора. Разказаха ни за боеве 
и походи. Казаха ни, че бригадата е била организирана, въоръ
жена и облечена в с. Кална — Югославия, с ново английско 
оръжие. Съставът й отначало бил около 400 души. Имали 32 
леки картечници и над 100 автомата. В нея били влезли нови 
партизани от София, чудесни кадри на нашата партия и стари 
партизани от Трънско и другаде, имащи голям боен опит. Има
ло и млади, неукрепнали хора, но те били малко. По пътя на
сам бригадата водила много и тежки боеве. Дала много жертви. 
От умората и глада някои изоставали. Започнали даже и де
зертьорства. До с. Добърско бригадата стигнала едва 108 ду
ши, но изнемощяла.

Тази група по същество беше изнесла боя при Добърско, 
убила 8 войници и пленила батареята на поручик Ячев.

След като ние им казахме, че командирът на батареята, 
когото те са пленили, е бил единственият офицер в разложкото 
поделение, с когото сме поддържали връзка, те подчертаха, 
че войниците не особено охотно се били и бързо са се предали.
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Офицерът не пожелал да отиде с партизаните и не подканил и 
войниците. (Пред нас впоследствие той обясняваше, че не е 
посмял, защото не сме били ние, разложките партизани.)

Тук ние проведохме партийно, комсомолско и отрядно 
събрание и строеви преглед на партизаните с. едновременно от
белязване годишнината от разстрела на Никола Ваицаров и 
другарите му. Проведохме и много занятия — от начин на дви
жение и реагиране при попадане в засада или при обстрелване 
до отбрана, отстъпление и прикриване на отстъплението. Това 
се посрещна добре от всички партизани, особено от тези от бри
гадата. Мнозина от тях гласно изказаха мнението си, че при 
такава организация може да се изведат всички хора, да се из
несе всичко — ранени, имущество, дори и убити, ако има та
кива.

— Море, какво се бях залостил с картечницата, само на
шето отделение нямаше да даде никому да се приближи — за
яви на разбора бай Жоро (Георги Атанасов), картечар от I 
Софийска партизанска бригада.

Гледах към оръжието на другарите и въобще към тях, които 
имаха добър боен опит, и обмислях как най-добре да ги изпол
зуваме. Нужно беше само още малко да си поотпочинат и да 
се посъвземат от продължителното гладуване.

С идването на тези другари при нас ние вече имахме из
вестна възможност да проведем замисъла си да завладеем и 
задържим за известно време Якоруда, преди още Иван Тричков 
да се е договорил с Желю. „Ще поставим една засада по висо
чината около Янчов мост, ще пресечем шосето от Юндола 
някъде съвсем близко, дори към Бяла Места, а по околните 
баири откъм Рила и Родопите ще поставим подвижни постове 
и наблюдение отдалече. Само да ударим предварително някъде 
жандармерията, да я пообезсилим и вземем още малко автома
тично оръжие. . .“ — разговарях със себе си аз, а сутринта 
споделих това и с Кръстю Стойчев.

С цел да си нахвърля един предварителен план, излизах 
на края на гората, оглеждах местността и особено отсрещните 
родопски баири. След това заедно с командира на батальона 
Иван Щерянов слязохме към Якоруда. Един ден денувахме 
срещу гатера, а следващия — откъм Родопите, над горния 
край на Якоруда. От тези две места огледах подробно местност
та и определих бъдещите позиции. Също така отсреща огле
дахме обектите и подстъпите, по които ще трябва да влязат
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партизаните, и едновременно и внезапно да ги атакуват и ов
ладеят. Още на място изготвих схема с обектите за овладя
ване и подстъпите към тях, разположението на засадите, под
вижната охрана и наблюдението.

Завземането 
на с. Бабяк

Време беше да си тръгваме. Решили бяхме с нас да вземем ин
тенданта на Разложкия партизански отряд Атанас Лешков, 
Никола Шанин (Бончук) и Ранчо от бригадата, който искаше 
да го водим при Бойко.

Чрез другарите от Якоруда бяхме получили сведение, че 
в помашкото село Бабяк има 10 души полицаи. Затова реших- 
ме, минавайки оттам, да нападнем селото, да избием полицаите 
и да вземем оръжието им, а също така да вземем и толкова не
обходимия ни радиоапарат с батерии. И тъй като бяхме само 
5 души, решихме да вземем и партизани от този батальон — 
предимно тези, които нямаха оръжие, за да се въоръжат.

— Хайде сега. Които нямат пушки, да дойдат с нас да ги во
дим в склада да си вземат — пошегувах се аз.

Младежите охотно се отзоваха, макар да знаеха, че не оти
ваме в склада, а на акция. Разбира се, ние взехме и някои по- 
опитни партизани, които хем да вземат участие в нападението, 
хем да доведат обратно партизаните, оставащи в Рилския ба
тальон.

На 29 юни вечерта заминаващата група заедно с десетина 
почти без оръжие партизани начело със смелия и съобразите
лен другар Иван Джеджеров от Якоруда потеглихме на път. 
Съвсем рано стигнахме на превала в подножието на Бабяшка 
чука, където бяхме решили да денуваме и вечерта да се спус
нем и нападнем с. Бабяк.

Тъй като никога не бях влизал в с. Бабяк и не познавах 
разположението му, заедно с Иван Джеджеров отидохме на 
място, откъдето се вижда селото. Тук направих плана за 
нападението, а именно: слизайки вдясно от селото, оставяме 
в горния му край един партизанин само с пистолет; оста
налите отиваме в долния край; един партизанин изтичва на
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пътя, влизаш ь селото. Всички останали се втурваме през 
реката в кметството, с изненада респектираме полицаите и 
ги обезоръжаваме. При съпротива ги избиваме. Една група 
начело с Атанас Лешков да нападне единствената кръчма в 
селото и ако там се окажат полицаи, да ги обезоръжи или 
унищожи.

Вечерта тръгнахме съгласно уточнения план. Но току- 
що влязохме в реката, откъм сянката на върбите някой из
вика „Стой, кои сте вие?“ и даде изстрел. Ранчо веднага го 
засипа с автоматен огън. Стреляхме и ние. Той побягна и 
се скри в тъмнината. Оставените от двете страни на селото 
другари също стреляха с пистолетите си. По такъв начин се 
създаде впечатление, че селото е нападнато от всички страни 
и от много хора.

Без да губим нито секунда, ние се втурнахме в общината. 
Освен телефониста, там нямаше никой. Но след малко Иван 
Джеджеров изведе от мазето кмета, един служител и едно 
момиче служителка.

Оказа се, че в Бабяк полиция няма. Разузнаването не е 
било точно. Това било въоръжена група от 10 избрани мест
ни селяни, чиито пушки се намериха в общината. Един от 
тях вече си беше взел пушката и стреля при върбите, когато 
влизахме в селото.

От с. Бабяк взехме 9 пушки, един пистолет, патрони, пи
шеща машина и циклостил, канцеларски материали, меди
каменти, пари около 70 000 лева и пр. От кръчмата-магазин 
взехме радиоапарат с батерии и други нужни нам вещи, кои
то интендантът заплати.

На площада проведохме митинг. Струпахме и запалихме 
общинските данъчни, нарядни и други регистри. На митинга 
при светлината на горящите архиви пред цялото население, 
в това число и общинските власти, произнесох реч. В нея 
осъдих предателството на българската фашистка власт, под
чертах, че тези, които са провеждали политиката и са ограб
вали народа, ще отговарят за своите злодеяния. Подканих 
населението не само да не се съпротивява на партизаните, 
както направи тази вечер техният лош и глупав съселянин, 
но и да ги подпомага.

Малко преди да завърша, долният часови дойде и доло
жи, че откъм махала Краище са блеснали и изгаснали фарове.

— Усилете охраната — казах аз и продължих речта си. 
Другарят, разбира се, си отиде сам.

Накрая направихме допитване до народа как да гюстъ-
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пим с кмета, когото държахме изправен там. Хората не на
правиха оплаквания против него. Затова ние само го преду
предихме най-строго да не извършва никакви реквизиции, 
граждански мобилизации и насилия над бедното население.

Ние съзнателно най-напред накарахме чиновниците от 
общината да донесат ядене и даже донесохме на площада една 
кошница с яйца, взета от кмета, а след това въпреки голяма
та си бедност селяните ни донесоха много храна. Па площада 
направихме трапеза и седнахме да вечеряме.

След като се нахранихме, Иван Джеджеров строи пар
тизаните, които трябваше да се върнат в Рилския батальон, 
подходи по войнишки към нас, дигна юмрук и уж тихо, но 
да се чуе каза:

— Другарю командир, разрешете да сменя караула.
— Разрешавам.
— „На дяс-но! След мен, ходом марш! — изкомандува

той.
Докато Джеджеров „сменяваше караула“, ние поговорих

ме още с хората, взехме с нас изявилия желание да стане 
партизанин началник на тт станция Иван Любенов от с. Ба
ня, попитахме няма ли още някой желаещ да дойде с нас и 
почти на разсъмване напуснахме селото.

Кратко
за обстановката

В първомайската си заповед Сталин изтъкна големите успе
хи на Червената армия, която вече беше излязла на грани
ците с Чехословакия и Румъния. Той предупреди сателитите 
на Хитлер, в това число и България, че за тях остава една 
възможност да избягнат катастрофата, като скъсат с хитле
ристка Германия и излязат от войната. Но с тази задача тряб
ва да се заемат народите, тъй като е трудно да се мисли, че 
сегашните правителства ще направят това. За пръв път Ста
лин постави задачата: „Трябва да се преследва раненият звяр 
по петите и да бъде доубит в неговата собствена бърлога.“ 

А събитията на фронтовете показваха, че това не е само 
една историческа повеля, а реално изпълнима задача за Чер
вената армия.
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Червената армия наближаваше към нашата страна.
На 4 юни съюзниците бяха превзели Рим.
На 6 юни започнаха ударите на съюзническата авиация 

и бе извършен десант в Нормандия. На 10 юни бе овладян 
значителен плацдарм. Значи, най-после в Западна Европа 
беше открит втори фронт. Ние не знаехме, че в него са уча
ствували 89 дивизии, 11 бригади, 6483 военноморски кораба, 
5000 танка, 13 000 самолета, но чувствувахме големия му раз
мах и сила. Огромното превъзходство на съюзниците над гер
манците изключваше всяко опасение за неуспех на съюзни
ците.

На 10 юни започна с голям успех настъплението на Чер
вената армия на север и извади от войната Финландия с над 
половин милион армия.

Започна голямата Минска операция, в резултат на коя
то беше разгромена централната група армии на фашистка 
Германия и фронтът беше изнесен много на запад.

Това бяха събития, които не можеха да не окажат влия
ние на поведението на отделни категории хора, в това число 
и върху някои буржоазни среди.

Но същевременно переспективата фашистка Германия да 
изгуби войната и страхът от справедливото народно възмез
дие караше отявлените фашисти и всички врагове на народа 
в отчаянието си да беснеят. И докато по-рано в борбата сре
щу партизаните освен с полицията и войската те си служеха 
главно с разни пияници, лумпени и пропаднали хора, сега 
вече лично най-активно се включиха в борбата срещу парти
заните и такива като подполковник Манов и директорът на 
БЗКБ Петър Хаджиев от Разлог, търговците Миле Пандев и 
други от Банско, братя Лазарови и Сърбинов от Белица, Ни
кола Бакалов и Личе Вучков от Якоруда и много други. 
Ожесточението на борбата достигна връхната си точка.

Зверствата на фашистката власт в околията, опасността, 
която всеки момент грозеше нашите легални другари и осо
бено по-проявилите се, внесоха за известно време голям смут и 
страх сред народа. Но въпреки това увереността в скорошна
та победа растеше от ден на ден, комунистите, комсомолците, 
честните хора проявяваха по-голяма активност и инициатива, 
кръгът на хората, които ни приемаха и подпомагаха, все по
вече се разширяваше.
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Партизаните оживиха своята дейност. Братя Костадин и 
Асен Лагадинови бяха влезли почти в центъра на пълния с 
жандармерия и полиция град Разлог и бяха устроили засада 
на главната улица в опожарения им дом. Към 24 часа по ули
цата минали един фелдфебел и един войник. Със залп те по
валили и двамата. Тази дръзка акция беше грозно предупре
ждение за полицаите и жандармеристите.

На 26 юни една чета от Пределския батальон нападна 
махала Марево. На 2 юли в Градево Костадин Лагадинов с 
група партизани задържа девет войници и ги освобождава. 
Напада кола, в която пътували офицери и трима войници. 
А към средата на месец юли влезли в с. Драглшце, убили 
един жандармерист и взели автомата му.

На 6 и 7 юли една чета от Рилския батальон нападнала 
горските пунктове в Якорудския район.

Четата от Пиринския батальон с командир Чавдар (Хри
сто Радонов), която беше изпратена в Родопите със задача да 
търси откъснали се партизани от I Софийска бригада, на
мира една група от пет души. Така общата цифра на присъе
динилите се към нас партизани от I Софийска бригада ста
на 25.

На 1 юли четата нападнала с. Гостун и обезоръжила хо
рата на властта, иззела от магазина много продукти и радио 
от един фашист.

На следния ден четата тръгнала за село Осеново. Водел 
я един горски. Но на пътя ги срещнал директорът на горско
то стопанство „Вищерица“, който бил познат на лесничея- 
партизанин Васил Серафимов, и казал, че в Осеново има мно
го полиция, защото очаквали, че и то ще бъде нападнато, как- 
то Гостун. Четата се върнала и нападнала горското стопанст
во „Вищерица“. Оттук партизаните взели 8 пушки, много 
одеяла и около 200 000 лева от касата на стопанството, за кои
то командирът на четата дал разписка. След това нападнала 
голямото дървообработващо предприятие „Вищерица“ и гор
ските стопанства „Побит камък“ и „Суфандере“.

На 7 юли друга чета от батальона, командувана от Алек
сандър Касиянов, съвместно с Неврокопския партизански 
отряд завладели село Корница, Неврокопско. Там били из
зети голямо количество продукти от лесничейството, кашка
вал от мандрата, повечето от който бил раздаден на населе
нието, и 360 000 лева от общинската каса. На организирания 
митинг говорил Иван Гулев. С партизаните тогава излезе 
лесничеят Димитър Сакарев, родом от с. Добринище.
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На 10 юли заедно със същите ние нападнахме мандрата в 
местността „Спано поле“ и иззехме голямо количество кашка
вал и масло, част от което беше пренесено с каракачански 
коне. На овчарите също беше дадено голямо количество ка
шкавал да го укрият, а малка част запалихме.

Следваха една след друга акциите и на Горноджумайския 
партизански отряд: завладяване на селата. Осеново на 8 май, 
Бистрица на 27 май, Бучино на 5 юни, Хърсово на 7 юни, 
на 17 юни Бистришката мандра и др. Най-значителни, с най- 
голям политически ефект бяха две акции: на 1 юли в с. Осе
ново, в което беше организиран митинг и наказани трима на
родни врагове, и на 8 юли срещу горския пункт, лесничей
ството и дъскорезниците в района на Славово — Добро по
ле в Рила. Тук бяха иззети и раздадени на работниците голе
ми количества хранителни продукти, опожарени двете дъско
резници и складираният дървен материал, предназначен за гер
манците, организиран митинг, на който говори Горчо 
(Божил Аргиров).

Връзка със Светиврачка и Петричка околия още не беше 
установена. Никола Рачев и Кръстю Стойчев бяха предимно 
към Предел и оттам нравеха усилия да създадат връзки на
татък. Иван 'Гричков с още един другар беше заминал да се 
срещне с Желю. Аз както и преди се занимавах пряко с Раз- 
ложкия и Неврокопския партизански отряд. Ходех (поня
кога и с Кръстю Стойчев) от батальон в батальон, от чета в 
чета в Пирин, Рила и Родопите, от село в село. Срещах се с 
другарите. Давах указания.

След акцията в с. Бабяк Кръстю Стойчев с Ранчо зами
наха за Предел, а останалите — за Банско. Намерихме 
батальона в местността „Перлеш“ в Пирин. Организирах снаб

дяването му, установих връзка с Неврокопския партизан
ски отряд и изпратих една чета за съвместна акция с него в 
с. Корница, като предварително назначих времето и място
то за среща в местността „Спано поле“ и с Михалко Проюв 
заминах в четата, която беше в Родопите.

Васил Серафимов изказа увереност, че може чрез село 
Плетена да се свърже с гръцките партизани. За целта му да
дох опитните партизани и познавачи на местността Михалко 
Проюв и Георги К. Дивизиев. Такава задача бях поставил
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и на ръководството на Неврокопския партизански отряд за 
организиране съвместни действия и взаимодействие с гръцки
те партизани. С тази чета се върнах в Пирин.

След това заминах за Пределския батальон.

Опит за унищожаване 
на жандармерията

Връзката с Желю и организирането на съвместни действия, 
чрез които ние се надявахме да се въоръжим, закъсняваше, 
а времето не чакаше.

Затова решихме да не чакаме повече, а да подмамим жан
дармерията, намираща се в Разлог, да я бием при изгодни 
за нас условия, след което да изпълним плана си за завладя
ване и задържане на Якоруда.

За целта направих следното предложение: „Основната част 
от Пределския и Банския батальон, усилени с двете леки 
картечници от Рилския батальон, да устроят засада на шо
сето Разлог — Симитли непосредствено над Пределския хан. 
Под моста на рекичката при Кутиова нива да се постави 
тенекия с взрив с електрически капсули, който да се въз- 
пламени чрез батерия от радиото в момента, когато първият 
камион стъпи на него. След това чрез стрелба и бомби да се 
унищожат и останалите.

Другарите Н. Рачев и К. Лагадинов бяха забелязали, че 
жандармерията с камиони минава често по шосето през Пре
дел и се връща. За да мине жандармерията и сега, решихме 
да се проведат акции в района на Предел, Градево и мина 
„Пирин“. А в деня на засадата (след акцията в мина „Пирин“) 
се предвиждаше демонстративно преминаване на група парти
зани през с. Градево за към горноджумайския район, та оти
вайки да преследва тях, жандармерията да попадне в на
шата засада.

След унищожаването на жандармерийското поделение и 
изземването на оръжието им участвувалите в засадата да се 
изнесат с бърз марш и заедно с Рилския батальон да завла
деят Якоруда, да организират позиции и да задържат селото 
колкото се може повече. Останалите чети от другите бата
льони да продължават действията си в своите райони.
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Този план беше напълно осъществим и възприет от дру
гарите. Взети бяха мерки за насочване на партизанските ба
тальони, изпратени бяха куриери, които да доведат двете 
картечници и пр., Йонко (Марин Стайков), Снежко (Христо 
Лалев) и аз през Баюви дупки заминахме за местността 
„Спано поле“, където бяхме уговорили среща с другарите от 
Банския батальон за извършване акция в мандрата.

Сняг
на 12 юли

На 11 юли сутринта, след като бяхме скрили докарания с 
коне кашкавал в каменните морени под Превалата и вър
нали каракачанските коне към Чаира, се изкачихме по ска
та на газейския хребет чак до езерцето под в. „Мангър“ — 
най-високото езеро в Пирин — и останахме да денуваме там. 
Оттук (билото на Газей) ние можехме да наблюдаваме място
то, където беше укрит кашкавалът, за да не би полиция чрез 
кучета да го открие по пресните ни следи.

Времето беше слънчево — нито едно облаче не се вижда
ше — и прежуряше, както във висока планина. И когато 
към 10—11 часа бяхме насядали край езерото и си приказ
вахме, не зная по какви причини си спомних, че през 1921 
или 1922 година след също такъв чуден, без нито едно об
лаче ден, сутринта на 13 юли в местността „Спано поле“ валя 
сняг. Разказах това на партизаните.

Всички изказаха учудването си и проявиха голям инте
рес към това природно явление, като ми зададоха въпроси. 
Само лесничеят Димитър Сакарев ми хвърли една такава ус
мивка, че все едно ми каза: „Разправяй ти това на простите, 
пред нас такива не минават.“ И аз като с нож пресякох раз
каза си и замълчах.

Към 16 часа откъм запад задуха хладен вятър и над 
Типиците се показа облак. Той бързо нарастваше. Стана 
ясно, че ще има буря. А ние хем бяхме в безлесната, висока
та част на планината, далече от бивака, където ни чакаха 
част от партизаните, хем натоварени много. Значи, трябваше 
да се побърза, да тръгнем по-рано.
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Но долу в Газейския циркус пасеше стадо овце. С цел 
да не видят цялата чета, двамата с Чобан Бойчо слязохме 
предварително да изгоним овчарите.

Ние казахме на овчаря веднага да се прибира надолу и 
да чака през нощта гости. Но овцете, почувствували влоша
ването на времето, бързо заслизаха към гората и без нашата 
заповед.

Четата се спусна в Газейския циркус и попъпли нагоре, 
за да излезе на „Каймакчал“. Вятърът вече така се беше уси
лил, че ни помагаше да се изкачваме, като ни блъскаше в гър
ба. А когато се изкачихме, той ни помагаше да тичаме по би
лото надолу.

Бяхме вече достигнали пояса на клека. Погледнахме през 
един скалист улей, който се спускаше много стръмно на из
ток, и видяхме долу пътеката. Ние бързо, но внимателно се 
заспускахме по него.

В този момент започнаха силни и непрекъснати гръмо
тевици, от които всичко наоколо се тресеше, и ливна проли
вен дъжд. Настъпи пълен мрак. До долния край на улея сля
зохме слепешката, но повече не можехме да направим нито 
крачка в непрогледната стена от дъжд. Бяхме вече мокри 
до кости,

Решихме да нощуваме тук. След като чрез повикване се 
проверихме дали всички благополучно са слезли, започнахме 
да палим огньове. На групи по двама опъвахме платнищата, 
за да направим сушина. След това всички изтърсиха от рани
ците си борината, която всеки партизанин беше задължен да 
носи заедно с неприкосновения си запас храна. Събрахме 
сухия клек, който преспата през пролетта беше смъкнала по 
улея, и напалихме голям огън. След това насякохме и зелен 
клек.

Дъждът стана по-тих, а камарата дърва стана много голя
ма, та капките се изпаряваха и не можеха да загасят буйно 
разгорелия се огън.

Разделени на групи по четирима, партизаните последова
телно се сушеха, като двама държаха платнището така, че 
да образуват сушина, а другите двама отдолу, голи като от 
майка родени, сушеха дрехите си. След това те се накачол- 
ваха със своите платнища и поемаха платнището, за да се 
изсушат пък другите двама.

Използувайки светлината на огъня, ние начупихме и по- 
тънки клекови клони. С тях си направихме легла, за да не
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лягаме направо на земята и камъните, завихме се кой както 
можеше и заспахме.

На съмване, като се събудих, почувствувах, че ми е топло, 
че не зъзна какго друг път. Отхвърлих платнището и какво 
да видя. Ние бяхме затрупани с повече от една педя сняг.

— Ставайте — извиках аз, — вече е светло.
Всички станаха и видяха, че сме нощували на 30 метра 

от пътеката, която много бързо можеше да ни отведе под 
мурите.

Промъквайки се под надвисналия над тясната пътека 
клек, ние отново се измокрихме, защото снегът продължа
ваше да вали, а и задържалият се по клека сняг се изтърсва
ше по нас.

Надолу снегът все повече се превръщаше в лапавица и 
бързо се топеше. Но все пак той беше побелил поляните в 
Перлеш, където ни чакаха другарите и бяха напалили под 
мурите големи огньове.

Спрях при един от огньовете, където бяха другарите Гри
гор Марков и други от Неврокопския партизански отряд. 
Дадох им указания за по-нататъшни действия и уточнихме 
следващите връзки. В това време чух как на съседния огън 
Димитър Сакарев каза: „Ей вчера, когато бай Георги раз
казваше, че на 13 юли го е валял сняг, аз не вярвах. На ти 
сега на 12 юли, за да повярваме.“ Автоматически простих на 
Сакарев за обидната му усмивка и въобще не му споменах 
за това.

Заминавайки за Предел, взех със себе си другарите 
Александър Касиянов, брат си Иван и други. На първите 
двама показах мястото на засадата и ги накарах да го обхо
дят всеки поотделно, да залегнат и така да разположат оръ
жията, че да не остане нито един метър непрострелвано място 
и, от друга страна, да не се самоизбием.

Те изпълниха много добре тази задача и ми представиха 
подробни схеми на засадата с предложения кой къде да за
еме.

Ние вече бяхме готови за действие. Чакахме само да 
дойдат и картечарите.

В същото време много от нашите близки, които бяха ин
тернирани в Петричко, се бяха върнали. Допускахме, че след 
нашите действия фашистката власт може да разстреля тях. 
Затова щабът реши да разпратим другарите да изведат своите 
близки и някои от най-застрашените другари. Тогава изля
зоха партизани от Разлог Атанас Лагадинов, дъщеря му
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Елена и др. От Банско — баща ми Георги Радонов, майка 
ми Райна Радонова и сестра ми Тодорка, дядо Лазар Смедар- 
чин, Димитър Лалев, Дана Скабрина и др. Другарките Еле
на Лешкова и Миланка Касиянова и други излязоха малко 
по-късно.

След като посрещнахме родителите си, отидох заедно с 
тях на партизанския лагер „Атлантик вал“. След това взех 
една чета — общо 23 човека, — която да участвува в 
засадата, и заминахме за Предел.

Ние вече бяхме задействували целия план и на 21 сре
щу 22 юли заехме засадата. Жандармерията била пръсна
та по изпълнение на някои задачи. Тя получила съобщение 
за придвижилата се през Градево група партизани и събра
ла силите си. Но когато била натоварена на камиони и пър
вият камион вече бил тръгнал от Разлог, тя получила ново 
съобщение, че партизаните са нападнали Якоруда. Затова, 
допускайки, че действията в с. Градево са само провокация, 
жандармерията била върната в Разлог.

Това било към 17—18 часа. Но тъй като телефонната връз
ка с Якоруда била повредена, фашистката власт дълго уму
вала кое е провокация за отвличане на вниманието й и кое 
е истинското нападение и не предприемала нищо. Чак вечер
та жандармерията заминала с камионите за Якоруда.

Ние стояхме на засадата до вечерта, когато чрез разу
знаването получихме сведение, че партизани са нападнали 
Якоруда и жандармерията е заминала нататък. Това е бил 
един батальон от партизанската бригада „Чавдар“ с командир 
Стефан Халачев, който се бил прехвърлил през Рила. Пар
тизаните завладяват селото, като при завързалата се при га
рата престрелка с войнишкия пост (5 човека) убиват подофи
цера и раняват двама войници. Но тук загива и един парти
занин.

Оценявайки в ръководството създалото се положение, 
ние се питахме: „Какво става с нас? В какво ние грешим? 
Защо е това — неудача след неудача?“

Идването на Асен Чаракчиев ни донесе толкова радост, 
но на връщане той беше арестуван и не само не получихме 
оръжие, но и не можахме да се свържем с центъра; въоръ
жаването ни чрез войниците от 39 пп не успя; с I Софий
ска партизанска бригада, която беше голяма сила, не се 
свързахме.

А сега? Как така се случи точно днеска, точно в този 
час? За организацията на тази акция ние изгубихме толкова

525



време и толкова много разчитахме на нея! Дали и усилията 
ни да се свържем с Желю няма да излязат напразни?

Но накрая, след като всеки изплю горчилката си, недо
волството си от случилото се, както се полага на ръководите
ли, започнахме да обмисляме плана за бъдещата дейност.

Още на другата вечер четите си заминаха по места.
Започнаха отново акциите на трите батальона в Раз- 

ложко.
В долината на река Струма и специално Светиврачко 

имаше много благодатни обекти за действия — разпръснати 
малки войскови поделения, които охраняваха трудовашки и 
пленнически групи, работещи на различни обекти; черните 
роти включително до Демирхисарско голяма част от кои
то можеха да се присъединят към нас; отделни малки групи 
германци; важна артерия — ж. п. линия и шосе, свързващо 
София със Солун.

Затова замисълът на областния комитет и щаба на зона
та беше да изпрати в Светиврачка околия част от Разложкия 
партизански отряд, който заедно със Светиврачкия парти
зански отряд и съгласувано с действията на Горноджумайския 
и Петричкия партизански отряд да започне непрекъснати 
акции по цялата долина на р. Струма. Затова беше нужно 
да се свържем с тях, да предупредим за изпращането на раз- 
ложки партизани, да им поставим задачи и да организира
ме по-нататъшните си връзки.

С цел да установи връзка със светиврачките другари, 
областният комитет на партията изпрати партизаните Мин
ко Попов и Марин Стайков. Минко Попов познаваше доста 
другари, с които е бил в затвора, и специално Йордан Ри- 
зов и Галчо Василев от гара Пирин. А Марин Стайков позна
ваше вече дядо Кимо от Влахи — овчар, който беше със 
стадото си под връх „Елтепе“ , чрез когото те можеха да се 
свържат.

Дядо Кимо изпълни задачата си и на 2 август на връх 
„Долна баба“ над с. Влахи дошъл на среща другарят Галчо Ва
силев. Така беше установена връзка и с другарите от Свети
врачка околия.
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Нова тежка 
загуба

В Разложка околия и по-специално в землището на град Раз
лог се подвизаваше една контрачета начело с изпечения фа
шист подполковник Манов от гр. Разлог. Преоблечени в пар
тизански дрехи, включително и такива от заловени и избити 
партизани от I Софийска бригада, необръснати и неизмити, 
за да изглеждат по-измъчени и гладни, те ходели при овча
рите, говорели уж по трънски и се представяли за откъсна
ли се партизани, които търсят връзка с местните отряди.

Така успели да измамят доброто ятаче на партизаните 
от Пределския батальон овчарчето Иван Рачев от гр. Раз
лог. Те се представили, че са толкова изтощени, че дори не 
могат да ходят.

Овчарчето се разтичало, намерило партизаните и им съ
общило това. Водими от желанието да помогнат на тези 
другари, Костадин и Асен Лагадинови заедно с Ранчо от I 
Софийска бригада и овчарчето веднага отишли в местност
та „Бетоловото“ да се срещнат с уж откъсналите се партизани.

Контрачетниците заели предварително удобна позиция. 
Когато другарите пристигнали, показал се само един и им 
махал с ръка да отидат към тях.

— Излезте бе, другари. Не се бойте — казал им Асен 
Лагадинов и оставяйки пушката си, се изправил.

- Навярно разбрали, че другите двама партизани няма да 
се покажат, докато не станат и те, контрачетниците дали 
залп и убили Асен Лагадинов. Костадин Лагадинов и Ранчо, 
макар също обстреляни, се изтеглили невредими.

Фашистките изверги отрязали главата на Асен и обвита 
във вестник, я отнесли в жандармерията в Разлог, където 
над нея устроили веселия и пиянски оргии.

Така на 5 август, само малко повече от един месец преди 
победата, загина чудесният ремсов и партиен деятел и смел 
партизанин Асен Лагадинов (Димчо).

Овчарчето Иван Рачев е било арестувано и след жестоки 
мъчения в продължение на три дни, за да изкаже и някои 
други ятаци, на 8 август било разстреляно близо до Пре
дел.
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Смелчак

17-годишният младеж Лазар Скачкин от Банско беше овчар
че и добър ятак на партизаните. В обстановка на пълна бло
када, когато и овцете бяха прибрани в Банско, през месец 
юни 1944 година той издоява овцете в къщи и подсирва си
рене. След това взема и от други ятаци хляб, храни и вестни
ци и заедно със сиренето ги натоварва на магарето и посред 
бял ден, когато врагът е най-малко бдителен, решил да го 
изкара навън и да отиде при партизаните.

Той живееше на края на Банско. Погледнал отначало през 
портата и като видял, че няма пост, бързо изкарал магарен
цето.

Но в това време отгоре идвал патрул от трима местни 
въоръжени фашисти. Те го арестували. Хванали и магарето 
и ги повели. Единният водел магарето, а другите двама — 
единият отпред, а другият отзад — водели овчарчето Лазар 
Скачкин.

По пътя момчето си помислило как в жандармерията ще 
го бият, за да прави разкрития, и накрая ще го разстрелят, 
както разложките ятаци, и решило да избяга.

Когато стигнали до черквата, Лазар свил юмрук, обър
нал се и цапнал задния по носа така, че да му заиграят ис
кри в очите. След това ритнал предния по чатала, скочил 
вдясно и по тясната крива Велянова улица избягал при пар
тизаните.

За тази му дръзка проява му беше дадено партизанско 
име Смелчак. В отряда го въоръжиха с една стара руска 
трилинейна пушка с четири патрона.

На 8 август четата под командуването на Чавдар и Слав
чо Трайков извършва снабдителна акция в местността „Ло- 
шин“ на шосето за Неврокоп.

Още през деня партизаните спрели и отбили по черния 
път покрай реката, идваща откъм обидимското манастирче, 
5—6 коли, натоварени с различни продукти за 39 пп, и ги 
държали там до вечерта. След това командирът поставил за
сади на шосето от двете страни на Лошин, които да не до
пуснат хора да видят къде се стоварват продуктите. Парти
заните поели колите и ги откарали назад по шосето към ба
зата-землянка.
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В засадата на моста на Лошин откъм Неврокоп били 
оставени Велко (Борис Велинов), Тодор Желязков, Иван и 
Слави Костов — последните двама от I Софийска брига
да. Те спирали идващите коли.

Стоварването вече почти било приключено и Смелчак вър
нал първата кола по шосето надолу.

В това време отдолу блеснали фарове, Борис Велинов 
(Велко) излязъл на шосето и заповядал на шофьора да спре. 
Шофьорът Костадин Сиридженов Хаджиев от с. Добринище 
спрял и угасил фаровете. Тогава Велко видял на лунната свет
лина, че в кабината има офицер, който се опитвал да извади 
пистолета си. С пушката си той го респектирал и заставил 
да остави пистолета и да слезе от колата. За да избегне нака
занието, офицерът излъгал, че е от 39 пи и жената, която би
ла с него в кабината, му е годеница.

Шофьорът предупредил, че след него идва още един ка
мион, в който има и над 10—12 войници-жандармернсти. Фа
ровете му вече блеснали по отсрещния хълм. Тогава Велко 
бързо предал пленения офицер на по-възрастния партизанин 
Слави Костов, за да го пази, и двамата със Смелчак, който 
току-що бил пристигнал, побързали да заемат местата си: 
Велко до спрения камион на шосето, а Смелчак в мал
ката царевична вдясно. Тук шосето имаше около 1 метър 
насип.

Камионът пристигнал и спрял зад другия.
— Оставете оръжието и слизайте! Предавайте се! из

викал Велко.
Не знаейки обстановката, жандармеристите почнали да 

слизат и някои вече били на шосето. Но плененият офицер 
се възползувал от недостатъчната строгост, с която е бил дър
жан, бутнал Слави Костов в реката, побягнал и извикал: 
„Стреляйте! Малко са.“

Жандармеристите започнали да стрелят — някои крией
ки се зад колата, а някои направо отгоре. Стреляли и младе
жите. Някой от жандармеристите хвърлил бомба към Смел
чак. Тя го надхвърлила. От взривната вълна той паднал, но 
не изгубил съзнание.

— И бо-о-мби ке ми фърлете. Вашата. . . Стойте! — за
еквайки, извикал разядосаният Смелчак, гръмнал към тях и 
изскочил на шосето.

Жандармеристите побягнали по шосето. Смелчак ги гонил 
със „Стойте, стойте“ почти до завоя и залегнал в канавката.

Работата на четата привършвала. Чувайки стрелбата,
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командирът изпратил още партизани да усилят позицията и 
след това се изтеглили към Пирин. След себе си уж случай
но разсипали брашно, за да имитират изнасянето му. До сут
ринта свили обратно, преминали река Места и отишли от
към Родопите, за да наблюдават да не би полицията и жан
дармерията през деня да открият склада.

Плененият офицер избягал и се укрил. Но се откъснал 
и Слави Костов и всички опити на другарите да го намерят 
през нощта били безуспешни . (Следващите дни той отивал 
при горски работници и овчари и съвсем случайно попаднал 
в местността „Валявица“, където часовият от партизанския 
лагер „Орлово гнездо“ го видял и го прибрал.)

Заварих тази чета в Родопите в местността „Ковачеви 
дерета“ в момента, когато правеха разбор на проведената ак
ция. Както беше редно у нас тогава, тук не се премълчаваха 
слабостите на никого. Порицани бяха Слави Костов (макар 
да отсъствуваше) и войникът Ванчо, които избягали и ос
тавили другарите си сами да се бият. Критикуван беше и Вел
ко, който отначало макар и да прояви дързост, голям герои
зъм и съобразителност, след това също се беше откъснал от 
четата за 5—6 часа.

Смелчак седеше както обикновено мълчалив, с ниско на
хлупен каскет.

— Дигни го де! — перна му каскета един партизанин.
Тогава видях, че един куршум беше оставил червена

браздичка по кожата отгоре на главата му, а на около 2 см 
встрани друг беше само остригал косата му до самата кожа.

Не можейки да скрия възторга си от факта, че двамата 
младежи и особено Смелчак са проявили такава висока съз
нателност и героизъм и с риск на живота си са изпълнили 
поставената им задача, казах:

— Щом като двама младежи само с пушки с по няколко 
патрона могат да спрат, а след това и да гонят цял камион 
с жандармеристи, какво правим тук! Дайте да отидем да взе
мем властта!

Вземайки думите ми за упрек, за обвинение в безразсъд- 
ство, в авантюризъм, Смелчак започна да се оправдава:

— Ча-а-вдар така рече. Да не пущате ни-и-кой да дойде 
нагоре, когато постави задача на поста.

Макар че Смелчак не е бил от състава на поста, се вклю
чил в бой. Така той потвърди псевдонима си.

Такива бяха нашите младежи. Проявяваха инициатива.
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Подготовка за нападение 
срещу германците в долината 
на река Рилска

След много усилия Иван Тричков беше успял да отиде при Желю. 
Желю, който отдавна възнамерявал да нападне германските 
гарнизончета и ловно-охранителните роти в долината на р. Рил
ска, с радост приел нашето предложение за съвместни дей
ствия. Заедно с Иван Тричков, на когото беше подарил и един 
автомат, той изпрати зам.-политкомисаря на партизанския от
ряд „Коста Петров“ Димитър Тимошкин и най-младия пар
тизанин Гуди да организират идването и посрещането ни в 
неговия отряд. Тимошкин предаде предложението на Желю да 
извършим съвместно нападение на територията на техния от
ряд, а също така готовността му да нападнем друг обект по 
наше усмотрение.

Това беше голяма радост за нас. Най-после като съеди
ним силите си, ние ще направим едно по-сериозно нападение 
и чрез него ще се въоръжим добре за други битки.

Членовете на областния комитет на БКП и щаба на IV зо
на, които бяхме там — Никола Рачев, Кръстю Стойчев, Иван 
Тричков и аз, — се събрахме и след непродължително обсъж
дане решихме:

1. Приемаме предложението на Желю.
2. За съвместни действия с Дупнишкия партизански от

ряд да отидат три чети от Разложко (от всеки батальон по една) 
и целият Горноджумайски партизански отряд.

С четите от Разложкия партизански отряд да заминат всич
ки партизани от I Софийска бригада, защото те имаха ав- 
томатно оръжие, а и за да им дадем възможност да си оти
дат отново в бригадата.

3. Пределският батальон с командир Костадин Лагадинов 
и политкомисар Спас Тантилов, без тези, които заминават за 
Рила, и без старците, да премине оттатък Пирина, в долината 
на река Струма и извършвайки акции по селата, да се свърже 
със Светиврачкия партизански отряд и да организира съвмест
ни действия с него.

4. Оставащите на местата си чети да продължат, даже да 
усилят своята дейност в различните краища на околията, за да 
не се почувствува отсъствието на голяма част от отряда и да по
емат новоизлезлите партизани. Връзката с тях да не се прекъсва.



5. Ние четиримата се разпределяме така: Ив. Тричковда 
замине веднага да вземе една чета от Рилския батальон, аз да 
взема една чета от Банския батальон, а Н. Рачев иКръстю 
Стойчев — да заминат с четата от Пределския батальон. Гор- 
ноджумайският пртизански отряд да замине самостоятелно.

Взех със себе си Орлю (Бакъшов от Белица) и заминах за 
Орлово гнездо. Освен старите и болните тук имаше и неголяма 
група боеспособни партизани. Разбира се, всичките не можех 
и не биваше да взема, още повече като се имаха пред вид и мест
ните задачи. Но като разбраха, че отиваме някъде на голяма 
акция, повечето от тях изявиха желание да дойдат с мене.

Дори и сестричето ми Тодорка — 14-годишно момиче — 
започна също да се стяга и не искаше и да чуе, че не бива да 
дойде с нас.

След като бях дал всички необходими указания на полит- 
комисаря на батальона Иван Радонов (Льотчик), когото оста
вих за командир, защото Александър Касиянов идваше с нас, 
нарочно и пред Тодорка поставих задача: на следва
щия ден да вземат взрив, капсули и батерията от радиото и 
да отидат в Лошин да устроят засада на жандармерията.

Тодорка беше поласкана от това, че им се възлага такава 
голяма задача. Повече тя не постави въпрос да дойде с нас. 
Напротив, в изблик на радост тя се хвърли да прегръща мама 
с думите: „Мамо, ще се върна с картечница.“

Изпратени най-сърдечно от оставащите, ние заминахме 
за Родопите. Чувствувах, че мнозина ни завиждат. Но едва 
стигнали в местността „Дъбовец“, Александър Касиянов се 
разболя. Затова ние го оставихме, като му дадохме и доста
тъчно храна, за да може полека-лека да се върне обратно.

Веднага намерихме другарите в местността „Ковачеви де
рета“. Най-напред определих хората, които влизат в заминава
щата чета, и поставих задачи на останалите. На място оста
ваха предимно елешничани. От тях по желание дойдоха с нас 
другарите Нако (Васил Попов), Пенко Тихов и Радул (Атанас 
Тасков).

За осигуряване и двете чети с храна вечерта (11 август) 
в Елешница слязоха голяма група местни партизани и донесо
ха към 200 килограма хляб и сланина, събрани от много хора.

Къде ние отивахме, никому не бях казал. Но и едните, и 
другите чувствуваха, че се готви нещо сериозно. Затова ко- 
гато построих заминаващите и оставащата чета, за да се из
пратят, това стана много сърдечно.

Заминаващата чета отново влезе в с. Елешница в къщата
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на кръчмаря Васил Неделчев и му взехме около 20 кг хляб и 
всичката — около 50 кг — сланина, с което се запасихме 
предостатъчно. След това бързо преминахме през махала Кра
ище, през градините южно и западно от с. Белица, предену- 
вахме на буковата гора в долния край на Равенския хребет и 
на другия ден на разсъмване попъплихме по стръмната пътека, 
извеждаща на превала при хижа „Македония“.

— Аф, аф, аф — имитирах ловджийско куче аз.
— Наа, на, на, наа — обади се отгоре Тимошкин.
Дали стока създадохме впечатление в събудилия се вече

говедар в местността „Динков дол“ , че сме контрабандисти лов
ци на диви кози, не знам, но тая парола бяхме определили, 
изхождайки и от това съображение.

Деня прекарахме в един клек и наблюдавахме към Царев 
връх и превала вдясно от него, където трябваше да минем ве
черта и където през деня имаше полиция и войска, които из
стреляха и десетина мини.

Тук си починахме добре. А Тимошкин се оказа и добър пе
вец, та до вечерта всички научихме да пеем песента „Смело, 
другари, в борбата“ на два гласа на руски и български език.

Вечерта още на пътеката по билото ни срещнаха Моис Ав
рамов и още един партизанин и ни поведоха през високопла
нинското пасбище към лагера на Дупнишкия партизански от
ряд. Но щом се заспускахме по наклоненото на север плато, 
видяхме, че в ниското, по посока на нашето движение, на едно 
мйСто блещука огън. „Полиция е“ помислихме си ние и развър
нах четата да ги заградим и унищожим. Наближавайки, ние 
видяхме около огъня два човешки силуета. С Тимошкин тръг
нахме внимателно право към тях и чак когато стигнахме на 
десетина метра, един млад висок момък съвсем спокойно се из
върна към нас.

— Хей, Деяне, защо правиш така, бе? Защо палиш 
огън? Тук цял ден имаше полиция и войска — каза Тимош
кин.

— Тя сиеотишла. Па ако не запаля огън, няма да ме ви
дите — съвсем спокойно отговори той.

Оказа се, че и той е бил изпратен от Желю да ни посрещне 
и води на новото място, където поради днешната стрелба се 
беше преместил отрядът, което Моис не знаеше, защото беше 
излязъл по-рано.

Срещата ни с другарите от Дупнишкия партизански от
ряд „Коста Петров“ беше много сърдечна. Тук бяха дошли вече
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някои от нашите отряди. Тук беше и една група партизани, 
останали от I Софийска бригада, която се беше свързала от
ново с партизанския отряд „Коста Петров“ и беше останала в 
него. Тук за пръв път видях и новите партизани от Горноджу- 
майския партизански отряд и изведените от тях през есента на 
1943 година другари — политзатворници от лагера при ми
на „Пирин“ в с. Брежани.

Така към 15 август тук ние се събрахме три чети от Раз- 
ложкия партизански отряд, Горноджумайския партизански 
отряд, Дупнишкия партизански отряд — общо около 250 души. 
Тук след няколко дни беше доведен и избягалият от плен чер- 
веноармеец Вася Рязанцев.

Както си беше редът у нас, четата, която доведох, остави 
в раниците си само заповядания неприкосновен запас, а всичко 
друго — хляб, сланина и кашкавал — постави на едно плат
нище. От донесеното всички направихме една солидна закуска 
с по около 250 г хляб и 50 г сланина, за което ни беше изказана 
благодарност. Оттук нататък грижите по изхранването на пар
тизаните поеха другарите от отряд „Коста Петров“.

На този бивак и на следващия, „Голяма Ломница“ под Му- 
сьов връх, се извърши голяма политическа и организаторска 
работа.

1. Обектът за нападение беше предварително избран от 
Желю и в значителна степен разузнат: ловно-охранителната 
рота и отделен дърварски взвод в Пчелино — поделение на 
манастира; германците в Кочеринската станция; ловно-охра
нителната рота в с. Пастра и германците и охранителният взвод 
в Жабокрек — всички разположени в долината на река Рил
ска на протежение около 15—18 км. Без всякакви разговори 
ние приехме предложението на Желю. Тук съвместно детайл
но обсъдихме всичко, планирахме нападението, определихме 
командирите, които ще ръководят действията, и им възложих
ме вече лично да доразузнаят обектите си и да уточнят плано
вете си за действие.

Всичко това се вършеше в пълна тайна до последния мо
мент. Даже и в деня на нападението партизаните узнаха само 
обекта на своето нападение.

2. Създадохме организационно Рило-Пиринския партизан
ски отряд, когото нарекохме летящ отряд (защото не се свърз
ваше с територията на който и да е от съществуващите отряди), 
с основна задача да напада по-големи обекти и главно да громи 
германските войскови поделения, разположени по долината 
на река Струма.
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3. Създадохме обединена Рило-Пиринска въстаническа зо
на. без да имаме право за това, защото това е функция на Глав
ния щаб на НОВА. (Поради бързо развиващите се събития, тя 
не можа да се утвърди.)

Изхождайки от по-голямата подготовка на Йонко Панов, 
Желю предложи той да стане командир на зоната и обедине
ния партизански отряд. Ние останалите също не бяхме против 
това. А аз лично считах, че той е член на ЦК и предложението 
на Желю отчита и това обстоятелство. Но Йонко Панов отказа 
и на свой ред настоя такъв да стане Желю. Ние приехме това 
предложение.

4. Проведени бяха партийни, комсомолски и отрядни съб
рания, на които наред с решаването на всички останали въп
роси отново излязохме с отношение към правителството на 
Багрянов и опита му да измами българския народ. Решихме 
нашето настъпление да бъде отговор на неговия опит да спаси 
властта на продажната българска буржоазия. Написани бяха 
позиви до населението, а също и до войниците и офицерите да 
не се бият срещу нас, а да слеят силите си с нашите за борба 
против германските окупатори и българската царско-фашистка 
власт.

Проведохме общо отрядно събрание, на което партизаните 
изразиха своето желание по-скоро да встъпят в бой с врага. 
А на 23 август — утро в памет на загиналите другари с под
ходяща програма.

Нападението беше насрочено на 24 август в 18 часа. В него 
участвуваха всички присъствуващи партизани независимо от 
това, влизат ли в състава на Рило-Пиринския партизански 
отряд или не, сведени в четири сборни чети.

{Рилски
манастир

кЬчвринско ст.

метох
пчелина

Кел а та

Дясното крило — една сборна чета от около 60 души — 
имаше задача да овладее Пчелино, като по възможност плени 
войниците от ловно-охранителната рота, да овладее гарата и
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другите постройки на Кулата, да устрои засади — едната на 
Патерицата и другата над гарата и да не допусне да дойде 
войска и полиция откъм Рилския манастир.

В центъра младежката чета имаше задача да унищожи гер
манците в Кочеринската станция.

Лявото крило имаше задача с една чета да овладее с. Паст- 
ра, като по възможност плени войниците от ловната рота, а с 
друга чета да унищожи германците в Жабокрек и устрои за
сада с цел да не допусне идването на войска откъм с. Рила.

Нощ пред боя
(28. 8. 1944 г., записано на светлината 
на електрическо фенерче)

Командата бе къса и категорична: „Всички да лягат да спят!“ 
Стихнаха песните на Варя и Райко. Нако разтури „мечката“ 
си, с която веселеше всички. Огньовете загаснаха.

Но сънят не идва. Оживлението сред партизаните е 
много голямо и макар вече на отделни групи в леглата,, на
правени за по една десетка, се чува тих, но възбуден разго
вор. Младежите говорят за утрешния бой.

Легнал на гръб на около 20 крачки от младежката чета, аз 
се вглеждам в дълбокото синьо небе и чудесния нощен рилски 
пейзаж. Но дивната нощна картина отстъпва мястото си на 
въображаемата картина на утрешния бой. ч

Виждам буйната рилска река с ж. п. моста над нея, прибяг
ващите по моста партизани от 1 Софийска партизанска бри
гада, стрелбата на вражата картечница и чаткането на куршу
мите по релсите, как някои от партизаните падат, как реката 
ги обгръща в бяла пяна, като горкиевския сокол, и ги отнася 
надолу. „Ах гадове! Вие ще видите утре какво значи партизан
ско нападение. Нашият щурм ще бъде неотразим. Нашето от
мъщение за кръвта на загиналите другари ще бъде страшно.“ 

Виждам нападащите като разярен пчелен рояк партизани, 
валящи се вражески трупове, дигнати за предаване ръце на 
жалки фашистки убийци.

Радостта ми, че утре нашият отряд ще встъпи в бой, ще 
извърши нападение, от което ще потреперят не само нападна
тите, но и всички фашистки гадове, е голяма. Вярата ми в по
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бедата е непоколебима. Но това е бой. Колко ли и кои ли от 
тези весело пеещи и възбудено шушукащи младежи утре, след 
боя, няма да са в нашия строй.

Мислите ми отскачат в Пирин, при моите близки. Льотчик 
изпъшка, когато го оставих за командир на оставащата част 
от батальона, и сега ме гледа с укор, че не му дадох възможност 
да участвува в този бой. Прости ми, братко! Текьо, застанал 
малко разкрачен, с присъщата му непоколебимост оценява 
нашето решение и като че ли говори: „Добре, момчета. Гледай
те само да не се стъписа някой!“ С разтревожено лице майка ми 
като че ли повтаря своята майчина клетва от преди 13 години: 
„Няма да ти простя майчиното мляко, с което съм те кърмила, 
ако ти трепне ръката. . .“ Не бой се, майко. Колебанието ми 
е чуждо. Няма да ви посрамя. Утре ще атакувам със същата 
дързост, както текьо атакува турския конак в Банско през 1912 
година; ще вляза заедно с щурмовата група в казармата, за 
да се бия лично и да ръководя боя вътре. Изучил съм всичко 
в най-големи подробности, предвидил съм всичко и успехът 
ни е сигурен.

— Ма-а-ма. В бою завтра я буду нервьш — изпъшка Вася. 
И той се кълне пред своята майка. И той търси нея.

Колко ли мили образи топлят сърцата на партизаните пред
боя?

Дежурният мина по четите и тихо предупреди да спрат 
всякакви шушукания. Лагерът стихна окончателно, чуваше се 
само тайнственият шепот на гората. Но ще заспят ли парти
заните и особено младежите и кога? Това не е от страх, а от 
увереността в победата.

Нападението

Сутринта на 24 август командирите свериха часовниците си и 
четите съгласно плана потеглиха към своите обекти. Те си по
желаха един на друг успех с бодри партизански песни. Про
пускайки клоните, ние с Желю дълго се вслушвахме в песента 
на младежката чета „Иаш’те редове безбройни Димитров ще 
поведе. . .“ След това стиснахме ръцете си и догонихме четите.

С Рачев бяхме с четата, която нападна Пчелино, и я коман- 
дувах непосредствено. Заедно с Бойчо Падалски бях разузнал
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обекта лично, срещах се и с един войник — наш другар — и 
уточних в най-големи подробности всички въпроси; коя врата 
накъде се отваря; кой в коя ръка трябва да държи автомата си, 
за да отвори вратата; изучил бях охраната и режима на войни
ците (Пчелино се охраняваше от три поста); къде, кога ра
боти и как се връща дърварският взвод и пр.

Планът за нападение беше в два варианта. Първи вариант. 
Още през деня към 17.00 часа да заловим дърварския взвод 
на мястото на работата, да се преоблечем с войнишки дрехи 
и нарамили брадви и джаги, с маршировка да влезем в двора 
на казармата. След това определените тройки от щурмовата 
група да се спуснат към войнишките помещения и канцеларията 
на командира, да застанат с автоматите си пред пирамидите, 
да заставят войниците да вдигнат ръце и да легнат по очи. Вед
нага след това влизат и другите и изземват оръжието. Опре
делените три групи обезоръжават тримата часови, а двете кар
течни отделения заминават да организират засади съответно 
на Кулата и на Патерицата1. В същото време се овладяват 
и останалите здания — лесничейството и др.

Но ние не успяхме да заловим дърварския взвод, защото 
през деня заваля краткотраен дъжд и той си беше отишъл. За
това ние излязохме срещу Пчелино точно над ж. п. моста, 
по който ще минем. Оттук се виждаха двата поста — единият 
на хребетчето вляво, вторият в ската отсреща. Другият беше 
на входа откъм шосето. Часовите се бяха накачулили с плат
нищата си. Оттук уточних следния план за действие — втори 
вариант.

Минавайки през моста, четата се изкачва направо по стръм
ното. Трите щурмови групи, командувани непосредствено от 
мен, незабавно прескачат оградата и влизат в двора. Две от 
тях с командир Бойчо Падалски влизат в двете войнишки по
мещения и застават при пирамидите с оръжие и заставят вой
ниците да вдигнат ръце, а третата с командир Димитър Пчелин- 
ски влиза в канцеларията на командира.

Едновременно с тях една десетка с командир Бойчо (Бо
рис Пендев) с лека картечница изтичва по шосето, пленява ча
совия на входа, след това овладява Кулата и заема отбрана 
с цел да не допусне да дойде войска и полиция откъм Рилския 
манастир. Друга десетка с командир бай Жоро (Георги Ата
насов) с една лека картечница да излезе непосредствено по хре-

1 Местност на правата пътека към манастира.
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V
бетчето западно от Пчелино, да обезоръжи часовия и в слу
чай на нужда да съдействува с огън на щурмовата група. С 
нея беше и резервът. С „ура“ отгоре той трябваше да съдей
ствува на щурмоваците. След завладяването на Пчелино де
сетката на бай Жоро бързо да излезе нагоре по пътеката за 
манастира и на Патерицата да организира засада. Остана
лата част, около 20 души, командувана от Н. Рачев, да влезе 
непосредствено след щурмовата група и да овладее останали
те здания на обекта.

Третият пост не можеше да попречи на влизането ни, за
това го оставихме да го обезвредим след това.

Този план разясних детайлно, обвързах действията на всич
ки групи по време и място, като това, което не се виждаше, 
чертаех с пръчка на земята.

В 17.50 часа четата премина реката по ж. п. моста и гру
пите стремително се насочиха към обектите си. В този момент 
мина влакчето, обстоятелство, което ни застави да се позакрием 
всеки на мястото, което беше достигнал. Но устремът на пар
тизаните беше толкова голям, че точно в 18.00 часа ние — пър
вата десетка — бяхме прескочили оградата и с пълна изне
нада се втурнахме във войнишките помещения. Партизаните 
застанаха пред пирамидите с оръжието и на входовете. Нито 
един от войниците не се опита дори да си вземе оръжието. Те 

> бяха заставени да вдигнат ръце, да излязат и да налягат по
очи на двора. Определените групи заловиха двамата часови, 
без те да успеят да дадат нито един изстрел, а третият успя да 
даде изстрел едва когато вече и втората група с „ура“ влезе в 
двора, но и той веднага бе заловен.

В този момент откъм Рилския манастир идвал с колата си 
командирът на 7-а Рилска дивизионна област, известният ор
ганизатор и вдъхновител на безчинствата на жандармерията в 
нашия край полковник Стаматов. Като забелязал, че парти
зани нападат часовия пред входа на казармата в Пчелино, 
той обърнал назад. Партизаните откриха огън по колата, но 
веднага го прекратиха, защото тя навлезе сред трудоваците, 
които работеха по шосето.

Определената група партизани грабна две леки картеч
ници „Брен“ и веднага изтича към Кулата. Заедно с първата 
десетка те овладяха гарата и заеха за отбрана северно от нея.

Към 18.30 часа ротата, която се намираше в манастира, 
настъпи към Кулата. Партизаните я изчакаха да наближи и 
с картечен огън над главите на бойното й охранение спряха 
ротата и плениха 8-те войници от бойното охранение.
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Ние чухме стрелбата и макар да бяхме уверени, че друга
рите ще удържат, решихме още да засилим позицията над Ку
лата. Между пленените картечници имаше и две немски „МГ“, 
които до този момент никой от партизаните не беше взел.

— Кой умее да действува с тези картечници? — попитах аз.
— Дайте ги — обадиха се Лазар и Воден от с. Белица, 

които като войници бяха изучавали тази картечница. Те граб
наха картечниците и се затичаха нагоре. След като изпратих с 
камион Тоце (Георги Цинцев) и още един партизанин за връзка 
с четата, която действуваше срещу кочеринската станция и 
получих сведения за хода на действията там, към 19.00 часа 
отидох на позицията. Изземването на имуществото, храните 
на ловно-охранителната рота, транспорта на лесничейството и 
манастирското стопанство ръководеше Никола Рачев. Парти
заните се преобличаха в нови войнишки дрехи.

Пленените войници от ротата, която настъпи откъм мана
стира, бяха обезоръжени и откарани в Пчелино. А един от 
тях върнахме обратно да съобщи на офицерите и войниците, 
че партизаните са завладели цялата долина на река Рилска и 
че ние се борим срещу германските окупатори. Манастира няма 
да нападаме. Но ако те ни нападнат втори път, ще стреляме 
на месо.

Обиколих цялата позиция. Опитните картечари бяха заели 
много добри позиции и цялата долина на река Манастирска 
се прострелваше с картечен огън. Никола Банков с една „Брен- 
ка“ беше се замаскирал в долния край на хребета „Бричи бор“, 
Воден и Лазар — в ниското от двете страни на реката, Бойчо 
беше на шосето до една фигура камъни. Останалите картечници 
и пушки само допълваха техния огън. Останах на шосето при 
картечницата от Бойчовото отделение.

След около половин час отново се появи една двойка вой
ници. Те се движеха много внимателно по десния бряг на ре
ката току под самия насип на шосето. Изчакахме ги да дойдат 
по-близо и ги пленихме. Те бяха родом от Струмишко. И два
мата, особено единият, по-младият войник, бяха много изпла
шени. Ние върнахме по-възрастния от тях, за да повтори на
шето предупреждение, като му казахме да съобщи това най- 
напред на войниците, а след това и на офицерите.

До стъмване никой вече не се мяркаше. Имайки пред вид, 
че позициите на нашите картечници са вече известни на про
тивника и той може да използува тъмнината, за да се добли
жи до тях и ги унищожи, ние ги преместихме на около 50—60 
метра напред в ниското. И наистина към 22 часа едно отделе
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ние, командувано от подофицер на свръхсрочна служба, из
ползувайки завоите и скалите в изкопа на шосето, се прибли
жи до нас. На това място ние вече имахме две картечници от 
двете страни на шосето.

Изчакахме ги да доближат на около 10—12 крачки и им 
извикахме да се предадат. Подофицерът, който вървеше на
пред, даде изстрел и залегна. Тогава заговориха нашите кар
течници вече „на месо“ и на пътя паднаха трима войници, а 
подофицерът беше пленен.

Партизаните останаха на тези си позиции чак до сутринта, 
докато целият отряд се изтегли, но никой вече не посмя да 
дойде.

Един от най-сериозните обекти за завладяване беше ко- 
черинската почивна станция. В нея по разузнавателни данни 
имаше 25 германски офицери, някакъв щаб, много оръжие, 
боеприпаси, взривни материали и бензин. Този обект беше да
ден на младежката чета с командир Велко (Лазар Лазов), ко
мисар Станой (Славчо Георгиев), зам.-командир Чавдар (Хрис
то Радонов) и 26 бойци. Това беше награда за дисциплинира
ността и боеспособността на четата. С тази чета действуваха 
избягалият от немски лагер червеноармеец Вася Рязанцев и 
Иван Тричков като представител на щаба.

Кочеринската почивна станция беше солидно двуетажно 
здание, намиращо се от дясната страна на река Рилска, неда
лече от с. Пастра. Под двора на станцията минаваше надземен 
железобетонен канал за електростанциите, разположени по до
лината на реката. На отделни места височината на канала беше 
2—3 метра над земята и представляваше сериозно препятствие 
за преодоляване. Гората около зданието на около 50—100 мет
ра беше изсечена от германците, вероятно с цел да си подобрят 
условията за наблюдение и отбрана.

Планът на четата беше следният. Формират се две щурмо
ви групи. Първата група — Велко, Чавдар, Станой и Деян 
(Йордан Чочов) — да се вмъкне внезапно в зданието и да уни
щожи намиращите се вътре германци. Втората щурмова група 
в състав Елена Чочова, Темишвар (Владимир Стоянов), Вълчо 
(Илия Величков) и Борис да се движи на около 500 м зад пър
вата и минавайки под бетонния канал източно от станцията, 
да съдействува на първата група. Картечарят Петко Джумалий- 
ски да заеме позиция на отсрещния склон и с началото на щур
ма да държи под огън южните прозорци на зданието. Остана
лите партизани да обкръжат обекта и да съдействуват на щур
моваците за овладяването му.
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Тъй като местността не благоприятствуваше за незабеля
зано приближаване и внезапно нападение (освен това герман
ците се охраняваха и от куче, което можеше отдалече да усе
ти партизаните), те решили да приложат следната хитрост: 
първата щурмова група, маскирана като смолари и дървари, 
да се приближи до зданието и с изненада да влезе вътре. За 
целта съблекли работещите в гората дървари и взели от тях две 
магарета.

Четата стигнала на отсрещния скат, откъдето обектът се 
вижда. Тук Велко уточнил задачите както на първата щурмова 
група, така и на останалите. Задачите на първата щурмова 
група били уточнени така: Деян въоръжен с автомат и писто
лет да застане на главния вход на зданието от север и да не 
допусне намиращите се в спалните помещения немци да изля
зат през него. Станой въоръжен с автомат, а Велко и Чавдар 
с по два пистолета и бомби да унищожат немците, които по 
разузнавателни данни през това време вечеряха в столовата на 
открито или се намираха в работилниците и кабинета на пър
вия етаж откъм южната страна.

Първата щурмова група с шеги и песни заедно със сека
чите тръгнала надолу. Точно при съединяването на черния път 
с шосето за Рилския манастир от горския пункт излязъл гор
ският стражар. Той спрял групата и им поискал обяснение къде 
са тръгнали. Станой и Деян яхнали магаретата, без да обръ
щат внимание на заканите на горския, че ще ги арестува, про
дължили по пътя за с. Пастра. Велко и Чавдар с няколко ско
ка влезли в пункта, счупили телефона и взели патроните на 
пушката на горския. Чак тогава той разбрал, че това са парти
зани, и почти онемял от страх, започнал угоднически да ги пре
дупреждава, че наблизо има немци. „Това си е наша работа“ — 
му казал Велко и двамата настигнали групата.

В 17.45 часа, след като се приближили до самия двор, щур
моваците скочили от магаретата и съгласно плана се отправили 
към обектите си — Деян към входа, а останалите към рабо
тилниците. Но отвън нямало никой, а вратите се оказали за
ключени. Значи, германците са се били прибрали в спалните 
помещения на първия и втория етаж. Наложило се веднага да 
се използуват бомбите и Велко хвърлил една бомба в прозоре
ца на втория етаж. Но тя се ударила в рамката и паднала об
ратно отвън. За да не бъдат поразени от собствената си бомба, 
Велко скочил встрани и залегнал, а Чавдар и Станой се за
крили зад намиращата се наблизо лека кола.

Веднага след като бомбата експлодирала, картечарят Пет
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ко Джумалийски открил огън по прозорците на втория етаж 
Щурмоваците бързо пребягнали към задната страна на зданието 
където вече Деян бил повалил на прага двама от опиталите се 
да излязат германци. Велко, Чавдар и Станой се вмъкнали в 
хола и хвърлили бомби към останалите, но посрещнати от си
лен огън, веднага излезли навън.

Опомняйки се след внезапния удар, германците започнали 
да отговарят с по-организиран и постоянно нарастващ огън. 
Те стреляли от прозорците, принуждавайки нашата картеч
ница за известно време да спре стрелбата, пускали бомби по
край стените на зданието, правели си амбразури през стените 
за картечниците. Боят придобил извънредно ожесточен ха
рактер, а боеприпасите на партизаните щурмоваци и на картеч
ницата им били на привършване.

През това време Велко и Станой се вмъкват през главния 
вход, а Чавдар скача в ъгловото спално помещение през един 
от прозорците откъм западната страна. На нощните шкафчета 
имало бомби и пълнители за автомат. Те веднага ги грабнали 
и ги използували в боя.

В това време дошла на помощ и втората щурмова група, 
както и лекарят Георги Настев, червеноармеецът Вася, Иван 
Тричков, Елена Чочова и др.

Започнал се бой вътре в зданието за всяка стая. Герман
ците, събрали се в югоизточните стаи, изпадайки в паника, 
започнали страшно да крещят, ревели тъй, че заглушавали 
стрелбата, но въпреки това още яростно се съпротивявали. За
крити зад стената, те хвърляли бомби и стреляли с автомати. 
Чавдар им хвърлил бомба. Тази и друга бомба, хвърлена от
вън през прозореца, ликвидирали тези германци на етажа.

От северозападната стая започнала усилена автоматна стрел
ба, което поставило в извънредно тежко положение намиращи
те се в зданието партизани. Но стремежът на другарите да под
крепят своите и да унищожат германците помогнал. Прибли
жаващите се плътно до зданието другари с бомба ликвидирали 
и последната съпротива на германците.

Отваряйки вратата на стаята, от дясната страна на входа 
Станой открил, че това е склад за оръжие, което партизаните 
веднага започнали да изхвърлят през прозорците.

Докато прочиствали първия етаж, вторият етаж и складът 
с оръжие се подпалили. Огнените езици обхванали прозорците. 
Стрелбата затихнала, но започнали избухванията на взривни
те материали и варелите с бензин, които били непосредствено 
до зданието. Грохотът се смесвал с виковете на горящите гер
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манци в една от стаите на втория етаж. (Коя беше причината 
за пожара, и досега не е известно. Дали куршум попадна в за
палително вещество и подпали и наоколо или това предизвикаха 
самите германци, които бяха започнали в стаята да горят ар
хивите си, към които ние се стремяхме, не знам.)

През прозорците успели да изскочат само трима. Единият 
от тях пада убит веднага, вторият стига до реката и бива убит 
там, а третият, ранен в крака, с пречупено бедро, бил заловен 
жив. Той заговорил на руски език и казал, че е червеноармеец, 
но пленен от германците някъде около Смоленск. Той беше 
докаран в Пчелино. (След боя Вася Рязанцев го разпита и 
каза: „Руски говори отлично, но е съмнително дали е пленен 
при такива обстоятелства, както той обяснява. Аз също съм пле
нен при тези боеве. Твърде вероятно е това да е власовец.“ 
Напускайки района на действие, ние оставихме този ранен „рус
ки“ при един калугер в Пчелино със задължение да го укри
ва и лекува и да ни го предаде след победата. Калугерът из
пълни тази задача. След 9. 9. 1944 г. германецът беше преда
ден на Съветската армия.)

Така в продължение на 45 минути ожесточен бой от стая 
в стая шепата храбреци младежи партизани унищожиха 25 
германци и плениха 1 — все опитни и въоръжени до зъби бан
дити. Взети бяха 7 картечници, около 20 автомата и много пуш
ки, 40 пистолета и 2 бомбометни пушки. (Имаше и друго оръ
жие от всички армии в света, което поради пожара и взривове
те остана без боеприпаси и не можехме да го използуваме.) 
Унищожени бяха десетки тонове бензин и взривни материали. 
Младежката чета с чест изпълни поставената й задача, без да 
даде нито една жертва. Повиши се опитът на партизаните и 
вярата им в скорошната победа.

За нападението на с. Пастра бе определена една сборна 
чета с командир Фердинанд Пудев (Бойко). С тази чета беше 
и командирът на Рило-Пиринския партизански отряд Желю Де- 
миревски и началник-щаба Йонко Панов.

Още рано следобед четата излязла на изходно положение. 
Тук отделните групи получили задачите си. Групата с коман
дир Моис Аврамов да обезвреди часовия пред войнишкото по
мещение; групата на Милуш (Милет Скабрин) с една лека кар
течница да държи под огън вратата и прозорците на помеще
нието, но да стреля само по заповед; командирът на четата Бойко 
с щурмовата група да влезе в помещението и плени войниците, 
а Благо от с. Пастра да вземе интернираните в язовир „Калин“ 
работници от Югославия и да ги доведе в отряда.
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Малко преди 18.00 часа, след като се чул гърмежът на бом
бите откъм кочеринската станция, партизаните, без да чакат, 
започнали действия. Щурмовата група Моне Аврамов, Бо
рис Манов от Бистрица, Мирчо Киров и Митко, преоблечени ка
то горски работници, прескочили реката и се озовали пред 
помещението. Моис се вкопчил за часовия и го обезоръжил. В 
този момент спрял с мотор пред помещението подофицер. Бойко 
го пленил и оставил да го охранява партизанката Бойка. От 
помещението изскочили войници, които въпреки предупреж
дението започнали да стрелят. Нашата картечница открила 
■огън, убила един, ранила друг и респектирала останалите. 
Бойко и Моис се втурнали в помещението, а останалите пар
тизани с „ура“ изскочили на улицата (шосето). Войниците диг
нали ръце. Без нито една жертва от своя страна партизаните 
пленили 25 войници, взели две картечници, пушки, патрони 
и гранати. Раненият войник веднага бил превързан от нашия 
санитар. Командирът отделил група партизани за оказване 
помощ на другарите в Жабокрек, с която заминал и Йонко Па
нов.

На организирания митинг селяните се стекли масово. Те 
прегръщали и целували партизаните, носели им храни. Млада 
учителка ремсистка с група ученици раздала ябълки на пар
тизаните.

На митинга Желю произнесъл пламенна реч, в която опи
сал целта на нашата акция и въобще на нашата борба, и на
края казал, че победата е много близка, съобщавайки току-що 
чутата по радиото новина за победата на Червената армия при 
Яш-Кишинев. Благо довел 12 души от интернираните от Вар
дарска Македония, които се присъединили към партизаните.

Сборната чета, която нападна Жабокрек, наброяваше около 
50 партизани. Командир на четата беше Бойко (Боян Борисов — 
Изворски). С него бяха политкомисарят на Рило-Пиринския 
партизански отряд Кръстю Стойчев, политкомисарят на Дуп- 
нишкия партизански отряд Хаджията (Асен Васев) и политко
мисарят на Горноджумайския партизански отряд Дончо (Стой
не Лисийски).

Задачата на четата беше да плени караула (български вой
ници), да унищожи германските войници, да прекъсне теле
фонната връзка, да устрои засада и да не допусне да дойдат 
подкрепления откъм с. Рила, където имаше войсково поде
ление.

Съгласно общия план на отряда щурмоваците трябваше 
да влязат в обекта като дървари с нарамени брадви и нато-
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варени с дърва магарета. Но тъй като гората достига почти до- 
обекта, четата атакува без маскировка.

След уморителен поход към 17.30 часа четата пристигнала 
на около 300 метра над Жабокрек. В продължение на 15—20' 
минути партизаните огледали обекта за нападение. Димитър Пау
нов (Тимошкин) с 10 партизани с една лека картечница се спус
нал по дерето западно от Жабокрек, за да устрои засада на 
шосето при моста на около 2 км под Жабокрек, а останалите 
заели изходните си места; отделенията на Кирил Начев 
(Калин) от с. Рила и Младен от с. Студена — край шосето 
от югозападната страна на дървените постройки; отделенията на 
Александър Милев и Боне — откъм североизток; зад тях Кръс- 
тю Стойчев и Хаджията с резерва, а щурмоваците бързо пре- 
пълзялн през храсталака към ниската каменна сграда и за
чакали сигнал за атака.

Точно в уреченото време групата на Юли (Асен Дермен
джиев) прекъснала телефонната връзка. Командирът на че
тата, намиращ се на около 50 метра южно от обекта, се провик
нал като балканджия. По този сигнал щурмоваците скочили 
и открили огън с автоматите си. Взводът български войници 
веднага се предал. Канцеларският персонал на германското 
акционерно дружество „Гранитоид“ бил докаран в сборното 
помещение.

Определената група за нападение на помещението на гер
манските войници не попаднала на обекта си и не намерила 
никого. Германските войници се били събрали на гуляй в дру
гата страна на помещението (дълги бараки). На тях неочаква
но се натъкнала определената за външна охрана двойка — 
Стоил Пилето от Дупница и Фидан от Брезнишко. Стоил Пи
лето стрелял с автомата си и убил един от тях. Друг бил убит 
от Дончо, когато се опитвал да се качи на бойната кола, нами
раща се наблизо. Останалите трима обаче успели да влязат 
в помещението, открили огън с картечница и автомати. Парти
заните обкръжили бараките, но били принудени да залегнат. 
Стрелбата отвън и хвърлените по прозорците гранати не давали 
резултат. Затова Евгени (Асен Терзийски) от Самоков се опи
тал да хвърли граната през южния прозорец, но при прибли
жаването бил леко ранен в рамото. Тогава закривайки се зад 
един електрически стълб, командирът на четата Бойко се опи
тал да хвърли бомба в полуотворената врата, но още при за
махването той бил ранен в десния лакет и бомбата паднала 
при него. За да се спаси от собствената си бомба, той мигно
вено легнал и се превалял няколко пъти. Командуването на
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четата поел Кръстю Стойчев. Пристигнал на помощ и Йонко 
Панов с група партизани от четата, действуваща при с. Пастра.

Нако (Васил Попов) с групата, която командуваше, загра
дил обекта откъм реката. С донесения му от Кръстю Стойчев 
съд с бензин той залял бараката и я запалил. Тримата германци 
с една картечница изскочили и залегнали между струпаните 
железобетонни стълбове и ж. п. линията. Двама от тях били 
убити, а последният с картечницата продължил стрелбата. То
гава Нако пропълзял и с граната го унищожил. Така в про
дължение на 45 минути обектът бива напълно овладян, петте 
германци избити, гатерите, складовете, работилниците и 20 то
варни и една бойна кола изгорени.

Групата на 'Гимошкин, която била взела позиция, заловила 
и обезоръжила трима войници, идващи откъм с. Рила. След 
това пристигнал автобусът с пътници за Рилския манастир. С 
него пътувал и директорът на акционерно дружество „Грани- 
тоид“ Томапек. Той веднага започнал да предлага пари, за да 
изкупи престъпленията си, но бил разстрелян край шосето, а 
автобусът и мостът — изгорени.

След това групата се отправя за Жабокрек и заедно с ця
лата чета, натоварени на камиони, отиват в с. Пастра в разгара 
на митинга и след това към Пчелнно. На разсъмване целият 
отряд се изтегли по река Илийна и след това по едно било към 
Добро поле.

Така благодарение на проявения голям патриотизъм, храб
рост и умение партизаните само за около 45 минути завладяха 
цялата долина на река Рилска. Те унищожиха 31 германски 
офицери и войници, плениха две ловно-охранителни роти, като 
от своя страна дадоха само двама ранени, единият от които 
съвсем леко. Взети бяха много трофеи — 28 картечници, 172 
пушки, 4 бомбометни пушки, много автомати и обикновени 
пистолети, различни дрехи, храни и др. От този момент ние 
вече имахме и боен обоз — коне и мулета, конто носеха за
паса от патрони и пушечни бомби до излизането ни близо до 
превала югоизточно от Царев връх. Унищожени бяха 34 ка
миона и една бойна кола, десетки тонове бензин и взривни ма
териали.

Отблясъците на пожарите и тътнежът на взривовете оза
ряваха и оглушаваха Дупнишка, Горноджумайска и част от 
Кюстендилска околия. Близките гарнизони са били дигнати по 
тревога, но не посмяха да предприемат никакви действия.

Отражението от тази акция беше голямо, особено в близ
ките до района на действията околии. Изтръпнаха враговете
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на народа от зашеметяващия удар. Те почувствуваха силата на 
нашата партия и организираната от нея Народоосвободителна 
възстаннческа армия, а духът на народа значително се повиши. 
Изстрадалото наше население с възторг говореше за тази 
победа, за подвига на своите синове, които не само по високия 
си дух, но вече и по бойното си майсторство превъзхождат 
врага.

Този голям наш успех повиши вярата на народа в силата 
на партизанското движение и към нашите отряди потекоха 
много хора — нови партизани, още повече че тази акция се про
веде в деня на приключването на Яшко-Кишиневската опе
рация на непобедимата Съветска армия освободителка, в ре
зултат на която войските на 3-и Украински фронт, командувани 
от прославения съветски пълководец маршал Толбухин, след 
малко повече от две седмици стъпиха на наша земя.

Партизанската акция срещу германците и ловно-охрани
телните роти в долината на р. Рилска е бисер от низа на слав
ните партизански битки у нас, с която с право се гордее нашият 
трудов народ. Тя е резултат на нарасналата мощ на партизан
ското движение в страната, на правилното политическо 
ръководство на това движение от страна на БКП, на грандиоз
ните победи на славната Съветска армия.

Тази славна страница от героичната история на нашия на
род е дело на разложките, горноджумайските и дупнишките 
партизани и на тези партизани от I Софийска бригада, които 
се бяха присъединили към нашите отряди. Тя е свързана с име
то на прославения партизански командир Желю Демиревски и 
неговите другари.

На разсъмване на 25 август всички се изтеглихме нагоре 
по левия бряг на река Илийна, вдясно по билото и на 200—300 
метра преди да излезем от полосата нагорите, се разположихме 
да денуваме. Поставихме два поста за наблюдение и охрана и 
легнахме да поспим.

Но настроението на партизаните беше извънредно много 
повишено и въпреки прекараните две безсънни нощи и умо
рата от похода и боя никой не спа повече от 1—2 часа. Нався
къде се чуваше възбуден весел разговор. Партизаните и осо
бено младежите споделяха преживяванията си от боя и глас
но мечтаеха за бъдещите боеве, при които с въоръжението, което 
вече имаха, и с придобития опит ще постигнат още по-големи 
победи.
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Към 10 часа при мене дойде един партизанин от долния 
пост и доложи, че на отсрещния хребет „Бричи бор“ (хребета, 
спускащ се между реките Манастирска и Илийна) се разполага 
войсково поделение с картечница.

Дигнах бинокъла и видях, че наистина на едно място вой
ници поставяха на позиция тежка картечница. Навярно това 
се правеше, за да се охранява манастирът.

Отчитайки, че те са много далече, за да могат да открият 
огън по нас, а и ние се намирахме в едра и гъста гора и не 
беше възможно да ни забележат, казах: „Те са много далече. 
Нека си пазят манастира. Вие продължавайте наблюдението!“

След около половин час пристигна партизанин от горния 
пост и доложи, че на превала Добро поле се разполага на 
позиция около една дружина войска. Имало и полиция. Ка
зах му:

— Усилете наблюдението, а аз ще дойда след малко — 
и започнах да се обувам.

Няколко млади партизани, които почиваха наблизо, ме 
заобиколиха и започнаха усилено да ме агитират да ударим 
тази дружина.

Обърнах им внимание, че са много — една дружина.
— Та ние да не сме малко — не униваха те.
— Ръководството си има план — казах им аз и те повече 

не настояха.
Уж не се съгласявах с тези младежи, а толкова много 

се радвах на тяхната готовност отново да встъпят в бой. Уве
реността ми, че с такива бойци всичко може да се направи, 
стана още по-голяма.

От мястото на поста се виждаше, че войската се е разпо
ложила и прегражда пътя ни през превала за долината на река 
Джумайска Бистрица. Но мястото там е много широко и лесно 
проходимо и ние можехме да обходим позицията от изток. Кол
ко бяха войниците, не можеше да се прецени,тъй като бяха заели 
местата си и трудно се откриваха.

След доклада пред останалите другари от ръководството на 
отряда и зоната ние решихме да не се обвързваме в бой, а след 
стъмване да обходим позицията и незабелязано да се придви
жим към Предел — изходното място за следващата ни ак
ция. Тук съгласно плана оставаше една чета от Дупнишкия 
партизански отряд под ръководството на политкомисаря на 
отряда Хаджията (Асен Васев), която след това заминаваше към 
Дупница. С нея останаха и тези партизани от I Софийска 
бригада, които не се включиха в състава на Рило-Пиринския
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партизански отряд. Друга чета начело с командира на Разлож- 
кия партизански отряд Яне (Иван Тричков), натоварена с тро
фейно оръжие, замина направо към батальона „Яким Цоков“ 
в Якорудско землище. А през нощта от нас се отделяше Гор- 
ноджумайският отряд „Никола Калъпчиев“ под ръководст
вото на Дончо (Стойне Лисийски) и Юли (Асен Дерменджиев). 
На тях беше възложена и задачата да изпратят една група, 
която да се свърже с югославските партизани. С този отряд 
замина и Бойко (Фердинанд Пудев).

Към 16 часа тук се проведе разбор на извършената акция. 
Всички изказаха задоволството си от отличната организация 
и съгласуваност в действията както между отделните сборни 
чети, така и особено между групите в четите. Изтъкна се го
лемият героизъм, проявен от всички партизани. Имената 
на особено проявилите се бяха много. Някои от тях за награда 
партийната организация прие за членове на партията — меж
ду тях и Нако (Васил Попов), който с поведението си беше за
воювал авторитет сред партизаните, а сега и слава на смел и 
съобразителен партизанин. Това беше голяма радост и за нас.

Тук създадохме и 4-а чета от Рило-Пиринския партизан
ски отряд с командир Нако. В нея освен пушки, автомати и кар
течници имаше и четири бомбометни пушки, взрив и електри
чески и обикновени средства за взривяване.

Със силно странично охранение вдясно и всички други 
предохранителни мерки ние преминахме билото и се спуснах
ме на юг в дола. Но не се наложи дори и престрелка. Без да 
разберем това, войската и полицията се бяха оттеглили още 
щом настъпил мрак. Тук се разделихме с Горноджумайския 
партизански отряд и поехме на югоизток.

След като прехвърли главното било на Рила, отрядът се 
спусна към Разложко и на 26 август се разположи да денува 
в първите мури на билото, на което е Радонова пусия — Год- 
левско землище. Тук към отряда се присъединиха няколко нови 
партизани отс. Годлево, които седмица преди това бяха излезли 
в нелегалност и се бяха укривали в планината.

Вечерта отрядът продължи към Предел, а аз трябваше 
да замина за Банско и да се свържа с Кюркчиев, работещ по 
строителството на ж. п. линия. Още преди заминаването си 
за акцията в долината на река Рилска бях поръчал той отново 
да замине за Пловдив и да ни свърже с тамошните другари. 
Чрез тях ние се надявахме пък да се свържем с ЦК-

Тъй като пътят за една нощ е множко, взех със събе си един 
от най-добрите ходачи — Костадин С.медарчин. Заобиколихме
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без път през баирите западно от с. Бачево и Разлог и оттам 
през царевиците — направо за Банско.

Часовникът ми беше спрял и нямахме точна представа за 
времето. Затова бързахме да се свържем с ятаците и да излезем 
в царевиците източно от Банско, където беше най-удобно да 
проведем срещите. И едва бяхме отворили портата на нашия 
ятак Димитър Чакъров — Петело, градският часовник удари 
един. Малцина могат да повярват, че такъв темп на ходене, още 
повече нощем и без път, е възможен.

Деня прекарахме в царевичните ниви между гробищата и 
градската градина. Тук още през деня направихме среща с баба 
Сара Смедарчнна и чрез нея назначихме и други срещи. Ве
черта отидохме в дома на моя вуйчо Димитър Икономов. Вуйчо ни 
каза, че командирът на усиления конен полк, който неотдав
на беше изпратен в Разложко специално за борба с партиза
ните, свикал в читалищния салон събрание. На него отново за
плашвал и съобщил условията, които фашистката власт дава, 
ако ние се предадем доброволно.

— Каква политическа слепота! Какво нахалство! Ти тряб
ваше да му кажеш, че е крайно време вече да постави друг въ
прос. При какви условия да се предаде той — казах аз.

Но за съжаление имаше макар и отделни хора, които все 
още считаха властта на фашистите за непоклатима. Това се 
потвърждава и от следния факт. На 27—28 август вечерта фелд- 
фебел-школникът Георги Сланчев ог с. Годлево се беше при
съединил към нашия отряд, но ден след това се разколебал, из
бягал и се предал на главореза полковник Атанасов. Послед
ният „великодушно“ му простил, та дано и други последват при
мера му.

Същата нощ имахме среща с Льотчик (Иван Радонов) и 
Перо (Александър Смедарчин). Те ни информираха нашироко 
за обстановката и за местонахождението и действията на ба
тальона. По-голямата част от него била в Родопите с Ал. Ка- 
сиянов и извършвала акции около селата Елешница и Гостун 
и местността „Лошнн“, а останалите — около Банско, Баня 
и Добринище. Въпреки продължаващите репресии нашите ле
гални другари имат висок боен дух. Бойните групи се потягат 
и въоръжават. Сега вече пък народът брои дните, когато Съ
ветската армия ще стъпи в България, което ще доведе до сгро- 
молясването на фашистката власт.

Настанилият се в Банско конен ескадрон вече беше успял 
да се прояви. Още първата нощ патрулът убил гражданина 
Георги Грушков, който спокойно се връщал в къщи. Но това
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стреснало повече банските фашисти, които вече очаквали въз
мездието, отколкото народа. Даже имало и войници, които 
смело изказали възмущението си от това убийство.

Поставих задача на Льотчик да сесвържес Кюркчиев, кой
то през тези дни отсъствуваше, и ни съобщи резултатите от оти
ването му в Пловдив; да изпрати куриери и събере батальона 
около Банско; използувайки хората, които са установили връз
ка с войниците от конния ескадрон, да се свърже с някой от 
тях; да вземе мерки да се потегнат бойните групи и пр. След 
това си насрочихме дати и места за срещи за връзка с нас и за
минахме за Предел, местността „Кулнното“, където Рило- 
Пиринският отряд току-що се беше разположил.

Белишко-Якорудският батальон беше провел следните ак
ции: нападнал войнишкия пост на Янчов мост; войнишкия пост 
на Църна Места, охраняващ ж. п. линията, от конто двама 
войници се присъединили към партизаните; спрял влака, 
обезоръжил един офицер, арестувал фашистки агент и провел 
митинг с пътниците; на два пъти нападнал войнишкия пост в 
хижа „Грънчар“.

В околията общо вече се чувствуваше, че партизаните все 
повече се налагат като сила.

За връзка с нас от Пределския батальон, действуващ на 
територията на Светиврачка околия, бяха дошли Марин Стай
ков и Атанас Живев. Те ни информираха за акциите, които 
батальонът беше провел:

Па 19.8 нападнал горското стопанство в Сипаница и осво
бодил сръбските пленници, работещи на пътя;

На 23.8 вечерта влязъл в с. Влахи;
На 27.8 завзел с. Кресна и вечерта с. Ощава, където на 

следващия ден провел голям митинг със съборяните от окол
ните села;

На 1. 9 вечерта завзел с. Плоски;
На 4. 9 завладял курорта „Попииа лъка“, където имало 

един взвод войници и рота трудоваци. На организирания ми
тинг говорил политкомисарят Спас Тантилов.

Светиврачкият партизански отряд, разделен на две чети, в 
края на месец юли и през август е провел редица ак
ции — нападение на Баш мандра и селата Катунци, Петрово, 
Голешево, Карланово, Хърсово, отново Петрово и др.

В изпълнение на по-раншния замисъл — да се засилят 
партизанските действия, да се организира освобождението на 
черните роти — за Светиврачкия район заедно с Аварин Стай
ков замина политкомисарят на IV зона Никола Рачев и на
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7 или 8 септември в местността „Соколова скала“ намерили ба
тальона.

Тук още на 5 септември Минко Попов провел околийска 
партийна конференция. Вечерта пристигнали батальонът, една 
група от Световрачкия партизански отряд и избягалите от чер
ните роти 5—6 другари. На това място се създал обединен от
ряд и Никола Рачев назначил ръководството му: командир — 
Лазар Калоянов, политкомисар — Спас Тантилов. (Другарят 
Костадин Лагадинов вече се беше върнал в Разложко.)

Неврокопоският партизански отряд „Анещи Узунов“ ос
вен съвместните с разложките партизани акции с отделни гру
пи през август извършва редица акции в селата Брезница, Гай- 
таниново, Влашко селце, Кремен, Скребатно, Лъжница. На 
24. 8 води бой с ловна рота в района на с. Брезница и прест
релка край с. Мусамище и извършва наказателни акции в се
лата Кремен и Лъки. В началото на септември напада горското 
стопанство в с. Пирин. Отрядът нарасна значително н започна 
последователно да напада селата.

По-нататъшният ни план беше следният: да ударим герман
ците в Чернпче, южно от Симитли, и поделението, охранява
що мина „Пирин“; да затворим от север Кресненското дефиле 
и едновременно с това да се спуснем на юг по долината на река 
Струма; да се свържем със Светиврачкия и Петричкия парти
зански отряд; да освободим „черните роти“ и да превърнем до
лината на р. Струма на юг от дефилето в свободна зона.

За непосредствено разузнаване и планиране на тази акция 
заминах с командира на младежката чета Велко и познавача 
на местността Рангел Димитров. Рангел беше живял в с. Бре- 
жани н работил в мината. Познаваше и хората.

Пристигайки в с. Брежанн, Рашо извика един другар, на 
когото поставихме задача да разузнае охраната на мината и 
да ни организира срещи на следващата вечер. След това изля
зохме на една стръмна височина, от която много добре се на
блюдаваше долината на река Струма и особено Орловец и 
Черниче.

На 3 или 4 септември цял ден наблюдавахме с биноклите 
си лагера на германците, но не забелязахме никакво движение. 
А на срещата вечерта с другарите от с. Брежани и мината те 
ни информираха, че германците са напуснали Черниче.
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Г рижи
за утрешния ден

Вече беше ясно, че победата е съвсем близка. И както досега 
сме се учили, ние ще разрушим старата, фашистката власт и 
ще създадем нова, работническо-селска власт, власт на Отечест
вения фронт. Но за колко време ние ще обхванем всичко в ръ
цете си, както това е направила буржоазията за десетки го
дини властвуване? И няма ли в своето озлобление фашистите 
да започнат да рушат всичко, каквото могат — мини, фабри
ки, складове, ж. и. линии, тунели, мостове и пр., това, което 
ние не правехме и като партизани? И веднага ли ще капитулира 
врагът или ни предстои продължителна гражданска воина? Но 
както и да е, ние сме длъжни да вземем мерки да запазим всич
ко, каквото е възможно. Тези въпроси бяха влезли в главата ми.

Затова още веднага щом вечерта се срещнахме с другарите, 
предложих да доведат на среща с нас директора на мината ин
женер Чолаков. И той дойде. След като ме информира за по
ложението в мината и за нейната охрана,казах му буквално след
ното: „Досега мината работеше за фашистката власт и ние спъ
вахме производството й, като ви отнемахме работния добитък, 
изгонвахме горските работници и ви лишавахме от подпорния 
материал, който се добиваше тук. Но ние не предприехме нищо 
да разрушим нито мината, ннто дори въжената линия, за което 
бяха нужни само няколко десетки килограма взрив. Но поло
жението е вече ясно, че нашата победа е съвсем близка и утре 
тази мина ще работи за нас. Предупреждавам ви, че вие лично 
ще отговаряте пред революционния съд, ако допуснете да бъде 
разрушена мината или да се разбягат работниците, ако още 
първия ден след победата не дадете производство.“

(Директорът на мината инженер Чолаков беше добър чо
век. Той взе мерки и действително запази всичко. Даже вед
нага след победата на 10 или 11 септември лично дойде в Раз
лог да поиска да върнем част от воловете на мината, които бях
ме взели през месец юли, за да има с какво да вози минни под
пори. Но ние бяхме изяли част от тях, а другите раздали на 
хора, пострадали от безчинствата на жандармерията.)

Събитията се развиваха бързо. След разгромяването на гер
манско-фашистката групировка в Яшко-Кишиневската опера
ция Съветската армия неудържимо се понесе на юг. На 27. 8 
беше завладян Галац, на 29. 8 бяха извършени едновременно
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три военноморски десанта — във Билков, Сулина и Кюстен- 
джа — и във взаимодействие с войските, които завладяха Га- 
лац, извадиха от строя цялата 3-а румънска армия. На 30. 8 
Съветската армия зае Плоещ, а на 31. 8 достигна Букурещ.

Опитът на българската буржоазия да спаси властта си чрез 
смяната на правителството на царедвореца Багрянов с прави
телството на бившия земеделец Муравиев нито измами, нито 
пък смути някого.

На 5 септември Съветският съюз обяви война на Бълга
рия и с това осуети опита на буржоазното правителство да влезе 
в сговор с англичаните и американците, да замени германската, 
окупация на България с англо-американска.

Ние се върнахме бързо в отряда. Тук от радиото другарите 
знаеха повече и по-подробно за обстановката, отколкото ние 
които бяхме отишли към Брежани.

Това бяха страшно напрегнати дни, пълни с многостранна 
и трескава дейност на ръководството. Събитията се разви
ваха главоломно. А и германското поделение, което беше глав
ният ни обект, напусна. Това наложи да изменим първоначал
ния си план и вместо по долината на Струма на юг да обърнем 
погледите си към завземане на големите гарнизони на терито
рията на оперативната зона.

Желю, който беше от Дупница и най-добре познаваше об
становката там, предложи отрядът да се върне веднага и да 
нападне и овладее гр. Дупница, в който имаше достатъчно сили 
на врага — шаб на дивизия, пехотни, артилерийски и тилови 
поделения.

Останалите настоявахме да ударим гр. Разлог. В него също 
имаше немалко сили на врага — усилен конен полк,артиле
рийско отделение, жандармерийска дружина и др. Освен това 
близостта ни до гр. Разлог и бързото развитие на събитията и 
обявяването на война от Съветския съюз предреши въпроса. 
Ние решихме да нападнем Разлог и пристъпихме към конкре
тизиране на плана, който в основни линии вече беше готов.

Но колкото и да бяхме очаквали и мислили за този момент, 
колкото и да се бяхме готвили, да бяхме обмисляли различни 
варианти за завземане на властта в гр. Разлог и за по-нататъш
ните ни действия, обстановката на обявена война от Съвет
ския съюз на България наложи друг вариант. Ние очаквахме, 
че героичната Съветска армия ще настъпи бързо и веднага ще 
се озове в София. А какво ще бъде поведението на българската 
армия, не знаехме. И съвсем определено вече си представяхме 
ролята си като войници на Съветската армия в тила на врага.
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При това положение своята задача виждахме така: да завла
деем Разлог; след това веднага да завземем Симитли и гр. Гор
на Джумая и по такъв начин да изолираме и парализираме 
дивизиите на българската армия на юг, които могат да се из
несат по долините на реките Струма и Места; да имаме готов
ност за придвижване към София.

Трябваше да се действува бързо. Затова първата ни грижа 
беше да съсредоточим и всичките сили на Разложкия парти
зански отряд около гр. Разлог. Разпратихме куриери към Бан
ско и Белица, чрез които заповядахме батальоните да се съ
средоточат около Разлог, а командирите да се явят при нас.

За завладяване на град Разлог ние планирахме използу
ването на всичките ни сили, в това число легалните другари и 
другарите от артилерийското поделение.

Главните обекти за нападение бяха кавалерийският полк 
и жа ндармерийската дружина, артилерийското отделение, по
лицейският участък и обществената сила.

Наред с детайлното планиране на нападението за овладя
ване на артилерийското отделение ние предвиждахме и въз
можност то да мине на наша страна или най-малко да бъде не
утрализирано. Разчитахме на свои хора в казармата като фелд- 
фебзла на батарея Серги Пръчков, част от войниците, дори и 
на някои офицери. Затова чрез другарите от Разлог извикахме 
на среща Серги Пръчков.

Изготвен бе и позив към населението, войниците и офи
церите. В него се съобщаваше, че непобедимата Съветска ар
мия, громейки хитлеристките войски, е преминала р. Дунав; 
че Съветският съюз, за да помогне на българския народ, е обя
вил война на България; че управляващата клика, предавайки 
властта на муравиевци и обявявайки „неутралитет“, се стреми 
да спаси властта на продажната българска буржоазия. В по
зиви се обявяваше, че народното въстание е започнало, и се 
призоваваше към преки действия заедно с партизаните за за
вземане на властта, а войниците, подофицерите и офицерите да 
не изпълняват противонародните заповеди на фашистката власт 
за съпротива срещу народното въстание, да арестуват фашист
ките агенти сред тях и да минават на страната на народните 
борци.

Това беше един от най-напрегнатите периоди в живота ми. 
Всяка минута ми беше свърза на с трескаво обсъждане, спорене, 
даване разпореждания и организиране на връзки и срещи. И 
въпреки това или по-точно във връзка с тази дейност можеше 
и да се помечтае. Нали беше месец септември. Аз ту мислено
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възторжено рецитирах поемата „Септември“ от Гео Милев и 
си повтарях „Септември ще бъде май“, ту запявах „И в новия 
кървав септември, кълнем се, ще бием врага“. Но най-много 
съзнанието ми бе овладяно от личните ми впечатления и раз
казите за славното Септемврийско въстание 1923 година. Като 
на картина виждах щурмуването на казармата от революцион
ния отряд и се побоявах, че нашият план за завземане на ка
зармата на артилерийското отделение в общи черти повтаря 
плана на септемврийци. Дали заслепени от успешния щурм 
тогава, ние не сме могли да видим нещо. което се налага от днеш
ната обстановка? Виждах въоръжени другари на двойки да 
се движат из града и колони манифестиращи с червени зна
мена. От време на време виждах и възможните варианти на по
ведението на врага — упорита съпротива, стрелба през про
зорците и пр.

В изпълнение на приетия план вечерта на 7. 9 с Кръстю 
Стойчев и Цветко Караджов слязохме при Преката вада, за 
да се срещнем с нашия човек от артилерийското отделение 
Серги Пръчков. Беше още светло и за всеки случай седнахме 
в края на гората, докато да настъпи мрак.

Изведнъж и тримата запяхме „Хубава си. моя горо“. Кой 
пръв запя, не ми е ясно и сега. Но песента изригваше направо 
от сърцата. С такова чувство едва ли и най-добрият артист би 
я изпълнил. Ние чувствувахме, че е дошъл дългоочакваният 
момент, че е дошъл краят и връщане в планината няма, и се 
вълнувахме силно. Ние се прощавахме с гората, с Пирина, с 
трудния и изпълнен с опасности партизански живот.

На срещата Никола Татарски от гр. Разлог доведе фелд- 
фебел Серги Пръчков, който ни информира подробно за об
становката в артилерийското отделение. Той декларира, че 
основната част от войнишката маса е готова да ни подкрепи, 
а когато ние влезем в казармата, никой няма да се съпротивява. 
Освен на него, можем да разчитаме на още няколко фелдфсбели 
на батареи, които могат и да командуват батареите в боя, ако 
това се наложи. Но общо офицерите са сбъркани и само слух
тят да чуят какво става. Ние поставихме въпрос на Пръчков, 
може ли той да говори с командира на артилерийското отделе
ние майор Младенов, който нямаше престъпления и следова
телно нямаше причини да се бои от нас, и да му предложи среща 
с нас. Той обеща, че още рано сутринта ще отиде при него.

След това поставихме задачи и на другарите, които бяха 
дошли с Пръчков, и си тръгнахме към отряда.

Тук ни посрещна нов изблик от възторг. Съветската ар-
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мия беше преминала българо-румънската граница в Добруджа. 
При това не се съобщаваше за никакви боеве. Значи, там ня
маше германски части, а и българската войска или не е на гра
ницата, или командуването не е дало заповед за съпротива.

Отрядът се готвеше за слизане в града. Партизаните се 
бръснеха, подстригваха, перяха. По поведението на всички се 
чувствуваше, че те считаха, че ще слезем в града без бой. Това 
се поддържаше от съобщенията на радиото за безпрепятст
веното настъпление на Съветската армия в нашата страна. От
рядът се беше разположил на една полянка около вадата в мест
ността „Върбовец“ и беше развял знаме, от което настроението 
на партизаните беше още по-повишено.

Още сутринта на 9 септември на уговорената среща при 
Изворите дойдоха с коне майор Младенов, фелдфебел Сер- 
ги Пръчков, фелдфебел-школник Георги Тотев и Никола Та
тарски. Предполагайки, че и те бяха чули по радиото и знаеха 
за образуваното правителство на Отечествения фронт, ние ги 
посрещнахме с радостни възгласи и салют и заедно отидохме 
при отряда.

По своя инициатива майор Младенов беше отишъл при на
чалника на разложкия гарнизон, командира на конния полк 
полковник Атанасов, и му беше съобщил, че ще дойде на среща 
с нас. Последният му беше дал писмо, адресирано: „Следа1 ко
мандира на партизанския отряд.“

В това писмо този тип още се опитваше да ни командува, 
да не допусне нашето влизане в града, а „великодушно“ ни раз
решаваше да се устроим на лагер някъде извън града.

— Ааа — зашумя отрядът.
За да се избягнат излишни кръвопролития, ние решихме 

няколко души да отидем и лично да поставим условията си на 
полковник Атанасов. За целта Кръстю Стойчев, Йонко Панов 
и аз на конете на тези, които бяха дошли на срещата, тръгнах
ме към Разлог. Майор Младенов си замина напред. Отрядът 
трябваше да се подготви също за слизане в града.

Почувствувал, че може да се получи така, че ние да влезем- 
с бой, майор Младенов умолително ми каза:

— Аз и моето артилерийско поделение сме на ваше раз
положение. Но моля ви се, не ме заставяйте да се бия с конния 
полк. Все пак и те са българска войска.

Казахме му, че това ще решим ние.

1 Така се адресираха тогава писмата до войскови поделения, които 
се намираха вън от постоянните си местостоянки.
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Когато оставихме конете при Военния клуб и тръгнахме 
към гимназията, където беше щабът на конния полк, излез
лите на улицата другари ни приветствуваха сърдечно, но все 
още боязливо. Даже Никола Арабаджиев, с когото се срещнах
ме на тротоара и си стиснахме ръцете, можа да каже само: „Па
зете се!“

Командирът на конния полк ни прие в кабинета си. Снего 
бяха заместникът му, началник-щаба и още няколко офицери. 
Пред вратата му стоеше въоръжен часови. Заместникът му — 
един подполковник — ни каза да не се боим и да оставим ав
томатите си. „А защо вие държите въоръжени часови на вра
тата и защо не оставихте пистолетите си, когато ние сме дош
ли на разговор при вас?“ — казах му аз и той замълча.

Командирът на полка потвърди искането си ние да се раз
положим някъде извън града и се опита да обоснове това със 
задължението на полка и полицията да носят охраната на града.

Тогава му заявихме:
— Нашият отряд е тръгнал и скоро ще бъде в града. И 

тъй като не е желателно да се пролива кръв, вие не бива да се 
опитвате да пречите. Освен това трябва да дадете раз
пореждане на ескадроните си в Банско и Белица да не оказват 
съпротива. Иначе ще бъдем принудени да започнем бойни дей
ствия срещу тях. Що се отнася до охраната, вие охранявайте 
само себе си. А полицията до второ нареждане да не напуска 
участъка, за да няма нежелателни инциденти.

Полковникът не можеше да ни противопостави нищо. 
Смъкнато беше царско-фашисткото правителство и бе създа
дено правителството на Отечествения фронт. А ние сме 
войска на Отечествения фронт. Освен това Съветската армия 
беше в България. Това му бе напомнено. И той разпореди 
да ни дадат коне, за да отидем да срещнем отряда. За коман
дира на отряда Желю той даде своя кон с ординарец и още 
няколко коня за командирите на чети.

Яхнали на конете, ние се понесохме на галоп, за да по
срещнем и се влеем в отряда. По пътя нагоре бяха излез
ли и някои наши по-нетърпеливи другари посрещачи. Но 
като видяха носещата се на галоп група конници и не ни 
познаха, те се изплашиха и побягнаха встрани да се укри
ят в царевиците. Нещастните добри наши хора бяха дотол
кова наплашени от жестокостите на фашистката власт, от 
жандармерията и конния полк, че и този път се изплашиха. 
И чак след като отминахме, те ни бяха познали и отново 
излезли на шосето.
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Отрядът беше тръгнал. Челната му походна застава 
току-що беше излязла на шосето, а колоната се движеше по 
пътя от Бетоловото. Тя беше внушителна. Освен Рило-Пи- 
ринския партизански отряд, въоръжението на който беше 
отлично (в първата редица на всяка чета бяха само леки кар
течници), и всички партизани, облечени във войнишки дре
хи, в колоната бяха част от Пределския батальон на Раз- 
ложкия партизански отряд и всички новоизлезли от този рай
он партизани за времето от 24. 8 до 9. 9, а те не бяха малко.

Ние дадохме коне и на Костадин Лагадинов, който се 
беше върнал от похода му към Свети Врач и остана с нас, 
и на сестричката му Елена (Амазонката) и на някои други 
командири, заехме местата си в колоната и потеглихме.

Още не изминали и 500 метра по шосето към Разлог, ви
дяхме, че челната походна застава беше спряла един камион. 
Оказа се, че това е последният взвод жандармеристи, които 
бягаха от Разлог. (Командувансто беше взело мерки срочно 
да ги изтегли от Разлог в Дупница, да ги демобилизира и 
по такъв начин да ги укрие, да ги спаси от суровото възмез
дие за техните зверства. По-голямата част от офицерите бяха 
избягали още от сутринта, скрити като багаж в камиони. 
Но наши другари в казармата на 14-и пехотен полк в Горна 
Джумая, като офицерите от запаса Методи Липев и др., бяха 
ги разкрили и арестували.) Командирът им беше в кабината. 
Всички си бяха глътнали езиците и нямаше никакъв признак, 
че ще намерят сили да се съпротивяват.

Ние настръхнахме. Нима можехме да допуснем жандар- 
меристите безнаказано да се измъкнат? Но се случи нещо, кое
то ми е непонятно и сега. Под претекст, че те няма къде да 
отидат и че това може. да повлияе на поведението на остана
лите войскови части и особено на конния полк, щабът на от
ряда, който се събра набързо, реши да ги пуснем, без дори 
да ги обезоръжим.

Това помрачи радостта ми и смятам, че същото се полу
чи и с много други другари.

Още от края на гр. Разлог ни запосреща ликуващият 
народ. Хората ни засипваха с цветя. Те познаваха някои от 
нас и ни викаха на действителните и партизанските имена. 
Но най-възторжено викаха жените. Познали Амазонка, те 
почнаха да викат „Ленчее, Ленчее. Гледай мари, Ленчето на 
кон.“ А от моста на Язо до площада вече едва се движехме 

едно с цялата маса посрешачи.
Отрядът се разположи в зданието и двора на старата гим-
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назия (Марковото училище). Докараната слама даде възмож
ност на всички — и тези в стаите, и тези на двора — да се 
устроят добре за нощуване. При това почти половината от 
партизаните бяха в наряд. Ние поехме охраната и на града 
и поставихме постове на входните пунктове. Всички парти
зани проявиха изключително висока дисциплина. Въпреки 
настойчивите покани на гражданите никой не пийна нито 
капка алкохол, никой нито за момент не се отдели от четата 
си, от службата си.

Ние взехме всички мерки да организираме новата власт. 
Съставихме комитет на Отечествения фронт в гр. Разлог и 
насрочихме за следващия ден митинг. Определихме комендант 
на града — Костадин Лагадинов. Определихме тричленки 
вместо кметове с председатели съответно в Разлог партиза
нинът Атанас Лешков и в Банско председателят на нелегал
ния Отечественофронтовски комитет Никола Голев и пр.

Полицията не пускахме да излиза вън от двора на поли
цейския участък, а в пощата и пред банката поставихме на
ши часови.

В това време властта в цялата околия беше вече в наши 
ръце.

В Банско двамата партизани Иван Радонов и Александър 
Смедарчин, след като определили срещи с двете чети на бата
льона, още вечерта на 8 септември събрали бойните групи. 
Сутринта на 9. 9 те чули по радиото за създаденото прави
телство на Отечествения фронт и без да дочакат четите, поста
вили постове, арестували помощника на околийския поли
цейски началник, който бил тогава в Банско, превзели по
лицейския участък, арестували полицаите и извикали при 
себе си командира на кавалерийския ескадрон, който квар- 
тируваше в основното училище. След като се договорили с 
него войниците да не оказват съпротива на новата власт, тръг
нали към тях.

В това време един екзалтиран фашистки елемент от Не- 
врокоп се затичал да предупреди войниците в ескадрона за 
действията на партизаните, като ги агитирал да стрелят сре
щу тях, защото те водели със себе си арестуван техния ко
мандир. Но войниците посрещнали с ентусиазъм предста
вителите на партизаните, на новата отечественофронтовска 
власт. След това била обезоръжена и цялата обществена сила.

Другарите от батальон „Яким Цоков“, щом чули по ра
диото за образуването на отечественофронтовско правителст
во, изоставили предишния си план и се насочили към с. Бели-
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ца. Напред те изпратили Кръстю Тричков с още двама парти
зани да влязат в контакт с командуването на ескадрона и да 
се договорят той да не оказва съпротива при влизането на 
партизаните в селото. Излезлите на срещата офицери заявили, 
че ескадронът безрезервно минава на страната на Отечестве
ния фронт и ще посрещне с радост партизаните. Те дали на 
групата на Кр. Тричков конете си, за да стигнат по-бързо. 
След това целият батальон слиза в селото, посрещнат с неби
вал възторг от населението и войниците.

По телефона ние се информирахме за положението и в 
другите околии на областта.

В Горна Джумая комитетът на Отечествения флонт под 
ръководството на Михал Димитров взел властта. При под
крепата и на другари от полка въоръжил доста наши хора 
и арестувал някои активни фашисти. Очаквало се пристига
нето на партизанския отряд.

В Петрич властта е била в ръцете на комитета на Оте
чествения фронт.

В Свети Врач партизанският отряд беше освободил Мел- 
нишкия район и се готвел да влезе в града.

В Неврокоп отечественофронтовският комитет очакваше 
идването на отряда, който се намираше източно от река Мес
та и беше завзел с. Скребатно още на 8. 9.

Късно вечерта ни съобщиха, че тази чета от батальона, 
която е била в Родопите, пристига в Банско. Тогава реших 
с една кола да отида там. Като „особено заслужил“ към ме
не се присъедини и майор Младенов.

Още на р. Глазне ни посрещнаха и спряха патрулщте, 
поставени от нашата власт, а на площада току-що бе пристиг
нала четата от Родопите. Ал. Касиянов изкомандува, а аз 
избутах майор Младенов да ги поздрави, но с нашия поздрав 
„Смърт на фашизма!“. Той се олюля напред-назад, но произ
несе тези думи. Даже се опита да произнесе реч, главното в 
която беше: „Сега вече да заживеем мирно. Било, какво било. 
Никой никому да не търси сметка за миналото.“

— Ааа. . . Ще имате да вземате! — се понесе ропот, осо
бено сред гражданите, които въпреки късното време не се раз
отиваха. Наложи се аз също да кажа няколко думи. След 
като им честитих победата, им казах, че, разбира се, народът 
и тези, които нямат престъпления, няма какво да се боят от 
нас, а от престъпниците ще се потърси отговорност.
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Ние бързахме да се върнем и още в колата майор Мла
денов ми каза, че не биваше да казвам, че ще се търси отго
ворност, и се опита да ми внушава как трябва да се постъпва.

На 10 септември сутринта ние отново бяхме при начални
ка на гарнизона. Може би окуражен от нашето добро, внима
телно държание и главно от факта, че военен министър в оте
чественофронтовското правителство беше Дамян Велчев, на 
когото реакционното офицерство много разчиташе, полковник 
Атанасов още се опитваше да ни поставя някои условия. Той 
се противопоставяше ние да заемем полицейския участък, 
да извършваме арести, каквито ние вече бяхме предприели.

И докато той разговаряше с Желю, който обосноваваше 
противонародния характер на политиката на българската 
буржоазия, която доведе страната до прага на нова национал
на катастрофа, аз изпратих Тоце (Георги Цинцев) със запо
вед една чета в пълен състав веднага да се яви при щаба на 
полка.

След около 15 минути четата пристигна с песен. Тя бе
ше усилена с още три картечници. Водеше я Чавдар (Христо 
Радонов). Той изкомандува: „Чета, стой!“ Блесналите на слън
цето в първите две редици леки картечници и стегнатостта 
й всяваха респект.

— Четата пристигна и сега ще заеме полицейския уча
стък — му казахме и отидох да й поставя задача.

Полковник Атанасов не обели зъб. 
г~ След около половин час в зданието на околийското упра
вление стояха новият наш началник Асен Кондев и комендан
тът Костадин Лагадинов, а основната част от полицаите бяха 
арестувани.

В това време се получи заповед конният полк веднага 
да замине за Брезник и той се застяга. Желю също реши да 
замине и разпореди една група партизани от Дупнишкия пар
тизански отряд да тръгне с него. За тях мобилизирахме ко
ла. Освен съображението да си отиде в Дупница, Желю ис
каше на всяка цена да организира арестуването на полковник 
Атанасов, който беше брат на известния кръволок полковник 
Пантев от полицията и не по-малък престъпник от него. (И 
това по пътя му се беше удало.) Желю замина преди обяд, а 
полкът по-късно.

Към обяд ние посетихме артилерийското отделение. Пред 
строените войници и офицери Йонко Панов произнесе реч.
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Той охарактеризира властта на Отечествения фронт като на
родна власт, призвана да защити трудещия се народ, да спа
си родината от национална катастрофа. И след като изказа 
съжаление, че ние като войска на Отечествения фронт сме 
имали нещастието да се бием и с тяхното поделение, подкани 
всички да застанат като скала зад Отечествения фронт. След 
това и той си замина към София.

Вечерта на площада се проведе грандиозен митинг. До- 
като се усетим, след „Шуми Марица“ военният оркестър за
свири „Всемогъщи, прави боже, молим, царя ни пази“. Но 
това не беше в състояние да внесе смут, още повече че бе
ше спрян. (Сега това ми звучи като анекдот.)

Митингът беше открит от доктор Попов, когото бяхме 
определили за представител на отечественофронтовския ко
митет.

На митинга говори Кръстю Стойчев, който разкри це
лите на нашата борба, в името на какво ние сме дошли и ка
къв е характерът на новата отечественофронтовска власт.

След това говорих аз. В речта си повторих нещо от ка
заното от Кръстю Стойчев относно целите на нашата борба. 
Подчертах героизма на народа от нашия край, който е водил 
продължителни тежки битки срещу поробителите и потисни
ците за своето освобождение. Особено наблегнах на масова
та поддръжка, която ни оказваха трудещите се, честните хо
ра, въпреки че мнозина заплатиха това със здравето и живо
та си, за което от името на партията им изказах най-гореща 
благодарност; отправих благодарност към героичната Съвет
ска армия, която ни донесе свободата на победоносните си 
криле. Накрая, напомняйки за десетките свидни синове на 
нашия героичен край, дали живота си за делото на 9 септем
ври, подканих митинга с падане на колене да почетем памет
та им и напомних, че ние ще потърсим строга отговорност от 
виновниците за гибелта на нашите другари. Митингът се раз- 
люля. Чуха се одобрителни възгласи. Над града на вълни 
на вълни отекваха лозунги и „ура“, подемани от възторже
ния народ.
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Забелязани печатни грешки

С т р . Р е д Н а п е ч а т а н о Да се чете

25 18 отгоре 1958 1953
42 5 отдолу (Янко Боянов) Янко Боянов
51 4 отдолу не предава «е предава «а ВМРО
60 1 отгоре оттук оттук.“
64 16 отгоре ми им

108 4 отгоре държавен дървен
117 12 отгоре определени определяне
127 43 отгоре ювоите мнения своето -мнение
127 25 отгоре тогава и тогава и докато беше жив
127 5 отдолу библиотеки библиотеката
143 3 отдолу тази трупа и тази група
146 16 отгоре всеотдайна всестранна
148 5 отдолу тя беше зова беше
156 16 отгоре ще се те ще
163 7 отдолу негово ваше
167 1 отдолу Г айдощ Гайдош
171 8 очщолу граница и ■граница,
172 4 отдолу липсва заглавие НАЧАЛО МА РЕВОЛЮЦИОН

НАТА МИ ДЕЙНОСТ В 
БЪЛГАРИЯ

174 21 отгоре Контен Кюндев
220 13 отгоре рака а рака
242 под лития с майка си и жена си с жена сн и майка й
288 15 отдолу втори първи
298 12 отгоре и щаба да не се чете
307 2 отдолу Барянков Баряков
360 21 отгоре Та Те
384 18 отгоре средства за агитация средства — от агитация
384 20 отгоре и а работа. на работа, до кибрита.
397 14 отгоре каза Чавдар. — каза Чавдар.
406 1 отдолу Щаринош Шариш» и
444 9 отдолу шушка пушки
449 3 отгоре Аоер Асен
465 9 отгоре Папалцов Папал езав
485 3 отдолу Русинов Руско®
487 13 отгоре Алекоев Алокюиаз
504 11 отдолу ««©актриса директриса
533 5 отгоре из буковата в буковата
550 8 отгоре С този отряд да «е се чете
550 9 отгоре целият ред да ле се чете
551 1 отдолу Прушков Глушков
снимка № 7 Перущица Перица
снимка № 26 Анте Рахов Анте Рахов —• вторият отляво


