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знак на сеќавање на СИТЕ, коишто или жестоко
насградаа од
“миротворната”
јна Антон Југов и на неговите
и
кц
а
репат и и локални лакеи,
спроведенаво текот на месеците мартаприл 1948 година во Пиринска Македонија.
ПОКЛОН пред оние, кои виснаа на бесилките или, пак, беа
ж иви изгорени горе во планината!

Македонија мојата потпора

ВОВЕД

ПОЧЕТНИТЕ

ИСКУСТВА

ОД

ЗЕМНИОТ

Голем предизвик е за секој трудбеник на перото» но истозремено не и мала привилегија, што му се пружила шанска да се
сретне, да другарува, а потоа и да преведе на македонски
литературен јазик едно исклучително жесток затворски животопис.
Пишувајќи ги овие редови ме обзема и голема, неизмерна радост што
го исполнува сето мое битие, зашто знам дека овој неверојатен
затворски летопис своерачно го испишал еден искрен македонски
патриот и фанатичен вљубеник во сопствената татковина Македонија,
еден вистински маченик, кој се што имаше драгоцено кај него й го
подари на родната македонска земја, поточно на македонската кауза.
Величината на овој животен подвиг добива на значење ако се знае,
дека авторот на овие затворски спомени, Крум Монев, е роден и го
живее својот мачен и тегобен животец во пиринскиот дел на
Македонија, која и натаму се наоѓа во границите на’Бугарија и се уште
отстојува пред перманентните налети на беспримерниот националшовинизам на владејачките структури во оваа соседна земја.
На нашата читателска јавност, значи, й се нуди еден
исклучителен мемоарски труд на еден човек, пирински Македонец, кој
во затворите на тогашна Социјалистичка Бугарија ќе одробува тукуречи полни 16 години. Овие мемоарски записи се сурова, потресна и
до небо извишена според морничавоста човечка приказна на еден
исправен Македонец, кој со целото свое битие тргна да се бори против
недобројните гадости на деспотскиот, развратен, тоталитарен,
измамнички и крајно нечовечен владејачки општествен систем, каков
што беше според сите нишани социјализмот во Бугарија.
Целокупниот обем на затворските мемоари на Крум Монев
изнесува околу 1.500 страници машинопис, кои се поделени во четири
дела, а во три книги. Овде, во оваа книга, ќе се најде првиот дел од
пишуваните затворски спомени на Монев. Во оваа книга, пак, ќе стане
збор за причините, почетните искуства од преживеаниот овоземен
пекол низ кој ќе помине Монев во текот на долгогодишните страдања.
Во првиот дел од обемните спомени на Крум Монев, кои се
озаглавени со зборовите „Македонија мојата потпора”, се опишани
настаните сврзани со двоиполмесечниот „комитлак" на авторот во
одметнатата чета на Герасим Тодоров на Пирин Планина на
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почетокот на 1948 година, потоа овде добро се отсликани состојбите
со страшната блокада што властите ја спроведоа во пролетта 1948
година речиси на територијата на цела Пиринска Македонија, а
најголем простор му е отстапен на неколкумесечниот престој на
големиот број уапсени за време на блокадата, и потоа, во пиринските
затвори додека трае опсежната истражна постапка^ како и на
судењето на обвинетите во градот Свети Врач (денешен Сандански).
Се разбира, во овој дел од спомените не е заборавено и несреќното и
тегобно детство на авторот.
Монев во првиот дел од неговите мемоари се обидува и во
голема мера успева да ги изнесе причините за одметнувањето на
Герасим Тодоров и неговата група, но и за него лично како поединец.
Од изнесеното во првиот дел од спомените на Монев, многу јасно
може да се види дека одметнатата група околу Герасим, која
засолниште и уточиште наоѓа на легендарната Пирин Планина, како
основна причина за овој чин го има идеолошкото несогласување со
новиот социјалистички режим, поточно со „народната” власт. Но, тие
истовремено се одметнати и поради незадоволството од статусот што
македонскиот народ од пиринскиот дел на Македонија го има, а тие не
го кријат и своето незадоволство од вкупната положба и судбина на
цела Македонија по завршувањето на Втората светска војна.
Овде среќаваме и една цела галерија од ликови, кои се
прикажани онакви какви што се, без авторот да им додава, или, пак,
да им одзема од нивната добрина или лошотилак. Живописни и
интересни личности среќаваме и додека авторот комитува по Пирин
Планина, па и додека чмае во смрдливите подрумски ќелии во
затворот во градот Свети Врач, или во одвратните келии на стариот
турски затвор во градот Горна Џумаја (денешен Благоевград).
Мемоарските записи на Крум Монев се прилично вешто
обликувани, така што читателот добива впечаток дека дејството тече
како во некој роман - река, што би рекле литературните критичари и
други познавачи на книжевноста. Монев не е човек со завршени
високи школи, но затоа огромното затворско искуство и
долгогодишното дружење со книгата од затворените библиотеки,
многу му помогнале по пат на самонаобразба да „натрупа” солидни
знаења, кои подоцна одиграле клучна улога во пишувањето на
неговите обемни спомени.
Кога се читаат затворските мемоарски записи на Монев, се
добива впечаток дека пред себе имате искусен и вешт прозен автор, а
не најобичен почетник од писателскиот занает, кој од редовно
образование има неколку одделенија. А дека навистина се работи за
интересно четиво, може да се забележи уште на самиот почеток на
записите. Тоа на најпластичен начин Монев го илустрира преку
занаетски вештото градење на ликовите, преку описите на
затворското сивило и крајно нехуманите услови во нив, преку
маестралните описи на раскошните природни убавини на Пирин
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Планина, или, пак, преку верното и умешно портретирање на
бездушниот тоталитарен комунистички режим.
Ако се бара една заокружена оценка за мемоарските
затворски записи на Крум Монев, тогаш без било какво претерување
може да се каже, дека е во прашање едно навистина исклучително
дело од овој специфичен литературен жанр. Првиот дел од спомените
на Монев, а тоа важи можеби уште повеќе и за другите три, се
уникатна книга во македонската современа мемоаристика, која се
чита како највозбудлив трилер, а за нејзините литерарни и други
вредности допрва ќе се слуша, зборува, па и пишува зашто има трајни вредности.

Ванчо МЕАНЏИСКИ
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БИОГРАФИЈА НА КРУМ МОНЕВ
Крум Солунов Монев е роден на 5-05-1927 година во селото Оштава,
Светиврачко (денешно Санданско) - Горноџумајска област (денес Благоевградска).
Пораснал во многудетно и бедно семејство. Останувајќи без татко уште на
седум години, тој многу рано го пробал вкусот на тугиот леб, чувајќи овци кај непознати
луѓе. Подоцна, во текот на 1946-47 година, чиракува во чевларската работилница на
Јордан Атанасов Тасев во селото Гара Пирин.
На почетокот на 1948 година наместо да ја изврши “сопствената војничка
обврска” во седмата трудова дружина во градот Радомир, тој се приклучува кон
нелегалната група на Герасим Тодоров, каде што поминува два и половина месеци.
По разбивањето на оваа група (март - април) Монев е затворен и осуден на 15 години
исклучиво поради тоа што не е полнолетен (член I, алинеа II, од ЗЗНВ).
Кон крајот на месец јули 1956 година Монев го напушта оетровот Персин
(Белене), каде што поминал околу три и половина години, и станува „слободен”
граѓанин на HP Бугарија.
На почетокот на месец март 1957 година Монев одново е испратен да ја
извршуванеговата „војничка” обврска, и тоа пак во таканаречените трудови војски.
Во месец јуни истата година тој избегал од неговата воена трудова дружина и ја
поминува бугарско-југословенската граница, со цел нелегално да ја помине
Југославија и да отиде во Италија или во Австрија. Обидот не му успева.
На југословенска територија е фатен и по едномесечното испитување во логорот
за странци Идризово, крај Скопје, Монев е вратен назад и им е предаден на
бугарските гранични власти. И откако обиколил последователно
неколку затвори на 26 - V - 1964 година, тој одново станува “слободен” граѓанин на
Социјалистичка Бугарија.
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ПАТ ВО НЕИЗВЕСНОСТ

„Со нас правеа се што ќе посакаа и колку што сакаа...”
Л Р акалејски

„Секое дело, било тоа да е големо по обем или по содржина,
или, пак, да е сосема обичног штом не е овенчано со видлив успех и
блесок, туку завршило несреќно, во очите на луѓето изгледа глупаво,
смешно и БЕЗУМНО”.
Некој ми има речено, дека историјата е најсоодветното
огледало во кое се огледуваат не само одделни народи, туку и целото
човештво од памтивек до денешни дни. Имав можност да сретнам и
такви луѓе кои сосема сериозно тврдеа, дека историјата не се создава
само
од одделни силни личности или самопрогласени величини,
туку била дело на обичните луѓе, на „необработената глина". Истите
тврдеа, дека таа не се градела само од крупни настани и
зашеметувачки потреси, туку и од на прв поглед сосема обични случки
и пројави. Лично за себе можам да кажам, дека со сигурност не знам
каде точно стои вистината, но доколку се прифати дека се е
ограничено на оваа грешна земја, тогаш треба да се признае, дека
секој за себе си е во право, секој има право по своему да гледа на
нештата и настаните и никој не треба да игнорира едно или друго
мнение, само поради тоа што тоа не се совпаѓа со неговите погледи и
нретстави.
Што се однесува, пак, до мене, јас ќе кажам, дека оваа наука
си џпр етставувам (можеби така ми се сака) како полноводна река,
која не би можела да биде ниту голема, ниту полноводна, доколку во
неа не се вливаат помали поточиња и рекички. Се знае дека еден
Камен не прави карпа, па макар колку и да е голем. И според моите
скромни погледи, историјата не може да биде вистинска и полна,
доколку во неа не се вткаени и оние на прв поглед безначајни случки и
настани од минатото на секој крај, на секое населено место - оние
настани, кои претставуваат ситни камчиња, но собрани и натрупани на
едно место, тие веќе претставуваат ГРАМАДА, која се забележува од
подалеку.
• Треба, меѓутоа, да се каже, дека има и такви луѓе, кои без
стеснување тврдат (и тоа аргументирано), дека пишуваната иеторија
не била ништи друго, туку вечна, бесрамна проститутка, која му се

11

Крум Монев
подава на секој што ќе наиде, на секој му ги задоволува страстите, на
секој му ги задоволува болните амбиции...
Ми се чини, дека слично нешто не може и не е в ред да се
тврди за самата историја како наука, затоа што таа е след од настани
што веќе се случиле, низа од неспорни факти и вистини. Ваквите
тврдења повеќе би одговарале за дел од оние набедени „историчари”,
кои свесно ја осакатуваат, свесно ја карикираат оваа навистина
интересна наука. Бидејќи историјата како наука не заслужува да се
наречува проститутка и бесрамна уличарка, туку оние лажни
историчари, кои за пари и за слава со неа се проституираат.
Проститутки се само оние, кои за да им угодат на личните или,
пак, на туѓите интереси, свртуваат се со главата надолу, бесрамно го
претставуваат белото за црно и спротивно. Вистина е дека
објективната вистина на сите подеднакво не им се долага, дека не
сите со еднакво задоволство ја прифаќале. За некои таа може да
биде пријатна и приемчива, додека за други, во зависност од
интересите - болна, страшна, одвратна. И тоа, според моите погледи и
видувања, е така, бидејќи објективната и со ништо непоткуплива
вистина, самата реалност за одредено време или епоха не секогаш и
со иста степен се поклопувала со болните амбиции и желби на
одделни луѓе - често пати таа е чаша полна сО пелин.
Има такви „историчари” , кои не еднаш стануваат заробеници
на сопствените или на туѓите мечти, кби посакуваат да станат
„артисти”, ако не на светската сцена, тогаш барем на малечката, на
најобичната. И ако чува господ, ако такваФреќа не ги снајде за време
на животот, ако таква птица не им застане на рамото - тогаш тие
бидуваат принудени да се задоволуваат само со идоли, сегашни или
минати, вистински или измислени, но задолжително со ореоли на
глава. Секој од нив, и покрај неговата просечност, мечтае да се искачи
на погорното скаЛйло, па оттаму да гледа. И доколку за несреќа й таа
желба им пропадне, тогаш тие немаат друга можност, освен да се
вчипчат за земен идол, земен бог, во име на кој што ги извршуваат
нивните гадости, најразлични фаНсификати и страшни криминални
дела, со единствена цел нивниот фетиш да стои горе, во висините...
Ете така, за жал, стојат овоземните нешта за некои луѓе: штом
нй недостига храброст и човечка доблест, за да ги освоиме
посакуваните од нас височини, штом не сме во состојба отворено и
чесно да учествуваме во одреден натпревар, тогаш не останува друга
подобра можност, ништо друго, освен споредните и вал кани патеки.
Што да се прави - никој не се задоволува само со тоа што му го дала
природата, туку секој сака да биде нешто повеќе, да е прв меѓу
првите.
А сега ќе ги оставам на мира сите оние за кои што ги напишав
горните редови, нека тие си ја гледаат работата како што им
диктираат интересите, бидејќи тоа не е лажица за мојата уста.
Подобро е да се зафатам со тоа што ќе биде моја идна цел. А мојата
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задача, мојата намера ќе биде скромен обид да ја опишам, доколку ми
појде од рака, таа човечка драма (без претензии за апсолутна
веродостојност), која со ништо неоправданата жестокост и трагични
последици се одигра кон крајот на првото тримесечие на 1948 година
во речиси целиот наш злосреќен крај, со центар Влахи. Но, уште сега
добро согледувам, дека ако започнам малку од подалеку, ако се каже
нешто повеќе за подамнешното минато на овој дел од Македонија, за
подамнешните настани, со тоа несомнено сликата ќе биде
покомплетна, поцелосна и лесно' разбирлива Сфаќам, дека тоа е
така, но не сум во состојба тоа и да го сторам, немам сили за една
таква работа. Знам добро, дека тоа што ќе се обидам да го опишам, ќе
биде нешто како отсечен почеток, започнато искажување не со главна
буква, туку со многуточие. Тоа е точно, јас сум свесен за тоа, но не
можам да си помогнам.
Уште веднаш треба да кажам, дека многу се мачев, многу се
обидував да останам незаинтересиран спрема безбројните лаги и
севозможните измислици, кои непрекинато и смислено се пласираа во
јавноста во врека со тие настани од 1948 година, многупати се
обидував да се преправам дека сум глув спрема глупостите, кои со
застрашувачко изобилство се ширеа за Герасим и за другите што
тргнале со него. И како целиот тој поток од најнечесни лаги и
гнасотилаци да не беше доволно ефикасен, за да не оцрнат како што
треба, па на „другарите” им се јави потребата да се послужат и со
сликовит фалсификат: играниот филм - недоносче „Глутницата”. Се
чини, дека оние што не можеа да се ослободат од грижата на совеста,
кои не на шега се плашеа од жестоката вистина за тоа што се случи во
48-та година, се нашле принудени да ја пуштат во оптек и сликовитата
лага - филм, па на тој начин да бидат поубедливи со нивните лаги и
инсинуации.
И секој, кој барем еднаш ја гледал онаа „филмска” творба
(особено оние од нас, коишто бевме живи сведоци или директни
учесници во крвавата драма) не може да не ја забележел основната
тенденција, главната цел, која што си ја поставиле како самите
„творци”, исто така и нивните господари - криминалци - негативните
страни од дејноста на Герасим во секој случај и по секоја цена да се
прикажуваат, да се набиваат во свеста на наивните луѓе, на
лесноверните. Не можеше да не се види неотстапниот стремеж
насекаде се да се претставува во искривена светлина, со такви
страшни подметнувања, така што и најиндиферентниот човек да биде
заблуден и измамен.
Таму, пак, и каде ли не другаде, се се свртуваше, како што се
вели, со главата надолу. Таму Герасим Тодоров и неговата
таканаречена „банда” се претставени од нивната најцрна, најодвратна
страна, таму (и тоа не случајно) обичните работливи и измачени
селани се претставени како ладнокрвни михајловистички главосечачи,
бандити и разбојници, кои тргнале да грабаат, да убиваат и да вршат
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насилство врз секој, и тоа за лична полза, за лично збогатување!
Таму сите се прикажани како закоравени агенти и бивши полицајци,
крволочни изроди, кои се ставиле на расоплагање на внатрешната
реакција, на надворешните центри и разните шпионски централи, сите
без исклучок, сме претставени како закоравени терористи, готови на
секакви криминални дела против се уште незацврстената „народна
власт”, „потпалувачи" насекаде на сноповите во блоковите на
непостоечките во тоа време кооперативни стопанства, фарми за овци
и какви ли не уште други тешки гревови... И сето тоа било
социјалистички реализам, тврди со сета неговата безочност и
бесрамност еден од авторите на таа „творба”. Да, навистина токму тоа
е социјалистичкиот реализам: фрлај колку што можеш повеќе гнасна
кал, оцрнувај колку што си сакаш, валкај, така што од белото платно
да не остане дури ниту една неизвалкана точка!
А имаше и нешто друго, нешто што го тера човека навистина да
се најде во неодумение, нешто што предизвикува мачнотија, туку, исто
така, и најблаго речено, предизвикува одвратност: кон волчјото
завивање на властодршците подоцна почна да им се лриклучува и
друга категорија луѓе, кои обично стојат негде во златната средина.
Подоцна, голем дел од оние на кои на времето им недостасуваше
храброст да се определат и отворено да застанат на една од двете
страни, на една од двете барикади, ако може така да се рече, некои
од нив, макар и со -задоцнување, не само што се приклучија кон оној
хор и волчјо завивање, но, исто така, до денешен ден не запираат, на
еден или на друг начин, бесрамно да фрлаат валкана кал против
„БАНДАТА" на Герасим Тодоров. И тоа се прави отворено, без
стеснување, намерно, несомнено да им се допаднат на силните на
денот! А треба да се истакне и тоа, дека тие сакаат да се претстават и
како „мудреци”, како непогрешливи во проценките. Тие сакаат и да
поучуваат, тврдејќи дека играат само на карти што добиваат. Но, без
да сакаат сами си признаваат, дека овојпат останал е излажани,
останале на средина - ниту кај едните, ниту кај другите. А тоа никако
не ги задоволува, никако не ги прави среќни. „Клани-недоклани сме
ние сега - си призна еднаш еден од оние „мудреци”, - Ние сме сега ниту
со едните, ниту со другите, туку некаде на средината - некаде-никаде”
- вели тој, со нескриена горчина, со искрено сожалување, речиси готов
да се расплаче.
И покрај тоа што овие луѓе од „никаде” не изгубиле ништо од
нивната општествена позиција, и покрај тоа што од косата не им
паднало ниту едно влакно по пат на принуда и немаат било каква
претстава за тоа што се бескрајни страдања и невидени лишувања, и
покрај тоа што никогаш во нивниот живот не оделе против
политичките текови и никогаш под присила не го напуштале нивниот
дом и семејство, којзнае зошто, тие не се задоволни од нивниот живот.
„Герасим се покажа како ветерничав човек - не еднаш сум ги
слушал да речат некои од оние „мудреци”, ми се чини намерно. - Тој
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ништо не направи, ништо не постигна, а само предизвика страдања на
луѓето, на целиот наш крај"!
„А, бе, што сакаш - луди глави! Помислиле дека туку така
лесно ќе излезат на крај со целата власт, против целата држава -.
додава друг, чешејќи си ја со раката побелената коса на главата.
Коментарите се целосно излишни. Всушност, друга вистина не
може да има, штом се мери со таков аршин. Но, во случајов има нешто
друго, што не е в ред да се премолчува, туку треба да се каже на сите
други, кои така мислат. А тоа друго е следното: не смее да се
заборава, дека многу пати, ако не секогаш, токму такви „луди глави”
стануваат творци на крупни настани, творци на историјата, ако сакате;
такви побркани фантазери прават револуции, пролеваат потоци
човечка крв и така создаваат големи епохи, со кои човештвото
најмногу се гордее. Не смее да се заборави, дека најнесто „дабовите”
глави висат на бесилките, умираат по барикадите; најчесто
„неранимајковците” застануваат до видовите на стрелиштата, или
загинуваат низ смрдливите подземни ќелии на истражните полициски
оддели; такви „ајвани” без колебање ги поттураат главите на кладата
под сатарот на џелатот и не молат за милост!... И благодарение на
таквите „безделници”, благодарение на нив секој народ вели, дека и
тој има маченици, со кои вистински се гордее и кои му го даваат
правото да се наречува народ со минато и сегашност. Ако немаше
такви, тогаш немаше да има и големи настани, немаше да има и славни
епопеи.
И што, всушност, тогаш можеше да направи Герасим, или кој и
да беше друг на неговото место со една грст сосема обични луѓе? Што
би можеле тогаш да направат дури и илјадници против една страшно
жестока тиранија? Што друго можеа да направат тогаш Герасим и
неговите луѓе, освен да изгорат како факели, служејќи како пример на
денешните и идните генерации! А и на што друго би можеле да се
надеваат оние „луди глави”, каква ли друга судбина може да се
очекува во слични моменти, освен маченичка смрт, најдолно морално
понижување и малтретирање во некоја смрдлива ќелија?
Доколку резултатите
од започнатите ризични дела беа
трговска стока и можеа да се мерат во килограми, на метри и во пари
што се на располагање, доколку за се се судеше само според
конкретната полза и печалба, тогаш овие мои „мудреци” навистина ќе
беа во право, а нивните расудувања ќе беа неспорни и логични. Зашто,
ако на се се гледа само од неговата трговска страна, т.е. откај
печалбата, тогаш резултатите се навистина еднакви на нула. Тогаш се
изгледа бесмислено и глупаво, есап без крчмар, како што се вели,
штом нема ништо видливо. Доколку се праша каква е ползата од
таквата дејност, што се добива, без да се бараат возвишени идеали и
човечки тежненија, тогаш се добиваат само минуси, само тркалезни
нули. Не може да биде тажен плус дури ни тоа, што „безумникот” би го
извршил во последниот миг: согледувајќи ја неговата безизлезна
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положба, тој го „голта” отворот на неговиот пиштол и ладнокрвно, при
полна свест го притиска шкрапалото и му става крај на тоа што се
наречува ЖИВОТ! Да, и тоа е, исто така бесмислено, нешто како
детска игра...
И покрај тоа што сум свесен, дека избрзувам со тоа што го
кажувам сега, а на причекувам кога ќе му дојде редот, најпогодниот за
тоа момент, сепак, ќе си дозволам да искажам уште неколку мисли, па
дури тогаш ќе се обидам да почнам од оној почеток без кој не може да
има ниту смиела, ниту, пак, продолжение. И така уште еднаш ќе
запрашам, што, всушност, можеше тогаш да направи Герасим Тодоров,
а не го направи? Да ја ослободи Македонија ли, со нешто да ја измени
судбината на својот роден крај? Тој не можеше да го направи ниту
едното, ниту, пак, другото, затоа што е тоа надвор од можностите на
поединци, или, пак, на групи. Не смее да се заборави и тоа, дека за да
се очекуваат некакви конкретни резултати од слични зафати,
неопходни се благопријатни ситуации, решавачки фактори - се што
тогаш недостигаше.
„А зошто тогаш Герасим се зафатил со таа работа, а не чекал
поблагопријатни времиња?” - ќе запраша некој „мудрец”.
„Зошто на таков глупав начин Герасим и неколкумина други од
неговите луѓе се самоубија, без да кутнат ниту еден „Печенез”, „ниту
еден од луѓето на Антон Југов?” - ќе праша друг „умник”.
На ова прашање може да се одговори вака: тоа го знаат само
тие.
Денес може само да се нагаѓа зошто Герасим и другите наши
самоубијци претпочитале да не повлекуваат други со себе, да не
убиваат никој друг, макар шо за тоа имале прекрасни можности, туку
само себе си. Веројатно и тие имале некакви сопствени причини, за да
постапат на таков начин. Можеби во последниот момент помислиле и
на другите луѓе, на оние што ќе останат живи по нив. Веројатно во
нивните последни мигови мислеле и за оние, кои не само што ќе
останат да живеат по нив, туку и под посоодветни услови и да ја
продолжат борбата.
А сега уште неколку зборчиња за Герасим Тодоров и ќе
прекинам моментно со него да се занимавам и ќе чекам кога ќе му
дојде времето.
Сакам најсериозно да изјавам, дека сум се обидувал и тоа
многу пати со ред да ги откријам цртите и слабостите, заблудите и
недостатоците кај овој човек, што ги нема кај другите луѓе, но за
голема жал на некои наши „пријатели”, слични „скршнувања” досега не
сум забележал. Можам, без стеснување, да кажам, дека и Герасим
беше човек како и сите други луѓе по нашата грешна земја; и тој, како
и сите други човечки суштества, со себе си ги носеше сите позитивни и
негативни црти, се, најпосле, што е обележје на секој од нас. И покрај
ова моегтврдење, сепак, сум принуден да признам, дека во тој човек
имаше нешто, што кај мнозина го нема; тој имаше и такви квалитети,
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со кои не можеше да не се разликува од другите луѓе. Барем за себе
ќе' кажам, дека никргаш не сум поседувал ниту една од неговите
карактерни особини. Но, за тоа, за тие особености на овој човек ќе се
каже нешто повеќе подоцна, кога за тоа ќе дојде времето, кога
неопходноста тоа ќе го наложи.
И на крајот, сакам да ги запрашам оние „мудреци” зошто е
потребно да му се припишуваат толку глупави гревови и лоши
карактеристики на тој човек, кога се знае, дека то] не е лрвиот и
последен, кој тргнал по тој трнлив и ризичен пат, дека то] не е првиот
што тргнал по то] тек и станал „глупава” жртва, горивно средство, така
да се каже, з а . поддржување на светиот •оган, без ко] нема ниту
копнежи и надежи, ниту стремеж за слобода и национална
самопројава! Тој не е првиот човек, кој тргнал по тој нималку лесен пат
и кој.завршил така трагично и неславно...
Каде и да се погледне, каде и да се свртиме, насекаде гледаме
безбројни Герасимовци, безбројни „безумници” како него. Насекаде и
ка] сите народи има такви како Герасим, насекаде има такви луѓе, кои
и покра] очигледната бесперспективност и безнадежност во одреден
момент, тие секогаш врвеле напред и секогаш изгорувале како
факели, осветлувајќи го патот по кој ќе минуваат идните генерации.
Овие „безумници” (дали тоа е воопшто потребно да се кажува)
никогаш и пред ништо не се сопирале, туку секогаш врвеле напред, се
до нивниот последен здив, со цврстата верба и целосната свест, дека
светиот оган на слободата треба да се поддржува и распалува! Инаку,
се ќе згасне, ќе настапи целосен мрак и очај к а ј'обесправените; ќе
секнат копнежите за слободата и за подобра иднина кај поробените.
Секо], пак, го прави тоа и толку колку што му се силите.
1/1 уште нешто - ја имав таа нсреќа да сретнам и други луѓе и
такви „специјалисти”, кои без стеснување ми велеа, дека неславното
наше разгромување се должело, пред се, на нашата просечност и
простосмртност. Доколку меѓу нас, луѓето на Герасим Тодоров имало
пообразовани луѓе, и тоа и поумни и подалекувиди, ако на чело
стоеле луѓе со докторски титули и слично, тогаш нашата судбина
несомнено ќе била сосема поинаква, поподнослива. И, пак, според
оние „специјалисти", за толку сложена игра, за толку рискантно дело
се потребни образовани луѓе, видни личности со по неколку
докторати, за да има и добри резултати; позавидна судбина...
„За такви работи се потребни големи и умни глави, а не
најобични простосмртници”.
Сакам да си признам, дека немам ништо против учените луѓе.
Така и нека биде. Но, ми се чини, дека работите и овде стојат малку
поинаку. Колку што, знам, на чело на крвавите револуции и
отворените бунтови, не секогаш застанувале само високообразовани
личности, блескави умови и познати јавни личности - во крвавите
драми учествуваат првенствено обични, простосмртни човечки
суштества, повлечени најчесто од течението на политичките времиња,
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и без претходно јасно определена цел и патишта. На барикадите, за
време на јуришите врз крепостите на властодршците и под дождот од
куршуми, колку што знам, големи личности, учени и величини многу
ретко стоеле напред.
■: . •
Таму тие навистина и нема што да прават, тоа не е работа за
нив, сепак, зошто и да не се признае и тоа, дека на барикадите, освен
куршуми и глупава смрт, друго ништо и нема. Исто така, не смее да се
заборави и тоа, дека многу ретко може да се најде безимен гроб на
некоја величина, погребана без церемонии и без проштални говори. А
безимени гробови на „безделници” и обични комити има во изобилство,
затоа што тоа е нивна неодминлива човечка привилегија, нивно
исклучиво право, а не на величините, не на заштитените од судбината
и од создадените за нив благопријатни околности!
Й за општо жалење треба да се признае, дека не се малкумина
оние што го бараат невообичаеното, величественото таму, каде што
не се наоѓа, каде што го нема, таму, каде што царува пресметливоста,
баналноста, дребникавоста и еснафштината!... Дека ние бевме сосема
обични медоносни пчелички, дека „глутницата” на Герасим Тодоров
беше составена од најобични овчички, а не од свирепи волци, дека
речиси никој од нас не можеше да биде верник во разни авторитети и
земни божества, во тоа нема воопшто никакво сомнение, тоа не може
да се негира, зашто е таква самата вистина. И кој знае, можеби поради
онаа тогашна наша просечност, и простосмртност, поради таа
обичност некои од нас виснаа на бесилката, други исчезнаа без трага,
трети се живи изгорени, а, пак, четврти - во период од многу години
настрадаа и загинаа по затворите и логорите на социјалистичка
Бугарија.
Можеби некои ќе си речат, дека за оние тогашни „дребулии" не
фаќа место да се каже дури ниту едно единствено зборче, да се
напише ниту ретче. Ништо и никаква „случка”, ситна „гребнатинка” по
грбот на еден цел крај, на еден значителен дел од Македонија!? Оф,
камо среќа да беше навистина така, па тогашните управувачи од
Софија да ја сметале таа драма за ништо и за безначајна дребулија, за
сосема мала пројава на „тврдоглавост" од страна на парталковците од
Пиринска Македонија! Доколку ние тогаш со ништо не ја заплашувавме
самата власт и „целокупноста” на државата, тогаш тогашниот
министер за внатрешни работи, Антон Југов, немаше да ја издаде
неговата категорична наредба: „експедициониот корпус назад да не се
враќа додека „БАНДАТА” не биде целосно ликвидирана и додека во
населението од тој крај не биде всаден животински страв и ужас, од
кои тоа никогаш ловеќе да не биде во состојба да се ослободи”. Ако
таа тогашна „дребулија” не ги плашеше управувачите од Софија и
нивните слуги во Пиринска Македонија, тогаш никому немаше да му
биде неопходно натрупувањето на толку многу службеници од
репресивниот апарат, никому немаше да му е неопходна онаа

18

Македонија мојата потпора
демонстрација на сила од страна на,„народната” власт и оној страв, кој
со невидена дотогаш бруталност и жестокост се всадуваше во луѓето.
И најнакрај: осум обесени, тројца живи изгорени во планината
н а , село Плоски, двајца убмени од заседа,; ,тррјца>: се -еамоубија,
четворица до смрт измачувани за извлекување најпажни признанија, a
потоа бодени со ножеви додека не. им излезат душите; еден убиен при
„обид за бегство”, еден умрел за време на истрагата - претепан од
„милувањата” на иследниците, и најнакрај, осумдесет и -четворица
осудени на најразлични рокови затвор, над шеесет други невини, ама
неподобни за режимот, испратени на неодредено време по
концентрационите логори во целата земја... Голема работа е и тоа, што
преку кабинетите за истрага и низ смрдливите подруми на Државната
безбедност поминаа и други мажи, жени, па дури и деца, кои и
подоцна, во текот на целиот живот, се уште ги носат белезите по
нивните тела, незаборавните спомени од „милувањата" со кои биле
удостојув.ани за време на нивните „незаборавни” средби со другарите
иследници и сите други шпиони на режимот.
Тешко ми изгледа сега, во една таква состојба, да буричкам по
сопственото минато, да ги опишуваммоите доживувања, кога јасно
осознавам дека сум со разделена миела, кога треба да сум на штрек и
да си мислам, дека во секој момент на мојата сопствена кука може да
се отвори без тропање. и внатре ненадејно да се истопорат не било
кои, туку господата од Државната безбедност, крепителите на
болшевичката тиранија, и се да започне одново. И во такви околности,
при таква раздвоеност на мислата, при постојано очекување на такви
гости, човек дури и да е талентиран, да е мајстор на перото, пак не би
можел да напише нешто посвесно поиздржано. Доколку, пак, е како
мојата милост неумешен шкртач, без познавања од една таква работа,
тогаш уште предвреме може да се каже, дека напишаното во секој
однос ќе биде повеќе од килаво, сосема неуспешно.
Тоа е така, јас тоа го знам многу добро, но и покра] се, сепак ќе
се обидам, ќе го задоволам сопствениот инает! Ќе се обидам, па
можеби нешто и ќе излезе, макар да е и сосема скромно. Јас се
надевам, дека ова скромничкото што може да произлезе од мојот
труд, нема да биде еднакво на тркалезна нула. Освен тоа, ми се чини
дека да се каже самата со ништо ненадополнувана вистина, да се
разоткрие прикриеното, грижливо чуваното во апсолутна тајна - за
таква работа, претпоставувам дека не е потребен задолжително
голем писателски талент, мајстор на перото. Следствено: ура и
напред, напред, без свртување настрана и наназад!!!
„Во текот на 1947-1948 година бандата на Герасим Тодоров ја
држеше територијата на бившата Санданска (Свети Врачка) околија,
голем дел од селата во тој крај, префрлуваше во дел од Разлошко,
дури стигнуваше до Гоцеделчевско - отаде Пирин и во дел од бившата
Горноџумајска околија. Тоа беше не само најголемата банда во
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Бугарија, но и најопасната, поради тоа што таа контролираше
територија, во која речиси беше ликвидирана народната власт”...
Костадин Ќулумов, инспектор од окружната Државна сигурност
во тоа време во град Горна Џумаја - Статија „Операција Бор" весник
„Антени” -12 - IX - 1984 година.
Некаде на почетокот, поточно во текот на првите денови на
јануари на 1948 година, со еден мој соселанец, со еден мој колега
тогаш (ако така може да се нарече едно момче - дете на седумнаесет
години), со кој заедно чиракувавме како кондураџии во селото Гара
Пирин, кинисавме по долгиот пат на неизвесноста. Со Лефтер Петров
(така се викаше компањонот) кинисавме, по претходен договор, да ја
бараме некаде „горе” во Пиринот дружината на Герасим Тодоров.
Тргнавме да ги бараме ОНИЕ за кои насекаде се зборуваше, насекаде
се слушаа многу неверојатни нешта. Лефтер имаше чичко кај Герасим
Тодоров, чиешто име беше Кирил Бенѓузов, побегнат пред извесно
време од многу сомнителни причини и под доста загадочни околности.
И така, во онаа студена јануарска моќ, ние двајцата тргнавме
по за нас веќе познат пат, без ниту за миг да се свртиме назад, без
сериозно да се замислиме каде сме се упатиле и дали навистина сме
подготвени за нелегална дејност кај Герасим. Си врвиме така, како да
одиме на кратко до некаде и штом ќе посакаме, веднаш да можеме да
се вратиме назад, без пред било кој да даваме објасненија каде и
зошто сме оделе и што сме правеле. Си врвиме нагоре и ниту за миг не
посмислуваме, дека со оваа наша стапка ние самите се ставаме
надвор од пишаните закони на „народната власт” во Пиринска
Македонија! Да, самите се прогласуваме за нелегални и, всушност,
креваме рака против нововоспоставениот поредок и против сите оние,
кои на еден или на друг начин нй го наложуваа „новото”.
Колку навистина беше едноставно, колку беше детински
наивно: сме тргнале во оваа мразовита ноќ и си врвиме така, како
некои невидливи подводни струи безмилосно да не влечат напред,
безмилосно не повлекуваа+, без да не прашуваат, се понавнатре, кон
се подлабокото. Најпосле, тргнавме во онаа доцна и студена ноќ, без
да се свртиме барем уште еднаш назад, за да ги погледаме во
темницата нашите мили места, без нималку да не помислиме што би
можело да ни се случи по оној замрзнат пат и што ли се не не очекува
таму горе, кај тие непознати и „страшни” луѓе.
Ах, младост, младост, зошто не се вратиш повторно, зошто,
макар и за малкунѕа, зошто не ме опфатиш со онаа тогашна младешка
бујност и неразумност? Плукам илјада пати на мудроста и зрелоста,
штом тие доаѓаат со старечката немоќ, штом тие се потпираат не на
физичките сили, не на нескротливата сила, туку само на
вообразувачко пораснување! Зошто повторно не можам да се
подмладам и повторно да-тргнам по онаа замрзната патека, која води
само кон неизвесноста;’ кон лишувањата и бескрајните страдања таму, каде што дрнкаат рѓосани синџири и наоколу ечи од човечки
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крикови и стенкања, таму, најодзади, кајшто. плиска невина човечка
крв, со која се испрскани црните ѕидови на темните подруми во
царството на ужасот и на безнадежноста! Ах, младост, младост, за
lutq ли се не сисаособнати, неповторлива младост, само ти со сила
можеш да ги кинеш ропските синцири, да ја поттураш главата на
кладата на џелатите или сам да си ја наметнеш бесилката на вратот и
тоа секогаш, секогаш, секогаш, во името на највозвишените, на
најсветите човечки идеали!
Врвиме по окованиот; 'рд студ црн пат и по секое наше
стапнување, по секој наш че^ор, се слушаат крцкања, под нашите
нозе, чиниш гранки од дрво соборени од силен ветер се тријат
безмилосно една од друга,.,. фюже, па ние не одиме како што е
нормално, туку напросто. летаме, летаме нагоре кон нашиот горд
Пирин, и, најмногу кај оние. „загадочни” за нас, страшни мажи.
Чувствуваме дека сме немоќни да й се спротивставиме на онаа
невидлива сила, која постојано не трука нагоре, се кон таа насока. А и
кристалното и јасно небо. оној огромен син океан, посеан насекаде со
безброј јасно светкави ѕвезди, и тој изгледаше поинаку, позагадочно,
тукуречи волшебно. Како и небото постојано да ни шепотеше: нагоре,
нагоре, нагоре!”
А, пак, и Пирин, тој. горд џин, тој бисер во дијадемата на нашата
несреќна татковина, гордоста на цела Македонија, таа неповторлива
творба на природата - ах, колку величествен и убав беше тој тогаш, во
таа мразовита и славна за нас аимска ноќ! Пирин, Пирин, колку
несбичен и чуден ми се виде тогаш, искапен со обилната месечинска
светлина, колку горд ти изгледаше, издигнат таму горе, чиниш до
самото небо! О, Пирине мој, за мене ти во таа ноќ веќе не беше
обичната планина, која ми беше дотогаш позната, туку нешто сосема
друго, некакво митолошко животно со многубројни островрвни голи
карпи по грбот, кои постојано ја менуваа нивната форма и стануваа се
помистериозни, се понеобични и чудни...
И колку повеќе се скусусваше растојанието помеѓу нас, колку
повеќе се приближувавме кон планината, толку побрзо и ретко се се
менуваше, толку побрзо се се зголемуваше и стануваше понеобично...
Кој знае, можеби тоа е нешто што човек може да го види само еднаш
во животот, само еднаш да стане сведок на слична глетка, на таква
слика.
Ах, Пирине, Пирине, мил мој! Ти си ми најголемата гордост, ти
си нашата чудесна легенда, ти си најпосле, најголемиот и убав бисер
врз круната на поробена и распарчена Македонија! Мила моја планино,
подоцна сум тагувал за тебе и копнеел, кога веќе бев многу далеку и
со пресечени крилја зад железните решетки...
Не знам зошто така се случува, но ќе кажам, дека понекогаш
природата што не опкружува изгледа поинаква, поразлична отколку
што сме навикнале да ја гледаме секој ден и секоја ноќ. За себе ќе
кажам, Дека подоцна,. па дури и сега, многупати сум ја набљудувал
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Пирин Планина, многу пати сум се загледувал во неа, но никогаш
повеќе не ја видов таква каква што ми изгледаше во онаа јануарска
ноќ. Никогаш подоцна не ми се пружи прилика одново да ги видам
оние тогашни волшебни слики, тој прекрасен ноќен пејсаж, пред кој би
онемеле и самовилите.
Сега веќе не можам да го видам мојот тогашен Пирин и тоа не
поради тоа што тој со нешто се изменил, не дека станал помал или
поголем, погрд или поубав, понерамен или порамен, туку поради тоа
што јас сум станал поинаков. Со мене нешто се случило, јас сум се
изменил. Се измениле моите претстави за времето и за просторот, за
реалното и за нереалното. Денес, за разлика од тогаш, кога
навлегував во дваесеттата година, за жал, на се гледав од подруг
агол, откај нереалната страна. Тогаш, на таа моја возраст се ми
изгледаше поинакво, поидеално и попривлечно.
Некогаш, многу одамна, на Божјите чеда гледав со подруго око,
им верував слепечки; во време на тие дамнешни години, во тие
тогашни лажливи времиња, за мене човекот беше најголемото и
совршено суштество, најчудесната творба на мајката природа венецот на сето тоа што невидливата сила го создала на нашата
грешна земја. Треба уште сега да си признам, макар и со горчина, дека
таа некогашна „идеална” творба на природата претпрпе неколку
последователни девалвации. Колку и да ми е тешко, колку сега и да
ме боли, мора да си*признам, дека за мене човекот веќе не е венец, не
е ангел небесен, туку жесток подбив, најголемиот подбив, би рекол, на
Севишниот; тоа е најглупавото суштество создадено чиниш намерно
од зли демонски сили! Доколку грешам, тогаш мора да си признам,
дека вината е моја, Дека јас некогаш сум бил слепец и не сум можел да
го здогледам вистинскиот човек, туку само сум ги забележувал
неговите лажни карактеристики. Ако е тоа така,, тогаш мора да
прифатам, дека човекот секогаш си бил таков каков што го создала
мајката природа, дека никогаш не бил погрд или поубав, подобар или
полбш, посовршен или со поголеми недостатоци. Тој секогаш си бил
таков и никој не им е виновен на таквите како мене, кои го гледале во
поинаква светлина.
А сега ќе го оставам човекот и неговата суштина, нека си биде
тој таков, каков што си е, да се вратам одново на тоа место, на таа
црна патека, по која упорно продолжуваме да одиме нагоре. Ќе
продолжам со нашето приближување кон таа неизвесност, пред која
речиси бевме готови да искажеме длабоко почитување!
И како што веќе реков, ние не само што врвевме нагоре по таа
за нас веќе позната латекау не само што само се бевме прогласиле за
нелегални и непријатели на „народната" власт, туку и се повеќе го
скусувавме растојанието До местото каде што требаше да се сретнеме
со тие за нас мистериозни луѓе. Во тој момент, за нас немаше ништо
друпа ништо поважно и пбпосакувано од мигот, кога конечно ќе
поминеме на страната на оние, за кои, како што веќе знаевме, ноќта
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им била ден, а пак денот ноќ и мрак! Сега не е многу битно да
докажуваме, дека тогаш нашата најголема желба беше час поскоро да
се слееме со оние, кои од поодамна беа тргнале по трнливиот пат, за
да се борат за поинаков свет, за подобра судбина на Македонија. Така
барем јас си мислев, дека е.
И така, црната патека не водеше сбпонагоре* ама понекогаш
не одведуваше и во удолнини, во длабоки ендеци, од каде можеше да
се види само парче небо и нам ни се чинеше, дека оттаму тешко ќе се
извлечеме. На двапати навлегувавме во доста длабоки ендеци, во
една голема длабочина, каде што силно бучеше бујна река, која така
ја расплискуваше нејзината пенлива вода, чиниш со тоа нб
поздравуваше и нй посакуваше добар пат. А кога одново ќе излезевме
од некоја поголема удолнина или ендек, низ кој нй поминуваше патот,
и се искачувавме нагоре кон некое возвишение, тогаш го гледавме
величествениот Пирин, кој на хоризонтот ја покажуваше целата негова
гигантска височина и неговата неопислива велелепност. Но, колку
повеќе се приближувавме, колку ловеќе го скусувавме растојанието
меѓу нас, толку повеќе мистериозните облици и волшепства на
планината исчесзнуваа, нејзината чудесност се губеше и тогаш
остануваше вистинскиот Пирин со неговите страшно изострени врвови,
како да се забиени високо во самото сино небо. Тогаш веќе се
гледаше само реалниот Пирин, а не лажниот, не оној што го гледавме
од подалеку.
И поттикнувани од пробуденото чувство за самозаштита, ние
почнавме да заобиколуваме, да минуваме подалеку од населените
места, какви многу ретко се среќаваа по оние ридишта, заборавени,
како што се вели, и од царот, и од бога. Мора да кажам, дека во текот
на целото наше патување во таа студена ноќ, неодминливо и
постојано не придружуваше тегобна тишина, гробно молченье,
нарушувано одвреме-навреме од јавувањето на некое вознемирено
куче, или, пак, од далечно и тажно кукурикање на ранобудни петли.
Многу ретко, и тоа од далеку, здогледувавме по некоја анемична
светлина - неспорен знак, дека таму живеат човечки суштества. И,
сепак, колку и да одевме внимателно, каква претпазливост и да
пројавувавме, понекогаш нй се случуваше кучињата да не насетат
уште од далеку, да залајат предупредувачки и да им дадат сигнали на
нивните стопани, дека надвор не е мирно. И не знам зошто, но ќе
кажам, дека во ноќното кучешко лаење секогаш сум откривал нешто
жално и тажно, нешто необјасниво. Не еднаш косата ми се креваше,
кога ноќум сум ги слушал како лајат кучињата, особено кога ќе почнат
да завиваат. И морам да си признам, дека досега ниту еднаш не сум се
обидел да с и , објаснам зошто едно ништожно и никакво кучешко
лаење, или, пак, завивање, ми дејствувало така необично и тегобно,
така необјасниво загадочно.
И по неколкучасовно одење, најпосле сосема детински се
израдувавме и почувствуваме вистинско олеснување, кога видовме
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дека нашето ноќно патување е завршено. Најпосле се приближивме
до една осамена куќа, која беше изградена само од камен, сом ало
прозорче, низ кое се пробиваше одвај видлива мижуркава светлина.
Оваа кукичка се наоѓаше до самата голема река, која тешко можеше
да се разликува од грамадните карпи околу неа. И првите наши ноќни
„домакини”, сосема природно, беа две-три големи кучиња, кои не
заобиколија, лаејќи упорно и застрашувачки. А кучешкото лаење се
слеваше со заглушувачкото бучење на бујната река, која поминуваше
многу блиску до самата кукичка.
Не знам како се случи тоа, но ќе кажам, дека тогаш
почувствував оти во сето она пред кое што бевме застанале, имаше
нешто навистина тайнствено, нешто необјасниво, кое што го оттргнува
човека од реалноста, дури од самиот себе, и го тера да се чувствува
сосема ништожен и беспомошен. Упорното лаење на големите кучиња,
кои држеа цврст кордон околу нас, неуморното и незапирливо бучење
на реката, синото небо посеано со безброј растреперени звезди, и
приковувачкиот студ - во сето тоа таму, без исклучок, имаше нешто не
само тайнствено и загадочно, омајно и восхитувачко, туку, исто така, и
нешто романтично, метежно. Тогаш таму имаше нешто далечно и
неповторливо, кое може само да се почувствува и доживее л и ч н о ,
но не и да се долови, или опише!
Малку погоре започнуваше боровата шума, само на
спротивната страна. Сопственик на таа камена куќичка беше еден од
многумината чичковци на мојот сопатник Ангел (Ачо) Бенѓузов, кој
колку што тогаш се знаеше, важеше за еден од најважните јатаци на
Герасим Тодоров.
И така, ние стоиме, а големите кучиња се повеќе го стеснуваат
обрачот околу нас, безмилосно тракајќи со острите заби. Но, за наша
радост и утеха, по извесно време, од прозорчето слично на отвор на
бункер, замижурка друга жолтеникава светлинка и таа донекаде не
успокои. Таа светлинка ни вдахна и некаква храброст, по што
успеавме да го раскинеме кучешкиот обрач и колебливо се
приближивме до еден од ѕидовите на куката. И таму причекавме со
нетрпение и надеж, дека, сепак, некоја жива душа ќе се појави.
Можеби и не сме чекале толку многу, кој знае, но нам нй се пристори
како да било цела вечност. И најпосле, ненадејно положбата ни се
измени. Имено, сосема ненадејно, блиску до нас, дрвената врата
тажно зашкрипе и од вантре со зачадено газиено ламбиче в рака
излезе една разбушавена жена, слична на зла вештерка во темницата,
која веднаш го препозна мојот сопатник. Оваа жена беше стринката на
Лефтер и заради тоа веднаш го позна.
Нашата ноќна посретнувачка откако разбра кои сме и зошто
сме дојдени ги искара кучињата, кои се уште не притискаа до ѕидот, и
не повика да ја следиме. И немаше како, требаше да тргнеме по неа.
Поминавме преку широко отворената врата, зината како уста на
чудовиште, а потоа се најдовме во нешто како темна галерија. Од таму
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ја следевме разбушавената жена по едни дрвени степеници нагоре,
кои така раздразнувачки зашкрипеа, што на човек со послаби нерви,
навистина можеше да му се слоши. Откако се искачивме по дрвените
скали, се најдовме во едно мало претсобје со под од штици,
направивме уште неколку нерешителни чекори напред и влеговме во
едно тесно и многу задушливо одајче осветлено од мижуркаво газиено
светилниче, поставено на стар железен свеќник. И уште при самото
отворање на таа вратичка, од тесното одајче не заплисна тешка
миризба.
Но, во тој момент за нас двајцата тоа немаше никакво значење,
бидејќи тогаш најважното беше друго, тоа, дека бевме стигнале таму и
дека сме на топличко. Најважно за нас тогаш беше тоа што сме
стигнале среќно и дека оттука натаму сме под туѓа грижа, под грижата
на оние во кои тогаш имавме премногу голема доверба.
На подот од штици, во одајчето во кое се најдовме, во прав ред
лежеа цела дузина ситни дечиња, кои веднаш срипаа, штом разбраа
за нашето пристигнување. Дечињата скокнаа на нозе и со
невообичаено гьубопитство и восхит почна да ги разгледуваат нашите
нови чевли, направени специјално за нашиот иден четнички живот.
Кутрите дечиња, очите тогаш не ги симнуваа од нашите нови чевли,
зашто тие не само што не беа обувале слични чевли на нивните
огрубени нозе, но со сигурност може да се каже, дека дотогаш
прашање е дали воопшто и беа виделе такви нешта. Тоа беше така,
бидејќи во тој заостанат крај, при таква оддалеченост, децата ретко
имале можност да видат други луѓе, а камо ли, пак,*и нови, и „модерни”
чевли каконашите, тогашни.
И откако се постопливме и очите почнаа да ни примигнуваат,
едно од децата, девојче, братучетка на мојот соселанец, со веќе
поднабабрени градички (ова подробност добро сум ја запаметил) не
изведе надвор од куката и на околу стотина метри потаму не воведе
во една стара плевна, полна со миризливо планинско сено. За разлика
од непријатната миризба на тесната собичка, од којашто штотуку
бевме излезени, во плевната мирисаше лријатно и опојно. Во таа
плевна требаше да го поминеме оетатокот од студената ноќ и да
чекаме додека не нй се договори средба со „оние”, кои според
тврдењата на домакините, биле многу далеку и ние, сакале-нејќеле,
требало да чекаме, да бидеме трпеливи.
И покрај нашата голема нестрпливост што е можно побрзо да
се сретнеме со нелегалните, час поскоро да ги прекинеме сите наши
врски со „обичните” луѓе, по силата на околностите не нй остануваше
никаква друга можност, освен трпеливо да чекаме, да ги прифатиме
овие услови како неизбежни и наметнати. Требаше со се да се
согласуваме, се да прифаќаме и тоа на драго срце! Знаевме многу
добро, дека нашата судбина од тој момент натаму веќе не беше во
наши раце, туку во туѓи. Требаше да се прилагодуваме на новата
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реалност и да се препуштиме во рацете на тие луѓе, на кои тогаш со
целата наша младешка наивност целосно им се доверивме,
И, како и да е, во таа плевна влеговме сосема спокојно, се
вовлековме длабоко во сеното и, опоени од неговата прекрасна
арома, заспавме така слатко, така безгрижно, чиниш како да бевме
излегле од топла бања и се наоѓаме во луксузен хотел, а не во стара
плевна! Си заспавме како безгрижни дечиньа така, како пред нас да не
стоеше таа неизвесност, оној трнлив и ризичен пат, туку нешто што не
води кон радост и безгрижност. Каков мирен и природен сон сум имал
во текот на таа ноќ, друг пат не се сеќавам така да сум спиел. Само
оној, кој во младините не спиел во суво планинско сено и тоа во стара
плевна, само тој не знае што значи лековит и закрепнувачки сон и
како човек се разбудува од него...
Поточно, не разбуди тоа девојче, кое во ноќта не доведе во таа
плевна. Не разбуди девојчето, кое нй донесе нешто за појадок или за
ручек - за тоа точно не се сеќавам. И силен впечаток ми остави
фактот, што јадењето кое ни беше донесено, девојчето го беше
сокрило под престилката, а не го носеше откриено. И тогаш сфатив,
дека макар и таму, во самото подножје на планината, и таму се морало
да се прави прикриено, потајум, за кое што јас дотогаш воопшто не бев
ни помислил. И без да ја согледуваме целосно нашата вистинска
положба, без да си даваме појасна сметка за тоа дека веќе сме
етанале „необични” -луѓе, нелегални, ние сб уште на се гледавме отказ
смешната и забавна страна, а не откај сериозната, вистинската. Оф,
со каква детска наивност сум се однесувал спрема епичните на себе,
спрема сите оние човечки суштества, кои можеле вештачки да се
насмевнуваат, да изгледаат простосрдечни и мили, а воопшто да не се
такви. И колку убава беше тогаш таа моја детска наивност и
доверливост спрема луѓето, колку природно ми изгледаше сето тоа во
тоа време!
Во таа плевна, во тој наш „хотел” требаше да го поминам и
целиот ден додека се стемни. Таму, најпосле, во старата плевна
требаше да го пречекаме решавачкиот момент, кога, најнакрај ќе го
пречекоревме тој невидлив праг, таа невидлива црта, која што ги
делеше луѓето на легални и нелегални; тој праг, кој некои луѓе ги
принудува да се кријат од епичните на себе, во чие име тргнале да се
борат и да умираат; да |а поминеме таа линија, која некои луѓе
принудува да се плашат од дневната светлина и да се претворат во
НОЌНИ птици.
Да, целиот ден во таа распадната плевна, во тоа миризливо
сено, без било какви сомнежи, дека може да бидеме предадени,
задржани или веднаш убиени, пред уште да сме искусиле од
нелегалниот живот, дури пред и да помирисаме од нашиот иден
комитлак. И треба да кажам, дека денот нй помина брзо и сосема
мирно, без инциденти или некои други непријатности. Дури приквечер,
пред залезот на сонцето, имавме една мала промена, една мала
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разновидност, ако може така да се рече, нешто што не можеше да не
поколеба во нашите намери. Во оперната, низ една пукнатина меѓу две
штици на наше големо изненадување, ја видовме мајка му на Лефтер,
која откако се разбрало дека сме избегале во текот на ноќта, веднаш
тргнала по нашите траги, по стапките на нејзиното единствено дете со
надеж, дека не само што ќе открие каде е, но и дека ќе си го врати
назад. Кутрата мајка тргнала со цврста намера да то спречи, доколку
се уште може, доколку не е веќе доцна, најлошото, најнесаканото за
неа. Ја видовме несреќната жена како пристигна по онаа патека, по
која дојдовме и ние претходната ноќ. Ја видовме како влезе во онаа
камена куќа, од која по малку време излезе, придружена од нејзината
јатрва Јорда, која намерно со висок тон ја уверуваше, дека ништо не
знае за нас.
„И да знаеш, како, ако Лефо дојде кај нас, ние ќе го вратиме,
па може и да ви го доведеме дома кај вас”! - бесрамницата ја излажа
нејзината јатрва и тоа така успешно и убедливо, што кај несреќната
мајка на Лефтер не остана никакво сомнение, дека й е кажана
најточната вистина.
А ние со погледите ја испративме натажената жена, ја видовме
како се оддалечи по патеката со наведната глава, несомнено
сосипана од толку брзо пропаднатите надежи, дека назад ќе се врати
со сопственото дете. За себе ќе кажам, дека искрено ја сожалив оваа
очаена жена, искрено сочувствував со неа и со болка на срцето ја
проследив додека не исчезна од мојот видик.
Й по оваа тажна за нас случка, колку што сб уште можам да си
припомнам, кај нас одново дојде тоа девојче, веќе нашата „врека”, за
да не информира за тоа што се случило, без да се посомнева, дека ние
знаеме речиси се.
„Да знаете само како стринка се расплака, кога ја излажавме
дека вие не сте тука и дека ние не знаеме ништо за вас!” - ни го рече
тоа со таква детска леснотија и нескриена гордост, чиниш како да
извршила некој голем подвиг.
Господи боже, тогаш радоста на тоа девојче не зафати и нас,
нејзината веселост помина и кај нас, двајцата бегалци. За жал, и ние
почнавме да се смееме до просолзување, затоа што се што слушавме,
нй се чинеше дека е многу смешно и интересно (наместо тажно и
трогателно), што нй беше невозможно да зачуваме каква и да е
сериозност од наша страна.
Се ни се чинеше дека е лага, глупава шега, играње криенка
слепа баба, а не почеток на тешки доживувања, почеток на недобројни
страдања како за нас самите, исто така и за нашите блиски. Се
смеевме како мали деца, кои некако успеале да ги надмудрат своите
родители и блиски; се смеевме од се ерце, без било што да може да не
запре, без нешто да не натера да се замислиме воопшто за сегашноста
и за нашата иднина.
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Дури вечерта, кога звездите одново затреперија на синото
небо, дури тогаш по трет пат дојде нашето познато девојче, кое со
неопислива радост и трепет не извести дека кај нив веќе дошле
неколкумина од „оние” и не чекаат.
„Ама немојте да се плашите, не плашете се, бидејќи тие се
добри луѓе - се обиде тоа да не успокои. - Ќе видите дека тоа е така..."
Сега немам сили, се чувствувам целосно беспомошен да го
опишам, да го прикажам сето тоа што тогаш внатрешно го доживеав неопислива радост и трепет ме протресоа, како да ме беше погодил
електричен удар! А, пак, кога тргнавме по девојчето и почнавме да се
качуваме по за нас веќе познатата дрвена скала нагоре, нозете ми се
пресекоа, срцето почна да ми удира толку силно, чиниш како да сака
да излета надвор и да се распрсне! Одвај се влечкав, одвај ги движев
нозете. Не можев да поверувам, дека тоа е вистина дека уште сега ќе
идат некои од „оние” луѓе. Ми се чинеше дека тоа е само сон, некаква
халуцинација или измама, кое веднаш ќе заврши, веднаш, штом се
разбудам. Си мислев дека се ќе отиде по ѓаволите, така, како што
обично бидува после секое будење.
И покрај тоа што бев тргнал со цврста намера и по секоја цена
што е можно побрзо да се сретнам со нелегалните, и покрај тоа што
дефинитивно бев решил никогаш повеќе назад да не се враќам, ќе се
признам, дека во последниот момент, во решителниот миг доколку
некој случајно ми беше предложил отстапување, мало забавување на
оваа средба, со радост ќе прифатев, со неспокојство ќе се согласев! А
и многу се плашев да не не одбијат, да не нй кажат само едно НЕ и
сите мои надежи наеднаш да се урнат со невиден тресок, се да отиде
по ѓаволите и ние да си останеме со прстот в уста.
Ужасно стравував тоа точно и да не нй се случи, да не не
снајде оваа несреќа. А таквата веројатност не беше за исклучување,
со оглед на нашата возраст, па и од редица други причини.
И, о, боже! Какво чудо, каква радост - со нозе што силно ми се
тресат
и со насолзени од радост очи, јас не само што видов
неколкумина од нив, но, исто така, можев и да стиснам неколку нивни
раце! Најпосле, мојата голема желба се оствари, стана реалност сосема одблиску видов неколкумина од нив, од оние мистериозни за
мене луѓе, за кои толку многу време копнеев. И точно така, онака како
што си ги замислував пред тоа, точно такви ми се причинија и тогаш:
луѓе кои се издигнати повисоко и му се потсмеваат, се подбиваат со
мизерниот животец, кои се подбиваат со сопственото жално
опстојување, кои плукаат на сите човечки ограничувања и тргнале во
борба против злото, против секаква обесправенст на човекот, против
сето тоа што го понижува човека и го прави поништожен дури и од
најобичното животно...
Во нам веќе познатото одајче имаше само тројца, од кои
едниот беше Герасим Тодоров - најважниот за нас. И со тројцата се
ракував и на тројцата им стегнав рака и, за мое чудење и мало
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разочарување, веднаш забележав дека и тие се како и сите други
луѓе, се разбира, надворешно. Ништо од она мистериозно и необично,
што претпоставував дека ќе го откријам во нив, не забележав. Речиси
се исчезна наеднаш и мене ми остана само... разочарувањето.
Да, точно така се случи, И треба уште сега да си признам, дека
слични разочарувања доживував и подоцна, по извесно време, и тоа
многу, но за тоа никого не обвинувам, туку самиот себе. Та нели од
моја страна било сосема нормално да им припишувам натчовечки
квалитети на овие луѓе, само затоа што, беа ставени надвор од
законите на власта, дека денот за нив станал ноќ, а ноќта ден? Нели
тоа може да биде сосема доволно некој човек да ја промени неговата
човечка суштина и да стане поинаков, кој се разликува од тоа што му
го дала природата? И покрај тоа, покрај се, сепак тогаш не можев да
не си признам (можеби за утеха), дека овие луѓе „носат” во себе нешто,
можеби сосема малку, коешто ги разликува од сите други.
Треба да се каже и тоа, дека и патрондашите што им се
префрлени преку рамењата, и тоа, сепак, беше нешто што до извесен
степен ги прави да се разликуваат од многу други луѓе. А треба да се
каже и тоа, дека нивните разни „дрангулии” со кои се беа „накитиле”,
ми го привлекоа веднаш вниманието. За такви нешта мојата милост не
само што мечтаеше да ги види одблиску, но и да ги има во сопствените
раце! Неговите ПРОКЛЕТИ „дрангулии”, како сами да ме заслепуваа
со нивниот блесок!...
Јас тогаш се уште не знаев колку се „тешки” овие „украси” и
каков е скитничкиот живот на тие шти ги носеа и дење и ноќе: тогаш
ништо не знаев за постојаните патешествија од село на село, од
планина на планина, и тоа секогаш по ридиштата, а не по патиштата.
Не знаев, дека на тие таму мажи понекогаш им се наложува да прават
долги маршеви, да ги пресечуваат планините и чукарите слично на
волците, без да стават ни трощка леб во устите, туку само со
„резервно гориво", само со внатрешните резерви.
Е добре дојдовте млади пријатели, добре дојдовте во нашето
царство - ни изразува добредојде Герасим, подавајќи ја раката за
поздрав. - Искрено се радувам што сте нй ја направиле оваа
неочекувана чест! А колку што сум веќе информиран, сте имале
намера и да се приклучите во мојата „армија”, нели е така?
И без да го дочека нашето ДА или НЕ (та ние бевме како
занемени), тој така и продолжи, чиниш како да ита за некаде и сакаше
да каже се набрзина, за да може што е можно побрзо да се ослободи
од „товарот” што го носи.
- Но, мое- прво задолжение е уште сега, а не подоцна,
претходно да. ри кажам по нешто од сето тоа што ви претстои да го
искусите во случај да останете кај нас.
Не можам да се обвинувам себе си, не можам да не си признам,
дека тој не зборуваше долго време и многу убедливо, направи не еден
или два обида, за да не разубеди, да ни докаже, дека животот кај нив
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е многу тежок и несигурен, особено за млади луѓе како нас. Човекот
направи се што е возможно да не врати назад и тоа без присила. Тој
направи се - тоа во никој случај не е в ред да се премолчува - за да не
спаси од она што нй претстоеше да го искусиме подоцна.
- Нема што веќе да мислам - одвај проговбрив, треперејќи како
исушен лист од страв да не не вратат со сила назад. Јас отворено,
пред многу луѓе на најдемонстративен начин сум ја искинал
заповедната покана, со која ми се наредуваше да се јавам во седмата
трудова дружина во градот Радомир, за извршување на некаков си
војнички долг кон Бугарија. Јас сум се заколнал дека во бугарска
касарна мојата нога никогаш нема да стапне и....
Добро, добро - ме прекина Герасим, и тоа на доста
нацеремонијален начин, од кој ми се наежи косата - но, сепак
помислете уште малку, уште еднаш. Толку многу не избрзувајте, за да
не жалите подоцна! Ова не е шега, ве советувам како мои деца, а не
како случајно сретнати по патот младинци. Најсериозно ве
предупредувам, дека еднаш штом ќе го пречекорите прагот на нашиот
дом, враќање назад нема да има! - заврши тој, и нй предложи да
запалиме цигари од блескава табакера, која што ја извади од некаков
надворешен џеб на неговото палто.
И запаливме цигари како вистински ма>ки, кое нешто донекаде
ме успокои, а за сето тоа време Герасим продолжи да нйзборува, да
не разубедува и тоа со поразителна отвореност, со искреност. Тој нй
припомна за големите ризици на кои се изложуваме доколку тргнеме
по нивните патеки, за тоа, дека не е в ред со таква леснотија да ја
убиваме сопствената иднина, започнувајќи едно толку несигурно и
ризично дело. Неколку пати со ред ни напомена, дека во комитлакот
нема романтика, нема забавност и удобности, какви што ние се
надеваме дека ќе најдеме кај нив, туку само ризици и лишувања, само
неисгурност и веројатност во секој момент да профучи некој куршум.
Кај нас, деца мои, за голема жалост, има нешто друго, нешто
поодвратно од сб што досега ви реков. А тоа е, дека не еднаш нйсе
наметнува да стекнеме образ на закоравени криминалци, и тоа
секогаш против нашите желби и волја. Не еднаш нйсе наложува да
станеме непрепознатливи и жестоки за да може со поголема сигурност
и со помалку ризици да ги исполниме обврските спрема времето и
спрема нашите идеи. За да врвиме напред кон целта, за да го
постигнеме тоа поради што сме го напуштиле домот и семејството,
често пати нй се наложува да не избираме средства и методи, да не се
колебаме многу-многу дали одредена акција е дозволена или не, дали
одредно нешто е морално и човечко, или, пак, варварско и
криминално жестоко. Ова добро запаметете гб, многу добро и никогаш
не заборавајте го!
О, боже семоќен, уште колку ли не нй се зборуваше за време
на таа навистина паметна вечер, какви ли не аргументи и примери не
нйсе покажуваа во тоа мрачно одајче, за да бидеме разубедени. Колку
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ли уште не други страни од нелегалниот живот нй се разоткрива, за да
нй се докаже на најубедлив начин, дека кај нив нема романтика и
интересни доживувања, нема ништо привлечно. И најнакрај, ни беше
речено и тоа, ни беше речево најважното: ТИЕ ЖИВЕЕЛЕ ДЕН ЗА
ДЕН!!! А за да се живее Ден ж ден, да знаеш, дека во секој момент и
на секое место може да бйдеш соббрен, или, пак, предаден и окован
во синцири, а од таму и на бесилката како разбојник - тоа беше
навистина многу, повеќе од се што можеше да се слушне: повеќе
најпосле, од тоа што требаше да знаеме. Тој ни кажа се што не
засегаше, за да нй докаже, дека нашето место се уште не ни е меѓу
нив, дека претходно треба да знаеме за се што нелегалниот живот
подоцна неизбежно ќе нй го донесеше.
А сега млади момчиња, ви го повторувам ова за последен пат,
сега кога се уште не сте кај нас, туку стоите на чекор од нас, кога сте
поблиску до луѓето кои не се плашат да одат преку ден, за да спијат
за време на ноќта, без да имаат некаков страв, дека некој може да ги
види и да ги предаде на властите; сега најнастојчиво ве молам уште
еднаш да си помислите, за да не жалите подоцна, да не се каете и да
го проколнувате часот и мигот кога сте решиле да тргнете со нас заврши Герасим.
Но, како што реков погоре, сето тоа што тој нйго изнарече во
текот на таа вечер, се помина покрај мене така како да беше некој
тивок ветрец, кој незабележиво отшуми, а не толку значајно, не
судбоносно. Тогаш ми се чинеше, дека зборовите на Герасим не се
ништо друго, туку најобични приказни, измислени повеќе за заплашување на непослушни деца, кога навечер не сакаат да заспијат, а не
за такви, а не за такви каков што бев јас. Ми се чинеше дека Герасим
намерно ни ги „издрдори" оние врели - зовриени приказни, та да не
исплаши и така полесно да се ослободи од нас, без повидливо нас да
не навреди...
Нека ми биде простено што ќе го признам и тоа, дека за време
на таа вечер најсериозно си помислив да не е Герасим некој прикриен
егоист, кој мисли само на себе, но не и за другите, не за такви како
нас. Без стеснување ќе кажам, дека тогаш во мене се роди тоа
глупаво сомнение и бев готов да го обвинам за стремеж сам да ги
грабне „ловоровите венци", да ја присвои целата „слава" само за себе,
или, во најдобар случај, да ја подели одвај со неколку души. Тогаш бев
готов да му припишам какви ли не гревови, само поради тоа што нй ја
беше кажал жестоката вистина.
Но, подоцна, кога го започнав новиот живот и суровите
искушенија, кога нй се наложуваше да одиме по цела ноќ, без неко] да
ни каже кадр и зошто одиме, многу брзо главата ми остина и
опијанетоста ме напушти. Кога се наложуваше во мраз и виулици да
поминеме десетици километри без пат и по темница, право по
ридиштата и ендеците, низ густеж и капини; кога требаше да се
криеме и од обични луѓе, чијашто судбина нй изгледаше потрагична
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дури и од нашата; кога најпосле се наложуваше да ги криеме трагите
дури и од оние, во чие име, ако се јавеше потреба, требаше и да
умираме, тогаш, о боже тогаш се стана поинакво. Дури тогаш тйе
зборови ги добија вистинската смиела и значење.
Сепак, не сакам да бидам погрешно разбран, не треба да се
помисли, дека по тоа мое отрезнување, кај мене настанило некакво
колебање или малодушност, некакво покајување, дека така слепечки
сум тргнал по трнливиот пат. Со чиста совест можам да тврдам, дека
епична миела тогаш ниту за миг не ме преокупирала, па дури ни во
најсуровите искушенија кон крајот на мојот комитлак. За тоа не е
потребно да кажувам и да докажувам јас, туку нека говори мојот пат,
којшто сум го изврвел во мојот подоцнежен живот. И токму затоа уште
сега ќе побрзам да изјавам, дека не се срамам од моето минато, колку
и глупаво да изгледа тоа во очите на некои „мудреци”; не се срамам од
моето минато и од патот што сум го изминал во мојот подоцнежен
живот и сам сум си го избрал. Можам со чиста совест и сосема
отворено да кажам, дека се што сум научил, се што имам во себе,
добро или лошо, позитивно или негативно - се му должам на моето
минато, на мојот трпелив пат, којшто сам си го одбрав и изминав, на
моите бескрајни страдања, зашто и во тоа „имаше нешто тайнствено и
големо и страдањата често пати, наместо физички и душевно да го
убиваат човека, тие го возвишуваат, го прочистуваат од се што е лошо
и дребникаво, од сето она што е одлика за сите нас” (Достоевски).
Само од себе се подразбира, дека човечките страдања не
секогаш еднакво влијаат врз различни луѓе - со ова железно правило
и големиот Достоевски би се согласил, доколку сега беше жив. Треба
со горчина да се признае, дека страдањата не секогаш го
прочистуваат и возвишуваат човека, туку спротивно - во многу случаи
го избербатуваат, многу пати го фрлаат во гнасната кал! На епични
пројави на еднаш сум бил нем сведок, не еднаш сум бил доведуван во
состојба на ужас и недоумение. Жално навистина, но тоа е така и
тешко може да се оспорува.
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СТРАДАЛНИЧКОТО ДЕТСТВО

А сега да се вратам доста наназад, речиси кон моето детство,
за да изнесам некои не малку значајни подробности во врека со некои
случки и моменти, кои се непосредно поврзани со тоа, што подоцна
донекаде ми помогна да заминам кај Герасим Тодоров, а не во
бугарската армија. Ми се чини, дека ќе биде подобро ако уште сега се
вратам кон оние поранешни времиња, за да дадам некои појасненија
за моите побуди, кои почетокот го влечат од поодамна, и кои во
голема мерка ме поттурнаа по тој ризичен
и трнлив пат.
Претпоставувам, дека ќе биде неопходно да се кажат некои
поединости, инаку никој не би поверувал, дека до моето упатување
кон планината дошло сосема случајно, односно дека тоа е едно
случајно детско заскитување и ништо повеќе. И навистина не може
туку-така еден младинец да се впушти во толку ризичен потфат, без
за тоа претходно да немал некаква, макар и незначителна, идејна
подготовка, без претходно на еден или друг начин во главата да немал
нешто „втерано”. Тоа е сосема логично и треба да се прифати како
неспорна вистина.
Доколку треба да бидам доследен на себе (такво е и моето
непоколебливо решение), доколку треба да бидам објективен од
почеток до крај во однос на себе, тогаш уште сега се наметнува да
кажам, дека моето детство (ако тоа воопшто може да се нарече
детство) беше само една трагична епизода од моето почетно
постоење, горчлив дел од мојот живот, долг и непрекинат синџир од
страдања и материјални лишувања, а, исто така, и безбројни
ОГОРЧУВАЊА! Како дете и младинец нешто како туѓа топка,
подритнувана од секаде и речиси од сите. Не паметам детство, не
паметам детска безгрижност - секогаш сум бил како возрасен, и покрај
тоа што сум бил на детска возраст, секогаш ми е давана работа, која
што можат да ја работат само возрасни мажи.
Ние бевме многудетно семјество, нешто сосема нормално за
тоа време, цела кука со деца, и згора на тоа, уште многу рано
останавме без татко, сираци, оттука и нашата голема сиромаштија.
Штом го завршив моето почетоно образование и ги научив буквите и
броевите, наместо да одам во прогимназијата, како што направија
поголемиот дел од моите соученици, мојата милост, одвај на
дванаесет години, стана овчар кај туѓи луѓе - ме главија за половина
година и тоа за тристотини левови и за .... едно уепно ноже! Да, да, и
за едно џепно ноже, само што мојот стопан требаше да одреди кога да
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го купи, или, пак, воопшто да не го купува. Та уште тогаш, на мојата
тогашна возраст, судбината ми се исклешти за прв пат, уште тогаш ми
се наметна последователната многу тешка работа.
Оттогаш наваму јас бев задолжен да се грижам за околу сто и
педесет овци и кози, да спијам по колиби и да преживувам со туѓ црн
леб. И не само тоа, не само грижата за туѓите кози и овци, но, исто
така, и постојано да слушам севозможи и со ништо неоправдани укори
и префрлувања, постојани обвиненија, дека не ме бидува за ниедна
работа, лош овчар сум, и дека доколку така продолжам и во иднина,
овците и козите со сигурност ќе испоумрат, така како што си одат.
Треба да го споменам и тоа, дека меѓу „миропомазаните" кои
отида» да учат во прогимназијата, беше и мојата „избраница“, која не
сакаше дури ни да ме погледне, а камоли, пак, и да ми обрне некакво
посебно внимание, да ми стане симпатија! О, господи, иако бев дете,
испокинато, слично на куче без стопан, макар и фукара, колку многу
сосема детински го сакав тоа навистина убаво девојче, како ја
боготворев - за мене таа беше вистинска богинка, неповоторлива
убавица! Колку само мачно и тешко ми беше наутро, кога тие трупно
заминуваа на училиште, a јас, пак, со овците и козите; како само ми
тежеше, како ми се кинеше срцето, кога ги гледав секое утро како
одат на училиште радосни и весели.. A јас се облевав во горчливи
солзи и непрекинато си ја проколнував сопствената зла судбина.
Веќе не можам со точност да се сетам низ колку куки со ред
сум поминал како овчар, колку ли години сум преживеал само со туѓ
црн леб. Но, се сеќавам, дека бев овчар кај едни луѓе од нашата
соседна маала, кога ми се случи само за неколку мигови да преживеам
необично доживување; за неколку мигови трескавично напрегање, а
потоа и горчливо разочарување.
Беше, колку што се уште можам да се сетам, есенски ден.
Имаше магла, која ту се креваше, ту одново пак се замаглуваше, а
згора на тоа, паѓаше и ситна росичка, која намокруваше до самите
коски. Беше некаков празник и во селото имаше нешто како собор. Во
текот на тој ден куќата на мојот чорбација беше целосно испразнета целата челад му беше отишла на собор. A, јас како секогаш, така и
тогаш бев со проклетите кози и овци - судбина само за завидување: јас
по силата на неумоливите околности, бев лишен од можноста да одам
на собори и да се гледам со повеќе луѓе. Тоа, за жал, беше
привилегија на другите, кои му беа мили на господ, а не на такви како
мене.
Со овците бев некаде наблизу до оној пат, по кој се одеше во
селото, така што можев да ги видам не само другите луѓе, другите
соборуии, туку и целото семејство на мојот господар, кога заминаа за
селото. И не знам како така се случи, но нешто тогаш ми поткажа,
дека дошол најблагопријатниот момент за остварување на една моја
доста стара желба: да пробуричкам по таванот од куката на мојот
чорбаџија. Тогаш си реков, дека тешко друг пат ќе ми се пружи
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подобра прилика да го проконтролирам тој за мене мистерозен таван,
на кој претпоставував дека се крие огнено оружје. И уште сега треба
да напоменам, дека во тоа време, и покрај тоа што бев се уште дете,
пројавував болна страст воопшто речиси спрема сите видови оружје.
Посебно бев пристрасен спрема огнените оружја - за нив бев готов и
душата да си ја дадам! А уште од порано имав некаде слушнато како
се зборува, дека мојот чорбација располагал со некакви оружја, кои му
останале уште од Македонската организација. Некои ми имаа
подречено (можеби на шега), дека на таванот на таа кука имало
неколку „манлихери", бомби и многу патрони.
„Македонска болест* * ќе речат некои. Нека е и така, немам
ништо против едно такво мислење. Подоцна, откако поминаа повеќе
години, во затворите, кога, меѓу другото, на колегите по судбина сум
им кажувал за таа моја дамнешна страст, некои од нив (Бугари, се
разбира) божем на шега ми одговараа, дека тоа било сосема
нормално, бидејќи Македончињата, без оглед на полот и возраста,
првото нешто за кое се фаќале, биле пушката или револверот на
татка си! Па, може и навистина да е така, можеби и биле во право тие
шегаџии тогаш - проклето наследство постојано наложувано од
неоумоливите околности, од нашите услови за живот. Тогаш, во тие
далечни години еден никаков пиштол за мене можеше да биде такво
богатство, со кое можев да излезам „на мегдан” дури на цар Соломон
со сите негови богатства! Тогаш, ниту во една прилика не бев посакал
да најдам некое закопано богатство, туку само сакав, само копнеев за
некакво оружје, за некакво дупнато железо.
За таа некогашна моја болест, за оваа моја страст ќе раскажам
само една случка, од која најдобро ќе се види и почувствува таа моја
тогашна болна желба, мојот копнеж по тие студени железа.
Уште сосема мал знаев, дека на покривот на една комшиска
фурна има еден стар турски пиштол - „кубур” - кременар, со дршка
како круша. И не само што знаев, туку и секогаш, кога одев кај тие
наши соседи, постојано го гледав рТосаното железо на покривот,
фрлено како веќе целосно непотребна работа. И не еднаш на тие луѓе
сум им се молел да ми го дадат, но секогаш ме одбиваа на
најкатегоричен начин. Ги молев дури и да ми го продадат, ако сакаат
(и покрај тоа што во цепот немав ниту скршена пара).
„А, да направиш некоја белја ли го бараш, да си ги истераш
очите, а? Тоа нема да го дозволиме, откажи се од тој тво) мерак” - така
постојано ми одговараа.
„Ама јас ќе го украдам, ќе го украдам, да знаете”! - им се
заканував луто и си заминував така со празни раце.
„Ќе го у.крадеш, ама Пгьунго (така се викаше старото куче, кое
секогаш лежеше под фурната) ќе ти ги испокине гаќите” - ми велеше
намерно едно од девојчињата, за да ме изнервира уште повеќе.
И навистина, тоа старо куче постојано си беше таму, повеќето
од времето си го поминуваше под фурната. А понекогаш, кога во текот
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на денот фурната ќе се затоплеше за печење на леб, а навечер
остануваше се уште топличка, тогаш Стариот Гљунго се префрлаше на
погорниот „кат”, во самата фурна и таму поминуваше долго време, се
дотогаш, додека некој од неговите господари не го извлечеше со
помош на железниот гребач. Еднаш искористив поволен момент, за да
ги реализирам моите клети закани, да ја остварам желбата којашто
постојано ме измачуваше. Со растрперени раце и нозе се качив на тоа
покривче со веќе непоколеблива намера по секоја цена да се доберам
до „скривалиштето”.
Претходно се беше пресметано и предвидено: по кражбата на
стариот пиштол, каде да го скријам, колку време да го прикривам и
како, најпосле да го „легализирам”. Се бев предвидел до најситни
подробности, само со кучето сметките ми излегоа погрешни. Со
ползење по стомак, па и тркаланье, каде што ќе се јавеше потреба,
речиси незабалежано успеав да се приближам до старата фурна, и
покрај тоа што бев силно боцкан од немилосрдните коприви, низ кои
требаше да исползам. И целиот растреперен од страв и од
нескротлива радост, брзо го грабнав тоа старо и р'ѓосано железо. Но,
токму тогаш, најнеочекувано, старото куче ме фати за едната нога и
почна да ме влече со сета сила надолу, без да обраќа било какво
внимание на моите молби и на моите солзи. тоа не ме пушти се додека
не го фрлив назад кременарот и не му ги покажав празни моите раце!
Ах, проклето старо‘куче, предавнички ја уништи мојата голема надеж,
на колку недостоен начин ми го одзеде тоа старо железо, кое
некогаш, многу одамна, можеби и било страшно оружје во рацете на
некој ага, или, пак на македонски арамија!
А сега повторно ќе се вратам на оној таван во онаа стара кука
и на дрвената скала, со чија помош требаше да се искачам горе и да
извршам „извидување". Треперам, чиниш како треска да ме тресе.
Сепак, некако успеав да се искачам по скалата нагоре и да се
вовлечам во полумрачниот таван. И со остар орлов поглед, со
грижливо и внимателно пипање го поминав целиот таван направен од
штици, насекаде, до каде што моите детски раце можеа да дофатат.
Барав насекаде, буричкав очајно, ама се уште ништо не можев да
откријам. И најнакрај, кога речиси бев готов да си го признам
неуспехот, погледот ми се прикова на една доста дебела попречна
греда, зад која видов жолто-рѓосан кожен ремен. Целиот се
растреперив од изненадување, за малу се сета сила не извикав од
неопислива радост. Нозете ми се пресекоа и само некакво чудо ме
спаси да не паднам, само што не седнав врз парталите.
Изненадувањето беше толку големо, што понатаму веќе не знаев што
да правам, кај да одам при една ваква состојба.
„Па, тоа е ремен само на пушка и на ништо друго!” - извикав со
сета сила, откако малку се посозедов од изненадувањето.
Потоа, со треекавична брзина го извлеков тој ремен и, нозете
повторно ми се потсекоа од страшното разочарување. Колку излажан
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се почувствував тогаш, кога го извлеков ременот и. наместо со него да
излезе „манлихера”, како што претпоставував, видов средно голема
кожена чанта. За мое големо жалење, извлеков чанта, и не полна со
патрони, кое што, сепак, ќе беше мала утеха, туку само со некакви
книги, кои воопшто не ме израдуваа. Морам да си признам, дека во тоа
време книгите воопшто не ме интересираа, тие не ми требаа, бидејќи
многу добро знаев, дека тие не се за такви бедници како мене. Тогаш
само пушки и патрони ми беа потребни, а не оние испишани хартии...
Се обидов да ја вратам назад таа чанта, но не успеав, се
обидов да ја напикам во нејзиното старо гнездо, но и тоа не ми појде
од рака. Колку и да не сакав, морав да ја земам со себе. Не се осмелив
да ја оставам на отворено, зашто не ја исклучував можноста некој да
се качи на таванот и да ја види, а тоа задолжително можеше да
доведе до „испитување”. И за да не се открие ништо за моето
буричкање по таванот, ја префрлив кожната чанта преку рамото како
овчарска торба, со трескавична брзина се спуштив по дрвената скала
надолу и оттаму „летнав” да го барам моето стадо, но целосно скршен,
конечно сигурен, дека тешко некогаш и мене ќе ми се насмее среќата,
што се вели.
И кога повторно се најдов кај овците, кои многу не беа
оддалечени и кога целосно се уверив, дека никој не го беше
забележал моето отсуство, тогаш внимателно се разгледав наоколу и
решив, дека, сепак, треба да видам што има во таа чанта. Но, за секој
случај се воврев во едно пештерче. И покрај тоа што во тоа време не
пројавував речиси никаков интерес спрема книжевното богатство,
сепак, до крајот на денот успеав да прелистам речиси се, без јасно да
го разберам тоа што ми стоеше пред очите. Треба да кажам, дека меѓу
другите книги имаше и една прилично обемна со кожна подврска АЛБУМОТ на ВМРО. И најнакрај, разбрал не разбрал, видел не видел,
зедов и го пикнав сето тоа назад во чантата, а неа ја сокрив во
пештерата, потрупувајќи ја со неколку поголеми камења. Морам
веднаш да си признам, дека тогаш таа чанта ја сокрив не поради тоа
некогаш да си ја земам назад, туку само така, напросто да не ја
забаталам како нешто сосема непотребно.
И дури три-четири години подоцна, кога чиракував како чевлар
во село Гара Пирин и бев на седум-осумнаесет години, кога почнав да
лројавувам некаков интерес спрема дел од тоа што ме опкружуваше,
тоа што се случуваше во нашиот крај - дури тогаш се сетив на
гореспоменатата чанта, а тоа се случи подоцна, кога во Бугарија се
уште си играа демократија и имаше некаква опозиција наспроти
„отечествено-фронтовската” власт.
За таа чанта со книгите се сетив тогаш, кога се уште постоеше
некаков политички „плурализам”, кој на крајот на краиштата донекаде
стана и главната причина за поделбата на луѓето, за заемната омраза
и за неизмерните страдања на мнозина како мене. Тогаш и jac по
силата на добро познатите околности, се пораздвижив, ако може така
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да се рече, и веќе не лројавував таква тапа незаинтересираност
спрема оние игри „на криенка", игри на политички бранувања, уште
пред тоа кога болшевичкиот крвав меч не се беше издигнал високо и
да ги сече сите глави, кои што си беа дозволиле да се дигнат повисоко
од дозволеното.
Тогаш, во периодот на оние матни времиња и покрај мојата
духовна ништожност и отсуството на најосновни претстави за се што
се случуваше во таа политичка бркотница, и јас зазедов позиција во
бранувањата меѓу опозицијата од една страна, а од друга - оранжовоцрвената „народна” власт во Бугарија. А страната што јас ја бев
одбрал, беше таа што го губеше, која по силата на така стекнатите
околности претходно беше осудена на неминовна пропаст. Да, мојата
страна беше таа, чијашто судбина беше решена многу поодамна, уште
во времето на прочуените средби на тројцата ГОЛЕМИ, Страната кон
која јас се бев приврзал, беше осудена, но подоцна нејзиното
живуркање вештачки беше поддржувано и на тој начин се
продолжуваше нејзината агонија! А оваа работа, оваа пропаст на таа
страна која губи во Бугарија ја гледале и забележувале и оние господа
од Западот (без чијшто благослов не можеше ни да опстојува една
таква состојба), но и покрај тоа спротивставувањата не запираа,
поттикнувањата кон
бесмислено спротивставување продолжуваа
упорно и со цинична острина, печална и горчлива вистина, за која не
знам дали е сега потребно да се зборува.
Треба, исто така, да констатирам, дека и тоа мое скромно
учество во голема мерка изврши влијание врз моето однесување
подоцна, а мојот скромен удел во тие тогашни политички закачки
сигурно го одреди, ако не целосно, тогаш барем донекаде и моето
подоцнежно учество. Не можам да не си признам, дека тие политички
бранувања ме вовлекоа во сеопштиот водовртеж, од којшто
произлегоа и моите трагични години, сето тоа, што подоцна ми се
наметна да го истрадам и преживеем.
Како што е многу добро познато, во текот на неколку од
повоените години, новите комунистичко-болшевички режими во
Бугарија и Југославија направија несреќен обид (зад грбот на
македонскиот народ, се разбира) да го решат по комунистички
македонското прашање на основите на Балканска федерација и на
штета на самата Македонија, како што потоа секој можеше да види и
дознае; беше направен несреќен обид (доколку намерите биле
искрени, за тоа не знам) да се разврзе оној страотен јазол, затегнат
пред многу години од таканаречените големи сили. Тогаш истите
режими се обидоа да направат и некакво зближување меѓу
Југославија и Бугарија, побараа некаков модус-вивенди, така да се
рече, меѓу себе, се обидоа по цена на се, се разбира, само од страна на
Бугарија, но не се доби речиси ништо...
А, пак, во нашиот крај, кој за разлика од сега, тогаш беше
наречуван Пиринска Македонија, повеќе се зборуваше за маршал Тито

38

Македонија мојата потпора
и за неговите партизани, отколку за самата Бугарија. Тогаш локалните
комунйстички величини, силните на денот пееја, го славеа и го
величеа само Тито и се што е југословенско! Во цела Пиринска
Македонија се спроведе нешто акко референдум - распрашување на
населението: дали луѓето овде се чувствуваат како Македонци или
како Бугари, По секоја куќа специјално натоварени лица за оваа цел
обиколуваа и пополнуваа декларации во поглед на тоа кој е
Македонец, а кој Бугарин.
И по тој повод, во врека со тие, тогашни настани во нашиот
крај, сакам да кажам дека денес многу се шпекулира, како и обично,
многу се лаже. Денес на лево и на десно се вели, дека поради тие
тогашни настани, поради тие „покрстувања” целото население од
Пиринска Македонија тогаш божем се кренало на БУНТ, сите се
спротивставиле на тоа „помачење”; речиси сите избегале во горите
само и само да се , зачуваат како Бугари и да не бидат
„помакедончувани". to a
воопшто не е така, тоа е само гола и
вистински задоцнета ЛАГА! Тоа не е вистина, што се однесува за
поголемиот дел од населението, во врека со обичните луѓе, кои во
повеќето случаи се однесувале со целосна рамнодушност спрема
прашањата од слична природа. Што се однесува, пак, до тие луѓе,
одделни поединци, кои свесно и отворено го изразија нивното
неодобрување спрема тоа комунистичко дело, за нив може да се рече
следното: некои од нив навистина се чувствувале Бугари и за ништо
на светот не посакале да стануваат Македонци. Тоа е неспорна
вистина и само еден идиот може да го тврди спротивното.
Спрема таквите луѓе навистина се преземани мерки на
насилство, најразлични малтретирања и притисоци, за да бидат р а зу б е д у в а н и ! Имаше и друга категорија на луѓе, кои, исто така, не
го прифаќаа тоа „покрстување”. За нив, меѓутоа, ќе кажам, дека тие не
беа против да се наречуваат Македонци, туку беа против тоа, дека таа
идеја, дека тоа дело доаѓа не од страна на националистите, туку од
комунистите!... Бидејќи, според нивните сфаќања штом нешто
одредено доаѓа од страна на комунистите, штом таа идеја така широко
и отворено се презема од нив, тогаш тука веќе има нешто валкано,
злонамерно, нешто што треба да се отфрли и негира.
„Штом е тоа комунистичка иницијатива, значи во неа има нешто
подло, сомнително и гнило, лажовно и злонамерно!”
И така, по силата на прочуените Бледски спогодби меѓу Тито и
Димитров (така претпоставувам, дека е) во тоа време во Пиринска
Македонија пристигнаа учители од соседна Југославија, подоцна
наречувани „Титови емисари”, кои требаше јазично да го подготват
нашето население за претстојното присоединување кон Вардарска
Македонија. Беа отворени македонски книжарници, засилено и
отворено почна да се зборува за посебна македонска нација, за
правото на македонскиот народ на самоопределување, за сето тоа, за
кое дотогаш јас речиси ништо не знаев. Се пристапи кон засилена
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подготовка првин за присоединувањето на нашиот крај кон
Вардарска Македонија, а потоа и кон проектираната Балканска
федерација. И сево ова не можеше да помине сосема незабележано
покрај мене, без да ме засегне.
Еднаш, сосема случајно, во рацете ми дојде некакво списание.
И покрај тоа што во тоа време се уште не пројавував никакво
интересирање за книгите и за се друго сврзано со нив, но во еден
момент, не знам како се случи тоа, ама ќе кажам, дека тоа ништожно
и никакво списание, некако ме заинтригира, со нешто ми го привлече
вниманието. И како и обично, со мојата тогашна карактеристична
небрежност, почнав да го прелистувам тоа книже. Доколку се уште
можам да се присетам, се сопрев на една стихотворба - „Илинденци".
Во прво време и неа ја загледав така, како и се друго - прочитав по
нешто овде-онде и го фрлив.
Но, подоцна, по неколку дена, не знам како и зошто, нешто ме
натера одново, и тоа неколку пати едноподруго да ја прочитам, и СЕ
СЛУЧИ вистинско ЧУДО - како во приказните. Оваа стихотворба, или
поема (за тоа не се сеќавам) ме запали како факел... Таму открив,
дека поетот со зборови насликал потресна слика: разјарени човечки
лица, незамислив ужас, со еден збор: чудесна реалност.
И колку повеќе пати ја прочитував оваа стихотворбата, толку
пострашна во мојата имагинација ми стануваше чудесната слика,
толку поужасни слики ми се редеа пред очите. Застрашувачка слика:
крвавоцрвени, со гигантски димензии огнени јазици, впиени високо во
синото небо топки од црн чад, големи како планети се тркалаат во
небесниот океан, уривање и спепелување на илјадници сиромашки
куќи, распиштени, избезумени илјадници деца и жени, кои бегаат без
да знаат во која насока, планини од човечки трупови и глави,
надојдени реки од крв и солзи... Тогаш за прв пат го видов и
почувствував целото величие на Илинденската крвава епопеја во
Македонија!
И ми се чини, нема да преувеличам ако кажам, дека тогаш
сосема ненадејно и многу брзо во мене настана вистински пресврт претворање во маж, ако може така да се рече. Оттогаш наваму веќе
не се чувствував толку беспомошен како порано. Имав чувство, дека
за кусо време .сум научил навистина многу во тој однос, макар што се
уште ништо не знаев. Само за неколку дена станав поинаков, посилен
и ми се чинеше, дека века можам да гледам подалеку и појасно. Секој
збор и строфа ги научував и запаметував така силно, што дури и сега
на мојата сегашна возраст,
сеуште нешто паметам, се уште нешто
останало незаборавено во мојата веќе заглупавена глава.
По работата во чевларската работилница, обично навечер,
често пати излегував надвор од селото, подалеку и во целосна
самотија, го. повторував секој збор и секој ред од таа поема, кои
веднаш се претворааа во наредени една од друга слики, која од која
пострашна и посликовита. И таму во самотијата, и веќе во темница,
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рецитирајќи од почеток сосема тивко, ред по ред, а потоа се посилно и
посилно, и давајќи й простор на мојата веќе болна имагинација, така
незадржливо се растреперував, што најпосле дури и се расплачував, a
на крајот плачев со солзи неутешно, чиниш ја оплакував нашата
несреќна Македонија! Плачев со солзи и по неколку денови со ред не
можев да се смирам. И не на шега почнав да се плашам да не ми се
случи најлошото, да не поулавеам...
Што ли не правев, како ли не се мачев, за да заборавам се,
конечно да се ослободам од страшните кошмари, кои се беа
загнездиле цврсто во мојата имагинација, ама напразно, напразно. Па,
тоа веќе не беа голи зборови напишани од жив човек на парче хартија,
туку привиденија, страшни кошмари, страотни слики, насликани чиниш
од суштество со демонска сила и чуденска имагинација. А, дотогаш за
борбите во Македонија, за Илинденското востание, јас речиси ништо
не бев слушнал, речиси ништо не знаев. Можеби ќе изгледа безмалку
неверојатно, но јас ќе си признам, дека оттогаш наваму јас навистина
се почувствував Македонец, а не Бугарин, како дотогаш. Од тој
момент наваму веќе не бев оној, туку станав сосема друг, поинаков.
Ќе го кажам и тоа, како света вистина, на која се надевам дека ќе й
останем верен до крајот на мојот живот. И колку малку навистина ми
било потребно за да се изменам, за да се преобразам!
А сега, за уште еден фактор, кој, според мене, никако не е
помалку значаен и за кој, исто така, може да се рече, дека доста
придонел за моето подоцнежно ориентирање, фактор кој не е за
потценување, кој исто така, подоцна многу ми помогна во изборот на
мојот нов пат во животот. Во нашето село младите беа определени на
два дела: едните членуваа во ЗМС, а другите во РЕМС. Јас, како што
е нормално да се очекува, се бев приклучил во првата група, во оние
на кои претходно им беа одброени деновите од самите околности.
Јас влегов во младинската организација, која неспорно губеше,
без какви и да е перспективи. И таму, во таа организација, одвременавреме подготвувавме и прикажувавме по некоја пиеса, како во
нашето село, така и во некои соседни. Притоа, се појави и нешто како
соперништво меѓу двете младински организации, нешто како отворен
натпревар, која од двете повеќе ќе го привлече вниманието на луѓето.
А и јас, барабар Петко со мажите, како што се вели, и јас, со целата
своја духовна просечност, зедов завидно учество во речиси се што се
правеше во нашата младинска организација.
И еднаш, колку што се уште можам да се сетам, нашата
„театарска” трупа беше поканета да даде претстава во селото
Микрево. И како и секогаш дотогаш, така и таа вечер сб се одвиваше
според вообичаениот ред: првин следеше прикажувањето на пиесата,
а по неа доаѓаа на ред неколку песни, малку хумор, а на крајот
доаѓаше редот и на мојата милост.
Кога застанав на сцената и видов толку многу човечки очи
насочени кон мене, за малку не се поколебае и не се сокрив зад
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завесата. А „театарската" сала, ако така воопшто можеше да се
нарече таа стара штала каде што ja дававме претставата, беше
осветлена со една петролна ламба (тогаш електрична струја немаше)
закачена некаде на средината на една попречна греда, која фрлаше
мека и пријатна светлина. Кога застанав на сцената, во „салата”
настана мртва тишина. Инаку, како и на други места пред тоа, јас на
публиката й се претставив со стихотворбата „Илинденци”.
Уште на почетокот на рецитирањето почнав да викам со сета
сила, како да се наоѓам некаде во планина. Викав како избезумен со
целата сила, додека солзите целосно не ми ги замрежија очите, а на
грлото нешто ми застана и почна да ме задушува... За повеќе
поединости потоа не се сеќавам, но се уште знам, дека веднаш дојде
до невообичаено раздвижување меѓу луѓето внатре, а еден човек со
долга руса коса и зелена виндакна стана и почна да вика, да вреска
како ранет, мавтајќи со големите тупаници:
Другари, што е тоа? Какви се овие лројави на македонски
национализам, каков е овој ОФ-ЗМС, во кој недоубиените
михајловистички главосечачи свиле зловешти гнезда, а? Тоа другари
не е никаков ЗМС, туку само ВМРО!...
И колку што се сеќавам, некој набрзо ja изгаси петролејната
ламба, која фрлаше слаба светлина, во „салонот” настапи целосен
мрак и ништо не можеше ниту да се види, ниту да се разбере. Никој
веќе не знаеше што се случува - започна турканица кон йзлезот од
шталата, се расплакаа деца, овде-онде се слушаа и стенкања... А, во
исто време, сосема ненадејно, две силни раце ме зграпчија и како
кукла ме понесоа надвор, уста со мустаќи и со силна миризба на
никотин ме бакна, топли и јадри солзи покапаа по моето лице. И чинам
сега се уште го слушам оној рапав и одвај разбирлив шепот, оние
зборови што ми наредуваа: „Варди се, сине мој, варди се, братко мили
Македонија гледа со надеж на таквите како тебе! Таа има потреба
само од такви, а не од...” A јас треперев како од треска и ронев солзи,
чиниш со тоа ja оплакував злата судбина на шотуку откриената за
мене вистинска татковина - мајка Маќедонија. Жешки солзи се ронеа
од моите замрежени очи, капеа една по друга. Господи, какви
времиња беа тогаш!
Ми се чини, дека токму сега е времето да кажам без
заобиколување, дека од таа вечер наваму пресвртот во мене се случи
дефинитивно, во целосно завршена форма. Од таа вечер наваму, јас
имав нова татковина и колку да изгледа туѓо сега тоа, почнав сосема
сериозно да измислувам некакви си мои задолженија кон неа, но
какви поточно, тоа се уште не можев да го одредам. Од таа вечер јас
станав сосема друг човек и бев готов веднаш да прегрнам секаква
идеја, колку и одвратна да е таа, доволно е само да има некаква врека
со судбината на мојата нова татковина.
И покрај тоа мое просветлување во мојата свест, најнеочекувано се сетив, дека пред неколку години, блиску до плани-
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ната, бев сокрил некакви книги во кои се споменуваше нешто за
Македонија, за ВМРО и слично. Тогаш, исто така, се сетив и за
големата книга со кожно подврзување - АПБУМОТ, каде што имаше
многу фотографии на некогашни македонски дејци; се сетив и за
АЛБУМОТ, во кој претпоставував, дека ќе најдам многу од тоа што би
ми помогнало уште повеќе да прогледнам, да откријам факти и
настани, кои директно се однесуваат на мојата татковина.
Не ми преостануваше ништо друго, освен да појдам на самото
место и што е можно побрзо да дознам дали плувците оставиле нешто
и за мене од тоа богатство, на кое пред неколку години не му бев
обрнал речиси никакво внимание. Тргнав по таа кожна чанта со таква
увереност, со такви надежи, чиниш дека потоа ќе станам најбогатиот и
најсреќен човек на светот! Речиси по темница патував цела ноќ, без за
тоа да сум се доверил на било кој. И дури на разденување стигнав кај
тие карпи кај малата пештера, од која со целата моја детска наивност
очекував дека ќе блесне заслепувачка светлина, исклучително многу
знаења, кои тогаш ми беа многу потребни.
Очекував да добијам навистина многу од тие пожолтени книги,
но, за жал, и длабоко разочарување, проклетите глувци ме беа
испревариле. Тие беа изеле безмалу се. Сега е прашање дали е
потребно да кажувам како ги преживеав тие моменти, колку беден и
ограбен се почувствував, кога ја видов испокасаната чанта и речиси
сите книги. Од АЛБУМОТ на ВМРО беше останало многу малку - само
картонските корици и овде-онде по некое парченце од листовите. А од
другите книги најдов неколку полуизгризени ливчиња, на едно од нив
беше нацртано црно знаме со четирите букви: ВМРО. Под самото
знаме пишуваше: „Веј се црно знаме, над поробена Македонија”! А на
едно од другите ливчиња прочитав:
„... станвајте, браќа, не спијте,
на Европа не се надевајте,
Европа ропство не знае,
за туѓи болки не е загрижена!
Земајте пушки и динамит
и остри сабји во рацете,
развејте го знамето бунтовно..."
И покрај тоа што беше сосема малку, сепак, тоа што го најдов
зачувано, за мене се покажа многу заразно и веднаш да си признам,
доста распламтувачко. Треба да се каже и тоа, дека многу силен
впечаток ми остави мислата на поетот: „ЕВРОПА ропство не знае, за
туѓи болки не е загрижена...” Да, така е. Да, така е. И некогашна
Европа, и сегашната си е една и иста, се уште за туѓите страдања не е
загрижена; на. туѓите болки таа гледа од далеку, особено тогаш,
особено кога нејзините интереси не се директно засегнати, ниту, пак,
индиректно...
Веднаш, исто така, можам да кажам, дека од тие тогашни
трошки, од тоа што се уште не беше изгризено од глувците, јас, сепак
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спечалив навистина многу - оттогаш наваму од основа го изменив
односот спрема книгите; оттогаш не само што ги засакав книгите, но,
исто така, ja открив и нивната волшебна сила. Оттогаш наваму, jac
знаев, дека книгите се многу пострашни за поробувачите, отколку што
се тоа најмасовните човечки востанија и дека тие се факели, кои
светат надалеку и во чиишто пламења изгоруваат лагите и
незнаењето, измамата и подлоста и се врз што почива секое
насилство и секаков вид тиранија.
А, сега ќе додадам уште малку од тоа, кое не само што го
забави моето заминување кај Герасим Тодоров, туку кое дефинитивно
ме направи „непријател” на „народната" власт и на сето тоа „народно”,
кое тогаш им се наметнуваше на луѓето постојано и до крајна омраза.
Но, еве како накратко се случи се, како само со една „капка”
чашата се прелеа: за време на една глупава раеправија со
неколкумина младинци од организацијата на PMC, jac со целата си
своја неразумност и брзоплетост, им реков дека со комунистите на
поинаков начин не може да се зборува, освен со пушкомитралези и
автомати! Господи, само по неколку дена, една вечер селскиот полјак
ме уапси и ме одведе во училиштето. А таму, на мое изненадување, во
собата на учителите, ме истопорија пред началникот на околиската
управа на МВР, за да дадам објаснение од каде ќе земам автомати и
пушкомитралези за „стрелањето” на комунистите!? И бидејќи не
можев да дадам* задоволителен одговор, во замена за тоа,
униформираниот другар така жестоко ме изнатепа, па дури и сега, по
толку многу изминати години, сб уште не можам да ja заборавам таа
моја средба.
Таква приближно е мојата „предисторија”, мојот пат, така да се
рече, којшто го бев изминал, пред да заминам кај Герасим Тодоров во
почетокот на 1948 година. Таква беше мојата милост тогаш, со таков
идеолошки „багаж” се бев натоварил кога ja искинав поканата наредба, со која ми се наредуваше да се јавам во седмата трудова
дружина во градот Радомир. И точно така се случи: ... прво ќе те
испратиме во Радомир, а потоа и во Сибир”!, таква беше заканата на
оној униформиран другар, кого што го нарекуваа Жорж, на разделбата
во таа непријатна за мене вечер.
Меѓутоа, тогаш воените другари кои ми наредуваа да се јавам
таму во Радомир, за да го исполнам „војничкиот” долг спрема Бугарија,
не знаеле дека мојата милост веќе си има друга татковина, на која й
вети да й служи. Тогаш, како што веќе кажав, jac имав нова татковина
и си мислев, дека заминувајќи кај Герасим, jac одам да си го исполнам
долгот спрема Македонија, а не кон Бугарија. Тогаш така си мислев и
со такво убедување тргнав, со таква миела потоа се тешев, врз неа се
потпирав за време на најтешките испитувања по затворите и логорите.
Со истата миела страдав и подоцна во смрдливите цементирани
ќелии, каде што не конзервираа и замрзнуваа. Треба уште сега да
признам, дека доколку ja немав таа здрава потпора, ако ja немав
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несреќната Македонија, одвај дали ќе успеев да оздравам како човек,
кој оди само со двете нозе и не се потпира на своите раце, т.е. не лази!
И така, се уште сме во таа камена куќа, во тесната и
загушлива собичка, каде што, ту со надеж, ту со неизбежните
разочарувања се среќавам со очебијниот факт, дека во поглед на нас
двајцата не се презема ништо поконкретно, ништо од тоа, што го
очекував со големо неспокојство. Никакви обиди за некакви
„тайнствени" испитувања не се прават. Ништо не се прави за нашето
посветување во новиот пат и во подоцнежните задолженија. Никакви
клетви пред евангелие и пред вкрстени ками; ништо од тие
тайнствени ритуали, со кои секој нововлезен се обврзува - директно,
без било какви формалности и цеременоии, ние станавме комити...
Меѓутоа, моето прво крштевање, колку што се уште можам да
се сетам, започна уште за време на нашата прва ноќ, кога најпосле ја
напуштивме камената кзќа на Ангел /Ачо/ Бенѓузов и нашите премногу
љубопитни домакини. Уште истата ноќ, кога ја напуштивме камената
кука и темнината не проголта така, како морето продупен пловен
објект, уште тогаш започнаа и вообичаените проверки на физичката и
моралната издржливост.
Не знаев зошто, а и не беше во ред да прашувам, но одевме
речиси во текот на целата ноќ, која, колку што се сеќавам, не беше
толку студена како претходната, ама беше многу темна, темна. Се
беше наоблачило и проврнуваше слаб снежец, кој, не знам зошто, ми
се присторуваше многу пријатен, дури и посакуван. По извесно време
поминавме преку многу стрмно место, по козја патека и јас само по
некое чудо не се стркалав надолу, само поради некоја чудна
случајност не полетав кон зинатата под мене бездна и мојот земен пат
ќе се завршеше уште таму набрзо и многу неславно. Тоа, се разбира,
ми беше првото премрежие на почетокот од мојот нов живот и прво
челичење на тој пат.
Дури на разденување сопревме во една густа шума, каде што
требаше да го поминеме целиот ден. Го паметам само тоа, дека
времето поминуваше многу брзо и денот нй заврши толку брзо, што не
на шега посакав тој да потрае барем уште неколку часа повеќе, А онаа
шумичка, во која по темница влеговме и по темница излеговме, и сега
не знам каде точно беше. И не знам што точно ми дава за право така
да мислам, но ќе кажам, дека тоа наше одење во текот на целата ноќ
било „вртење во круг” - сме обиколувапе едни и исти места по неколку
пати и тоа, веројатно, да се создаде погрешна претстава, дека сме
отишле некаде многу далеку. И со тоа што бевме во некаква
длабочинка. чиниш во казан, од каде ништо наоколу не можеше да се
види, сосема природно беше да не бидеме во состојба да дознаеме
каде се наоѓаме, каде денуваме. Но, ќе си го кажам и тоа, дека
воопшто не ме интересираше оваа подробност, сеедно ми беше каде
се наоѓаме и зошто сме таму, а не другаде - тоа беше така, бидејќи
знаев, дека е тоа грижа на други, а не моја.
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И, како што можеше да се очекува, штом се извлековме од
таа шумичка, пак тргнавме во неизвесна за мене насока и пак имаше
паѓање и станување, офкања и што ли уште не - нешто сосема
нормално кога се оди по темница и без патека, па макар и козја. Се
сеќавам дека доцна стигнавме до едно маало од неколку стари
куќарки, оддалечени на прилично големо растојание една од друга,
каде, како што веднаш се забележа, комитите се уште не беа
„гостувале”. Како и насекаде другаде, така и таму кучињата први не
„поздравија” со нивното упорно лаење и р'жење и, се разбира, тие не
придружија до една стара куќарка, каде уште веднаш се виде, дека
царува крајна сиромаштија, традиционална беда. И покрај упорното
лаење на сите кучиња, кои се беа собрале од целото маало, ниту една
врата од никаде не заскрца, ниту во едно прозорче не се појави
можуркава светлинка, нигде никаков знак, кој ќе покаже дека таму
има живи човечки суштества, некакви луѓе. Се, освен упорните
кучиња, се молчеше, чиниш како скоро чума да поминала и сите ги
испотркалала! А немаше никакво сомнение, дека не само што
жителите на таа куќарка се беа разбудиле, туку, исто така, и другите
од маалото беа будни и се слушаа. Но, никој не се осмелуваше да
отвори врата, или надвор да си ја покаже главата.
Штом планината не сака да отиде кај Мухамед, тогаш тој
самиот оди кај планината! - рече Герасим и се искачи по дрвените
степенички нагоре: Потоа извика неколку пати едноподруго, чукна
неколку пати на вратичката, но напразно.
Јордане, Јорданее! Немој да се плашиш бре, јас сум, отвори.
И по извесно време вратичката тажно заскрцка и наполу се
отвори а однатре се појави среден по .раст човек, со запалена борина
во рака, чиешто пламенче се наведнуваше ту на едната, ту на другата
страна. Тогаш двајцата разменија по некој збор и потоа слегоа на
дворчето, само што светлоста веќе беше угасната. Нашиот нов „газда”
отвори мала вратичка под самата дрвена скала и двајцата со Герасим
влегоа внатре во визбата. И по мало чекање „љубезна" покана беше
упатена и кон нас, другите „коледари”, да влеземе внатре, во темната
дупка. Исто така, ни беше речено, откако се најдовме во визбата, дека
секој може да се смести како што си сака и да се чувствува како дома.
Й еден по еден, со ниско наведнати глави, како за поклонение, преку
малиот отвор, сите се напикавме внатре.
На едниот крај од таа тесна визба имаше нешто како сено, врз
кое секој се прибра и заспа. При таков умор и глад за сон, во такви
зимски временски услови, темната визбичка ми се виде како
првокпасен хотел, а тешката миризба како најпрефинет парфем! А,
пак, сеното кое мирисаше на мувла, тоа ми се виде како јорган
исполнет со пердуви и мек сламен душек. Но, за жал, по извесно
време во ноќта токму тогаш кога добро се бев позатоплил и заспал
како невино дете, токму тогаш кога се чувствував како да сум дома,
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тогаш некој почна да ме буди. И на моето лрашање зошто тоа се прави,
одговорот беше категодичен: „На стража!"
Веднаш станав колку и да че ми се сакаше да се разделам со
моето затоплено гнездо. Ги протрие малку воспалените од непсиење
очи и како по некое чудо во темницата ја најдов малата вратичка, низ
која поминав и се најдов на веќе познатото за мене дворче. А таму, во
темницата, видов неколкумина непознати мажи, меѓу кои и Герасим,
кого ниту физичкиот умор, ниту, лак, неспиењето беа успеале да го
соборат. Некои од непознатите .мажи пушеа и гестакулирајќи со
раката, во која што ја држеа. цигарата, правеа чудни полукругови,
остри цик-цакови, нешто. што во тој мрак ми изгледаше тајновито и
забавно за гледање. Штр да се прави - детска радост! Во текот на таа
ноќ тоа ми оставило посилен впечаток и поради тоа и сум го
запаметил.
Јас бев застанал само на неколку чекори од тие луѓе
понастрана и без да знам какви ми се поконкретно задолженијата,
колку ли ќе трае моето дежурство заради наше обезбедување. По
извесно време Герасим дојде кај мене и ми рече, дека имало потреба и
јас да дежурам, и покрај тоа што јас сум се уште нов, поради, тоа што
нашата група во тој момент била распрсната на неколку места, за што
искрено жалел.
Но, јас немрм никакво оружје и каков стражар ќе бидам со голи
раце? - побрзав да прашам, чиниш како да се плашев да не пропуштам
некој поволен момент, со што ставав до знаење, дека така не е в ред
веќе да продолжува.
Да, точно е дека за тоа сум заборавил - набрзо ми одоговри тој
и тоа така како да сакаше да ми се извини. - Но, засега постој така, а
утре или во текот на наредните денови и тоа ќе се уреди - рече на
крајот тој и пак се приклучи кон другите мажи, кои се уште спореа за
нешто.
Сакам уште сега да си признам, дека за мене тогаш оружјето
беше нешто најважно што сакав да го имам, за мене тоа тогаш беше
нешто од првостепено значење. Чудна ми изгледаше тогаш таа моја
положба: веќе поминаа неколку дена откако бев станал комита и се
уште не ми даваа никакво оружје, дури ни најобичен нож! Тогаш не
можев да си објаснам зошто ли ме држат со голи раце - не знаев дека
има и рок за проверка, дека има период за набљудување. Тогаш бев
млад - зелена ливада!
Во тоа ниско и задушливо визбиче го поминавме остатокот од
ноќта, а исто така и наредниот ден, дури до вечерта. Дури вечерта, по
темница, секој веќе можеше да се измолкне слободно од визбичето и
слободно да подише студен и чист воздух.
Тогаш подразбрав, дека дошол нов мераклија за комитлак,
веројатно оној за кого во текот на минатата вечер зборуваа оние
непознати мажи. Но, колку што можев да дознам. случајот со новиот
мераклија бил поспецифичен и од тие причини се јавила потребата, тој
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да биде подложен на посериозни испитувања, на построга проверка.
Низ детални испитувања и проверки требало да се докаже неговата
добронамерност и чесност. Дознав, дека на истиот тој човек му
претстоел многу сериозен испит, за разлика од нас, кои што не
примија така директно.
И како секој љубопитник, јас отидов да го видам (тоа не беше
забрането), да дознам каква „птица” може да биде тој и дали кај него
има нешто повоочливо отколку кај нас, за да се наложат и такви
испитувања за негово запознавање. И бидејќи беше темно, лицето не
му го видов, но многу добро се сеќавам, дека тој беше седнат на ниско
дрвено столче и слушаше внимателно кога Герасим му зборуваше и го
предупредуваше за опасноста што му се заканува, доколку во него
има нешто гнило, нешто валкано.
Само под тие услови можеш да останеш со нас, Мите, само
така ќе ја стекнеш нашата неопходна доверба! И не заборавај, дека
мене нема да успееш да ме измамиш! И знај, дека доколку откријам,
дека си дволичник, Ке ти го потегнам куршумот, без око да ми трепне!
Толку за тоа, доколку има нешто нечесно, нешто тајно - прикриено,
подобро е уште сега да се исповедаш, уште сега признај се, без да се
плашиш дека може нешто лошо да ти се случи. Или, пак, ти давам
една друга можност: доколку работата ти е валкана, доколку си
испратен специјално кај мене, тогат уште сега оди си и втор пат кај
нас не доаѓај, зашто со матерка нема да те пречекам, туку со куршуми!
Ако не ги исполниш моите услови, кај мене веќе не доаѓај, бидејќи
тогаш ништо нема да те спаси. Тоа е се што сега можам да ти кажам заврши Герасим.
Дадено, бај Герасиме, се ќе исполнам така како што ти ми
наредуваш, за потоа да имам очи да те гледам и да имам право на
верба од вас - одвај прозбори непознатиот несреќник и ниско ја
наведна главата како виновно дете.
И веќе си помислив, дека се е свршено и договорено, но
одненадеж се сепнав, поточно ме сепнаа следните зборови предупредувања на Герасим:
-Мите, пак ти повторувам и тоа за последен пат: ако има нешто
валкано, ако оние специјално те испратиле кај мене, за да завршиш
нивна работа, те молам на најпријателски начин да си признаеш уште
сега, за да се уреди се со време, како на оној одозгора ти гарантирам,
дека од главата влакно нема да ти падне, ништо лошо нема да ти
сторам. Дури и нешто повеќе: ќе ти ја искажам најголемата доверба,
ќе станеш мој најблизок пријател... Но, знај го и тоа, дека ништо нема
да ме спречи да ја извршам мојата закана, доколку дознам за нешто
недопустливо - ќе ти пукне главата како тиква! - го рече последното
Герасим и стана нервозно од столот, на чијшто крај беше седнал, а
потоа направи неколку чекори напред - назад.
Подоцна видов, дека на тој човек му дадоа еден пиштол и една
рачна граната „ОДРИНКА" и го испратија некаде во темнината. Повеќе
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од очигледно беше,дека тој заминуваше да изврши некоја тешка
задача, да изврши поспецифични задачи, но што поточно, тоа тогаш не
можев да го дознам.
А сега, само со неколку зборови ќе го претставам оној
несреќник, кој во таа ноќ беше испратен (како што подоцна дознав),
да го убие кметот на селото Гара Пирин, Галчо Василев, за да ја
докаже неговата добронамерност. Еве неколку подробности за оно]
несреќник, чијашто судбина се уште беше во неговите сопствени раце.
Димитар Ѓуров беше од маалото Клетиште, како што веќе кажав
погоре, Влахинска општина. Тој бил сосема обичен човечец, женет и со
неколку дечиња, колку точно, тоа не го знам, То] бил веќе под истрага
со обвинение за ограбување на приватна бакалница во селото Оштава,
но бил пуштен под гаранција до одредувањето на денот кога требало
да се изрече казната за неговото дело. Во тоа време, меѓутоа, тој
паѓа(таква беше верзијата) во мрежите на луѓе, кои живо се
интересирале не само да дознаат нешто повеќе за Герасим Тодоров и
за другите негови луѓе, туку и, доколку е возможно» тој да биде
ликвидиран на таков начин, преку агент-провокатор, со помошта на
Ѓуров. Така се тврдеше подоцна и јас го пренесувам само тоа што сум
го слушал одовде-одонде од разни луѓе.
Како што дознав подоцна, Гуров за време на неговото прво
испраќање не успеал да се справи со задачата што му била поставена,
бидејќи, според неговите тврдења, капакот на ранната бомба не
можел да се одврти, поради што тој не успеал да ]а фрли во одајата,
во која што се наоѓал Галчо Василев заедно со ■неговиот пријател.
Колку е тоа вистина, тоа никој тогаш не го дозна, но, се чини, дека
Гуров многу не се вознемирил поради овој неуспех (доколку се
зависело само од него, а не од други), и не претпоставил, дека со тоа
може да ги засили сомневањата на Герасим спрема него, штом
повторно се беше јавил на закажаната средба и некако беше успеал
да ја докаже вистиноста на неговите тврдења. И на Гуров повторно му
се наложило да ја испроба неговата среќа, повторно бил натоварен со
истата задача, но кога тоа се случило и каде, не успеав да дознам.
Вториот пат, меѓутоа,. наоружан со две рачни бомби и еден „нагант”
револвер, то] тргнал да ја изврши задачата што му била поставена,
ама за разлика од претходниот пат, по трагата му тргнале и други, за
да го следат, да видат до каде оди и каде скршнува. Така било, колку
што можев да дознам, но дали било навистина така, дали нема и друга
варијанта, тоа, исто така, со апсолутна сигурност не можам да го
тврдам.
Во меѓувреме, кога Димитар Гуров беше испратен повторно со
истата задача, кај нас пристигна друг младинец, шеснаесетгодишно
момче - гимназист, кој беше избегал директно од гимназијата во градот
Свети Врач со неговите ученички алишта и со униформата. Тој се
викаше Георги Сучев и беше од селото Горна Белица, но зошто и од
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кои поконкретни причини беше лобегнал така ненадејно, тоа за мене
остана тајна.
Сега ми изгледа тешко и мачно да ја опишувам надворешноста
на оној младинец - гимназист. Можам да го кажам само тоа, дека
неговото лесно издолжено лице го правеше да изгледа како
предвремено остарей млад човек. А и неговите погледи, неговиот
начин на мислење, неговите знаења - се беше како кај возрасен човек,
а не како кај шеснаесетгодишен момчак. Ќе го кажам и тоа, дека
Сучев беше со ретки умствени способности за неговите години. За
разлика не само од мене, туку речиси и од сите други луѓе кај
Герасим, Гошката беше многу добро запознаен со Македонското
прашање и подалечното минато на Македонија. Тој, иако се уште дете,
беше многу храбар и бестрашен до неразумност, на што искрено му се
восхитував и по човечки му завидував. Тоа навистина беше неспорно
убавото кај него, достојно за почитување и вистинско восхитување.
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ВО ЧЕТАТА НА ГЕРАСИМ ТОДОРОВ

Но,, имаше и нешто друго во тоа предвреме остарено дете.
Како резултат на богзнае какви доживувања, Гошката се беше
отекнал и со други квалитети, на кои не можам да кажам дека сум му
завидувал и сум се восхитувал (зборувам за тогаш, за тие времиња,
кога ништо не знаев, кога се уште ништо не бев искусил и видел).
Тогаш, дури и сега ми е тешко да признам - тој поседуваше и една
страшна жестокост! Исклучителна жестокост, кога се има предвид
неговата возраст... Приндуден сум да признам, дека тие негови
пројави на свирепа жестокост, на кои што беспомошен сведок бев
само еднаш, честопати ме тераа по можност да бидам подалеку од
него, да бидам подалеку од неговата придружба. Не само што не
можев да го поднесам, туку не бев во состојба и да го разберам како
што треба. Тогаш се ущте не бев во состојба да се запрашам зошто и
како тоа возрасно дете стигнало до таа ужасна состојба, кој и зошто
така жестоко го трауматизирал, ко| го уништил повечкото во таа
млада душа и го направил вистински ѕвер? Од каде тогаш можев да си
поставувам слични прашања, а и бев ли во состојба да си давам
соодветни одговори?
Во тоа време и најмалата пројава на суровост, независно од
околностите, за мене си остануваше со ништо неоправдана жестокост,
карактеристична само за ѕверовите, за крволочните животни, но не и
за луѓето, за човечките суштества. Тогаш се уште не знаев, не ја бев
испробал вистинската и со ништо неоправданата жестокост врз
сопствениот грб, за да имам подобра претстава и сфаќања за овој
поим.
Должен сум да го кажам и тоа, дека тој гимназист, Гошката, и
покрај тоа што беше толку млад, речиси се уште дете, таа душевна
траума ја беше отекнал (тоа го дознав подоцна) од неговото лично
присуство на една ужасно свирепа човечка смрт. Гошо присуствувал
на маченичката смрт на негов пријател и заштитник, кој откако се
вратил полужив од ќелиите на истражниот оддел, без да биде суден,
со смачкани од жестокиот ќотек внатрешни органи, кои се собрале во
долниот дел од неговата стомачна празнина како во торба, умрел
дома, во градот Свети Врач. И најверојатно, така мислам јас, дека
раното трауматизирање, раното душевно осакатување на нашиот
Гошо, претпоставувам, дека потекнува токму од таа жестока глетка.
И сега, по ова оддалечување, еве ме одново по трагите, така
да се рече, на Димитар Ѓуров, чијшто овоземен пат постепено се
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скусуваше. Како што реков и погоре, од овој човек се бараа посолидни
гаранции, сериозни докази, за да биде примен во групата на Герасим
Тодоров; тој беше натоварен со задачата да изврши убиство на
одговорен комунистички феудалец. Инаку, тој самиот требаше да биде
убиен - тоа му беше кажано на најкатегоричен начин и без
заобиколувања.
Колку што се уште можам да се сетам, беа поминале тричетири дена од таа ноќ, кога Гуров беше заминал да ја изврши
задачата што му беше поставена. Ние, поточно дел од групата, бевме
застанале да ноќеваме во една од крајните маала на Мичовци, во
куката и плевните на Смилен Бенѓузов, братучед на другите
Бенѓузовци, сите јатаци на Герасим, а потоа, пак - ПРЕДАВНИЦИ.
Колку што знам, последната наредба беше вб таа кука да
останеме само за малку, а потоа да ја напуштиме и да заминеме за
некаде. Се бевме прибрале во тесно одајче - бевме петмина-шестмина
и затоа, општо земено, беше многу пријатно. Во одајчето имаше широк
оџак, во огништето силно гореа неколку дабови цепеници и се
изгледаше, дека врви од добро кон подобро. По извесно време на
вратата се појави едно од децата на стопанот и нй кажа, дека дошол
некој човек и носел абер за Герасим. Тој некој не беше кој и да е, туку
лично Ангел (Ачо) Бенѓузов, кој, како што веќе не еднаш сум кажувал,
важеше за еден од најдоверливите јатаци и сокривачи на Герасим. Во
тоа време за Ачо така се мислеше, таков него го сметаа, ама подоцна
тој стана нашиот најголем предавник, најподлиот предавник од сите
други Бенѓузовци! Но, за тоа ќе стане збор подоцна, кога за него ќе
дојде време, кога ќе настанат најтешките искушенија.
Па, како што веќе реков, оној курир беше Ангел Бенѓузов, од
чијашто кука и започна мојот нелегален живот. Тој носеше писмо кое
беше причина веднаш да го напуштиме затопленото одајче и одново
да се најдеме надвор на смрзнувачкиот јануарски студ. А, пак, со
писмото се соопштуваше, дека Димитар Ѓуров се вратил на
одреденото место, без да го изврши убиството и, исто така, дека не се
плаши оти тој ќе биде убиен, затоа што не одговорил на поставената
задача. А местото што му беше одредено на Ѓуров за средба, беше
куката на дедо Илија Чопев, во маалата што ја викаа Дребако. Значи,
требаше да отидеме во маалата Дребако, кај дедо Илија Чопев, каде
што претходно Гуров бил разоружан и уапсен.
Како што дознав подоцна, против Гуров ладнале многу тешки
обвиненија: кога требало да го изврши убиството на Галчо Василев,
наместо тоа, тој одел во МВР, во реонската полициска управа на
селото Гара Пирин, од каде најверојатно ги добил неопходните
инструкции за неговото натамошно дејствување. Така гласеше
писмото - известување до Герасим, а во него не можеше да има ниту
трага сомнение, зашто тоа било пишувано од тие невидливи луѓе, кои
непрекинато го следеле Ѓуров по неговйот пат кон одредената од него
цел.
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Јас и сега се уште не си допуштам да тврдам со апсолутна
сигурност, дека работите стоеле токму тдка, а не поинаку; и ,сега не
сум апсолутно убеден, дека навистина тој..несреќник бил способен да
стане провокатор од таков формат. Се,.разбира, не можам да го
тврдам и спротивното, не можам да речам со апсолутна сигурност,
дека тој бил целосно невин, дека отанрл жртва на глупаво
недоразбирање и слично. Јас не сум одел по него, не сум го следел, па
да ja знам неспорната вистина. А нерпорната вистина, реапноста, е во
рацете на тие луѓе, кои што го беа испратиле-фаталното писмо, само
тие знаат како стојат работите и никој друг. Но, и да си признам: не е
моја работа да докажувам или да отфрлам; една или друга верзија, не
е моја работа да застанувам на едната или на другата страна. Целта
ми е не едни да обвинувам, а други да ослободувам од вина. Јас само
сакам да го покажам, колку што ми се силите, тоа што сум го дознал
тогаш и подоцна, што сум го слушнал за тој навистина трагичен случај
и ништо, апсолутно ништо повеќе. Нема да ми биде допуштено, ама и
јас самиот нема да си дозволам да застанам цврсто зад верзиЈа, која
може да се базира на севозможни хипотези, или, пак, на лични
симпатии и на антипатии спрема еден или друг и спрема лица
замешани директно или индиректно во овој непријатен случај.
Се сеќавам, дека Ачо Бенѓузов усно ни кажа, оти
претпоставениот провокатор е кај дедо Илија Чопев, каде што тој бил
не само разоружан, туку и врзан! И не знам како ми се случи така, но
ќе си признам, дека уште за време додека одевме на кај Дребако
нешто ми подрече, дека претстои страшна драма, дека ќе бидам
сведок на нешто ужасно, од кое косата претходно ми се креваше,
студени трпки како мравки ме полазуваа по грбот. Наеднаш се најдов
во една потиштена состојба, моето добро расположение ме напушти.
Ме напушти, исто така, и онаа моја лесноверност со која дотогаш
гледав на се околу себе.
И врвејќи надолу, меѓу другото, случајно го слушнав и тоа како
Гошката Сучев со неговата целосна сериозност го укоруваше Герасим
за тоа, дека се потпирал на сосема случајни луѓе, кога требало да се
вршат толку битни и одговорни работи.
Испрати ме мене, таа работа довери ми ja на мене и не само
што ќе го убијам тој што ќе ми наредиш, туку и неговата глава ќе ти ja
донесам!
Се сеќавам дека Герасим се засмеа, а се насмеаја и другите
што слушнаа. А потоа Герасим шеговито рече, дека човечки глави не
би биле потребни, не му била потребна ниту главата на Галчо
Василев, бидејќи не мислел од неа да прави пача. Види, доколку била
јагнешка глава.или, пак, телешка, тогаш работата-е сосема поинаква.
Во текот на таа ноќ, колку што се сеќавам, беше многу
студено, што се вели, студот касаше, а небото беше јасно како „око” и
опсипано со безброј ѕвезди, а месечината расипнички ја расејуваше
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нејзината сребрена светлина - нешто, што ми се чинеше дека никако
не одговараше на нашата претстојна работа.
Поодевме доста време додека не стигнавме до куќата на дедо
Илија Чопев, која беше сосема осамена во тој ендек. Й веднаш што
пристигнавме, кучето не пречека по „кучешки", како што се вели, на
негов начин. А, пак, дедо Илија, кој не очекуваше со нетрпение,
веднаш го изведе уапсениот, чиишто раце беа цврсто врзани одзади. И
веќе осудениот, кој уште не беше стапнал на последното дрвено
скалило, некој од нашите (не знам кој беше точно) побрза да му го
наметне јажето на вратот, а по оваа „операција” го врза за дрвениот
дирек, кој го потпираше горниот крај на дрвеното куќно скалило. A јас
гледав, гледав и се уште бев во недоумение што ќе се случи понатаму.
Господи боже, со каква секавична брзина почна да се развива
дејството, како енергично и со восхитувачки такт по неколку кундаци
одеданш се стоварија врз врзаниот несреќник!
Стојте бре, престанете! - неочекувано од некаде се јави Петар
Грков - „Полето", кој штотуку се беше вратил од зимувањето во
селото Сенокос.
Тој и така се ќе си признае, без ќотек се ќе си каже.
Петар Грков, кој што го викаа „полето” поради големата брада
што ја носеше, беше од село Брежани и кога ние отидовме кај Герасим,
него тогаш го немаше, бил, како што веќе реков, на;зимување во село
Сенокос.
•
И штом ударите попрестанаа, -„Попето” се приближи до
врзаниот клетник, се загледа во неговото веќе. окрвавено лице,
отстапи малку наназад и бавно, бавно почна испитувањето:
Димитар Ѓуров, ајде сега раскажи нй каде одеше, на кого се
му се јавуваше и како се случи и овојпат да не ти успее работата?
Треба веднаш да си признаеш, зашто на ова ливче (тој го размавта
писмото пред очите на Ѓуров) е напишано се и тоа со неверојатни
подробности: првиот пат си излажал, дека капакот на бомбата не се
одвртувал и поради тоа не си можел да ја завршиш работата, ами сега,
батка, сега со што ќе не залажеш, како ќе се оправдуваш, а? Тогаш ти
поверувале на лагата и пак те вратиле назад, пак ти дале шанса, а
сега? Овојпат тоа веќе нема да се повтори! Се знаеме: кај кого си
одел, кој минатата ноќ те испратил и до каде, знаеме и какви се
новите инструкции, кои ти се дадени за време на втората средба со о
н и е долу; знаеме веќе се и затоа не ти останува никаква друга
можност освен да ја кажеш целата вистина, ц е л а т а вистина!
За мое големо изненадување, во таа драматична ноќ Петар
Грков се покажа многу почовечен од другите околу него, кои со
трескавично нетрпение чекаа повторно да почнат со физичката
обработка на врзаниот за дирекот несреќник. Тој тогаш навистина се
покажа потрпелив отколку што тоа околностите го дозволуваа. Многу
трпеливо и настојчиво Грков го убедуваше врзаниот несреќник да
искаже некакви признанија, да каже нешто, па било што и да е тоа.
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Но, напразно. Ѓуров молчеше како пењушка, чиниш како да беше
глувонем. Тој не изусти ниту еден збор, не велеше ниту ДА, ниту НЕ,
кога го опсипуваа од сите, страни со многу и непријатни прашања.
Ѓуров молчеше, молчеше како камена статуа и не знам на што се
надевал.
Јас стоев малку понастрана и се мачев да гледам на некоја
друга страна, во спротивна насока. Се мачев да не ги слушам тапите
удари и одвај доловливите стенкања, кои како да доаѓаа дури од
центарот на земјата. И бидејќи тогаш не знаев колкава е цената на
предавството, ќе си признам, дека во оној напрегнат момент бев готов
повеќе да сочувствувам со врзаниот несреќник и да ги мразам оние,
кои така жестоко го малтретираа и мачеа. Тогаш искрено го
сожалував и ја проколнував неговата глулавост и наивност затоа што
пак се беше вратил, за да умре како пребиено бездомно куче. Колку и
да не ми се сака сега, колку и да ме боли, принуден сум да го кажам и
тоа, дека меѓу оние што го ислолнуваа првиот дел од казнувањето на
провокаторот беше и Гошката Сучев, кој не знам како и од каде беше
дошол до една пушка, подолга од него, со која нанесуваше силни
удари каде што ќе му паднеше. И тој непрекинато удираше,
повторувајќи постојано: „За Славчо, на ти за Славчо”.
Многу чудно ми изгледаше однесувањето на жртвата, - тој
само молчеше, молчеше и покрај настојувањата на Герасим, кој речиси
му се молеше да кеже нешто, независно од тоа дали ќе биде вистина,
или, пак, чиста лага.
И сега, по толку многу изминати години од тогаш, се уште не
можам да си објаснам зошто оној несреќник и за време на неговото
застрелување збор не прозбори, за милост не се помоли - нешто, што
малкумина не го прават при толку екстремни сиуации... Да беше толку
упорен и заколнат фанатик, непоправлив идеалист, можеше да се
даде лесно објаснение, бидејќи немаше да стојам пред никаква
тешкотија. Но, такво нешто кај Ѓуров беше целосно исклучено, зашто
тој беше сосема обично човече, целосно неписмен, а и при оној
разновиден притисок, тоа грубо обработување, богами, тешко ќе се
најде човек кој би можел да издржи, да не се поколеба и да не
проговори. Неговото тогашно мачење за мене се уште си остана
целосна загатка.
Не знам зошто е така, но ми се чини, дека тој беше целосно
избезумен од страв. Ми се чини, дека неговото молчење беше
резултат на ужасот, а не на некакво јунаштво, не на необјаснива
упорност. И, сепак, ќе си признам, дека не сум целосно задоволен од
таквото објаснение, од проста причина што опфатените од ужасот
луѓе, избезумените од страв, викаат со сета сила, вриштат колку што
можат посилно, бараат спасение таму, каде што претходно знаат дека
не ќе можат да го најдат. Таквите луѓе избезумени од животински
страв, го прават сето тоа што за нашиот Ѓуров остана туѓо во онаа
мразовита јануарска ноќ.
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А и мачењата не запираа, жестоките удари по избезумениот
несреќник следеа, тие се повторуваа еден по друг ритмично, со
поразителна прецизност, чиниш како да не се нанесуваа од човечки
раце, туку од специјално подготвена за такви цели ѓаволска машна!
Страшна машина, која работи без прекин и со апсолутна прецизност!
Претепаниот веќе не стоеше на сопствените нозе, тој беше
потпрен на дрвениот дирек како застрелан, како целосно мртов и
речиси веќе не реагираше на ударите.
Можеби беше срамно и недостојно за мојата милост тогаш, што
стоев настрана од другите, но ќе си признам, дека таа тогашна драма,
која се одигруваше среде студената јануарска ноќ, за мене беше
повеќе од ужас, повеќе од трогателна. Останав вистински потресен од
таа страшна за мене глетка, од жестокоста и ладнокрвноста на некои
од нашите другари. Останав изненаден и поразен од тоа што гледав за
прв пат во мојот живот и тоа така неочекувано и нечовечно. Во тој
драматичен момент како од фонтана изригнуваа страшните и многу
значајни зборови на Герасим, кои што ни беа кажанй уште на
почетокот на нашето „крштевање": „понекогаш нй се наложува да се
откажуваме од се што е човечко и свето"! Овие предупредувачки
зборови дури тогаш почнаа да ја добиваат нивната вистинска смиела и
значење, да ја одразуваат онаа туѓа и невообичаена реалност, со која,
по силата на оконостите, и јас требаше, сакал - нејќел, да се
сообразувам. Дури тогаш за прв пат можев, иако само за малку, да
сфатам каков треба да биде секој, кој тргне по патот на неизвесноста,
за да го бара тоа што не така лесно се наоѓа или среќава.
Како што веќе реков, полуживото човечко суштество,
потпрено на стариот дирек, веќе не офкаше, не се грчеше од ударите,
не реагираше на ништо - сеедно како да беше некоја вреќа окачена на
дирекот. И пак ќе кажам, пак ќе повторам: најизненаден и поразен
останав не толку од другите, туку само од Гошката Сучев. до
предвремено остареното момче, кога го гледав како неуморно и со
нескриена настрвеност се нафрлуваше врз претепаниот несреќник и
секогаш кога замавнуваше со долгата „манлихера”, секогаш и со
страшна злоба викаше: „За Славчо, за Славчо!”
Навистина чудно и ужасно е да се гледа како еден момчак се
уште со ученичка униформа, размавтува со долга пушка и удира
еднакво (ако не и повеќе) со другите, далеку повозрасни од него, и тоа
по врзан и беспомошен човек, којшто за прв пат го гледа и никогаш
дотогаш не го познавал! Тогаш не бев во состојба да си претставам
како така ќе се нафрлам на врзан човек, кој ништо лошо не ми
направил и кого за прв пат го гледам...
Ајде, ајде, што уште чекаш, зошто го жалиш? - ме сепна нечиј
глас, кој ме оттргна од вчудовиденоста, во која се наоѓав. - Да не
мислиш дека ако ти им паднеш в раце, тие ќе бидат почовечни од нас,
а? Да не се надеваш, дека доколку не фатат живи, со перце ќе не
мазнат, со пита ќе не понудат! О, ако ти го беше видел Славчо, кога го
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донесоа од милицијата, ако го беше видел во каква урнатина беше
претворен, како само беше дотеран од оние мародери; ако знаеше со
какви болки и маки тој умре пред очните на сите нас таму, сигурен сум,
дека ти немаше да бидеш таква баба! Но, зошто јас воопшто се
занимавам со еден таков...
Страшливец! - го пресеков набрзо.
Дури нешто полошо! ми свика Гошката, внесувајќи ми се
речиси в лице и побрза кон оној круг, за да продолжи со неговата
„работа".
Не можам да не си признам дека тоа момче страшно жестоко
ме погоди, како нож в срце да ми забоде. Се почувствував многу
понижен, нешто ме стегна за грлото. Како некој со тап предмет по
тилот да ме удри и само по некое чудо не паднав на земјата. Но, слава
му на бога, за многу кусо време успеав да се соземам, да завладеам со
себе и да го зачувам барем привидно спокојството.
И . по некое време постепено се почна да подстивнува,
страстите се посмирија. Веќе се забележуваше апатија и желба за
поскорешен крај, за побрза разврска и ослободување од тој тажен
кошмар.
Полуживиот човек најпосле беше одврзан од дрвениот дирек и
повлечен нагоре од неколкумина, а мене и на Лефтер, со кој што
заедно избегавме, ни беше наредено да отидеме во камената кука на
чичко му Ачо, од каде што требаше да земеме копач и лопата за
погребувањето на Ѓуров, .како што можеше да се претпостави. А тоа
„внимание”, таа „чест” сепак можеше да биде мала утеха за мене, дека
и покрај се и мене ми беше дадена некаква работа, дека и моето
присуство во текот на таа ноќ не останало незабележано! И колку
зловешто ми изгледаше сето тоа, кое што во таа ноќ се правеше, како
она дека сите т е м н и работи се извршуваат само додека темно!
И кога некаде околу полноќ ние двајцата се приближивме кон
камената кука, од каде што требаше да ги земеме порачаните алати,
изненаден видов дека пред надворешната врата стоеше на некој друг,
туку самиот Ачо Бенѓузов, чичкото на Лефтер, истиот оној што го
донесе писмото, во кое се соопштуваше дека Димитар Ѓуров е
провокатор, испратен специјално со одредена криминална цел. И
директно, без заобиколување, ние му кажавме на Ачо зошто сме
испратени и дека веднаш треба да заминуваме, за да ги настасаме
другите. А тој набрзо се почеша по главата и одвај прозбори:
- Мер ке го тепате, бе?
И без да ни каже ништо повеќе, тој ги донесе побараните
алати, ни ги даде, а потоа без да не погледне повеќе, си влезе внатре
и ја тресна силно вратата. Ако беше преку ден, можеби и ќе ја видевме
реакцијата на лицето на тој подлец, а претпоставувам, можевме да му
ги видиме и нозете што му се тресеа, готови да се сотурат. Кога му
рековме зошто сме дојдени, тогаш лицето можеби навистина му
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пребледело, но по темница такво нешто не можеше да се види, не
можеа да се видат такви важни подробности.
И така, Ачо побрза да се пикне во куката, зад камените
ѕидови, за да биде, несомнено, подалеку од нашите неочекувани
погледи, а ние двајцата со копач и лопата, побрзавме нагоре и набрзо
ја настигнавме нашата дружина.
Одењето продолжи уште извесно време, но колку точно, за тоа
не знам, додека најнакрај не стигнавме и не навлеговме во борова
шума, каде што овде-онде можеа да се видат и неколку букови дрвја.
Стигнавме и до големи, поцрнети од времето камења, каде што
распрашувањето на провокаторот започна одново, но за разлика од
претходниот пат, таму атмосферата беше помирна, поведра, ако може
така да се рече. А и самите однесувања спрема врзаниот несреќник
беа поинакви, почовечни... На врзаниот Ѓуров му беше дозволено да
седне, да подздивне, па можеби најпосле нешто и ќе каже, односно ќе
отвори уста. А, пак, и Герасим, кој извесно време некаде беше
исчезнал, и тој како од невиделина одново се појави и неговото прво
задолжение, се чини, му беше лично и под помирни услови да го
распраша можниот провокатор, и на крајот час поскоро со се да се
заврши, зашто и ноќта веќе си заминуваше.
И доколку се судеше според начинот на испитувањето и по
тонот, можеше да се претпостави, дека и самиот Герасим искажуваше
непријатно чувство1спрема наведениот случај, и тој, како што ми се
чинеше, искрено жалеше, дека така глупаво се замешал во оваа
вал кана каша, од која тешко може да се извлече.
- Ех, Мите, Мите, зошто пак дојде, зошто пак се врати, бе
будала? Нели ти реков што те чека ако дојдеш без да ја завршиш
работата што ти е доверена? - му се обрати Герасим на Ѓуров, кој
гледаше ниско кон земјата.
Само тоа успеав да го слушнам од устата на Герасим и се
оддалечив понастрана, зашто се плашев дека може одново да почнат
и мачењата. А на такво нешто сведок повторно не сакав да бидам. Се
оддалечив од таму и со трескавична напрегнатост ја чекав
неизбежната разврска, зашто веќе не можеше да има никакво
сомнение, бидејќи на крајот од краиштата до таму неодложно ќе се
стигне. А најсигурна гаранција за тоа беа копачот и лопатата.
И колку што уште се сеќавам, не се случи да чекам многу
време, не се јави потреба да се впуштам во севозможни претпоставки
- некој се доближи до мене и тивко ми потшепна, дека Герасим
наредил јас и мојот соселанец Лефтер да навлеземе понавнатре во
шумата и на соодветно место да ископаме еден гроб, според секоја
сигурност за Ѓуров, а не за некој друг... И така, нйсе укажува нова
„чест", нйсе дава нова „доверба” - ние стануваме гробари, бидејќи,
судејќи според се, во то] момент само таква работа можеше да ни се
даде, таква тајна да ни се довери! И во таква ситуација, за мене не
можеше да има никакво сомнение, дека судбината на Ѓуров е веќе
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решена и тоа така, што тој да биде убиен, без да се чека многу, туку
додека се уште е темно.
Веќе не знам како ли сум копал, како сум ја исфрлал
замрзнатата земја - бев како сомнабул - се сеќавам само дека на
неколку пати доаѓаа „пратеници” за да проверуваат како напредува
работата, дали се движи со потребното темпо и по колку време ќе
може да го примиме нашиот „гост”. За жал, ние бавно напредуваме,
особено на почетокот,.кога го расклопувавме горниот слој на
замрзнатата земја и копането нй одеше многу бавно и тешко. И
најпосле, ако веќе не се лажам, на помош нй дојдоа уште двајца, за да
се забрза работата, зашто се брзаше поради тоа што наскоро ќе се
разденеше - како што веќе реков, темните работи се вршат с а м о
по темница, без надворешни посматрачи и сведоци! И по
пристигнувањето на новото „засилување”, работата забележително се
забрза - гробот зина со целата неговата грозотија, се отвори темна
дупка, студена и зловешта...
Најпосле осудениот беше доведен, но се уште молчалив како
вистински мртовец. Тој уште збор не беше прозборил, уста не беше
отворил, а и на што се беше надевал, тоа само еден господ знае. Кога
го видов, студени морници по грбот ми полазија, косата ми се наежи
како козината на диво прасе. Со неопислив ужас гледав и тивко му се
молев на бога час поскоро се да заврши, час поскоро кошмарот да
исчезне од мојот поглед!. „Понекогаш нй се наложува да се
откажуваме од се што е човечко и свето”! - ах, овие страшни зборови,
овие ужасни букви како остри клинови се забиваа во мојата глава,
како тешки каменарски чекани ме удираа по слепоочниците...
Боже, биди милостив и не не измачувај до бескрајност! Стави
некаков крај, каков и да е тој, на оваа страшна глетка и бескраен
кошмар! - се молев како дете пред кое танцуваат полноќни сеништа.
Во шумата беше потемно отколку на отворено, и поради тоа
луѓето изгледаа како сеништа што се движат. Неколку огнени дамки
од запалени цигари светкаа слабичко во темнината како светулки и со
тоа глетката ја правеа уште позловешта.
Е, Мите, е, батка, јас секогаш сум останувал доследен на себе
си, секогаш сум ги исполнувал ветувањата, кои што ги давам, како на
другите, исто така и на себе си. Исклучок и овојпат нема да направам.
Сега е најсоодветниот момент да се присетиш и да си признаеш се од
игла до конец, од крај до крај - рече со веќе видлива здодевност
Герасим и со прстот посочи кон грозно зинатата дупка над која Ѓуров
беше застанал неподвижен.
Оваа тактика за „заплашување” (токму така си помислив
тогаш) за миг кај мене ја обнови надежта, дека може и да не се стаса
до најстрашното, може се да заврши на сосема друг начин, поинаков
од претпоставуваниот. Со целата моја младешка наивност допуштив,
дека гробот сме го ископале не да го погребаме Ѓуров, туку само со
тоа тој да биде заплашен, за да проговори, уста да отвори.
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Слушај брат, знај, дека се уште не е доцна гробот да се
затрупа, без ти да легнеш во него, без мртовец... Се уште се може да
се измени во твоја полза и да си заминеш дома, а од таму потоа каде
што си сакаш! Те молам како брат да сфатиш, дека ти се дава
последна можност, последна шанса да се спасиш и извлечеш од оваа
гнасна кал, во која ти сам знаеш кои се тие што те напикале и поточно
зошто.
И одново настапи напрегната и зловешта тишина - ништо и
никаде не се слушаше, освен лесни прокашлуваньа овде-онде...
- Те молам за последен пат да побрзаш, зашто времето нй
привршува. Наскоро ќе се раздени, а дотогаш со тебе треба да сум се
р а з б р а л и сметките да нй се расчистени, разбираш ли, р а с ч и с т
е н и!
Но, за жал, ништо не произлезе и од последниот обид Димитар Ѓуров и натаму продолжуваше да молчи и немее, чиниш како
нему да не му се зборуваше.
Да, тоа навистина беа и последните зборови, последната
молба на Герасим кон осудениот,' изречени со смрзнувачка сери
озност, кои ме стресоа и мене и ме ослободија од секаква понатамошна илузија за поинаков исход, Тие подејствуваа, претпоставувам
на сите други, но не и на несреќникот, кој продолжуваше да молчи,
чиниш како да не се наоѓаше над грозно зинатиот гроб, туку некаДе
другаде и во поинакви услови.
Влези во твоето вечно жйвеалиште, идиоту еден! - извика
Герасим со сета сила.
Следи молчење и никаква реакција од страна на Ѓуров...
За мене, а претпоставувам и за другите, оваа тажна ситуација
стануваше веќе неподнослива, нервите ми се напрегнаа до тој степен,
што уште сосема малку ми требаше, за да крикнам со сета сила:
побрзајте да му ставите крај на ова мачење.
Со ужас видов како Герасим одзади го турна несреќникот, кој
се струполи во зинатата дупка, но со невообичаена брзина скокна на
нозе, без да прави обиди да излезе надвор од дупката. Тој се неправи
на сопствените нозе и тогаш ми се пристори (можеби беше нешто како
халуцинација?), дека заскитан месечински зрак проникна низ гранките
на големите борови, заобиколи наоколу, чиниш како да бараше некого,
се запре малку врз окрвавеното лице на Ѓуров и потоа секавично
исчезнаа. Ми се пристори, дека месечински зрак или, пак, некаква
друга светлинка за последен пат ја погали окрвавената глава, која
многу малку, одвај се гледаше над земјата - толку длабок гроб бевме
ископале, чиниш сме го исплашиле несреќникот и мртов да не тргне по
нашите траги.
„Кутриот наивен човечец! - си помислив. - Станал играчка во
ранете на луѓе со вал кани и злобни души, на жестоки властомани, кои
го спотерале по патот на подлоста и безумноста... Овој несреќник е
веќена крајот од својот живот, тој умира без да знае зошто и во името
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на што!... О, несреќнику - си шепотев - ти си испратен да го убиеш
Герасим, за да грабаат и спијат опокојно некои властомани, ти си
тргнал да одземаш туѓи животи, но зошто! Ти самиот ќе паднеш, со
сопствейата глава ќе платиш за безумието и за твојата наивност! Бог
нека ти е на помош!
- Гуров, проговори бе, најпосле, кажи барем еден збор! Кажи
нешто, за да ме спасиш час поскоро од овој кошмар и страшна
дилема!... Верувај ми, дека се уште имаш шанса, се уште можам да ти
ја подадам мојата рака и да излезеш жив од оваа дупка... Кажи ми на
што уште се надеваш, на што сметаш, а? - заврши конечно Герасим и
го извади пиштолот од футролата.
Наместо да се помоли и да каже нешто, Гуров ги крена двете
раце и со нив го покри лицето оттаму од каде што Герасим го
насочуваше отворот на неговиот пиштол. И само за секунда, само за
миг, дојде крајот: пиштолот загрме од сосема блиску, блескав зрак се
заби во окрвавената глава на Ѓуров, која што тој ја прикриваше со
неговите голи раце, и веднаш тој се струполи на очи во гробот.
Следеше и втор истрел, само откај тилот, и куршумот излезе од
напред преку челото. Ехото од првиот истрел одекан силно, следен од
ехото на вториот и така двата се слеаја како невидливи братчиња,
одекнаа уште неколку пати, но се послабо и, најнакрај, се изгубија во
возвишенијата отспротива и по реката надолу и нагоре.
- Нека на секого од нас, кој тргне по патот на предавството и
.цволичноста, судбината му биде таква, каква што беше на Димитар
Ѓуров - со овие зборови Герасим ја наруши гробната тишина, ставајќи
го пиштолот назад во кожната футрола.
А од гробот на Ѓуров почна да излегува напријатна миризба,
нешто сладникаво, но многу непријатно... И како што е наредено, кој
започне одредена работа, тој докрај треба и да ја заврши! Така се
случи тогаш и со нас, гробарите. Ние требаше да го затрупаме веќе
убиениот Ѓуров, независно од се друго. Во гробот тој беше речиси
„седнат", само лесно наведнат напред, па поради оваа причина ние
требаше да го „дооправиме”, да го поставиме во легната (на грб)
положба. И кога јас го повлеков назад, за да си „полегне", на челото
му ја видов крвавата, зината дупка, а по рацете ми се залепи
полузасирена леплива кр>в со многу непријатна миризба. А како се бев
наведнал над убиениот Гуров, така за малку и јас ќе паднев во оној
гроб! V откако го пооправивме убиениот провокатор, а лицето му го
покрив со неговиот кожув од сурови кожи, го затрупавме и гробот,
враќакќи ја назад ископаната земја.
И за да се „покријат трагите на злосторството”, како што
подоцна се изрази окружниот јавен обвинител Разлогов, врз гробот
запаливме голем оган,- кој навистина можеше да покрие секакви траги.
И огнот се разгоре многу брзо, пламењата ги зафатија сите дрва и суви
гранки натрупани одозгора. Роеви од искри како разлутени оси
зас'скаа нагоре и на сите страни, наеднаш избувнаа нагоре и секоја
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одделно гаснеше, исчезнуваше, следени од други. И сево ова ми
навеваше тажни мисли, ме тераше искрите што гаснеа да ги
споредувам со човечкиот живот. Огнените јазици почнаа да се
извишуваат нагоре, нависоко, оближувајќи ги пониските стебла на
грамадните борови, кои почнуваа да прпорат. Се наоколу веќе стана
светло и тоа не само од големиот оган, туку и од настапувачкото
разорување, под чијшто притисок мракот се повлекуваше, а заедно со
него и страшниот кошмар. Исчезнуваше и ужасот, од кој спас можеше
да се најде само во светлината.
Не знам дали не грешам, дали не се лажам, но ќе си дозвоам
да кажам, дека луѓето не секогаш и во секакви околности може да
бидат набгьудувани и видени такви, какви што се објективно. Ми се
чини, дека секој од нас многу или малку, свесно или несвесно, прави
се што е можно, за да се поприкрие, да ја позамагли, колку што е
можно, неговата вистинска суштина, вистинското ЈАС. Но, има
моменти, кога одреден човек, без да сака, се „саморазголува”,
несвесно го подоткрива и она во себе, кое што секогаш настојувал да
го прикрие. Тоа, се разбира, се случува само во исклучително
специфични околности, во исклучителни моменти, кога ја „напушта”
реалноста и времено се пренесува надвор од видливото, надвор од
реалното. И ако тогаш, во таква ситуација, тој влезе во објективот на
набљудувачко око и внимателно е следен, тогаш неизбежно ќе се
откријат не само неспорните надворешни особености на истиот, не
само неочекувани изненадувања, но, исто така ќе се остане со многу
трајни неуништилви впечатоци.
Во врека со тоа сакам да споделам нешто за Герасим, да
кажам неколку зборови за него и како го видов тогаш, кога тој беше
застанал во профил пред разгорениот голем оган. Сакам да речам,
дека каков што тогаш го видов, како во оние ужасни мигови тој не ми
изгледаше, никогаш подоцна, ниту пак пред тоа таков сум го видел и
запаметил. Можеби ова што го реков
нема да биде правилно
разбрано, можеби не сум и доволно јасен со изречената миела и дека
мешам некои состојби, кои стојат далеку една од друга, сепак, нема да
се откажам од мојата намера да ги изнесам овие мои впечатоци за
него, па кој ме разбере - добро.
Како сега да го гледам Герасим Тодоров, и покрај тоа што од
тогаш наваму поминаа толку многу години. Го гледам застанат пред
огнот, физички станал уште поситен, отколку што објективно беше; со
кусо војничко палто и со кожувче без ракави, однапред раскопчано,
каде што се блеснати патрони, наредени како златни заби во
патрондашот; неколку сини бомби, окачени на широк колан, го
надополнуваа неговото надворешно „украсување”; на вратот како
голем медалјон му висеше сосема нов двоглед, а на главата носеше
сосема изветвено војничко капче, кое повеќе личеше на калугерска
капа, отколку на било што друго.
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А самото лице, чиниш смрзнато од студот или, пак, од тоа кое
штотуку го беше извршил, не трепнуваше, дури и очите, свртени малку
настрана од огнот, и тие не трепнуваа, како да беа замрзнати.
Колебливата светлина различно го осветлуваше неговото неподвижно
тело, намалено чиниш од огромен товар, и безизраното? лице, кое
заличуваше ту на демон, ту на светец. Ах, неговото лице, тоа во
зависност од постојаноста на светлината, која наидуваше од
пламењата, се менуваше стануваше се поразлично и честопати
заличуваше како лице на маченик, замислен длабоко не за себе, не
за неговата сздбина, туку за сите онеправдани човечки сушстества
што страдаат пр целиот свет! Така изгледаше тогаш тој; така го видов
застанат пред % |ндот рган: туѓ, неподнат, поинаков, кој со ништо не
наликуваше на себе, на вистинскиот Герасим од понапред. Пред оној
оган тој тогаш беше cpeiyia друг туѓ, непознат и неповторлив и таков
ќе го паметам, таков; јќ о Ш ф н е 1 во моето сеќавање, и покрај
изминатото време и се друго!.
Сакам да го одбелб&ам::Ш тр а , дека и подоцнау--по извесно
време, често пати сум се
набљудувам Герасим и тоа бо
надеж, дека одново ќе го виДам такЪв, каков што беше во тоа мрачно
утро. Сум го набљудувал при најразлични ситуации, но ништо веќе не
можев да откријам од тоа, кое што ми беше оставило таков силен
впечаток во текот на она драматично утро.
Па, кој знае, можеби Герасим и за време на тоа утро бил таков,
каков што е секогаш, како секој ден, кој знае; можеби и тогаш пред тој
оган врз гробот на Ѓуров, во него и немало ништо" посебно, ништо од
тоа, што на мене ми се присторило толку чудно и необично, туѓо и
непознато. Кој знае и може да ми каж е кое како било и какво не било?
И големиот оган врз гробот на Димитар Ѓуров постепено
ослабуваше, почна полека да ја губи неговата претходна бујност и да
згаснува, за што веќе не се ставаа дрва врз него. И откако светлината
му позгасна, анемичен мрак одново се обиде да зафати се наоколу,
пак со неговата црна копрена да не покрие, но за негова жал, не му
успеа, поточно не можеше целосно да му успее. Но, сепак, и покрај
анемичноста, мракот донекаде успеа да не претвори во сенки, во
подвижни сеништа, како да сме гонети од невидливи сили... Ете така
помина онаа кошмарна, и многу мачна за мене ноќ, која тешко се
заборава. Така си замина таа презаситена од многу напрегања, со
севозможни и најтажни доживувања ноќ, од која подробностите тешко
дека некогаш ќе се избришат од моето сеќавање; ноќ за сеќавање, со
страшни за тоа време сцени, од кои никогаш, поточно до крајот на
животот не ќе успеам да се ослободам!
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ПРВИТЕ „КОМИТСКИ” ИСКУСТВА
И покрај се што преживеав и видов во текот на таа ноќ, на кое
бев, ако не друго, тогаш барем нем и беспомошен сведок, ќе кажам,
дека непосредно по ова во мене настапи некакво „омекнување”, ме
зафати необична меланхолија. Дури тогаш ми се пружи прилика да
сфатам, дека не сум доволно добро подгтовен за македонски четник ,
дека така не сум си ја претставувал борбата за ослободување на
Македонија и дека воопшто гледано сум се фатил за игра, чиишто
жестоки правила мојата милост не ги познава како што треба. После
сето тоа што ненадејно го преживеав за време на таа ноќ и од кое
останав толку поразен, во мене, како што веќе реков, се појави
необична мекост, се растопив како восок на оган. И треба да си
признам, дека уште многу малку ми требаше, за да се „разцимолам”
како дете што сонувало кошмарни соништа.
Но, не би требало се помисли, дека сум пројавувал некакви
симпатии спрема оно] провокатор (ако навистина бил таков), нека не
се помислува, дека сум го сожалувал поради таа негова „заслуга”, па
поради таа причина сум омекнал. Не станува збор за такви нешто ни
случајно! Лошото за мене доаѓаше од фактот, дека' јас не можев да го
апсорбирам поимот „дволичник", не можев да си претставам, дека
човек едно ќе зборува, друго ќе мисли, а трето ќе прави. Тоа тогаш за
мене беше тешко да го сфатам, да го прифатам, а не нешто друго. И
доколку, сепак, и пројавував некакво сочувство спрема оној
несреќник, ако ме болеше за него и за таквите како него, тоа беше
поради фактот, дека тој е најобичен човечец, беден и отепан и од
самиот Бог, и во никој случај судбината не смееше така жестоко да си
поигра с о него и така глупаво да загине.
Значи, од преживеаното во текот на таа вечер се најдов во
незавидна положба, во некаква вкочанетост и ми се чинеше, дека
веќе ништо нема да биде во состојба да ме оттргне од таа состојба. За
ништо на светот не можев да поверувам, дека некогаш ќе успеам да
се ослободам од она што го преживеав. Мир никаде не можев да
најдам, сон не ме фаќаше, ми се привидуваа илјадници човечки усти и
сите, истовремено не проколнуваа; како привиденија ми се јавуваа
илјадници човечки суштества, кои непрекинато одеа по нас, викајќи:
„Убијци, убијци!”
И ова мое омекнување не беше побегнало од набгьудувачкиот
поглед на Герасим.
Колку што се сеќавам, беа поминале неколку дена од онаа
кошмарна ноќ, кога, не знам како тоа се случи, односно излезе ние
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тројцата - Герасим, Димитар Павлов - дупничанецот, како што го викаа
тој човек, и јас, да денуваме во една полурастурена плевна во
месноста Душница, оддалечена на големо растојание од било какви
куки. И таму, во таа урнатина речиси без покрив, во текот на денот јас
не само што дознав дека моето однесување во последно време
остава лош впечаток кај другите наши другари, туку требаше и да
дадам објаснување за причините поради кои сум станал таков.
Се сеќавам, дека во таа напуштена плевна беше светло речиси
како на отворено, затоа што како од покривот, така и од секаде зјаеја
големи дупки, „амбразури”, како што ги наречуваше бај Димитар, низ
кои можеше спокојно да се набљудува целата околина. И некаде по
извесно време бев задремал, и за малку се бев оддалечил од
реалноста, кога почувствував како нечија рака лесно ме поттурна.
Трепнав, веднаш срипав и видов, дека Герасим ме будеше и, како што
си претпоставив, сакаше нешто да ми каже. И пред да ми проговори,
насмевнувајќи се, тој ми подаде неколку кутии цигари и шеговито ме
предупреди да внимавам, за да не ја „запалам плевната”. И по
љубопитното свртување на погледот кон мене, тој ме праша дали сум
добар со здравјето, да не сум болен, или, пак, да не ми дотегнало за
дома. Ме праша многу пријателски ' и дружељубиво, кое што не
можеше да не ме поттикне на отвореност, на откривање на вистината
за мојата „болест”.
- Ниту едното, ниту пак другото - му одговорив набрзо.
- Не сум болен.
"
- Сепак, не си добар. Нешто те мачи, има нешто поради кое ти
не си спокоен. Си станал молчелив, недружегьубив и зајадлив! Да, и
зајадлив, за жал.
» Има нешто, но... тоа не е ниту тага за дома, ниту по блиските,
туку е совршено нешто друго, нешто пострашно - одвај со прекини му
одговорив.
А потоа што се сум кажал, што ли уште сум дрдорел, за тоа
сега не знам. Се сеќавам само на тоа како бај Димитар се сврте на
другата страна, за да не не гледа, и го префрли преку главата
неговиот стар и веќе износен капут. Само тој знаел, се чини, зошто се
свртел на другата страна и не сакал да не гледа и да ги слуша моите
„укори” за тоа што беше извршено пред неколку дена. А еве каква
беше реакцијата на Герасим откако ме ислуша: наместо да ми се
развика и да ми „врзе” неколку шлаканици, како што очекував, тој со
два прста ми ја подигна брадичката, за да ме гледа подобро, ме
изгледа продолжително и испитувачки и најнакрај ми рече, дека јас
сум се уште непорочна душичка.
- Цел осно те сфаќам и искрено сочуватвувам... Обиди се
некако да го разликуваш злото од доброто, лагата од вистината и
тогаш можеме да се надеваме, дека ќе ти стане полесно, дека ќе
оздравееш”.
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А, пак, јас очекуваз дека тој ќе се впушти во подробности да
ми објаснува за убиството на Димитар Ѓуров и за што ли уште не,
очекував дека сето тоа ќе ми биде презентирано, за да прогледнам, и
друг пат да не се најдам во слична положба, друг пат да не „штукам” и
: каде треба и каде не треба. Но, наместо тоа, тој се наведна, го разврза
неговиот ранец и од него извади: една цилиндрична зеленикава кутија,
а пак од кутијата извлече едно купче свиткани хартии. И подавајќи ми
ти тие хартии, тој ми рече, ама некако со нескриена кроткост:
- Земи и прочитај ги овие книги, ако имаш доволно трпение,
тука ќе најдеш одговор на многу заплеткани прашања и на безброј
неизвесности, кои што сега те мачат. Прочитај ги овие книги само
полека и со потребното внимание и ако не ти помогнат, ако останеш
незадоволен од прочитаното, тогаш и јас ќе се обидам да направам
нешто за твоето лекување!
И со растреперени од возбуда раце јас ги зедов овие завиткани
листови хартија, листовите кои беа испишани со доста ситен шрифт, и
откако малку ги позагледав, се присетив дека истите овие книги ги бев
видел пред неколку дена во Гошката Сучев. И таму, во една таква
ситуација не ми остануваше ништо друго да правам, освен да се
приберам во некој ќош на плевната и да почнам со разлистувањето на
тоа волшебно лекарство, коешто ги лекува сите болести, вклучително
и моите.
А веќе знаев, дека во некои книги човек навистина може да
открие нешто, кое до извесен степен може да му помогне во еден или
во друг однос. Знаев, дека понекогаш некои ' сосема неугледни
хартиички содржат таква сила, од која тираните најмногу се плашат, а
обичните луѓе добиваат неверојатната храброст. Иако уште сосема
малку, сепак знаев, дека книгите отвораат многу и тоа најразновидни
прозорци, преку кои светот најдобро се гледа, најдобро се запознава.
И така, со растреперени од студ и од возбуда раце, јас почнав да
превртувам лист по лист од тие тајновити книги со единствена надеж,
дека таму ќе најдам некакво успокојување, па дури и спас. Треба да го
наведам и тоа, дека ова снопче од завиткани листови беше доста
големо - околу четиристотини листови и плус многу документи и
писма, па и неколку факсимили. Оваа книга, ако така може да се
нарече снопчето хартија, беше озаглавена, односно носеше наслов:
„Записи по историја на древна и современа Македонија”. А,пак, другите
писма и документи, колку што можам да се сетам, беа од „тајниот
архив” на ВМРО - многу интересни и со големо историско значење за
Македонија.
Читав во продолжение од неколку дена, не само таму во таа
плевна, туку и потоа на други места, каде што се наложуваше
потребата да денуваме и да се криеме од љубопитните човечки очи. И
може веднаш да се каже, дека колку подлабоко навлагував во тоа
непознато, оддалечено за мене време и настани, колку што повеќе
стануваа прочитаните страници, толку посилна стануваше желбата да
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стасам до крајот, И ќе си дозволам веднаш да кажам, дека онаа на
циклостил напечатена книга и приложените кон неа документи беа
нешто повеќе од вистинска историја на Македонија. Од тие „Записи"
можеше да се научи навистина многу, дури се што е позначајно, би
рекол, што го засега дамнешното минато и сегашност како на
Македонија, така и на нејзините соседни земји. За мене тие „Записи”
беа не само многу интересни и многу збачајни, но, исто така, и нешто
неповторливо, кое може само еднаш да се напише така објективно од
вистински и непредубеден историчар, Таму, во тоа снопче хартија се
разгледуваше не само минатото, не само тоа што веќе беше историја,
затворена граница и т.н., туку нешто повеќе - се правеа обиди за
претскажување на нашата иднина, поблиска и подалечна, која, за
жал, не беше розова и за завидување.
Отворено ќе си признам, дека пророштвата на оној историчар
воопшто не ми се допаднаа, зашто беа непријатни за Македонија,
страшни и смрзнувачки, за кои дури и сега се уште не сакам да се
присетувам и покрај тоа што многу од тоа, кое што таму се
пророкуваше, веќе било и поминало. За бродот на Македонија (барем
за поблиска иднина), според тие таму претскажувања, како целина
спасоносен брег на хоризонтот тешко дека ќе се покаже. Авторот на
овие историски записи (непознат) колку што можам да се сетам, се
беше потрудил да зафати, или по нешто да каже, за секој попознат
Македонец и за секој позначаен настан, кој се случил во Македонија,
или надвор од неа, кој ја засега директно или индиректно.
Таму накусо беше прикажана дејноста на, секоја чета или
војвода, дејноста на споредбено помалку познати учесници во маке
донското ослободително дело од нашето неодамнешно минато. Во тие
„Записи” многу внимателен поглед беше беше фрлен и врз една
страница од минатото на македонската организација: меѓусебните
истребувања, братоубиствената борба внатре, жртвите и нивните
вистински извршители однадвор и внатре, јавни и прикриени. Што се
однесува и за некои задграничи претставништва во тоа време, треба
да кажам, дека и таму анализата беше беспоштедна: се беше така
јасно и исцрпно изложено, чиниш како човек да не ја беше пишувал,
туку непристрасна и бесчувствителна машина!
И не знам како се случи така и зошто, но ќе си признам, дека
особено потресна и гнасна тогаш ми се виде дејноста на еден многу
познат во тоа време задграничен претставник на ВМРО - Чаулев и
неговите криминални врски со тогашни руски дипломати по Европа.
Кој знае, можеби само поради тоа што тогаш на тие страници сум
обрнал поголемо внимание отколку на другите, па поради таа причина
таму изнесените факти ми се запечатиле така цврсто во моето
сеќавање и да ги ламетам и денес, и покрај многуте години поминати
оттогаш наваму. И навистина тешко се забораваат толку недостојни
дејства на еден задграничен претставник на Кого му била дадена
таква доверба. Тешко може да се заборави ако посочениот Чаулев во
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разговор со рускиот дипломат (или агент) Чарски или Черски,
последниов, меѓу другото, признал, дека во тој момент, - според
проценките на високи и одговорни фактори во Москва, ..патот на
руското продирање и трајно стационирање на Балканскиот
Полуостров минувал е д и н с т в е н о преку Македонија и, најмногу
преку ВМРО! И поради оваа причина, пак според истите „одговорни
фактори во македонската организација требало да се инфилтрираат
колку што се може повеќе лево настроени елементи, комунисти, кои
со најразлични средства и методи ќе го олеснуваат тоа продирање.
Или, пак, во спротивно, тоа продирање можело да помине ,ипреку
трупот на ВМРО, но по секоја цена требало да се остварм! И
најголемата желба на Москва, според рускиот дипломат, била ВМРО
да добие раководство не само од лево настроени елементи, од
комунисти, туку и од други добронамерници спрема болшевичкиот
режим во Русија.
Во тие описи и документи до ситни детали беа изложени
указите, инструкциите, кои што Чаулев и други слични на него редовно
ги добивале од руските агенти и дипломати. Беа опишани, исто така, и
начините како да се дејствува во редовите на Организацијата, со
какви средства да се служи во зависност од околностите при
извршувањето на дадените наредби од Москва. Можеби за мое лично
разочарување, треба да си признам дека во тие инструкции не најдов
ништо посебно, ништо поинакво од тоа, со кое секогаш и насекаде се
дејствувало; ништо оригинално, освен тоа, кое до крајна одвратност
на сите ни е познато: малтретирања и поткупувања, кодошења и
интриги, измами и притисоци и, најнакрај, како најефикасно средство
си остануваа куршумите и отровот. Кај куршумите жртвата веднаш
затворала уста и очи, засекогаш молкнувала, додека кај другите
методи и начини постоела веројатност и опасност од пропејување и од
други изненадувања.
Колку што се уште паметам, имаше и одредени подробности
сврзани со „мистериозното" убиство на Тодор Александров, за
трагичните последици од него како за самата организација, исто така и
за Македонија како целина. Авторот на овие записи се беше потрудил
да фрли изобилна светлина, како врз самата личност на Тодор
Александров, исто така и врз околностите под кои тој бил премавнат
од патот не само на руското продирање на Балканот, како и за други
слични аспирации и стремежи спрема Македонија. Во овие книги
сретнав сериозни обиди за посочување на вистинските инспиратори на
тој криминален чин, но, за жал, треба да признам, дека не сретнав
апсолутна категоричност и цврста убеденост во едно или во друго
тврдење; таму,. како и насекаде другаде, каде што станувало збор за
ова убиство, не се оперираше со неспорни факти, со нешто
документирано, туку само со претпоставки и севозможни нагаѓања.
Неспорно таму беа изнесени многубројни факти и подробности,
дури и многу тешки обвиненија спрема одделни луѓе и текови во
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самата Организација, а и надвор од неа. Но, колку и да не ми се сака
тоа да го кажам, сепак, принуден сум да одбележам, дека се што беше
таму речено, па и на други места, само по себе не беше доволно силно,
за да се посочи со прст, кој, или кои, и зошто го убиле тој навистина
(според некои тврдења) моќник во Организацијата тогаш човек; кој
или кои имале интерес од премавнување на тој титан (како што некои
средини го наречуваат), кој, според некои тврдења, единствено успеал
да го постави Македонското прашање на меѓународната зелена маса,
отворено пред целиот свет.
И ако се суди според сето тоа што се знае, кое што е запишано
за него, доколку е вистина и тврденьето на Димо Казасов во неговата
книга „Бурни години”, дека во тоа време, по убиството, некои на Запад
велеле: „Македонија ќе може одново да мисли за нејзиното
ослободување само тогаш, кога таму се роди и израсне друг Тодор
Александров, друга личност како него...” И ако тоа е навистина така,
повторувам, ако е вистина, тогаш се наметнува убедувањето, дека во
лицето на Тодор Александров непријателите на Македонија, сите оние
кои што ги насочиле алчните погледи кон таа земја страдалница,
сите, без исклучок, гледале несовладлива пречка, несоборлив ѕид, од
ко]‘ се разбиване сите нивни злокобни замисли и чудовищни намери! И
како што веќе реков, доколку с е т о тоа е вистина, тогаш, според
мене, сеедно кои се вистинските убијци на Тодор Александров, кои и
зошто го елиминиране од неговиот пат, сеедно е чии раце се
испрскани со неговата крв - и едните и другите, сите заедно, без
сомнение, здивнале и си ги протриле рацете по неговата смрт.
И пред да одам понатаму, пред да продолжам со нашиот
подоцнежен пат, сакам да кажам уште неколку зборови за веќе
споменатите „Записи”, кои што тогаш ги прочитав и од кои дознав
навистина многу за нашето минато, но и за нашата иднина. Сакам да го
кажам и тоа, дека тие беа нешто повеќе од обвинителен акт против
целата тогашна бесчувствителна Европа - вистинско проклетство меѓу
сите оние сили и личности, кои судбината на Македонија ја
проигрувале на комар и секогаш, со сите средства ги спречувале
нашите ослободителни борби во минатото. Тоа снопче беше анатема
против сите оние, кои на еден или на друг начин, од една или друга
причина си играле со судбината на 'оваа кутра земја... Треба да го
признам и тоа, дека од овие книги тогаш јас дознав за илјадници
потешки случаи, отколку што беше нашиот, од кој јас за малку не се
„шекнав". Тогаш набрзо дознав за илјадници убиства и со ништо
неоправдани жестокости, изведувани некогаш од најразновидни
платеници, испраќани од Србија, Грција и Бугарија во Македонија. На
крајот, прелистувајќи ги тогаш тие записи, јас дознав многу од тоа, кое
што стоело секогаш далеку од погледот на обичните смртници како
мојата милост, табу за таквите како мене.
А сега сметам дека треба да го кажам и тоа, дека и покрај
„заздравувачкото” дејство на тие книги тогаш врз мене, и покрај
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потресните откритија за некогаш вршените страшни злодела низ
Македонија, сепак, морам да си признам, дека целосно не успеав да се
ослободам од онаа моја мекост, не можев целосно да избегам од себе
си. И, сепак, треба да констатирам, дека откако ги прочитав тие книги,
оттогаш наваму јас престанав да ѕиркам така грижливо (претпазливо),
како пред тоа, во она што се извршуваше и од Герасим и од другите
околу него; оттогаш наваму престанав да ги укорувам другите, кога им
се наметнуваше потребата да се откажуваат „од се што е повечко и
свето”, престанав да си го земам правото на судија, кој може да
одредува што е добро, а што е лошо...
Околностите наметнуваа да пројавувам и разбирање, да ја
гледам суровата реалност директно во очите, а не како што беше
случај пред тоа. Дури оттогаш наваму јас прифатив и се согласив, дека
суровите правила на секоја борба (независно од името или, пак, во
името на кого се води таа) се безмилосни и жестоки, и покрај тоа што
често пати и со ништо не се оправдани, особено тогаш, кога се
поставува прашањето: да бидеш, или да не бидеш, тие или ние!
„Удирај, пред тие тебе да те удрат, соборувај, пред тие тебе да
се соборат"! - нешто такво бев сретнал во она снопче. И денес, по
толку многу изминати години од тогаш, што ли се не би дал само да
можам да го заборавам сето тоа, што со такво изобилство ми го
принесе судбината, колку само сакам на луѓето одново да гледам
така, како тогаш, пред да поминам низ болшевичкото чистилиште!
Жестока, многу жестока се покажа мојата подоцнежна судбина, патот,
кој по силата на трагичните околности што се создадода требаше да
го изврвам, ми остави рани кои вечно ќе крвават, кои никогаш не
заздравуваати не се забораваат.
А сега, и локрај тоа што малку избрзувам, ќе си дозволам да
кажам неколку зборови и за самиот Герасим, па и не само за него, туку
и за другите луѓе, што бевме тргнале по тој трнлив пат. Ќе си
допуштам да кажам нешто и за нивната наивност и лесноверност,
бидејќи не само што јас бев „зелена ливада”, туку и тие, иако не до
толку како мене. Без било каква грижа на совеста, ќе речам, дека и
Герасим не еднаш пројавуваше недопулстлива наивност и голем
либерализам, и тоа токму тогаш, кога тој навистина требаше да се
откажува „од се што е повечко и свето”! И тој, како и секој друг на
негово место, без доволно искуство во тој однос, пројавуваше
навистина осудувачко слепило и лесноверност. Па, како самиот тој,
така и другите што му беа блиски, или не беа целосно на јасно со
жестоката реалност, или, пак, правеа се што е можно (кое што во
никој случај не го негирам), за да ја заобиколат, да поминуваат покрај
неа незабележано. Сега, колку и да ми е непријатно, принуден сум да
ја кажам и таа горчлива вистина, поради која сите заедно плативме
многу скапо, многу висока цена.
...„борбата е безмилосна, жестока”...

71

Крум Монев

Ах, Вапцаров, кога ли ти навистина си ja открил таа жестока и
одвратна вистина, веројатно многу доцна; веројатно тогаш, кога сй го
видел целосниот безизлез, кога веќе си немал сили да ja поминеш
границата меѓу она, што се наречува повечко и другото - нечовечко.
Инаку, тешко би си го дозволил тој луксуз: да загинеш така глупаво и
тоа во цветот на твојата возраст, тешко дека би се согласил да ja
положиш главата на жртвеникот како кротко и беспомошно јагненце.
Што да се прави: кога секој човек не може да излезе против
сопственото ЈАС, се чини, дека секој човек не може така лесно да се
потчини и да го прифати законот на џунглата: Јади, за да не бидеш
изеден, убивај, ако не сакаш да бидеш убиен, гази, доколку сакаш
секогаш да си исправен на сопствените нозе”!

7 2

Македонија мојата потпора

НЕПРИЈАТНИ АКТИВНОСТИ НА ЧЕТАТА
Осамнавме во доста оддалечената месност, која што ја
наречуваа Рајковица, каде што, како што се претпоставуваше,
веројатноста од непожелни очи ќе биде исклучена. Се претпо
ставуваше, дека таму и во тоа време на зимата прашање е дали ќе
поминат и овчари, ловџии или, пак, какви и да било дрвари. Освен за
шпиони, за други луѓе беше исклучена секаква можност, дека ќе се
појават во текот на денот. И можеби таа причина, поради таквата
претопставка во текот на тој ден мерките за сигурност беа сведени
речиси на нула. Само на една висока бука постојано се 'сменуваа
стражари. Други набљудувачи немавме, а и немаше потреба да се
поставуваат повеќе стражарски места во тоа зафрлено место.
И веднаш по пристигнувањето таму (речиси на разденување)
секој се расположи онаму каде што му се бендиса, каде што имаше
сува папрат, која служеше како прекрасно засолниште и како постела
на студената земја. Поради релативно раното пристигнување таму,
веројатноста од „опашка" по нас беше целосно ислучена и поради тоа,
претпоставувам, беше и тоа неразумно распоредување низ сувата
папрат, меѓу големите камења. И треба веднаш да потенцирам, дека
тој тогашен мирен ден подоцна веќе не се повтори - тој остана
единствен, чиниш намерно, за да жалиме подоцна по него. И со оглед
на тоа што зимските денови се доста кратки, овој прилично спокоен за
нас ден брзо заврши, посебно за оние од нас што си бевме направиле
поудобни легла.
Можеби некому ќе му се види чудно и неверојатно (ако се има
предвид местото и нашата положба таму), но јас ќе си признам дека
тој прекрасен ден за мене тогаш помина само во постојано и
внимателно набљудување на два големи орла, кои уште со нашето
пристигнување на сабајле, па дури до нашето заминување,
непрекинато кружеа над нас. Не се сеќавам друг пат така внимателно
и непрекинато да сум набљудувал орли што летаат, и покрај тоа што и
пред и потоа - секоагш сум пројавувал невообичаен интерес спрема
овие горди и загадочни птици. Во текот на тој ден внимателно го
проследував секое нивно спуштање надолу и нивното необично брзо
издигнување нагоре, без притоа да мавтаат со крилјата. Го следев
секој нивни круг и начинот, на кој го правеа тоа.
Колку што се уште паметам, веднаш по стемнувањето беше
даден сигнал за тргнување и за напуштање на затоплените легла. И по
кратка подготовка и никакви инструкции во поглед на нашето
движење, во колона по еден и на извесно растојание еден од друг,
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сите тргнавме и темнината не проголта. И не знам зошто, но ќе речам,
дека тоа ноќно патување ми се виде доста долго и здодевно. Може да
се каже, дека такво ноќно патување е вистинско мачење, зашто јас
така тогаш го чувствував, а за другите не можам ништо да кажам, не
знам како тие го прифатиле. Подлизнувањата и паѓањата, офкањата и
колнењето - тоа беше сосема вообичаено нешто и поради тоа тогаш
никој не обраќаше внимание на такви „ситници”, и секо] се преправаше
дека ништо не слуша и дека тоа не го засега. И, сепак, не може да не
одбележам, дека тогаш пројавувавме восхитувачка издржливост,
невидено здравје.
И најпосле, по она продолжително скитање, како што мене ми
се стори, до бескрајност, по многубројните офкања и паѓања во
темницата, стигнавме до месноста наречувана Ридот (Ридо), од каде
што се гледаше дел од селото Гара Пирин. И таму, за голема радост и
олеснување дознав, дека точката одредена како крајна цел за таа ноќ
е постигната и дека патувањето веќе нема да продолжува.
Се сеќавам дека нй беше наредено да се подготвиме за
денување, но, исто така и напомнато, дека треба да се замаскираме
колку што се може подобро, бидејќи тие места таму во текот на денот
се доста раздвижени и никако не треба да се исклучува можноста од
непријатни изненадувања. Денски таму можеа да се појават овчари,
дрвари, ловџии и какви ли не уште несакани гости. Но, и покрај
внимателната подготовка по темница, извршено од секој поодделно, и
покрај релативно добрите услови за поуспешно маскирање, треба, за
жал, да кажам, дека тој ден тогаш помина многу поинаку од
претходните, односно беше сосема подруг од претходниот ден во
месноста Рајковица. Треба да го изнесам и тоа, дека таму кајшто
требаше да денуваме, таа месност, исто така, беше поинаква од сите
претходни и од таа причина денот нй помина доста бурно и динамично,
ден исполнет со многу разновидности и тревоги.
Во текот на то] ден имавме сосема непредвидени случки,
неочекувани средби и доживувања, кои за нас поминаа без лоши
последици, но не и за оние што ја имаа несреќата да не видат!
Тогаш во селото Гара Пирин имаше неколку воени единици,
неколку полкови редовна војска, кои, доколку беа алармирани, ќе не
ликвидираа без остаток, додека трепнеш! Беше по исклучок ретко
убав ден, небото бистро и сино како многубројните пирински езера, а
сонцето припечуваше и лачеше животворна топлина, која дејствуваше
предизвикувачки на секој од нас, да го напушти неговото
скривалиште, да се извлече од бодликавите смреки и да се испружи
како гуштер на отворено.
Некаде околу единаесет-дванаесет часот низ смреките во кои
ние се бевме испокриле, помина стадо кози, а со нив и неколку
кучиња. И ниту козите, кои лакомо ги брстеа зелените смрекови
гранчиња можеа да не насетат, ниту, пак, кучињата го надушија
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нашето присуство таму, по тие места. Додека некаков козар, пак,
воопшто и не се појави.
И така, нашето прво искушение помина сосема глатко и со
олеснение здивнавме. Но, истото не може да се каже и за следното,
кое нй се случи некаде после ручек и тоа сосема неочекувано. Откако
козите и кучињата одминаа, без посериозно да се вознемируваат, по
извесно време од некаде залаја ловџиско куче, кое гонеше зајак.
Кучето престана да лае, а почна да цвичи и да квичи така, како нешто
да го каснало. Според се веќе си заличуваше дека тоа не открило и од
таа причина престанало да ја следи неговата жртва. Пристигна
ловџија со пушка в рака и страшно налутен на сопственото куче, затоа
што не го бара зајакот, туку само квичи и тажно вие. И без многу да
размислува, ловецот со сета сила почна да го клоца несреќното куче,
почна да го пцуе и бербати, да го наречува што ли не, но и
животинчето не се предаваше; и неговиот инает или страв беа, се
чини, доста силни.
- Души, души, безобразнице, души, души, оти јас тебе ќе те
удуша, тваата кожа ќе одера, а не на заеко! - врескаше со сета сила
оној збеснет ловџија, со пена на устата.
Навистина е чудно однесувањето на човекот, кога си мисли
дека е сам некаде и дека нема никој друг наоколу, за да ги слуша
неговите глупости! И колку неверојатен ми се виде тогаш овој беден
ловец, кој мислеше дека е сам по тие таму места; само со неговото
несреќно куче, коешто го пердашеше така жестоко, безмилосно и
истураше куп, од кои секој друг би се згнасил, па дури и тој самиот,
дколку ги слушаше од устата на други луѓе...
Души, души, бесо да те удуши! - викаше тој се целата негова
сила.
Кучето беше готово да се фрли дури в оган, но не и во
зелените смреки, каде што се криеја двокраките „зајци”.
Најнакрај разјараениот ловец се почувствува подизморен и
бессилен да го принуди со насилство неговото несреќно куче да го
бара зајакот, па затоа ја смени тактиката. Тој почна да го моли
сопственото непокорно куче, ветувајќи му што ли не, ако го фатат
проклетиот зајак. На кучето му се ветуваше, дека ќе ги добие не само
двете уши, како и обично дотогаш, но, исто така, и четирите нозе, ако
зајакот падне во торбата, а не остане во смреките...
- Зашто ќе ми са нозете на това диво магаре, нема да си чеша
грбо, ја? Истина ти кажувам бе, милинка, дека тоа пат нема да те
излажа, нема...
И, о, боже, како несреќниот човек се стаписа, како му секна
гласот, кога пред него ненадејно пред него се појави впечатливата
фигура на Петар Грков - Попето, кој се извлече како сениште од
густите смреки! Кутриот човечец онеме, за малку не падна, кога така
ненадејно, така изненадувачки пред себе го виде страшниот со
неговата надворешност непознат човек, изникнат чиниш од дното на
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земјата. И, сепак, и покрај тоа што беше многу исплашен, ловецот
успеа да промрмори нешто, да каже некој неразбирлив збор и нозете
веќе не можеа да му издржат - тој седна на земјата така, како
невидлива коса со секавична брзина да му ги пресече нозете.
Абе, човек, не можеше ли да сфатиш, дека твоето куче не
случајно се откажало?
- Ама јас, јас... одвај несреќниот успеваше да си ја отвора
устата.
Таа неочекувана средба се покажа колку непредвидена, толку
и опасна, зашто навистина можеше да сврти се со главата надолу. И
ако сакавме да бидеме посигурни, дека ќе поминеме без сериозни
инциденти до вечерта, тогаш се наложуваше тој ловец да биде
задржан и да биде лишен од секаква можност да не предаде, барем
додека се стемнеше. Јас дури го допуштав и уште полошто: тој ќе биде
убиен и така устата ќе му биде затворена засекогаш. А оваа моја
избрзана претпоставка можеше за час одново да ја расчепка старата,
се уште незаздравена рана од неодамнешната кошмарна ноќ, можеше
одново да ме врати кон мојата претходна духовна состојба и така пак
да се покажам не таков, каков што требаше да бидам, туку како
размекната пача.
Се сеќавам, дека ловџијата беше задржан, како што и си беше
редот, и предаден на неколкумина да го вардат, додека Герасим и
други два-тројца отидоа малку понастрана, за да ја решат, како што
претпоставував, судбината на заробеникот. Сакам веднаш да кажам,
дека со нетрпение и ужас го очекував развојот на настаните, насоката
што ќе ја фатеше новата драма: со неопислива вознемиреност гледав
во оној правец, од каде што требаше да дојде и „пресудата” на
задржаниот ловец... Не можам со зборови да ја опишам големата
радост и олеснување што го покажав кога слушнав, дека заробеникот
времено ќе остане кај нас, но подоцна, приквечер, ќе биде пуштен да
си замине, без да се плаши од што и да е.
„Еу, - си реков јас - и овојпат помина лесно!”
И навистина, ловецот беше задржан подолго време, на што тој
не се осмели да реагира, затоа што и на него самиот му беше повеќе
од јасно, дека поинаку не може да се постапи во такви околности,
дека треба, колку и да не му се сака, да го прифати тоа принудно за
него заробеништво како најдобра алтернатива. А згора на тоа, му беа
дадени најсериозни ветувања, дека неговиот престој кај нас ќе биде
привремен и затоа не треба за ништо да се обеспокојува. И покрај тоа,
покрај свенените ветувања, кои што Герасим ги даде, задржаниот не
можеше да поверува, дека ќе останеме достојни на дадениот збор. Се
сеќавам и за тоа, дека и тој од своја страна даваше ветувања, и тој не
уверуваше, дека ни каде збор за нас нема да каже. Но, наместо да му
поверува на клетвите и дадените други севозможни ветувања,
Герасим го пресече и рече:
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Добро, добро, Китане (задржаниот се викаше Китан Давидов
од село Гара Пирин), целосно ти веруваме, безусловно ти се
доверувам, но за секој случа] и за посигурно, остани неколку часови со
нас!
И колку и да не му се сакаше на тој наш заробеник, тогаш се
наметна потребата и тој како и сите ние другите да се вовре во една
голема смрека и да се крие така, чиниш како и то] да беше дел од нас.
Но, нашиот мир одново беше нарушен, нйсе изрежира и една
друга неочекувана средба: пред нас застана друга жртва, која за
ралика од ловецот, се покажа доста „дебелка”, нешто што го натера
Герасим да си ги протрие рацете... Кога се беше стивнало и секој од
нас одново се беше засолнал добро во неговото скривалиште, кога
секој трпеливо ги поднесуваше боцкањата на смреките, тогаш
стражарот, ко] беше качен на еден даб, извести, дека одоздола по
патот гледа неко] чоевк, јавнат на коњ и со пушка преку рамо, ко] иде
нагоре. Тогаш во то] правец се насочија неколку двогледи] кои беа
предавани од рака на рака, од очи на очи и, најнакрај, некој од нас
позна конкретно ко] беше тој коњаник што така неочекувано ни го
наруши спокојството. И истиот се покажа не кој и да е, туку надалеку
познатиот тогаш активист на РЕМС од селото Гара Пирин, на чија што
совест, и покрај тоа што беше уште многу млад, веќе тежеа не баш
малку гревови спрема сите оние, кои во тоа време се уште не можеа
да тргнат во чекор со новите реалности, со штотуку веќе
востановената болшевичка власт.
- Ооо! - воскликна Герасим, симнувајќи го двогледот од очите. Токму тој неранимајко ми требаше! Тој сам доаѓа в раце, инаку
требаше вечерва да одиме ка] нив - долга приказна...
И како што е редно во такви ситуации, како што го наложуваат
правилата во такви случаи, покрај таа патека се поставија нешто како
заседи, за да се елиминира секој евентуален обид за бегање од страна
на младиот развратник.
Така, замаскирани најдобро колку што е можно, ние трпеливо
го чекавме приближувањето на коњаникот, ко], не сомневајќи се во
ништо, сосема спокојно го скусуваше растојанието, што не делеше. То]
спокојно си подсвиркуваше со устата и одвреме-навреме го
подбоднуваше коњот. Се сеќавам, дека првата заседа намерно го
пропушти (таква, несомнено, била наредбата) и дури на втората или на
третата, едно ненадејно и силно респектабилно извикување: „Сто],
рацете горе!" ]а прекина свирката на оно] новоиспилен болшевик.
Коњот ненадејно застана, а коњаникот падна на земјата, ]а испушти
ловџиската пушка и, обземен од животински страв, зацимоли, со солзи
на очи и почна да моли:
- Мили, бате Герасиме, те молам...
Ама молбите ка] „бате” Герасим ретко проаѓаа. Ударите со
кундаците на карабините веднаш проработија и на Никола
Новоселски не му се пружи можност да каже ништо повеќе. Тој
-
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веднаш беше соборен на земјата. „Случајот Ѓуров се повторува” - си
помислив веднаш, гледајќи го спрострениот на земјата и вообичаената
физичка обработка. Ми беше непријатно да гледам како оно] се
превртува ту на едната, ту на другата страна, без да може да се брани,
од силните и ненадејни удари, кои се слеваа како градобиен облак.
Тешко ја поднесував оваа глетка. Треба да го кажам и тоа,
дека спрострениот човек (ако тој заслужува да биде наречуван човек),
спрострениот тип јас го познавав многу добро уште од порано, ја
познавав неговата вал кана душичка од многу порано и ќе си признам,
спрема него не покажував никакво сожалување, никакво сочувство, и
покрај тоа ми беше тешко да го гледам во таа жална состојба. Знаев,
дека овој младинец е ситен пион на РЕМС, ама многу послушна маша
во рацете на некои локални болшевички величини, кои ги искористија
за нивните гнасни работи. Знаев, дека како таков тој веќе имаше не
мал број гревови спрема луѓе од село Гара Пирин, за што некои од
позасегнатите беа побарале помош од Герасим. Со еден збор, ги знаев
сите гнасотилаци на нашиот нов заробеник, сите негови насилства и.
покрај тоа, мојата мека душа тогаш тешко ја поднесуваше оваа
одвратна (според моите тогашни претстави) и гнасна човечка драма.
Сакав да бидам колку што е можно подалеку оттаму, од таа глетка, за
да не гледам ништо, да не ги слушам трогателните стенкања и
офкања.
Во текот на претресот, направен според сите правила, кај
новиот наш заробеник беше најден еден пиштол „парабелум” и
повечка пушка - едноцевка, која што то] ја испушти веднаш штом
падна од коњот.
И најнакрај, како што обично бидува во такви случаи,
физичката обработка заврши, а „хероите” од двете страни си упатија
„сочувствувачки” погледи, чиниш како искрено да жалеа за тоа што се
случи, за тоа, кое што со ништо не може да се врати назад, ниту да се
поправи.
Колку беден и столчен ми се виде тогаш тоа „јуначиште” растрепрен, кога го споредував со она, што то] беше само малку пред
тоа на неговиот коњ, кога се чувствувал семоќен и недопирлив! Колку
несреќен и достоен за сожалување ми се виде то] кога побара да му се
врати ременот, кој беше одземен при претресот за да не му паднат
панталоните! Тогаш кај него не само што не беше останало ништо од
неговото претходно херојство и наперченост, но, дури и ништо од тоа,
коешто можеш е. да го прави да изгледа како живо суштетство. Се кај
него беше исчезнало и тој не беше веќе ништо друго, освен
четириножно животно што квичи, подготвено на секаква нискост, само
да не биде доубиен. То] се беше претворил во животно што ползи,
готово да лиже се и насекаде, со една единствена цел: да остане
ЖИВО.
- Be молам, дајте ми го ременот, ременот, оти ќе ми се слечат
панталоните - одвај прозбори то] и ја обеси главата надолу.
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Во гробот нема да ти треба ремен бре, синко мој, зашто таму
се лежи на грб, а не се скита по туѓите домови, за да се тормозат
невините луѓе! - вреснува Петар Грков - Брадата.
- Ама, мер ке ме отепате бе, а? - извика Новоселски вџашен, со
широко отворени стаклесто-студени очи, од кои бликнаа јадри солзи,
кои му потекоа по окрвавеното и обезличено лице.
- Ами, да, да! - речиси извика Петар Грков.
- Но, јас сум уште млад и не сакам сега да умирам, не сакам...
Имам млада жена! - вришти со сета сила врзаниот и избезумен млад
болшевик и со трескавична брзина го лизга погледот по секој од нас,
кои што стоевме во непосредна близина до него, чиниш како да
бараше некого од којшто ќе измоли милост, заштита и спас.
- Ништо, ништо сине, и за твојата млада жена се туку некој ќе
се најде, кој ќе се погрижи за неа, биди сигурен. Што се однесува до
тоа што си млад, тоа уште ништо не значи, тоа не ти пречело да
предизвикуваш страдања на невини луѓе, да ги обесчестуваш керките
на други несреќници! И како што гледаш сам, мило мое момченце, и
меѓу нас има доста млади, помлади дури и од тебе, но што да се прави:
и нив, како и сите не, не очекува само студениот гроб! - рече Петар
Грков и упати долг поглед кон небото, чиниш како само таму може да
се најде утеха и успокојување за она кое штотуку го беше рекол.
И набљудувајќи го сето тоа што се случуваше таму, со основа
почнав да се обеспокојувам, дека кошмарната ноќ може одново да се
повтори, дека сето тоа, што понапред го бев доживеал и од кое за
малку не се изместив со умот, може пак да се случи и тоа со уште
подраматични појави, со уште пострашни сцени; ми се чинеше, дека
финалето и овојпат ќе биде крваво, заситено со многу напнатост и
ужас. И следствено на споменатите претпоставки, јас во мислите
почнав да си ги претставувам потресните подробности за време на
развојот на новата крвава драма, на сите оние етапи преку кои
жртвата задолжително треба да помине, за да стигне и до крајот, до
студениот и зловешт црн гроб...
А уште поголем страв покажав, кога си претставував како
Герасим се приближува до мене и ми вели, дека и јас треба да земам
некакво учество во оваа необична игра, а не да стојам отстрана и да
гледам; си претставував како тој ми потшепнува, за да не слушкат
другите, дека и јас најпосле треба да се покажам барем еднаш на
отворена сцена...
„Ами ако тој ми нареди да станам егзекутор, да ја извршам
смртната пресуда, тогаш да те видам, Крумчо, што ќе направиш?” воопшто не на шега си ја подметнав и оваа можност. Слава богу, слава
богу - нешто слично не се случи во текот на таа ноќ, сведок на ужасни
сцени тогаш не станав.
И, сепак, не можам да кажам, не можам да се поплачам, дека
тогаш сум поминал без посебно „внимание". Можеби сосема случајно, а
може и намерно, кој знае, изборот беше паднал на мене за исполну-
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вање на тоа мое задолжение. Нашиот нов заробеник, откако така
беше обработен, како што треба, со врзани одзади раце, ми беше
доверен на мене да го вардам до втора наредба. Моето задолжение
беше да не му дозволам, односно да не му пружам можност жив да нй
избега. Никој не ми беше наредил да не го убивам, да не го измачувам,
но категорично ми беше напомнато, дека „ако го испуштам жив да
избега, подобро и jac по него да заминам"! А тоа значеше, очите да си
ги отворам како четири, како што се вели, рацете за ништо на светот
да не ги разлабавувам, туку уште повеќе да ги пристегнувам! Требаше
уште повеќе да го притегам јажето, кое и без тоа се беше врежало во
рацете на заробеникот. Така требаше да постапувам, доколку сакав
задолжението да си го извршам најгрижливо и да бидам целосно
сигурен, дека нема да ми биде приредено некое несакано
изненадување... И каква иронија на судбината, каква непријатна
ситуација за мене: токму тоа што најмногу го мразам, спрема кое
чувствувам најголема одвратност, тоа најчесто и неочекувано ми се
поставуваше, чиниш намерно.
А, пак, врзаниот Никола, кој ме виде и ме препозна откако
дозна дека судбината времено му е во моите раце, така силно и
трогателно се развика, така очајно почна да моли, што срцето и од
камен да ми беше, пак ќе се растопеше:
- „Крумчо, помогни ми, помогни ми... Кажи нешто убаво за мене,
кажи..., изгубен сум, изгубен, си заминувам,,, ридаше несреќникот со
целата сила.
Но, за волкот кој може да каже нешто убаво, на кого тој
некогаш направил добро, кого ли се не расплакал и на кого ли се не
посегнал... Што добро можев тогаш да кажам и за Никола Новоселски,
против кого до Герасим беа доставени толку многу поплаки, и
изречени толку многу клетви? Но, дури и да имав некаква желба да му
помогнам, да кажам нешто во негово полза, за да ја олеснам некако
неговата судбина, во такви моменти слично заштитништво можеше да
се покаже како рискантно. Во таква ситуација и при толку силно
возбудени страсти и желби за одмазда кај некои од учесниците во
претходната „забава", ќе беше доволно само едно зборче, ништо и
никакво вмешување во полза на врзаниот и сб ќе отидеше по
ѓаволите, се можеше да се сврти со главата надолу. И, најнакрај, не е
в ред да им се помага на такви луѓе, кои каде и да поминале, сееле
само омраза и злоба, сите мостови што ги поминале ги уривале,
мислејќи, дека назад никогаш нема да се враќаат.
Така или инаку, Никола Новоселски ми беше доверен мене
лично и jac требаше по цена на се да го чувам до втората наредба,
макар што кај мене остана уште еден човек од нашите комити, на кого
името му беше Асен Михајлов од селото Оштава. И покрај тоа што бај
Асен беше многу постар од мене и со многу богато искуство во
нелегалниот живот, добро поткован и упатен во секој поглед, кој знае
зошто, во однос на чувањето на заробеникот тој немаше речиси
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никакви задолженија. Тој напросто беше оставен, придружен кон мене,
нешто како резерва, „за секој случај”.
Треба веднаш да истакнам, дека категорично ми беше
наредено спрема заробеникот да не пројавувам никакво сожалување,
никакви сентименталности; и за ништо на светот да не му ги разлабавувам рацете, макар и пукнале од подувување! Бев предупреден
самостојно да не преземам никакви иницијативи, кои би имале цел
олеснување на страдањата на заробеникот. Но, мојата христијанска
дуишичка и мојот прекумерен сентиментализам, наследната мекост,
најпосле, моето сочувствување со секој што пати - сето тоа можеше ли
да ме остави така, со животинска рамнодушност да слушам човечки
стенкања, да гледам како тој се грчи од неподносливи страдања? И
без многу да се колебам, го замолив бај Асен Михајлов за заедничка
одговорност, го замолив да ги разлабавиме посинетите раце на
заробеникот, зашто пиштењата му беа толку силни и непријатни за
слушање, што повеќе бев согласен да му испукам еден куршум во
главата, за да ги прекинам страдањата, отколку да го гледам во таква
положба.
И за моја радост и олеснение, бај Асен веднаш се согласи да се
разлабават посинетите раце на нашиот заробеник, но под услов тоа да
се направи сосема разумно, во рамките на возможното. A јас само тоа
и го очекував и' не само што го отпуштив конопеното јаженце колку
што беше разумно и нормално, колку, всушност, требаше, туку го
разлабавив до тој степен, што доколку нашиот заробеник беше малку,
порешителен и храбар, подоцна тој можеше сам целосно да се разврзе
и да избега, без големи ризици да исчезне во темнината и трага од
него да не останеше. Но, за мој касмет, се чини, дека тогаш во тие
страшни околности Новоселски не бил во состојба да преземе нешто
слично - веројатно совладаноста од животинскиот страв од смртта го
беше лишила од толку храбрата и навистина дрска иницијатива,
Најверојатно, тој тогаш не бил во состојба за слична акција, а се беше
препуштил на нашата милост, на доброто или лошото Божјо
настроение спрема него.
Па, како што можеше да се сфати од тоа што веќе го реков,
ние двајцата со Асен Михајлов останавме кај заробеникот, а другите
по темница заминаа на некаква средба, но каде и со кого, тоа тогаш не
го знаев. Другите заминаа за некаде, а ние останавме по тие места
додека убаво се стемни. Потоа и ние тргнавме, за да стигнеме до
некоја месност над јужната страна на селото Кресна. Таму требаше да
стигнеме во текот на ноќта и да чекаме додека не се вратат нашите
други другари.
И колку што се сеќавам, ние нарушузајќи ја категоричната
наредба - САМО ПО ТЕМНИЦА да се движеме - тргневме уште при
самото смрачување, без да го дочекаме целосното стемнување, зашто
требаше да поминеме низ тешко проодни места. Така се наложуваше
да направиме, и, покрај тоа што со тоа се изложувавме на ризикот
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некој да не види и да не предаде. Како и да е, на одреденото за
средба место, сепак, некако успеавме да стигнеме навреме и тоа по
темница, така што опасноста од ненадејно предавство таму не
можеше да не загрози. И веднаш штом пристигнавме на одреденото
место, Асен Михајлов отиде малку настрана и, без да му е гајле за
било што (тој не беше ангажиран со чувањето на заробеникот), зеде се
покри со козинавиот јапанџак како завиткана гасеница и легна да си
поспие. A јас морам да го чувам заробеникот и истовремено
напрегнато да го очекувам сигналот, којшто требаше да го дадат
нашите луѓе, кога ќе се вратат од нивната ноќна средба. Што се
однесува, пак, до рацете на Новоселски, тие беа симболично врзани,
јажето од коноп само „божемно” беше завиткано околу нив. На моја
одговорност речиси го бев разврзал, зашто веќе гледав, дека не е
способен за ништо ризично.
Но, којзнае зошто, кој ли ѓавол ме натера кон таа глупост, ама
се сеќавам дека по извесно време намерно му дофрлував нешто за
мојата „жална" положба, за тоа дека „сум се упропастил” со моето
заминување кај Герасим и т.н,, за да видам како тој ќе реагира што ли
ќе ми „предложи”. Пето така, му спомнав, дека сум незадоволен од
сопствената судбина, дека искрено жалам што сум тргнал по тие
„михајловистички главосечачи"... Освен тоа, му подметнав, дека доколку сум целосно уверен во тоа, оти Асен навистина заспал, а не се
преправа, тогаш јас сум „подготвен” не само него (Новоселски) да го
ослободам, но, исто така, и јас самиот да избегам и да й се предадам
на власта... Тоа навистина беше една наивна лага, на која дури ни
малолетно дете нема да поверува, а камоли тогаш мојот заробеник.
Доцна во ноќта нашите другари се вратија од нивната полноќна
средба. Како што подразбрав, се беа виделе со началникот на
железничката станица во Кресна, кого што го беа убедувале да
задржи некој вагон со оружје, кога такви пристигнат за воените
единици во селото Гара Пирин, и да не извести, за да го разграбиме.
Тие присЈигнаа доцна во ноќта за мое изненадување видов, дека
водат друг врзан чивек... Какво проклетство - во текот на тој ден ни
беше тргнало само на врзани луѓе!
Новиот заробеник, доведен доцна во ноќта, се покажа дека
мене ми е познат, а тоа беше шумскиот инспектор, кој, исто така, беше
од селото на Новоселски и се викаше Славе Александров. Останав
многу изненаден, кога го видов тој човек „повиен” како бебе, изврзан
како страшен криминалец, кон кого беа насочени цевките на неколку
карабини. Треба, исто така, да го кажам и тоа, дека дотогаш секогаш
претпоставував, дека Славе Александров целосно му е на услуга на
Герасим и дека неговото врзување е некакво глупаво недоразбирање,
некаква груба грешка. Отворено речено, тогаш навистина се
разочарав од себе си, гледајќи го и тој човек врзан. Тој беше завиткан
со јаже како стара каца, која во секој момент може да се распадне,
ако добие мал потрес. Подоцна разбравме, дека во текот на таа ноќ
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Славе Александров бил привидно „врзан", намерно, за да биде
покажан во таква состојба пред Никола Новоселски, кое што требало
да послужи како доказ, но за каков поточно, за тоа не знам. Подоцна
разбрав, дека Славе Александров бил посредникот таа ноќ, поточно
тој ја договорил средбата на началникот на железничката станица со
Герасим.
И како и да е, двајцата врзани веднаш беа ослободени и
заедно заминаа за селото, а ние фативме одново нагоре.
Доколку сеќавањето се уште не ме лаже, ќе кажам, дека во
текот на втората или третата вечер од штотуку опишаниот случај со
нашите заробеници, отидовме во селото Влахи, родното место на
Герасим, каде што тогаш живееше неговото семејство. Се јави потреба
да го посетиме тоа село, со цел да се средат некои стари (но и нови)
сметки, кои се беа натрупал е од пред извесно време наваму.
И колку што можев да дознам уште тогаш, причините (можеби
најбитните), поради кои се беше јавила потребата да го посетиме тоа
село, беа од таква природа, што уште предвремено можев да си
претставам каков ќе биде почетокот, па и крајот на нашата работа,
која ни претстоеше да ја завршиме по темница, ноќум. Веќе знаев,
дека имало многу поплаки на луѓе од селото Влахи, кои стигнале до
Герасим, против некои од локалните управници, вклучително и против
македонскиот учител, дека си ги пречекорувал правата, а не си ја
гледал неговата строго определена работа.
Според тоа што уште тогаш успеав да го дознам, вината на тие
комунистички управувачи имала првенствено локален карактер дискриминација спрема некои неподобни за власта селани, кои се
уште не биле во состојба да го сфатат здивот на „новото”,
потпомагање на „поподобните” за сметка на првите и т.н. И како што
веќе спомнав, имаше поплаки и против македонскиот учител, кој во
ова село престојуваше по силата на спогодбата меѓу Софија и
Белград, која најнепосредно ја засегаше тогаш судбината на Пиринска
Македонија. Тој беше од оние учители, кои подоцна беа наречувани
„Титови емисари”, испратени во тоа време да ја извршат просветната
подготовка на нашето население, пред да дојде до целосно
обединување со Вардарска Македонија. Поплаките против него, исто
така, беа многубројни, а една од нив беше дека брзо се „здушил” со
месните големци и заедно со нив учествувал во некои самоволија што
ги правеле, со што ги пречекорил сопствените права.
А сега ќе кажам неколку зборови за тие македонски учители и
книжари, испратени во тоа време во нашиот крај од Југославија, од
Вардарска Македонија, за да не подготват, како што споменав веќе
неколку пати, од просветен аспект, пред да дојде и до самото
обединување на двата дела од Македонија. Сосема нормално ќе биде
доколку кажам нешто дополнително за тоа, по силата на кое тој
учител (Макрвски) беше дошол во селото Влахи тогаш, а, исто така, и
стотиците други како него, кои беа распрснати низ целиот наш крај.
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Тфеба да се изврши ова дополнување, зашто, според мене, постои
веројатност да се појават празнини и заблуди.
.
И така, по силата на многу познатите Бледски спогодби,
потпишани од комунистичките управувачи во Софија и во Белград, во
целиот наш крај, во секое штогоде поголемо селце имаше македонски
учители, кои, како што веќе реков, требаше ЈАЗИЧНО и просветно да
не подготват за претстојното обединување на двата дела на
Македонија, а потоа и кон проектираната Балканска федерација.
Такво беше официјалното задолжение на македонските учители
тогаш, поради што тие престојуваа во нашиот крај. Се разбира, дека
подоцна, кога настапи заладувањето меѓу тиранинот Тито и грузискиот
диктатор Сталин, тогаш се отиде по ѓаволите.
Треба да се знае и тоа, дека овие учители од Југославија, кои
престојуваа тогаш во нашиот крај, користеа многу големи права, а, пак,
однесувањето на нашите комунистички управувачи спрема нив беше
приближно вакво: ползење и сервилност, ползење и правење
теманиња само за да им се допаднат на идните нивни господари од
Југославија, да им се бендисаат по цена на с§! О, господи, какви ли не
магарештилаци се правеа тогаш, какви ли не подлости се пуштаа во
оптек, на какви ли не понижувања не беа подложувани луѓето тогаш и
тоа само и само да им се угоди, да се задоволат сите своеволности и
каприци на нашите „скапи” комунистички брака од соседна
Југославија, кои подоцна автоматски станаа „Титови емисари и агенти
на УДБ!” Времиња од кои секој треба да се срами и да чувствува
одвратност, но се разбира, тоа не се однесува на другарите комунисти
- тие и нивната сакана партија никогаш не грешат!
Тоа е се што сметав дека е неопходно да го соопштам за тие
„славни” времиња и за македонските учители тогаш, а пак што се
однесува до сите оние кои што се беа ставиле во услуга на таа
тогашна апсурдна политика, кои беа готови да се понижуваат себе си
и народот, кои беа подготвени на секакви понижувања - за нив други
нека зборуваат, други нека кажат што е потребно да се каже.
А'сега одново ќе се вратам на нашата посета на селото Влахи,
каде отворено речено, ни претстоеше обемна и многу непријатна
работа. Таму се јави потреба да чукнеме не на една и две туѓи врати,
да сретнеме не едно и две непријателски човечки очи. А беше многу
темно и студено, студено така како што е преку зима. Земјата
замрзната од струдот, беше покривна со тенка и бела пелена од
сипкав снег, па кога одевме, нозете нйскрцаа како на стари кози. Се
слушаше само монотоното скрц-скрц низ густата и непрогледна зимска
магла. Од маглата и непрегледниот мрак одвај успеавме да се
видимие едни со други при приближувањето кон селото. Но, густата
магла и непрегледниот мрак воопшто не им пречеа на селските
кучиња уште од далеку да не насетат и, како секогаш, први да не
пречекаат и да не поздрават со нивното кучешко „добре дојдовте". А
е,хото од нивното упорно лаење едноподруго одекнуваше во висовите
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отспротива, кои го опкружуваа од сите страни малото распрснато по
маали село Влахи.
Беше прилично доцна, кога се приближивме кон селото и до
една куќарка, која тешко можеше да се одвои од големите камења
меѓу кои се беше пригушила. Многу ретко, овде-онде можеше да се
види анемична светлинка, која се процедуваше низ малечко прозорче
и потоа се губеше низ густата магла, која го беше потиснала селото
како со грамаден пердувест покривач. Единствено оние слаби
светлинки потскажуваа, дека таму има не само упорни кучиња и
бескрајна пустош, туку, исто така, и живи човечки суштества со
различни судбини. И, како и секогаш досега, така и во таа доцна
вечер, Герасим прв се покачи по дрвените скали нагоре, чиишто скали
тажно заскрцаа. А по него по скаличето нагоре се искачивме уште
неколкумина и затанавме на чардачето, а, пак, другите останаа долу,
на малото камено дворче.
Герасим ја турна старата вратичка, која простенка, ја турна
уште еднаш и таа се отвори доста широко, ама веднаш се затвори,
чиниш како пружина да ја врати назад. При отворањето одајата се
виде за миг, но веднаш исчезна од нашиот поглед. Ама при второто
турнување црната вратичка така силно и наеднаш се отвори, што удри
во самиот исчаден ѕид и при новиот обид пак да се затвори, една нога
ја притисна и таа остана во таква положба како закована. Видов како
среде рамката на неголемата врата се постави ситната фигура на
Герасим, кој со карабината в рака влезе веднаш внатре. Јас, исто
така, се приближив и се вовлеков во поцрнетото од постојано чадење
неголемо одајче, од кое низ отворената вратичка замириса на спарено
и на лут боров чад...
Господи, боже, колку тажна и потресна слика се испречи тогаш
пред мене, како само изгледаше тоа исчадено одајче со неговите
жители. Неколку полуголи дечиња со разбушавени коси и ококорени
од страв и ужас очиња, како по дадена команда срипаа и се фатија за
испокинатите алишта на мајка си, која зарида силно и беспомошно
почна да ги крши нејзините голи раце. Ужасно преплашени од нашето
ненадејно ноќно упаѓање во нивното: мрачно одајче, со широко
отворени очи и искривени од страв лица, тие гледаа кон нивниот брат,
спрема кој што беа насочени неколку карабини; тие го гледаа брата си
така накострешени, чиниш како да беа во секој момент готови да се
фрлат врз него и да го заштитат со нивните голи рачиња и тела. А,
пак, зад распиштените деца и несреќната мајка, зад нив на големото
огниште, неколку дабови дрва спокојно догоруваа и одвреме-навреме
позаискруваа, како со тоа да сакаа да напомнат и за себе, за тоа дека
се уште не згаснале...
Одвај успеав да слушнам само неколку зборови, што ги кажа
Герасим, пред да почне мавањето, пред гневот да му искипе и да се
излее врз оној глупак, кој беше единствената причина за нашето
„гостување” во таа сиромашна куќарка:

85

Крум Монев
- Е, Атанасе, за жал, пак се јави потреба одново да се видиме и
тоа овде, кај вас, за да се плашат и децата... А како што тогаш ти
реков, мојата желба беше никогаш ловеќе со тебе да не се занимавам.
Господ нека ме казни и тоа уште сега, ако не ја кажувам самата
вистина, ако лажам... А каде отидоа твоите ветувања, кои што ти ми
ги даде при нашата поранешна средба, каде отиде сето тоа тогаш бе,
глупаво човече, а? Каде останаа твоите цврсти уверувања, дека ти
повеќе играчка во рацете на оние шарлантани нема да бидеш, а?
Толку ли брзо ти се заборави бе, идиоту? А сега нека дојдат твоите
господари да ти помогнат, ако можат! - извика најнакрај Герасим со
сета сила и ударите на цевките на карабините почнаа да се
нанесуваат и тоа со таква секавична брзина, што човек доколку се
обидеше да ги брои, задолжително ќе се најдеше во тешка ситуација.
Цевките почнаа ритмично да се забиваат во стомакот на
несреќникот, кој веќе се тетеравеше, но не успеваше да падне на
подот, зашто, пак, странично други цевки и кундаци го потпираа. Едно
по друго следеа офакањата, тапите стенкања, а од устата му бликаше
алова крв, која се стечуваше надолу по неговите голи гради... По
извесно време возрасната жена, кутрата мајка со испокинатите
алишта и растурените коси како избезумена се фрли во нозете на
Герасим, молејќи го за милост и за прошка... Кутрата мајка, таа го
предложи сопственото полуголо тело, сопствената глава, за да го
прикрие и да го спаси од веќе неизбежната смрт нејзиниот
непрокопсан и глупав син; сиромашката, таа се предложи себе за
убивање, за да го изврши сопствениот долг, како секоја мајка, спрема
сопствената рожба.
И се осмелувам да тврдам, дека тој страшно ризичен мајчински
гест, таа мајчинска готовоност за саможртва - да загине таа пред да го
види сина си мртов, го натера Герасим малку да се стаписа. Тој човек,
кој веќе беше станал како разјарен тигар, кој не можеше да се
контролира, кога слушна и кога ги виде оние мајчински солзи и речиси
нечовечки и срцераскинувачки крикови, најнеочекувано престана да
удира, се тргна малку наназад и со ракавот од неговото црно кусо
војничко палто почна да ја брише потта од челото. Откако малку се
посозеде, тој ја запраша кутрата старица дали таа знае зошто
нејзиниот син по втор пат требало да биде тепан и претепан, зошто
требало тој да доаѓа оваа ноќ.
- Знаеш ли ти зошто оваа ноќ сум дошол кај вас, знаеш ли
зошто бев решил да му ја скршам празната глава на твојот Атанас, а?
Се разбира, дека не занеш! Тогаш јас ќе ти кажам! Но, подобро ќе
биде ако Атанас сам ви раскаже, ако тој сам ви објасни што работел
порано, поради што тогаш го пердашев, а и сега, исто така што
извршувал, па се јави потреба пак да доаѓам и тоа тука, кај вас. Од
него ќе дознаете се, целата вистина, па тогаш, ако сакаш, проколнувај
ме до гроба, а него оплакувај го уште додека е жив... Но, тој нема
храброст да раскаже се, бидејќи ќе се засрами од сопственото
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херојство, нема да може да ве гледа в очи! Пред вас овде тој ќе се
срами да ви признае, дека ноќум оди да тропа по вратите на мојата
куќа, да ги плаши моите деца, да ги крши прозорците со камња, а
потоа, по седенките на лево и на десно се фали за неговото
херојство...
- Јас не сум - одвај промрморе претепаниот Атанас и се
струполи на подот, а од неговата уста одново бликна крв.
- Не лажи, несреќнику, барем мајка си немој да ]а мамиш! - му
се извика силно Герасим и одвај се воздржа да не го обнови
жестокото мавање. - Нели ти е срам бе, магаре едно, ајде погледни се
на што си заличел, ајде погледај се колкав голем и глупав барак си
станал, за да правиш такви магарештилаци ноќум како разбојник!
Дојди нас да не плашиш, по нашите „врати" да тропаш, дојди нашите
„прозорци” да ги кршиш, дојди, де, дојди!
- Ама јас не сум виновен, ти знаеш кои ме праќаат тоа да го
правам.Тоа беа последните зборови на оној безделник, кои што ги
слушнав, а старата несреќница одново се фрли накај нејзиниот син
што кркореше, кој многу тешко и мачно дишеше. О, ужас, страшен
ужас, кој веќе ниту можев да го поднесувам, ниту да гб гледам.
Да, навистина тој не бил виновен, туку други го испраќале,
други му наредувале, а тој глупакот над глупаците, само извршувал,
без ниту за миг да помисли, дека може некој и некаде да му побара
сметка и да му ги поистегне ушите. И навистина, колку е лесно да се
извршуваат злодела, а истовремено да се мисли така: оние што ги
издаваат наредбите, тие да одговараат, додека слепите извршители
да си бидат со чиста и мирна совест, невини како ѓурѓовденски
јагниња!
Втората наша визита тогаш беше кај македонскиот учител
Макрески, кој заедно со уште неколкумина други локални големци
мирно си седеа во неговиот стан, без да очекуваат такви како нас
неканети гости и тоа на полноќ. А единствената причина за таа наша
тогашна посета кај овој учител беше само неговата дејност надвор од
учителската и ништо друго, ништо повеќе.
Ненадејното удирање на вратата и остриот тон на Герасим го
вознемирија малку тоа изненадено друштво, но не дури до таму да го
внесе вообичаениот ужас, како што тоа се случуваше на други места.
Станчето на македонскиот учител беше многу мало, речиси како
ќелија, па поради тоа внатре влегоа само Герасим и Петар Грков Попето. И без претходни објасненија и секакви други формалности,
следуваа прашањата што ги постави Герасим:
- Даскале Макревски, зошто си ти испратен во селото Влахи й‘
какви Ви се директните обврски?
- Да ги учам вашите дечиња на македонски јазик - одговара
последниов сосема спокојно, па дури и малку предивзикувачки.
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А на прашањето поставено од Петар Грков (тој беше застанал
од другата страна), зошто даскал Макрески не се занимава с а м о со
неговата даскал ска работа, туку скршнува од патот и навлегува во
валканата кал, од каде што чист не може да се излезе, последниот
промрморе нешто неразбирливо, кое што само тој можеше да го чуе и
разбере. Тогаш Герасим му удри две шлаканици и му кажа:
- Засега точка на се, но ако се јави потреба пак да дојдеме,
тогаш, даскале, може да се лутиш само на себе, а не и на нас!
А, пак, Полето побрза да му удри една тупаница. Макрески
седна (или падна) на неговото легло, пред кое што беше засранал и
загледа со изненадување се наоколу, чиниш се уште не можеше да
сфати целосно што се случува во неговата соба.
- Да седам овде или да си одам - што ќе ми речете? - запраша
тој неочекувано.
- Море, седи си, седи си, никој не те брка што си македонски
учител и што ги учиш децата на македонски јазик. Ние не сме дојдени
за тоа оваа вечер, не ти удрив за тоа две шлаканици, туку за друго. Ти
знаеш, дека не те тепам поради твојот даскаллак, туку поради твојата
недопустлива дејност, поради тоа што ги делиш децата на наши и
ваши по комунистички, на пријатели и на непријатели. Кај тебе сме
дојдени не за да ти пречиме да ги учиш децата на македонски јазик тоа запамети го многу добро, туку да ти кажеме повеќе да не ги
занимаваш со Тито, со неговите партизани и со Југославија, да не ги
оптоваруваш, исто така, со Георги Димитров и со Отечествениот
фронт, со Сталин и со Русија, туку само со Македонија и со нејзиното
минато и сегашност, кое не й е туѓо и на нашата борба.-Извршувај си ги
само учителските обврски и тоа што ние ти го наредуваме, тогаш никој
од нас ништо лошо нема да ти направи... Ама, ако не се поправиш, ако
продолжиш така и во иднина, како досега, ако повторно се наложи да
дојдам.,.
- Море како кажете, така нека биде - одвај прозбори Макрески,
без да ги дочека до крајот „проповедите” на Герасим и ја наведна
ниско главата.
Таа ноќ одевме и по други куки, отворавме и други врати и тоа
се поради едни и исти причини, се поради многубројните поплаки
против еден или друг локален големец или зулумќар.
И колку што се сеќавам, во текот на таа ноќ беше спроведено
и ислитување на однесувањето на двајца јатаци, врз кои беше паднала
сенка на сомневањр за дволичност и предавство. Но, колку што
можев уште тогаш да дознам, ништо конкретно не се беше докажало и
тие со олеснување здивнаа и целосно мирни си отидоа здрави и прави,
како што се вели во такви случаи. Треба да го истакнам и тоа, дека
тогаш, во текот на истата ноќ, се одржа советување со
најдоверливите јатаци и помагачи од село Влахи, по кое што се
формира нешто како раководно тело во селото, кое беше задолжено
да преземе некои од тамошните тековни работи.
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ИНТЕРЕСЕН ДУЕЛ CO ГЕРАСИМ
Како што неколку пати со ред веќе сум кажувал, така и сега
пак ќе спомнам за тогашната (пак и за сегашната) моја мекост, и
покрај тоа што многу добро знам, дека со тоа претерувам и станувам
повеќе од здодевен. Тоа го сфаќам многу добро и, сепак, не можам да
достојам на сопственото искушение, не можам да се воздржам од
желбата пак да кажам, пак да изнесам уште нешто за таа моја
тогашна слабост, која никогаш ништо добро не ми носеше.Тоа беше
секогаш мој минус, на моја штета, но што да се прави - секој,човек си
носи во себе и добри и лоши квалитети. И тоа најмногу тогаш се
должеше на моето ништожно искуство во животот и на неспособноста
да й погледнам право в очи на суровата реалност, неумоливите
барања, по силата на кои понекогаш се наметнуваше з а д о л ж и т е
л н о да се прибегнува и кој бруталност и насилнички методи во името
на повисоките, во името на општочовечките идеали. Следствено на
непознавањето од моја страна на неумоливите закони на
револуционерната борба, јас не само што се уште не можев да се
привикнам на тој начин на живот и дејност, на тоа наше невообичаено
секојдневие и на се што околностите постојано нй го сервираа, но
напротив - дури повеќе и не се обидував, не барав веќе и начини,
според чијашто сила да ги прифатам голите факти такви какви што се
во реалноста, а не такви какви што мене ми се посакуваше да бидат.
Тогаш, за време на мојот кус комитлак, во мене постојано
растеше и со упорна настојчивост се зацврстуваше моето глупаво
убедување, дека целата наша дејност, со мали исклучоци, е
непристојна, гнасна, дури и несвојствена за нормално мислечки
човечки суштества. Ми се чинеше, дека нашата дејност е одвратна и
жестока, со ништо неоправдана, гледана од каков и да е агол. Во мене
се беше вгнездила мислата, дека сум се заблудил што сум отишол кај
тие луѓе, кои не трганле да умираат за слободата на Македонија, туку
само да се одмаздуваат, да ги средуваат личните сметки. Бев стасал
до мислата, дека луѓето по кои што одам јас, дека не само што не се
идеалисти, туку и дека немаат ништо заедничко со копнежите на
македонскиот народ за слобода и национална независност. Бев
почнал внатрешно да се презирам, дека сум жално суштество,
ништожник, кој нема храброст отворено да си признае, дека не го
одобрува и се згрозува од тоа што го прават мажите, по кои и јас
чекорам... Боже, колку глупав навистина бев тогаш, колку наивен и
колку далеку далеку сум стоел од неумоливата жестокост, па и од
самата суштина на човечкиот живот.
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Навистина, се беше уште на самиот почеток, се беше само во
контури, без јасни оцртувања и идеолошка канализираност - нешто
што несомнено многу помагаше за моето тогашно однесување.
Навистина се беше уште во самиот зародиш, така да се рече, во
почетен стадиум, но тоа никако не ми даваше право да пројавувам
отворено недостиг на трпение и на волја за исчекување на природниот
развој на веќе започнатото дело. Тоа не можеше тогаш да биде
оправдување за моето, би рекол, детско однесување.
И како што беше нормално да се очекува, како што може да се
случи при една таква положба, мојата тогашна душевна состојба не
можеше да остане незабележана од погледите на мажите со кои
одевме заедно, тоа некогаш мораше да избие на некоја страна. И
навистина тоа не задоцни да се случи. Мојата со ништо неоправдана
затвореност и пасивност при посевните случаи, целото мое
однесување, без секакво сомнение претставувало некаков интерес,
ако не за сите, тогаш барем за некои поединци, кои биле
позаинтересирани и повеќе набљудувале. Такво нешто е речиси
невозможно да остане незабележано за подолго време. Посебно
моите „кисели гримаси", кои што сум ги манифестирал и каде треба и
каде не треба...
Но, дојде моментот, кога мојата милост требаше да „кажува
што го боли” и од што е незадоволен. Одново требаше да кажувам што
одобрувам, а што не, кому му се лутам и зошто, штом доброволно сум
го одбрал тој тежок и трнлив пат. И тоа се случи едно студено утро
високо во планината, во една запуштена стара колиба, затрупана од
дебел снег, во која требаше да ја изречам следната моја исповед и да
слушнам нешто, што никако не очекував дека стигнало до ушите на
Герасим и тоа токму таму и тогаш. И ако веќе не се лажам, ми се чини,
дека во онаа стара и напуштена колиба, тоа утро бевме само
четворица, а другите, колку што можам да се сетам, беа заминале за
некаде, но каде точно и зошто, тоа не го знам и не можам да го кажам.
И.пред да раскажам како се се одигра, ќе си признам дека јас
станав причината, јас лично предизвикав да се стаса до тоа
„дообјаснување”, кое воопшто не го очекував. Јас лично тогаш го
предизвикав Герасим да ми побара едно објаснение поврзано со
обезбедувањето на Никола Новоселски од пред извесно време, кога
тој ми беше доверен мене. И не знам зошто така се случи, но ќе
одбележам, дека се се случи сосема „инцидентно” (да се послужам и
јас со еден „купечки” збор), сосема случајно, без претходна
подготовка.
Се разбира, тоа е моја претпоставка, но дали е навистина
токму така, дали Герасим не го одбрал, имено, оној момент како
најпогоден за да ми нанесе „ненадеен удар", тоа со апсолутна
сигурност не може да се каже. Тоа само тој, веќе дамнешен покојник
го знае и никој друг, никој друг. Сепак, ми се чини, дека овој случај не е
од толку големо значење, толку важен, па сега да си ја тепам главата,
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да правам најразновидни лретпоставки за неговото разјаснување.
Значајно за мене е тоа, како што јас мислам, дека јас ја предизвикав,
јас сам си ја побарав „белјата” и лично станав причина за тоа
навистина непријатно за мене објснување во напуштената колиба, во
која што се бевме засолниле.
И колку чудно: како сега да го гледам целиот внатрешен
амбиент, како се уште да се гледам и себе и другите, чиниш како тоа
да се случило не пред толку изминати години, туку како да било
вчера. Има случки и доживувања, кои никогаш од сеќавањето не ми
исчезнуваат, туку секогаш ми стојат пред очите свежи, чиниш како во
моментот да ги преживував. И кој ли знае како и зошто, но ми се чини,
дека повеќе живеам со минатото, со моите неизлечиви спомени,
отколку со сегашноста и со иднината. Не знам дали е тоа така и со
другите луѓе, дали и тие повеќе живеат со нивното минато, со
некогашните спомени или, пак, за разлика од мене, со сопствената
сегашност и иднина.
Ете и сега, штом ги затворам очите и мисловно се пренесам во
тоа некогашно време, веднаш го гледам Герасим, приклекнат и како со
едната рака разместува во огнот неколку сурови борови дрва, кои не
горат, туку само чадат, а, пак, со другата рака безмилосно ги трие
зацрвенетите од неспиење и од чадот насолзени очи. Ене сега уште ги
гледам и другите дваЈца: Асен Михајлов од село Оштава, со кого го
чувавме Никола Новоселски пред извесно време и Петар Грков Полето, од село Брежани - двајцата малу полегнати со приближени до
зачадениот оган мокри нозе, од кои се креваше смрдлива пареа.
Јас, пак, бев пред вратата на колибата и всредоточено гледав
кон другата убавица на Македонија - Беласица планина, покривна,
исто така, со снег, кој й ја нагласуваше уште повеќе посебната
величественост и чудесна убавина. Гледав и како дете се радував на
тие неповторливи убавини, кои најјрако доаѓаат до израз наутро, кога
првите сончеви зраци го погалуваат и снегот блеснува заслепувачки.
Се насладував на таа утринска глетка и одвај се воздржав да не
извикам, одвај се воздржав да не го изразам гласно моето
восхитување, без да се сомневам и да ја очекувам бурата, која што
веќе ми се подготвуваше, ко)а можеше да ме повлече и тоа не на
шега... По извесно време Герасим стана, ги поразмрда колената,
погледна надвор и проговори чиниш само за себе:
- Зошто ли тие луѓе се уште доцнат? Тоа веќе воопшто не ми се
допаѓа, такво непочитување на дисциплината може некогаш .да се
покаже фатално за сите нас.
- А, пак, јас, наместо да продолжам да гледам и да се
насладувам на прекрасната Беласица и на нејзините величествени
слики, не знам кој ли ѓавол тогаш ме натера, кој ли рогат ме1поттикна,
се свртев и дрско му реков на Герасим, дека тоа зависи од нас самите:
- Тоа се должи на нашата лоша дисциплина и на нашата
распашаност! - му издрдорев право в лице, без многу да мислам.
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- Доколку меѓу нас имаше повеќе... Не успеав да се доискажам,
зашто Герасим потскокна како каснат од ститици разјарени оси. Очите
му се наполнија со крв така, како што тоа се случуваше некогаш кога
многу се нервираше и речиси побеснуваше од лутина. Устата му се
искриви на едната страна, чиниш како да беше добил делумна
парализа, а, пак, лицето му се набрчка до тој степен, што наеднаш
заличе на старец. Тој се приближи со телото до мене, се почеша малку
по челото и ми упати навистина многу испитувачки, страшен поглед.
Ме изгледа така внимателно, продолжително и во тој момент видов,
дека во неговите очи има нешто навистина многу страшно, кое што
дотогаш не го бев забележал - тоа беше заслепувачка секавица пред
бура.
- Та, според тебе, кај нас недостига дисциплина, демек, ние
сме нешто како распашана команда, така нели? - ме запраша тој со
привидно спокојство, кое тешко можеше да му го прикрие
внатрешниот вриеж. - Но, тогаш треба да ти кажам, дека првин ќе
започнам од тебе, па дури тогаш ќе се префрлам и на другите мои
луѓе. Прво тебе ќе те дисциплинирам, прво со тебе треба да
расчистам! - ми извика тој доста силно.
„Господи - си помислив не без изненадување и чудење - значи
јас сум овде неговиот најнедициплиниран човек, штом од мене треба
да почне”.
- Не знаеш ли, или пак се преправаш, дека не ти текнува зошто
првин ќе почнам од тебе, а? - продолжи потоа Герасим, триејќи ги
нервозно рацете. Ќе ти кажам, се ќе ти кажам, доволно е да имаш
храброст и трпение докрај да ме ислушаш. Ќе ти ја кажам вистината, и
покрај тоа што ми е тешко тоа да го сторам.
Понатаму, без било какво и да е заобиколување, Герасим ми
рече, дека дошло времето да се разјасни, најпосле, дали јас сум
навистина таков, каков што околностите го бараат, или пак сум нешто
сосема друго, нешто отровно, кое треба да се отстрани, додека се
уште не е доцна. И бидејќи се ми изгледаше не само мистериозно,
туку, исто така, и многу глупаво, сосема природно беше од моја страна
да реагирам, како и што бидува во такви околности, доста дрско и
енергично. Се обидов да докажувам, колку што тоа беше можно, дека
обвиненијата за недисциплинираност, упатени кон мене, се целосно
неосновани. Се обидов да ја докажам одвратноста на таквите
тврдења, но тој реско ме прекина и ме замоли да замолчам додека не
заврши. И немаше што да правам, освен да го послушам и да
замолчам, за да не ги усложнувам работите уште повеќе.
- Знаеш ли што, сакам да верувам дека ти не си змија во мојата
пазува, туку само едно поразгалено детиште, кое има потреба од
сурови искушенија, за да огрубее и да се зацврсти!
Можеби и грешам, можеби проценките ми се далеку од
реалноста, но ќе си дозволам да кажам, дека покажав искрено
сожалување спрема Герасим, кога забележав нешто молбено во
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негр§иот глас и покрај целата строгост, со која тој ееслужеше кога ми
збрруваше. Не знам зошто беше така, но ми се чинеше, дека тој ем на
мене ми зборуваше, ем на бога му се молеше неговите сомневања
спрема мене да се само голи претпоставки, некакво недоразбирање и
ништо друго. А и изречените зборови како „провокатор” , или „змија во
пазува", воопшто, не ми се допаѓа, и покрај тоа што тогаш се уште не
бев во состојба да го сфатам нивното вистинско значење.
Квалификациите од слична природа во тоа време за мене сб
уште беа целосна загатка. И покрај тоа, сепак, донекаде сфатив, дека
зборот „провокатор" е нешто многу лошо, дека е како шлаканица по
лицето, која со ништо не сум ја заслужил, ниту пак сум очекувал да ја
слушнам на моја адреса. Нема да кријам, дека се задушував од
навредата што ми беше нанесена, од оној срам, чиишто димензии
почнаа да растат со страшна брзина.
- Ништо, апсолутно ништо не сфаќам - извикав со сета сила и
очите ми се замрежија од неочекувани солзи.
А и се уште не можев да ја сфатам сета сериозност на
положбата во која се наоѓав. Не можев целосно да си претставам што
ли ќе следи понатаму, доколку работите тргнат во лоша насока. Треба
да го одбележам и тоа, дека во тој момент, тогаш јас патев,
чувствував посилни болки од навредата, од понижувањата, а не од
тоа што можеше да се случи подоцна, доколку не се докажеше самата
вистина.
И колку ли бедно сум изгледал тогаш, колку сум бил
беспомошен, и покрај тоа што на мојот широк ремен веќе висеа две
рачни бомби и еден парабелум, трофејот, којшто го зедовме од Никола
Новоселски; и покрај тоа што и јас веќе се чувствувам стопроцентен
комита! - Можеше ли така лесно да прифатам против мене да се
упатат толку тешки обвиненија, врз мене да падне сенката на
чудовищно сомневање.
- Камо среќа да е така, камо среќа да нема ништо! - побрза тој
да ги повтори неговите претходни зборови и тоа, како што ми се
причини, со лошо прикриено олеснение и радост. - Но, може ли да
поверувам, може ли да сум мирен откако го држам тоа во раката, а?
За секој случај ајде прочитај го ова писменце, оваа белешка, а потоа
ќе ми одговориш директно со ДА или со НЕ на сб што ќе те прашам! ми рече тој најнакрај и ми подаде едно поизвалкано ливче, кое пред
тоа го беше извадил од предниот горен џеб на неговото војничко
палто. Јас го зедов ливчето, а тој ме загледа многу внимателно, за да
ги проследи, најверојатно, реакциите на моето лице кога ќе ја читам и
ќе ја дознам содржината на тоа фатално писменце. А еве го и ливчето
и неговата приближна содржина;
Драги Г.,
,
Согласногюдатоците со кои располагаме во врека
задржувањето на оној идиот Новоселски од Вас, должни сме да ви го
соопштиме следното: младинецот, којшто тогаш сте го одредиле да го
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чува заробеникот
вотекот на ноќта е сомнителен или, во најдобар
случа], е со се
уштенеурамнотежен За
на овие
наши сомненија ни послужи следното (ако е вистина, ако не е
провокација): кога Никола Новоселски се вратил во текот на
откако сте го ослободиле, веднаш отишол во милицијата и, меѓу
другото, го кажал и
тоа,дека
„бандитотшто го вардел во
не само што му
ги
р а з л а б а в и л р а ц не само што се однесувал
спрема него „многу дружељубиво”, туку, исто така, бил и склон да го
ослободи заробеникот што му било доверено да го чува, како и самиот
да замине со него, т.е. да се врати и да и се предаде на власта. Но,
како единствена причина (според тврдењата на Новоселски) да не се
изврши
оваанамера, било присуството на другиот ваш човек, од кого
и двајцата се исплашиле и поради тоа не презеле ништо понатаму. Тие
двајцата (заробеникот и неговиот чувар) чекале, се надевале, дека
другиот ќе заспие и тогаш да /а извршат нивната злобна замиела, но
таква шнаса не им се пружила - другиот човек, за лошо или за добро,
за сето време ниту за миг не дремнал и така се пропаднало. Ви
предлагаме
тамуда направите неопходно испитување и
на
самото место да решите што ќе преземете понатаму.
Вашиот одан: Чулакот.
Колку и чудно да му се чини тоа некому, колку и неверојатно
тоа да изгледа, јас ќе си признам, дека и покрај целата сериозност на
положбата, и покрај вжештената атмосфера (иако беше студено)
силно и искрено се изнасмеав, се насмеав и тоа од се ерце и со
олееснување. Се изнасмеав не за друго, како што може да се
претпостави, туку само поради тоа што сфатив од каде се корените,
од каде доаѓа се што за мене тогаш можеше да биде фатално.
Сосема спокојно му го вратив назад тоа ливче и за миг можев
да забележам, дека долната усна на Герасим затрепери (така ми се
стори), но дали од неговото нервно напрегање, или, пак бд тоа што тој
можеби очекувал да го види кај мене, тоа не го знам дури ни сега.
Забележав, исто така, дека и кај него како да настапи некакво
опуштање, одвај видливо олеснување.
- ' £ што ќе ми кажеш сега во твоја одбрана, а? Или, пак, она
што е најмногу за претпоставување, ќе ја ставиш раката на ерцето и ќе
раскажеш се за себе, па можеби и за „некои други”? - побрза да ме
праша то], чиниш како да се плашеше д а , не го пропушти
благопријатниот момент. - Кажи ми сега дали тоа, кое шТотуку го
причита е вистина за тебе Или не е? - речиси извика тој, од што ми
заличи дека брза, дека повеќе не може да ја поднесува оваа состојба.
- Донекаде да! Со многу мали исклучоци твоите информатори
ја кажуваат самата вистина.
- Како така „да" - значи, ти навистина си...
- Реков: „со мали исклучоци”! - си дозволив и јас да проговорам
со покачен тон.
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- Без никакви изговори, без исклучоци - или е вистина, или пак
е лага, ама не, и двете истовремено! - Ајде кажи ми: во текот на онаа
ноќ ти ги разлабавуваше ли рацете на оној, или не, и покрај мојата
категорична наредба?
Одоговорив со „да”, не пропуштајќи да кажам, дека тоа сум го
направил со одобрување од Асен Михајлов. Тогаш Герасим
моментално се сврте кон Михајлов за потврдување и последниов
призна, дека тој ми наредил да му ги олабавам рацете на
неранимајкото, зашто инаку ќе се распрснале. На второто прашање
дали навистина сум имал намера да го ослободам оној криминален тип
без ничие одобрение, при што и јас самиот сум сакал да избегам со
него, но сум се исплашил од Асен, одговорот ми беше следниот:
- Не сум имал никакви намери да го ослободувам оној тип,
- А му рече ли - ме прекина Герасим - дека ако Асен заспие, ќе
избегаш, за да й се предадеш на власта?
- Да! - одговорив веќе сосема спокојно.
- И зошто тоа не си го сторил? Зошто само си му го рекол а не
си го извршил, кажи де? Бидејќи Асен не заспивал, нели?
- Напротив, Асен спиеше за сето време додека вие не се
вративте од средбата! - речиси извикав и јас. Тој спиеше, така што
доколку јас сум имал такви намери, можев не само да го ослободам
заробеникот и да избегам со него, туку и да го врзам Асен и како
мечка да го одведам таму, каде што треба! Или пак, во најдобар
случај, можев да му ја отсечам главата и да ја однесам во МВР како
најсигурен доказ за моето искрено покајување! Можев, можев се да
направам во текот на таа ноќ! Што се однесува, пак, до другите
глупости, кои што ги издрдорев пред оној неранимајко, реков, дека и
на мене сиромавиот и секогаш онеправданиот, еднаш во животот ми се
пружила шанса да се почувствувам посилен пред некого и да си
поиграм како мачка со глушец!
И не знам дали токму тоа или не, но најверојатно, мојата
искреност и простосрдечност (мојата постојана слабост), и особено
мојот последен одговор - се, земено заедно, како наеднаш да ја
измени целата напрегната ситуација. Моите искриени зборови тогаш не
само што ја омекнаа атмосферата, но исто така, како што ми се
пристори, до извесен степен го разоружаа Герасим. Зашто, тој како да
очекуваше, дека се така ќе се заврши. Се осмелувам дури да тврдам,
дека и Герасим си здивна со олеснение, затоа што така лесно се
ослободи од оној тежок товар, кој дотогаш жестоко го беше
измачувал. И не знам дали беше некаква мамка, или пак сосема
сериозно, но тој најнакрај ми рече, дека можам да се чувствувам
целосно слободен, да избирам оттогаш натаму каде да одам, а каде
не. Исто така, ми рече, дека никакви мои обврски кон нив не може да
бидат пречка за мојот слободен избор во поглед на иднината:
- Со нас или другаде, каде ќе си посакаш. Тоа е твое лично
право.
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- Подлец никогаш нема да станам! - Извикав. - Овде дојдов не
за да се вратам ка ко покајник и со наведната глава. По стомак
никогаш нема да се влечам!
После се заличе, дека бурата, која можеше да ме лроголта,
лека-полека стивнуваше. Лицето на Герасим се поотпушти и тонот му
стана поумерен. Најнакрај требаше да слушнам (по втор пат) неколку
непријатни, но, сепак, утешни зборови.
- За големо жалење, пак треба да ти кажам, дека ти навистина
си мека душичка. Но, можеби животот со време-ќе те научи да се
излекуваш од таа болест, инаку тешко ќе оздравееш.
Се сеќавам дека тогаш Герасим ми упати и некакви желби за
во иднина, како, на пример: никогаш да не ми се случува да бидам
сведок (или објект - тоа не се сеќавам) на поголема жестокост и
бруталност од неговата во однос на нашите непријатели. Ми посака,
исто така, мојот престој кај него да ми биде најтешкото искушение во
текот на целиот мој живот и никогаш поголеми неприятности и
горчици судбината да не ми приреди од оние, кои што сега :и додека
сум кај него ќе ги поднесам!
И. со неговите добри посакувања тој како да ме проколна на
сопствениот грб да ги поднесам најстрашните жестокости и насилства,
кои го достигнуваа дури и го надминуваа животинскиот садизам. Без
да сака. тој ме проколна да го видам она, кое што пред неговота
„жестокост” беше во сооднос мува - слон! Тогашните „жестокости” на
Герасим, кои што јас не можев да ги гледам мирно, бледнееја пред
оние, кои што подоцна ги искусив на сопствениот грб, тие беа нешто
како џуџиња пред цинови. И подоцна, по извесно време, колку лиеамо
пати сум ја проколнувал мојата тогашна мекост и сочувственост, кои
доведуваа до непријатности и му создаваа грижи на Герасим. Колку
пати подоцна сум си велел: „Бај Герасим, прости ми за сите
непријатности и неспокојства што ти ги предизвикав, кога Се влечев по
тебе и молев за тие што ти ги врзуваше, затоа што ти најдобро ги
познаваше, a јас, пак, ги сметав за луѓе! Прости ми што тогаш те
осудував, што гледав со. гадење на твоите „жестокости” спрема
противниците, кои што тогаш не ги познавав како што треба.
Така приближно се разви и заврши тоа р а з ј а с н у в а њ е ,
таа средба, би рекол, на неумоливите барања и сурови околности од
една страна и од другата
- моето неискуство, и мекост, моето
непознавање на жестоката реалност и на сето тоа, кое тогаш ме
загрозувало и на кое сум гледал безмалку со потресеност.
Ќе се осмелам да тврдам, дека оној тогашен случај можеше да
има и друго, трагично за мене финале. Можеше уште тогаш, во онаа
напуштена колиба да заврши мојот овоземен пат, но; се чини, желбата
на мојата судбина била друга, коренито поинаква од тоа што сум го
очекувал. Нема никакво сомнение во тоа, дека мојата судбина тогаш
колку што е можно повеќе да се потсмее со мене, колку што е можно
повеќе да си поигра, наметнувајќи ми подоцна безбројни горчини и
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страшни искушенија. Најверојатно таа подоцна сакала да се насладува
до бескрајност на мојата немоќ и на моето многу задоцнето
прогледување.
Се сеќавам, дека најнакрај Герасим ми ја подаде раката и ми
кажа, дека и во иднина ќе си останеме добри пријатели. Го паметам
дури и тоа, дека тој ме замоли да го заборавам овој случај и да не му
се лутам (јас воопшто не се лутев), бидејќи такви биле времињата,
такви биле условите, кои понекогаш наметнувале и поспецифични и
невообичаени дејства. И јас од моја страна му ветив, дека ќе се
обидам да заборавам се. Му ветив, исто така, и друго: дека ќе се
помачам, колку. што ми се силите, да станам поцврст.
Тоа му го ветив сосема искрено, но ќе си признам, дека за
последното ветување немав сили да го исполнам. Тешко можев да го
заборавам тоа што се беше случило, да се ослободам од мислата што
ми се беше наметнала, од оној заклучок, дека црвот на сомневањето
спрема секого почнал да работи со страшна упорност и сила. Тешко
можев да се ослободам од наметнатата миела, дека тој страшен
непријател, сомневањето, може во даден критичен момент да направи
непредвидливи опустошувања, да ги открие лутите рани и наеднаш да
го разурне сето тоа, што се изградуваше толку тешко и мачно. Токму
од тоа јас тешко можев да се ослободам, тоа тешко можеше да се
заборави и од него најмногу се плашев, не за себе, се разбира, туку за
другите, кои, исто така, можеа да се најдат под неговата сенка. Тоа
беше највознемирувачко не само за мене, за другите, но, исто така, и
за самиот Герасим, за целото наше започнато дело.
Доколку сеќавањето не ме лаже, во текот на тој ден и во таа
нашуштена колиба Герасим нй соопшти една многу неверојатна за тоа
време новост, која не можеше да не не изненади и да предизвика
измешани чувства кај секој што можеше да мисли потрезвено и
разумно, без да им се препушта на емоциите и на личните
претпоставки. Тогаш тој ни рече, дека располага со информации од
многу сигурен извор, според кој меѓу Сталин и Тито дошло до раскин и
можеби не за долго време ќе им станело познато на сите.
А тогаш нешто слично за пообичните и неинформирани луѓе
беше исклучено, невозможно, кога се имаа пред вид „ердечните”
односи меѓу двајцата тирани, меѓу овие двајца ладнокрвни
главосечачи. Таква веројатност беше недопустлива, особено ако се
има предвид и тогашните неприкриени симпатии на Сталин кон Тито, а
не спрема Георги Димитров, или било кој друг негов лакеј. Тоа беше
тешко да се поверува, но Герасим не убеди, дека изворот на оваа
новост е навистина многу сериозен и не може да има никакво сомнение во поглед на нејзината точност. Прашањето било само во времето
и трпеливото чекање.
Ајде сега да ги видиме нашите комунисти - давајгазовци, како
ќе го пречекаат ова изненадување! - воскликна Петар Грков со
задоволство.
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- Како ли? - се замеша и Герасим. - Како сите што свикнале да
ги вртат сопствените задници! Биди сигурен, дека и овојпат ќе излезат
почисти од тебе и од мене, и покрај тоа што се пропаднати толку
длабоко во тие гнасотилаци!
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ИСКЛУЧИТЕЛНИОТ ГЕОРГИ СУЧЕВ
Месец февруари поминување прилично лесно, зашто времето,
општо земено, беше подносливо студено и дните си течеа кога посиви,
кога поразнообразни, речиси незабележливо. А, пак, за ноќите, за нив
може да се каже, дека ги поминувавме речиси во одење, како мачки
со мачињата од едно место на друго, и тоа се поради прикривање на
нашите траги, бидејќи имавме информации, дека во последно време
шпионите на власта биле многу активирани и не се запирале пред
ништо, за да можат да не следат од колку што е можно поблцску.
Ако не се лажам веќе, ќе кажам, дека беше некаде во
почетните денови на месец март и за денување се наоѓавме на горниот
крај на месноста Душаница, каде што требаше да го поминеме не само
за сезоната прилично топлиот ден, туку и следната ноќ. Бивакот ни
беше речиси како вовоени услови, сосема на отворено, во едно долче,
целото покривно со крупна и речиси исушена папрат. И, како и обично,
секој од нас требаше да се расположи така како што му е удобно, но
за секој случај и добро маскиран - човек да го настапи и пак да не го
открие! Маскирањето преку ден секогаш требаше да биде сообразено
со можноста од евентуални изненадувања и несакани средби со уште
понепосакуваните човечки суштества. Ова задолжение ни беше
повеќе од непишан закон, кое секој, без йсклучок, требаше стриктно
да го извршува насекаде и при секакви околности.
И за разлика од порано, нешто како йсклучок, блиску до мене
во папратта се беше пикнал Георги Сучев. По природа (со такви
впечатоци еум останал) тој не беше зборлест, и покрај тоа што беше се
уште на возраст од шеснаесет-седумнаесет години, за време на која
младинците обично многу зборуваат, доста дрдорат и тоа, во ловеќето
случаи, главно бесмислици. За разлика од другите негови врсници, тој
не само што не зборуваше многу, но и, како што веќе реков, со
однесувањето и неговата надворешност, беше предвреме остарен и
физички и духовно, и покрај тоа што се уште беше детиште во
буквалната смиела на зборот. Лицето му беше лесно издолжено и
никако не прилегаше на ученик во гимназијата во градот Свети Врач,
туку на старец, преку чија глава поминале на едно и две тешки
доживувања...
Се колебав дали со него да го споделам тоа што ми се беше
случило во онаа напуштена колиба пред извесно време, се колебав Да
му кажам, бидејќи однапред знаев каква ќе биде неговата реакција,
однапред знаев што тој ќе каже за овој случај. Како што и пред тоа
веќе сум кажувал, така и сега пак ќе повторам, дека карактерот на
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Гошката воопшто не ми се допаѓаше - директно речено, ми беше
непријатен и секогаш, кога околностите тоа не го наметнувал,
одбегнував да разговарам или да споделувам што и да е со него,
одбегнував да контактирам, колку и чудно тоа некому да му изгледа.
Со него разговарав само тогаш, кога тој ќе ми заприкажеше за нешто,
само по негова желба или, пак, кога тоа се наложуваше и немаше друг
излез.
Треба веднаш да појаснам, дека неговиот лош карактер
(според моите тогаш ни сфаќања) ни најмалку не ми пречеше вистински да го почитувам и да го ценам како редок млад човек со
исклучителни познавања од многу области, особено од историјата на
ВМРО и на Македонија како целина. Морам да си признам, дека такви
младинци како него никогаш повеќе не ми се пружи прилика да
сретнам, дури до денешни дни! Веќе сум кажувал, но пак ќе повторам,
дека Гошката Сушев беше младинец со исклучителни и завидни за
неговата возраст знаења и со невообичаена начитаност. И жално,
навистина жално, што неговиот речиси детски живот толку рано се
прекина, што толку млад си замина; жално за Македонија, што толку
рано загуби едно толку талентирано и надарено од природата
сопствено скапо дете! Жално, жално за сите нас!
Најлосле, по доста долго тегавење под сувата папрат,
шепнешкум му раскажав на Сучев се, до најситни подробности, за сето
тоа што ми се случи во напуштената колиба и директно го запрашав
што тој ќе каже за тоа. И навистина тој нешто кажа, но не го кажа тоа
што јас претходно си претпоставував и го очекував, не вообичаеното,
туку нешто друго, нешто, кое и мене донекаде ме изненади. Видов
дека тој остана изненаден, но не толку од тоа што му го раскажав,
туку од фактот, дека така „лесно” сум се извлекол, дека сум успеал
да останам жив и неповреден. Тој не можеше да поверува, дека кај
мене се нашле доволно сили и храброст да го докажувам спротивното
на тоа, кое според него,, било неспорно, на тоа во чијашто вистинитост
никој не можел да се сомнева.
Но, јас бев целосно невин, ме сфаќаш ли? Бев невин и /
следствено, така требаше се да заврши! - се обидов да го убедувам;
Сепак, тој продолжи да се чуди на толку „благопријатниот” исход од
тој безизлез. На Гошката му изгледаше чуден фактот, што на крајот на
краиштата Герасим фактички ја признал сопствената заблуда,
сопствената грешка и, макар молчешкум, тој се извинил...
- Ама, тоа е нешто сосема нормално бе, Гошка - та секој може
да падне во заблуда, секој може да згреши, но тоа не значи, дека секој
во сопствената заблуда треба да биде упорен, дури и тогаш, кога
вистината се докаже на најнеспорен начин! - настојував безуспешно да
го убедам. Но, тој воопшто не сакаше да ме слуша, зашто се му
изгледаше многу наивно, дури смешно, ако се имаат предвид
околностите и „особениот” карактер на Герасим.
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А потоа, по доста продолжено целосно молчење, Сучев, пак,
од своја страна, ми откри и тоа под голема „тајност” една новост, за
која јас бев начул, но ништо поконкретно не знаев. Гошката шептејќи
ми откри, дека во текот на ноќта кај нас ќе пристигнат уште двајца,
некакви бивши офицери на бугарската царска армија. Оваа новост тој
ми ја кажа со таква сериозност, што јас требаше целосно да му
поверувам, без каква и да е трага од сбмневање или нешто друго
слично.
Ако тоа се случи, ако кај нас дојдат споменатите бугарски
офицери, ова ти го кажувам како на брат, дека јас ќе ја напуштам
четата на Герасим и ќе се обидам да се префрлам во групата на
Јордан Рујчев од селото Плоски... Те уверувам дека ќе се мавнам
одовде, односно овде веќе нема да останам, бидејќи веќе не можам,
не можам! Нека ми суди господ ако грешам, но ти велам, дека не
можам да гледам бугарски офицери како некогашните врховисти
одново да се распоредуваат во Македонија; не можам со
рамнодушност да гледам на нив и на сето тоа што ќе се случи
задолжително по нивното пристигнување кај нас!
- Господ нека ме убие, но ти велам дека ги мразам овие
Печенези, кон нив одгледувам чувство на одвратност и со нив не
можам да се дружам, не можам да ги поднесувам... Мисли што сакаш
за мене, наречувај ме како што си сакаш, но јас сум решил така да
направам и нишо не може да ме спречи тоа и да го извршам! Не можам
да гледам како нашите куќи ќе горат во пламен како некогаш, а
Шопите ќе си ги греат рацете и ќе палат цигари. Ако тие имаа потреба
од слобода, ако станала тешка братската прегратка на Русија, тогаш и
во Бугарија нека организираат отпор, нека горат и нивните куки, нека и
нивните жени и деца си го проколнуваат животот, нека и таму беснеат
пламења, а не само кај нас, не само во Македонија, како што било во
минатото. Јас не сум дошол овде да се борам за величието на Бугарија
и за Бугарите, јас сум тргнал да умрам за мојата мајка Македонија.
Заради Бугарија јас не ја фрлив ученичката торба и ја грабнав
карабината, ранецот и патроните, јас не страдам сега за славата на
Бугарија, туку само за Македонија! - ја заврши неговата исповед тоа
веќе возрасно дете и солзи му потекоа од длабоко пропаднатите очи.
Што друго можев тогаш |ас да направам, слушајќи ги
пламените зборови на Гошката Сучев, што друго, освен да му ја
стегнам раката, и со насолзени очи како него, да му речам: „Мили
братко!”
Се разбира, тогаш не останав толку изненаден од тоа што го
слушнав од устата на тоа момче, за мене не можеше да има ништо
зачудувачко во неговите зборови, зашто и пред тоа неколку пати со
ред ми имаше зборувано за Македонија, за македонското прашање. Не
еднаш досега ги бев слушал неговите вознесени слова во однос на
минатото и трагичната сегашност во која ние „скапуваме". Не можеше
тогаш да бидам изненаден, бидејќи од пред извесно време веќе знаев
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за неговите погледи, за неговите младешки, речиси детски копнежи по
Македонија и по се што е сврзано со неа.
Ќе го додадам и тоа, дека како и пред тоа, така и тогаш
останав вистински восхитен од идеализмот на Гошето, кој достигаше
дури до фанатизам, останав восхитен од неговата искрена гьубов и
оданост кон Македонија и се што е македонско. Восхитен и понесен од
тоа што веќе го бев слушнал од него, во состојба на целосен
самозаборав и јас од моја страна му признав, дека речиси од истиот
оган гори и мојата милост, но со таа разлика, што јас само горам, а тој
пламти! Му признав, дека за разлика од мене, тој е „направен” од
стократно посилен динамит, на што искрено му завидувам. Му признав
дека и јас исто така ја сакам Македонија, и јас копнеам за нејзината
слобода, но не така пламено, не со таков жар како него.
Треба да си признам, дека тогаш за првпат покажав искрено
сожалување спрема Гошката како кон мапо, ама веќе бујно дете, за
кое не на шега, се подисплашив, дека некогаш можеби и нему, по
силата на околностите, ќе му се наметне да дава несакани објасненија
за неговите избрзани намери. И од страв да не го навредам, да не
предизвикам несакана реакција, не си дозволив да го разубедам, да
му препорачам дека треба многу да се чува од избрзани постапки и од
фатални одови. Не се осмелив да му противречам и да му' го
докажувам спротивното, бидејќи многу добро знаев, дека тој е сосема
во право, бидејќи и јас самиот го посакував истото и јас токму поради
тоа бев тргнал по истиот трнлив пат: по јасно определената,
конкретната и целосно оправданата за саможртвување голема цел!
Сепак, по извесно колебање, најнакрај решив.да го замолам,
да побарам ветување од него, ако сака да ми даде, дека нема да
избрзува, дека нема да им се подава на случајните емоции, кои можат
да го упропастат. За такво ветување го замолив, бидејќи сериозно
допуштав, дека тој може да направи непоправливи грешки, и во таква
ситуација прашање е дали било кој друг од останатите другари, ќе
може правилно да го сфати и да му излезе во пресрет. Тогаш искрено
ми стана жал за тоа момче, кое, и покрај тоа што беше помлад од мене
за три години, признавам, умствено тој ме надминуваше, и тоа не само
мене, туку и мнозина од другите наши другари. Поради што, до крајот
јас го ценев како голема реткост, како нешто неповторливо, бидејќи
тој со оглед на возраста, не само што знаеше навистина многу, но исто
така, многу подалеку беше отишол и од мене. Toj заслужуваше да му
се завидува човечки, благородно!...
И за наша голема несреќа (ми се чини дека не грешам) за
несреќа на сите нас, новоста што Сучев веќе беше ми ја кажал, се
потврди: рано наутро, уште во самите мугри, куририте ги донесоа тие
двајца бивши бугарски царски офицери. Овие двајца беа: некогашниот
полковник Стојне Бачиски и некогашниот потполковник Димитар
Кузманов Цветков - и двајцата од Софија. Тие пристигнаа кај нас, а
по нив и злото, нашата несреќа, како што претскажа Гошката Сучев:
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со овие двајца бивши бугарски офицери дојде и нашиот пораз, нашиот
крај ако ми биде дозволено така да се изразам!
Веднаш треба да додадам, веднаш треба да го одбележам и
следниот факт. Не забележав никаква возбуда, никаква радост кај
нашите луѓе при пристигнувањето на двајцата бивши бугарски
офицери; никаков восхит од тоа што кај нс доаѓаат способни и искусни
луѓе, кои можат да ни бидат од голема полза. И оД она што тогаш го
видов, веднаш стекнав убедуаање, дека секој од нас реагираше
студено (да не кажам дури и непријателски) кон нив, како да имаше
претходен договор за пројавување воздржаност. Додека за време на
пристигнување на други луѓе, решени да ни се придружат, имаше
сеопшта радост и топлина, при доаѓањето на двајцата бивши бугарски
офицери слично нешто не можеше да се забележи.
За време на овој случа] имаше, се забележуваше нешто сосема
подруго, некаква прикриена загриженост кај секо] одделно. Тогаш, не
знам зошто беше така, но ќе кажам, дека со доаѓањето на свие двајца
софијанци, како секој од нае да почна да претчувствува, дека
положбата многу брзо ќе се измени, дека работите ќе се усложнат и
дека најнакрај тоа може да ја забрза и очекуваната БЛОКАДА, за која
во последно време толку многу се зборуваше. Да, се создаваше
убедување, дека тоа навистина може да ја забрза блокадата, за која
сите зборуваа но, за жал, речиси нико] за неа посериозно не
размислуваше, никој не се обидуваше да си претстави какви ли се ќе
бидат нејзините димензии и последици за нас како нелегална група.
Можеби и грешам, но, сепак, ќе си дозволам да речам, дека од
тој ден наваму како во секо] од нас одделно да настапи некаква
загриженост, нешто што сите почна да не вознемирува, но не до таму
за да не вознемири сериозно... А не беше толку тешко,
претпоставувам не беше толку оптоварувачко за нас тогаш, поточно
за оние од нас, чие што задолжение беше и за тоа да мислат и да
одгатнат, дека доаѓањето на двајцата бивши бугарски офицери ка] нас
може да ги поттикне коминистичките управувачи во Софија на
подрастични и забрзани мерки за наше ликвидирање, за гаснење на
ова анемично огниште на отпорот во нашиот кра].
Всушност, како што и досега веќе сум рекол, ние бевме само
една искричка, но, сепак, доволно опасна, за да ги вознемирува
комунистичките владетели и одвреме-навреме да ги тера посериозно
да се замислат. Со доаѓањето на двајцата софијанци, на]после стана
сосема очигледно, дека во нашите прилично мирни води веќе е
фрлено некакво камче, кое беше почнало да предизвикува одва]
забележливи бранчиња и крукчиња на површината, мали бранчиња,
кои подоцна станаа не само доволно бу]ни, но, иото така, и фатални за
сите нас.
Се сеќавам, дека наутро, на разденување, кога дојде до наше
то официјално претставување на двајцата софијанци, Гошката Сучев
не беше во „стро]от”. Одолевајќи на нормалното човечко љубопитство,
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тој намерно се беше повлекол, за да не им пружи рака на „Печенезите”
и „Татарите”. За извесно време тој се беше сокрил, за да не го гледа
„поздравувањето”, што тој претпоставувал дека Герасим ќе им го
приреди на новите „врховисти”...
Искрено речено, јас останав искрено, до солзи восхитен од
лостапката на Гошката Сучев и од неговата бескомпромисна
принципиелност. И во врека со реченото во поглед на однесувањето
на Сучев за време на тоа утро, се чувствувам должен да одбележам,
дека неговата пројава не само што ме восхити, не само што силно ме
возбуди, но, исто така, ми вдахна и надеж, цврета увереност, дека
оваа состојба на неразјаснетост во која тогаш се наоѓавме во поглед
на конкретните цели на нашата борба, нема да трае долго време,
дека, можеби, на крајот на краиштата, ќе се стигне и до вистинското
разјаснување, до конкретизирање на нашите цели, зашто поинаку и не
може да биде.
И само неколку дена по доаѓањето на овие двајца бивши
бугарски офицери облаците над нас почнаа да натежнуваат и да се
згуснуваат, да најавуваат силна и опустошувачка бура. Само по
неколку дена нашата група значително. се зголеми и тоа во
најнезгодниот момент: само за неколку дена нам ни се приклучија
многу луѓе и тоа се јатаци и помагачи, подгонети од. специјално
размавтуваното во тоа време страшило - ЦРНИТЕ СПИСОЦИ!
Сопствените домови ги беа напуштиле мажи; кои во никој случај не
беа погодни за тоа наше „оро”, но непријатни за комунистичката
тиранска власт - луѓе, кои станаа дополнителен и целосно излишен
товар врз рамењата на Герасим. Се се случуваше така неочекувано и
брзо, што тешкотиите веднаш се почувствуваа и почнаа да не
сопнуваат на секој чекор.
За таа ситуација тогаш не сум склон да го обвинувам Герасим,
како што тоа го прават некои денес, не сум склон да тврдам дека тој
не гледал што се, случува, дека не го чувствувал тоа силно
изненадуеање. Напротив, тој многу добро ја согледуваше целата
сложеност и бркотница што му ја донесе оваа неочекувана појава, но
не наоѓаше друг излез. Целосно разбирлива беше неговата положба
во тоа време: тој назад не можеше да ги врати избеганите од
сопствените домови луѓе, кои дотогаш го хранеа и криеја, кои му беа
давале поркрив над глава, со ризик куките да им бидат запалени; тој
не можеше да им сврти грб на неговите најдоверливи луѓе, на
најдобрите пријатели, во еден толку судбински момент, макар тоа да
значеше и негово неминовно загинување, - истребување на сите нас и
пропаѓање на неговото дело. Најпосле, тој не можеше да направи
ништо друго, освен да им ја подаде раката и интимно да си рече: „Ако
умираме, барем сите да сме заедно!” Навистина маѓепсан круг, од кој
иеходот тешко се наоѓа во една таква ситуација.
И со така веќе нараснатиот број на луѓе во групата, беа
започнати сериозни организациони раздвижувања и воведување на
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некаков ред и дисциплина во нашето секојдневие - нешто што тогаш
јас им го припишував на офицерскиот менаталитет на двајцата
софијанци. Тогаш јас сосема сериозно допуштав, дека овие
новововедени работи се дело на двајцата офицери, и покрај тоа што
во неколку наврати ни беше кажано, дека тие ќе останат времено кај
нас, додека со наша помош не бидат префрлени преку границата за
Грција, Ни беше речено, дека тие тргнале за странство, а не да
„комитуваат” во Македонија, како што ние претпоставувавме. Во тоа
лично и самиот Герасим не уверуваше, велејќи, дека ќе има „услуга за
услуга” меѓу нас и двајцата софијанци, кои тргнале да заминат за
странство, а не. да акаат низ македонските планини и ридишта. И не
можеше да има апсолутно никакво сомневање во тврдењето на
Герасим во поглед на намерите на двајцата офицери, зашто целосно
веќе беше исклучено овие прилично возрасни мажи допрва да се
зафатат со комитлак во Македонија.
Некаде околу деветти-десетти март 1948 година, ние се
наоѓаме во месноста Калуѓерот, далеку од населени места, далеку од
секаква жива човечка душа и очи. Јасен, сончев и невообичаено топол
за сезоната ден, кој тешко се заборава. Снегот засилено се топи и
крупни, зрнести капки непрекинато паѓаат од ниско наведнатите
борови гранки, а одвреме-навреме поддувнува и тивок јужен ветрец,
кој соборува и цели снежни топчиња од врвовите на боровите и врз
рамната снежна покривка образуваат одвај забележливи купчиња.
Царува гробна и истовремено таговна тишина, шумата е запустена,
никаде птичка не се јавува никаде жива душа не се виѓава. каква
зловешта тишина, колку страшен и неприроден молк.
Околу неколку не многу големи огнови наседнале речиси сите
наши луѓе, со исклучок на мене и на двајца други, кои сме на стража
на три различни места. Јас се бев качил на една голема карпа, од каде
што можеше да се набљудува целата околина. Пред очите ми се
отвора чудесна и неповторлива глетка, пред која сеќој поталентиран
сликар би останал зашеметен. Навистина неопислива убавина, само
ако човек знае како да ја гледа и да има време да й се насладува.
Некои од наседнатите околу огновите се занймаваат со
„домакинска” работа, други го чистат нивното оружје, ги светнуваат
патроните, трети печат сланина и јадат, а четврти, пак, нешто
зборуваат меѓу себе и одвреме-навреме избувнува спонтана и
нескротлива човечка смеа, која „врие" и се слуша надалеку. Низ
воздухот се шири пријатна миризба на печена сланина,Жоја силно го
надразнува мојот волчешки апетит! Се наоколу е тивко и мирно, убаво,
прекрасно. Високо во синевината два големи орла прабат летачки
кругови, како да се издигаат високо нагоре, а потоа се спуштаат
надолу, чиниш како да прават некакви проучувања на гуСтината на
воздухот повисоко и помиско. Одвреме-навреме првнува и по некој
гулаб - сивец, единствената разновидност тогаШ во таа месност, при
една тишина што силно притиска.
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Од таа висока грамада карпи, каде што се бев искания, jac ja
гледав не само целата околина, за да не бидеме изненадени од
несакани гости, не само надалеку, како што може да се претпостави,
но, ието така, и поблиску. Ги набљудував луѓето, кои ми изгледаа
многу посйтни, отколку што беа во реалноста. Тие навистина изгледаа
ситнички, речиси ништожни во споредба со сето тоа огромно, кое се
гледаше во близина и во далечина, сето тоа, кое што не опкружуваше.
И навистина кога ги гледав нашите луѓе долу кај огневите и ги
споредував со боровите - гиганти, со грамадните и црни карпи и со сб
наоколу, тие беа џуџиња, ситнуриИ...
По. извесно време го видов постариот офицер и Герасим, како
одат од оган до оган, го проверуваат оружјето и нешто зборуваат.
Видов, исто така, дека тие ги свртуваа пушките кон сонцето и зиркаа
во цевките, а потоа ги враќаа назад и ги вртеа главите во знак на
одобрување или неодобрување. И кога го гледав тоа „мноштво” од
луѓе покрај огновите, кога го гледав блескот на оружјето, не можеше
да не искажам наивна, детска гордост и да не си речам: „Бреј, каква
голема сила сме веќе!” При една така „впечатлива” за мене тогаш
глетка, не можеше да не воскликнам и со просолзени од детска
радост очи да не извикам: „Најпосле и ние станавме нешто големо”...
Мили боже, ако некој тогаш застанеше пред мене и ми кажеше, дека
само по недела-две ние ќе се стопиме како снежна топка, дека ќе се
распрснеме како исплашено стадо овци подгонето од глутница гладни
и свирепи волци, ако тогаш слушнев нешто слично, дури и од
најблискиот мој човек, веднаш, без да се колебам ќе го убиев за поука.
И кога си велев, дека сме голема сила, која ништо не може да
ja запре, токму тогаш се даде знак за тревога, токму тогаш се слушнаа
некакви загадочни свирежи... Огновите моментално опустеа, а околу
нив останаа по некој ранец или јапанџак, кои што нивните сопственици
не беа успеале да ги земат со Себе. А, пак, jac од високата карпа
напразно се загледував да го видам некаде претпоставениот про
тивник, неканетите гости. За карпата сум се вчепчил така впиено и
цврето, чиниш како да не сум веќе нешто различно од тие камења,
туку сум нивни составен дел. Така „залепен” за карпата, со нетрпение
го очекував почетокот на „судирот” со невидливиот противник, со
нетрпение очекував да ги слушнам и првите истрели од пушките,
заглушувачките експлозии на бомбите!
„Значи нешто веќе се случува, нешто, кое со сигурност ќе
стави крај на нашата здодевна тегобност и на проклетата монотонија,
нашите постојани сопатници!” - си реков со растреперено од радост
ерце, стискајќи го цврето со двете раце мојот германски „маузер”.
Останав многу изненаден од брзината со која луѓето така одеднаш
исчезнаа од мојот поглед, чиниш како да пропаднаа в земја, како
невидлива сила да ги грабна и ги отфрли многу надалеку, на
невидливо место. И не на шега си помислив, дека сум останал веќе
сам на таа карпа, заборавен од сите. А ми тежеше и непријатноста од
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тоа, што немав право да го напуштам моето стражарско место,
местото, каде што сум поставен да чувам, без за тоа да ми е дадено
соодветно одобрение. Веќе почнав да го губам трпението и не на шега
да си мислам дека во брзаницата никој не се сетил на мене, да ме
повика, туку секој се пикнал негде, без да мисли за другите!
По извесно време, недалеку од моето посматрачко место, во
шумата го слушам, најпосле, познатиот знак: потсвирнување со
празфитек од деветмилиметарски куршум за германските бојни
пиштоли „парабелум" и „валтер”, кој многу успешно ја имитираше
ноќната шумска птица наречена „олелек”. По дадениот сигнал, од
земјата како призраци почнаа да изникнуваат овде-онде „исчезнатите"
мои другари, за кои така силно се бев исплашил. И за релативно кусо
време претходниот амбиент се возобнови, огневите одново блеснаа, а
околу нив пак наседиаа лугето, прилично возбудени од тоа што
случи. Слушав препирки и спорења за некој си, кој при бегањето ја
испуштил пушката, а потоа не се вратил да си ја земе и што ли не уште
друго...
■
- Пушката е како детето во рацете на мајката - го испушти ли,
таа престанува да е мајка, штом си ја испуштиш пушката, ти, исто така
престануваш да си вистински комита! - го слушам грлестиот глас на
Петар Грков, кој ги надвишува сите други.
Така приближно помина оној наш ден тогаш во таа месност,
која, не знам зошто, ја викаа „Калуѓерот”. Треба да го кажам и тоа,
дека од тој ден натаму (иако за кусо време) кај нас беа воведени
некои промени: барањата спрема секој станаа построги, дисциплината
забележително беше заострена и сето тоа несомнено се наметна од
самите промени на околностите, под кои протечуваше нашето
секојдневие. Како што спомнав веќе погоре, групата нй беше доста
зголемена, а тоа, неспорно, му создаваше дополнителни проблеми на
Герасим, за чиешто разрешување тој немаше ниту време, ниту, пак,
било какви можности.
Да,'време, времето тогаш беше од исклучително значење, ако
не и решавачки фактор. И слободно може да се рече, дека овој
фактор се покажа како главна причина за нашето така лесно и брзо
ликвидирање, за нашето дефинитвно уништување. Но, за тоа ќе стане
збор подоцна. На тоа навистина значајно прашање ќе се задржам
дополнително и тогаш ќе му го дадам, доколку тоа биде можно,
потребното внимание. Тогаш, кога ќе се обидам не само да го
разгледам поопстојно и повнимателно, но, исто така, ќе направам и
нешто како „рекапитулација” на дејноста на Герасим од почетокот до
крајот, тогаш, се надевам, ќе фрлам повеќе светлина врз сето тоа, кое
што се покажа така фатално за нас, од една страна, и навистина многу
й олесни на комунистичката власт, пак, од друга страна, за да може
да не уништи на така глупав и лесен начин.
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ПОЧЕТОКОТ HA КРВАВАТА ПРЕСМЕТКА

Месец март, 11-12, Оштавска планина, месност „Прчови
рогови”
Откај јужната страна земјата е црна, снегот се стопил и нема
никакви дрвја, ниту, пак, било какви други растенија, туку само големи
карпи, безброј сиви камења. Откај северната, пак, страна, зад самиот
срт, снежната покривка си стоеше речиси негибната и замрзната. Од
таа страна воопшто не се чувствуваше здивот на пролетта, на било
каква топлинка, и покрај тоа што небото беше сосема чисто и сонцето
прилично силно припечуваше. Густа борова шума го украсуваше тој
северен дел на Оштавската планина, Бивакот тој ден ни беше на
самиот срт, на мала ледина, опкружена од карпи и од неколку стари
борови, кои „ѕиркаа" и кон северната и кон јужната страна од тој срт. А
огновите, како и обично, пак горат, околу нив пак луѓе - некои дремат
по долгиот и заморен ноќен поход, други пушат цигари и си
разговараат за најразновидни нешта и случки, но не и за тоа што не
очекуваше само по неколку дена, кое во тој момент беше најважното и
најсудбоносното за нас! А три-четворица, како секогаш досега, малку
понастрана бдеат, набгъудуваат: сосема вообичаена и секојдневна
мерка за безбедност.
Се сеќавам, дека за прв пат тогаш, тоа утро, храната што нй
беше донесена во текот на ноќта, беше поделена на еднакви делови се воведуваше нешто како ограничен режим, а не како што беше
дотогаш. Тоа се наметнуваше од фактот, што устите се беа зголемиле
на број и од таа причина произлегуваше оваа нова мерка, колку и
несакана да беше таа. Се сеќавам, дека првин храната беше поделена
на неколку поголеми купчиња, а потоа пак беше прераспределена на
толку еднакви делови, колкав што беше нашиот број. Човекот што }а
вршеше должноста на домакин, замоли еден од другите да се сврти со
грб кон веќе распределаната храна и без да гледа, го кажуваше името
на лицето кога го прашуваа: „Тоа на кого, а тоа?” Така се постапуваше
и во деновите што следеа кај нас, во тој поглед немаше ниту „обични",
ниту, пак, „необични”! Немаше привилегирани, ниту онеправдани - во
тој однос ние бевме целосно рамноправни меѓу нас.
Тогаш слушнав како еден од бившите офицери, Бачиски, рече,
дека ова следување „би го лапнал наеднаш,,, бидејќи при то} тамошен
воздух и ледено студената вода, апетитот му бил како на та д н а
мечка! На таа шега сите се изнасмеаја од се срце, сите погледнаа
откај комичната страна на тоа толку важно прашање и никој тогаш не
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знаел каков страшен камшик може да се покаже парченцето
пченкарен леб, кога се стигне до него. Никој од нас тогаш не се беше
замислил над тоа, дека само по неколку дена и оваа скромна храна
што се даваше, ќе стане повеќе од желба за сите нас!
Во 'врека со погоре реченото, ќе си дозволам да кажам, да
претпоставам, дека тогаш дури ни самиот Герасим не знаел, немал
доволно јасна претстава за овој толку значаен проблем... И тој не
знаел колкава е силата не само на парченцето лебец, но, исто така,
дури и на обичното компирче... Жално, навистина многу жално беше,
што тогаш ниту еден од нас не ја познаваше силата на гладот, ниту
еден не знаеше, дека по извесно време многумина од нас ќе се
затечат принудени поради едно парченце лебец да се изложат на
ризици да ја загубат не само слободата и саканото секојдневие, но и
сопствениот живот, а други, пак, ќе се фрлат во ледените прегратки
на оние, против кои кренале рака и тоа не поради друго, туку поради
страшниот глад, туку само поради парчето леб.
Претпоставувам, дека тогаш никој од нас не ги беше прочитал
„Записи за бугарските востанија” од Захари Стојанов. Или, пак, она
што е целосно логично да се допушти, доколку некој од нас тогаш ги
беше прелистал или прочитал, тогаш може слободно да се каже, дека
тој ги поминал криво-лево, како роман за разонода,. а не како
епистоларна книга, како учебник по комитлак и како патоказ,
најпосле, низ лавиринтите на движењата на отпорот. Никој од нас
тогаш не знаеше, дека не биле Турците тие што го задушиле
Априлското востание, не силата на башидозукот, туку страшниот студ
и уште пострашниот глад! Кој од нас тогаш знаел, дека Захари
Стојанов, по неговото долго гладување, бил готов да му се предаде
доброволно на секој Турчин што ќе го сретне, на секоја „чалма” и да го
помоли за парче леб, за да го посмири неговиот страшен глад, а потоа
нека биде и заклан и неговата комитска глава да биде однесена било
каде...
Колку и да ми е тешко сега, колку и да не сакам да зборувам
за тоа, сепак, сум принуден уште еднаш да кажам, дека тогаш никој од
нас в и с т и н с к и
не ја познавал страшната сила на гладот,
значењето на едно парченце сув леб и тоа подоцна се покажа како
најфатално за нас, најпогибелното, кое
најмногу им олесни на
џелатите на Антон Југов, тогашниот министер за внатрешни работи на
Бугарија. И доколку некој не се согласува со ова мое тврдење,
доколку некој има поинакви сопствени гледања од моите за овие
прашања, тогаш јас сум подготвен секогаш и насекаде да ислушам и
спротивни мненија; готов сум секогаш да се откажам од тоа што го
изнесов во однос на гладот и неговата сила, потребно е само затоа да
има доволно силни и убедливи аргументи, кои што некој ќе ми ги
презентира.
Во текот на тој ден, некаде после ручек, го гледам Асен
Михајлов, кој што го беше наметнал козинавиот јапанџик како
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пелерина, седнат на една голема карпа и доколку некој го гледаше од
подалеку и со обично око, ќе претпоставеше, дека е тоа некој орел на
карпа, а не комита. Си седеше тој таму, на онаа голема карпа, лесно
потпрен со грбот на друга. карпа, одвреме-навреме го насочуваше
двогледот надолу кон ращирената долина, кон неговото родно место и
кон куќата каде што си - го беше оставил семејството. Тој се
загледуваше подолго време надолу и Господ знае што ли се не си
мислел; какви ли не грижи не го глодале седејќи на оној студен камен.
Тој двогледот го насочуваше и на други страни, а потоа го
симнуваше и ги триеше неговите зацрвенети очи и се загледуваше
ниско пред себе. Без многу да се колебам, му се придружив, независно
од тоа дали во тој момент моето присуство ќе му биде пријатно.или не.
Отидов кај него и јас почнав да гледам надолу и наоколу некогаш со
двоглед, некогаш со обично око и тогаш можев да ја видам
прекрасната слика, чудесната убавина, несекојдневниот пејсаж, затоа
што се гледаше од високо надолу, наблизу и надалеку.
Од тие тамошни карпи прекрасно се гледаше целата планина
Огражден, Беласица, која што го беше завиткала како со бела чалма
нејзиниот највисок дел, се гледаше кривулестата Струма, која на
крајот се губеше, пресечувајчи го планинскиот синцир меѓу Али Ботуш
и неговата сестра Беласица. Гледајќи ја таа чудесна панорама, човек
можеше да се бддалечи, барем времено, од суровата реалност и да
заборави, дека се крие од епичните на него, дека е ставен надвор од
нишаните закони на една деспотска и омразена од луѓето власт,
наметната од туги сили. Макар и за многу малку, за сосема кратко, и
јас исто така го испробав она неповторливо опијанување, и јас исто
така, го искусив тоа неповторливо опијанување, и јас, исто така, за
малку можев да заборавам и да се почувствувам како неразделен дел
од тоа што го гледав и на кое до ненаситност му се восхитував; и јас
тогаш за момент заборавив, дека се кријам дури и од најобичните луѓе,
дека постојано барав скриени катчиња, за да се заштитам од секакви
човечки погледи, без разлика дали тие се добродушни или
злонамерни... И пред таа волшебна глетка, пред таа чудесна панорам
не беше можно да се си посакам да станам неразделен дел од се што
не опкружуваше, од се што се гледаше насекаде на кајшто човек
посакаше да се сврти и да погледне.
О,
Господи боже, колку несовршен и одвратен е нашиот
грешен и криминален човечки свет, колку неуспешно е создаден тој и
кој навистина треба да се обвинува, кој треба да се мрази и да му
бидеме гьубоморни, кого треба да го проколнуваме за нашата
несовршеност, за таа наша потресна одвратност и за нашето несреќно
создавање: дали творецот или самата творба? Дали е виновен
сликарот што сликата му е неуспешна, грозна и одвратна? '
Од пред извесно време наваму бев слушнал, дека односите
меѓу Герасим и Асен се подзаладени, дури студени, ако може така да
се каже. Бев слушнал, дека меѓу нив имало сериозна караница во
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поглед на тоа дали нема да биде подобро времено групата да се
префрли во соседна Грција, во туѓина, или, пак, да си остане во
нашиот крај. И колку што бев подразбрал, Асен категорично се
спротивставил на какво и да е наше заминување во туѓина, додека
Герасим зстапувал спротивно гледиште - настојувал по секоја цена да
се префрлиме во соседна Грција и, со подобра подготовка и во
соодветни услови, да се вратиме назад. Уште нешто повеќе Асен
изјавил, дека може да остане сам и да се крие, но за ништо на светот
нема да појде во туѓина!
Mery другото, се пронесе глас, дека спрема Асен се појавиле и
некакви сомнежи за дволичност и нечесност, а тоа веќе не најавуваше
ништо добро. Проклети (основани или неосновани) сомненија - во
таква ситуација човек не знае кому да му верува, а кому да не му
верува, од кого да се варди, а од кого не.
И можеби тоа беше една од главните причини (ако не и
единствена), која најмногу придонесе за оние заладени односи, кои
дури и не се прикрйваа. Можеби од истата причина Асен обично
стоеше настрана, секогаш сам и никогаш меѓу некоја групичка меѓу
огновите. Природно е што тоа не ја засегнуваше мојата милост, кога ги
одредував моите односи со еекој одделно. Со сите се однесував така
како тие со мене, никого не одбегнував, вклучително и Асен Михајлов,
независно од тоа што на негова адреса се шушкаше за едно или друго.
Доколку некој ме беше предупредил, дека спрема него треба да бидам
резервиран, тогаш сосема природно ќе беше да се сообразувам со
таквото предупредување. Но, бидејќи никој ништо не ми беше рекол по'
тој повод, јас продолжував да се однесувам подеднакво со сите,
нешто што за мене беше сосема нормално.
И додека јас и Асен продолжувавме да ги „топлиме” студените
камења, и да гледаме надолу, кај нас дојде и Герасим, кој исто така
почна да го мести неговиот бинокл и со негова помош го разгледуваше
видливиот дел на целиот крај. Тој најмногу се запираше и ги
набљудуваше оние места од каде што најверојатно можеа да се
очекуваат несаканите изненадувања. А за тоа време двајцата со Асен
си поприкажуваа доста долго и тоа сосема пријателски (мене така ми
се стори), поради што мене ми стана речиси невозможно да допуштам,
дека меѓу овие двајца мажи има нешто непријателско, дека има
ненадминливи разлики за едно или друго решение на одредени
проблеми. Кога го слушав нивниот разговор, за ништо на светот веќе
не можев да ја допуштам можноста, дека тие некогаш се карале, дека
меѓусебно се укорувале или нешто слично.
Се сеќавам, исто така, дека подоцна ни се придружи и Гошката
Сучев, и тој дојде таму, но, како што ми се виде, со многу решителен
чекор нешто, што не можеше да не ме шокира. А и од неговото лице,
од целата негова надворешност многу добро се забележуваше, дека
овој пат тој не доаѓа таму, кај големите карпи, за да го гледа од далеку
неговиот роден крај, да му се восхитува како мене, туку да каже
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нешто многу значајно и токму тоа од кое јас најмногу се плашев поради
него самиот. Дознав, дека тој најпосле решил да се објасни со Герасим,
да му каже директно за неговите намери и за причините што довеле
до тоа решение. И, за жал, треба да си признам, дека не се бев
излажал во моите претпоставки, бидејќи тој го направи точно тоа, што
со денови го измачувало.
Многу добро паметам како Сучев дрско и предизвикувачки му
рече на Герасим, дека веќе не сака да остане во нашата група, туку
дека е цврсто решен да замине кај Јордан Рујчев во Плошката
планина. И, како што можеше да се очекува, без стеснување и
колебање тој директно изјави, дека се чувствува измамен што дошол
во оваа група...
Се растреперив целиот пред помислата, дека ваквата пројава
Герасим може да ја смета за дезертерство, кое се казнува многу
строго. Ме обземаше ужас при помислата, дека со оваа негова пројава
Сучев може да си навлече многу непријатности, дека со тоа тој може
да предизвика нешто непоправливо, за кое што подоцна сите ќе
жалиме. Сакам да си признам, во однос на оние луѓе, кои што искрено
сум ги почитувал, секогаш, во посебни случаи, сум допуштал дека ќе
им се случи најлошото, дека ќе ги снајде најнесаканото. Од тие
причини, тогаш најмногу треперев, дека со Гошката ќе се случи
најлошото. И како што можеше да се очекува, со привидно спокојство
Герасим запраша за причините поради кои дошло како до
разочарувањето, исто така, и до ова невообичаено решение.
Зошто ли, ме прашуваш? Ами затоа што овде се чувствувам
како измамен, како ограбен... Зашто, пред да тргнам со вас, јас си
мислев дека доаѓам кај свои сонародници, кај свои брака - Македонци,
кај луѓе коишто ги прекинале сите врски со Бугарија и со се што е
бугарско! Тогаш си мислев дека тргнувам со мажи што се заколнале
да им служат на светите национални идеали. Си мислев, дека
тргнувам со луѓе, кои немаат ништо друго пред себе освен Македонија,
за чијашто слобода решиле да умрат! Но, жално, многу жално - сум се
излажал, излажан сум во моите надежи... Ова го сфатив, во тоа
конечно се убедив дури пред неколку дена, но доцна! Сепак, се
радувам, искрено се радувам, што го сфатив!"
„Господи - си реков - колку нетактично и дрско лостапи ова
момче, како наивно се оголи и какви ли ќе бидат последиците од сево
ова отсега натаму, тоа одвај некој може да го предвиди”.
Целиот се бев претворил во уво и око. Го следев внимателно
изразот и секоја промена на лицето на Герасим, движењето на рацете,
дури и на прстите и со молскавична брзина се мачев да предвидам
каква ли ќе биде вистинската реакција, што ли навистина ќе си
помисли за оваа дрска пројава и, најнакрај, што ли ќе преземе како
одговор на овој предизвик. Се плашев и тоа основано, дека Герасим ќе
избувне и не ќе може да покаже разбирање за „детинската
своеглавост" на ова момче. Тогаш видов, дека Герасим ги протри
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двете раце една од друга (можеби тоа му била вообичаена навика) и
на мое изненадување и големо блеснување, сосема мирно и
чувствително го погледна момчето, го „измери" од сите страни и бавно,
кротко рече:
И сепак, млад човече, ти треба да ми кажеш нешто
поконкретно, поразбирливо зошто токму сега, зошто денеска, а не
пред или, пак, после некој ден, ти си оцени за најпогодно да ми ја
соопштиш оваа новост? Не може туку-така да ти дојде на памет - и оп излажан сум, ограбен сум!
- Присуството на бившите офицери кај нас! Тие нй носат
несреќа, сфаќате ли или не? За мене тие се нешто повеќе од бившите
врховисти, од оние некогашни офицери - „комити”. Зошто се дојдени
овде, во нашиот крај, а не другаде, а? Зошто не останале во Бугарија и
таму нека си прават комитлак, таму да се борат и бугарски куки да
горат, а не само нашите, како и секогаш, така и сега! Таму е нивното
место, а не овде, не во Македонија! Нека и тие Турко-Татари, нека и
тие Печенези почувствуваат понешто од нашата трагедија, нека и тие
на сопствен грб почувствуваат барем нешто од она што Македонија со
векови на ред го носи на нејзините рамења! Сфатете ме добро: не
можам веќе да ги гледам и поднесувам - ми се повраќа од нив! Или
тие, или јас! - извика најнакрај тоа момче и ја наведна ниско неговата
глава.
Герасим малку се зачуди, со почеша по главата, помина со
раката по истоштеното лице, воздивна и се загледа наоколу. Беше
повеќе од очигледно, дека тој е изненаден. Погледна надолу, не
погледна и нас двајцата, можеби очекуваше дека и ние нешто ќе
кажеме, но откако сфати, дека од нас освен таговно молченье, ништо
друго не може да излезе, тој продолжи да зборува, но пак спокојно и
без покачување на тонот:
- Нели веќе реков, дека овие луѓе не се дојдени овде за да
останат кај нас за подолго време, да прават комитлак и што ли уште
не. Нивното престојување овде е времено, само за неколку дена,
можеби за една или две недели, во зависност од тоа како ќе се
организира нивното префрлување преку границата. Тие не молат да
им помогнеме, имаат потреба од канал, за да заминат во странство.
Имаат потреба од некој кој ќе ги преведе преку границата и се
надеваат, дека во тој однос ќе можат да сметаат на помош и содејство
од нас. А во замена, пак, на тоа тие се согласуваат, откако заминат во
странство, да ни направат и некоја услуга, нешто од кое и ние имаме
потреба. Затоа не е чесно да им се припишуваат какви и да било
врховистички побуди и намери...
- Што се однесува, пак, до нашите врски со Бугарија, треба да
не се заборава, дека» за големо сожалување, нашиот крај е во
нејзините граници, за што за несреќа, сепак, треба да се води некаква
сметка и да се има секогаш предвид. Тоа засега никој од нас не треба
да го заборава, зашто денес Македонија не е веќе таа целина, како
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што била пред 1912-1913-та година. За наша несреќа денес таа е
распарчена на три дела, преку телото й минуваат три граници и
крвавењето й е посилно отколку кога и да е порано... Впрочем, за тоа
прашање ќе се зборува, ќе се дискутира, зашто таква е мојата цел,
зашто судбината на Македонија е и моја судбина. Но, тоа ќе биде
подоцна, по извесно време, доколку се стабилизираме, се разбира. До
тоа ќе дојде, кога добро се зацврстиме, кога застанеме цврсто на нозе,
а не сега. Не може така наеднаш да ја пресечеме артеријата по која
тече...
- Отров и гнилеж, како што некогаш кажал војводата
Гуштанов! - извика со сета сила Сучев и очите му светнаа од страшна
лутина.
Сакам да си признам, дека тогаш и јас не останав задоволен
од она што го рече Герасим, ни како не ми се допаднаа неговите
аргументи, зашто не одговараа на моите желби и мечти, но за разлика
од Сучев не кажав ни збор ниту на едното, ниту на другото. За сето
време молчев како пењушка во шумата, без да ја отворам устата. Што
се однесува, пак, до Сучев, тој остана непколебан во решеноста да не
напушти и без промена во односот спрема двајцата софијанци. Како
што веќе реков, мене не ми се допадна мислењето на Герасим за
нашиот „привремен” однос и врски со Бугарија, но уште повеќе не ми се
допадна тоа за „артеријата”, за која тој така нагласено инсистираше,
дека е од животна важност за нас. Зашто колку и неук да бев во тоа
време, колку и слеп да бев тогаш во поглед на далечното и
поблиското минато на Македонија и нејзините врски со Бугарија,
сепак, знаев, дека во некои односи тие се покажале погубни за
нашето ослободително дело.
Сметав, дека нашите нови врски за кои што Герасим рече,
дека не е в ред така одеднаш да се прекинуваат, не се ништо друго,
туку повторување на старите грешки и на старите заблуди. А што се
однесува до одлагањето на дискусијата „за поблагопријатни времиња",
одлагањето на ова толку животно важно прашање за нас - нашите
односи со Бугарија и со другите наши соседни земји, тоа воопшто не ми
се допаѓаше. Но, како што веќе спомнав, тогаш во врека со тоа
прашање јас пројавив целосно молчење. Можеби, за разлика од Сучев,
тогаш мене ми недостигала храброст, за да излезам и отворено да го
изнесам своето мислење спрема овие неодложни прашања...
А згора на тоа, се уште ги паметев писмата некогаш разменети
меѓу војводата Гуштанов и Гоце Делчев приближно пак по овие
прашања, коишто јас ги најдов во „Записите по историја на древна и
современа Македонија*, Се сеќавав за оние писма, во кои, ис?о така,
се споменуваше за „артерии и за нераскинливи врски” меѓу Бугарија и
ВМРО тогаш, во периодот на тие веќе оддалечени времиња. И?каква
чудна прилика, какво поразително повторување се добиваше' на тоа
некогашно криминално невоочување, на тие стари и со ништо
неоправдани заблуди со тие на Герасим во поглед на ползата и
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добивките, кои можат да се извлечат од Бугарија за Македонија и за
нејзиното ослободително дело.
И можеби грешам, можеби и не ја знам самата вистина, но ми
се чини дека досега сите наши побудни и истакнати сонародници не
биле категорични, кога требало отворено да се застане на дадена
позиција, отворено да се каже, но и аргументирано, какви, всушност,
се чувствувале: Македонци или Бугари, Македонци или Срби,
Македонци или Грци. Ми се чини, дека кај нив секогаш во тој однос
имало некакво колебање и двојственост, ако може така да каже,
некаков стремеж да се одбегне каква и да е категоричност, кога се
поставувало прашањето за точната определба. Кој знае, можеби и тоа
е некаква „политика" или, пак, „тактика”, можеби и тоа си има некакви
оправдувања, но во секој случај е без каква и да е поконкретна полза
за нашата кауза.
- „За таквите како тебе о б и ч н и
луѓе е многу лесно да
кажат, дека се Македонци, без многу да му ја мислат, ама за мене и за
таквите како мене е навистина доста тешко да бидат категорични,
кога станува збор за слични проблеми, бидејќи треба научно да се
докажува, аргументирано да се убедува за една или за друга
вистинитост и.т.н., и т.н. - ми рече еднаш еден наш „необичен”
сонародник, кога побарав од него да се и каже отворено по ова
прашање.

12-13 март. Месност „Нивиче” , (во датите не сум никако
сигурен).
Не знам како и зошто, но во последно време забележував
некаква нервоза, некакво необјасниво за мене неспокојство меѓу
нашите поодгворони луѓе, за која причините јас не ги знаев и не можев
да ги откријам, а и гордоста не ми дозволуваше да запрашам некого.
Можеше сево ова да му се припише на фактот, дека во последно
време многу засилено се зборуваше за претстојна подолготрајна
блокада на цела Пиринска Македонија, а можеби сето тоа се должело
токму на.таа причина, но јас не знаев речиси ништо поконкретно,
тогаш не бев во состојба да проникнам подлабоко во мислите и во
душата на оние луѓе, со кои бев тргнал по патот на неизвесноста.
Доколку, пак, тоа била главната причина за оваа нервоза,
тогаш чудно ми изгледаше однесуеањето на Герасим и на неговите
најблиски луѓе, чудна беше и нивната реакција, секоја нивна подбивна
насмевка, со која тие ги пресретнуваа зачестените во последно време
писмени и усмени предупредувања за претстојната блокада и за тоа
што неминовно ќе се случеше со нас. Наместо да се почне со
посериозна подготовка спроти секое изненадување, оние од нас кои
требаше да мислат за тоа, покажува видлива незаинтересираност,
дури и криминална безгрижност, ако може така да се рече! Се
дејствуваше така, чиниш како да бевме стопроцентно заштитени, како
да бевме непобедлива сила, која е во состојба само со еден удар да
отфрли каква и да е опасност, или застрашување... .

116

Македонија мојата потпора
И во таа месност за прв пат беше спроведено учење - стрелба
со боеви куршуми, при што мојата милост постигна завидни резултати
ео моите добри погодоци во целта! Тогаш за прв пат го испробав
вистински мојот „маузер” со боеви куршуми, за прв пат го испробав
„парабелумот” - тоа беше моето оружје. И покрај тоа што изгледа
нескромно од моја страна, сепак ќе си дозволам да го одбележам и
тоа, дека тогаш, во тие мигови покажував нешто повеќе од обична
човечка гордост од тоа, дека и јас можам не само да стрелам со мојата
пушка и со пиштолот, но, исто така, и да погаѓам со голема точност, да
ги надминувам според бројот на поените за одлични погаѓања дури и
самите „асови”, оние, кои што си вообразуваа, дека во тој однос тие се
ненадминливи!
Не можам да не го одбележам и тоа, дека искрено му
завидував на Асен Михајлов, во чиишто раце се беа нашле сосема нов
германски карабин и нов пиштол од типот „валтер”. До ова оружје тој
беше дошол пред неколку дена за време на една акција, кога во една
крчма беа изненадиле еден милиционер, придружуван од еден
државен собирач на даноци. А од даночникот, во чијашто чанта имало
600-700 илјади лева, не беа зеле ниту една стотинка! Се беа
задоволиле само со оружјето на милиционерот, а до парите на
даночникот не беа ни допреле, бидејќи се исплашиле, дека може да
бидат наречени „бандити”.
И така, до ручек поминавме со учење да пукаме и со трчање по
дебелиот снег низ тие места обраснати со густа борова шума.
Попладне отидовме во една земјанка, правена претходната година, а
која беше во близина на местата каде што го спроведувавме боевото
учење. Пред тоа не бев бил таму, но веќе знаев, дека таква земјанка
некаде имало, во која се оставени скромни резерви на храна, наменета
за посебни ситуации. И кога за прв пат ја видов таа земјанка и ѕирнав
внатре, отворено речено, бев целосно збунет од градбата и успешната
замаскираност на тоа необично засолниште. Признавам, дека таа
земјанка - скривница беше вистинска инженерска градба, генијално
изградена и замаскирана, но за големо жалење, кога таа нй затреба Во
критичниот момент, тогаш таа не ни послужи за ништо. Не ни послужи,
не поради тоа што не соодветствуваше на намената за која што беше
изградена,
туку само поради нашата криминална леснотија, поради
она наше безумие, до кое што дојде тој ден таму. Можеби и ќе
погрешам, целосно допустливо е и тоа, но ќе си дозволам да кажам,
дека Герасим тогаш ја направи најголемата грешка откако беше
станал нелегален, па можеби и во целиот негов живот.
Со безумна, со крајно недопустлива леснотија, тој тогаш
дозволи да се посегне на оние скромни резерви од храна, се да се
„ликвидира” без било какво оправдување. И зошто, тоа тешко некој би
можел да го објасни, или протолкува дури и сега. Се што беа успеале
да присоберат во тект на летото и есента како строго наменска
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резерва, се се растури само за еден ден и тоа без било каква логично
објаснива причина, без тоа да го наложуваа околностите.
И колку катастрофално се покажа тоа тогашно наше безумие
само по не колку дена, како жестоко не казни таа наша необмислена
постапка, поради што сите прескапо плативме кога дојде времето за
тоа. Се разбира, дека со тоа сосема не сакам да тврдам или да
докажувам, дека доколку тие тогашни наши резерви од храна не беа
така неразумно потрошени во текот на тој ден, тогаш нашата судбина
ќе била поинаква,. поподнослива, поблагонаклона спрема нас. Но,
сепак, ќе си допуштам.да кажам, дека при толку тешка ситуација, во
која ние се најдовме само неколку дена подоцна, во тие крајно
критични моменти една грст гравче, или, пак, еден суров компир не се
сосема без значење за човек, кој се нашол во тешка положба; во
таква ситуација дури и една грст пченка може да биде како цело
складиште со жито за човек кој нема ништо за јадење во неговиот
празен ранец! Грешката беше направена и тоа како да беше намерно,
а на крајот останаа само трагичните последици, за да послужат како
добра и поучна лекција по предвидливост, макар и многу доцна-. 14 до
некое време, кога се беше свршено, не еднаш си велев: „Ех, камо да
беше само таа тогашна грешка и се друго да беше в ред, како што
требаше да биде...”

Четиринаесетти март. Месност „Елов чукар” .
За наша радост и среќа времето продолжуваше да е стабилно
и прилично топло за сезоната, а згора на тоа и никакви изгледи за
скорешно влошување. Снег имаше само по високите места и по
осоите, а тоа многу нй помагаше за време на ноќните маршеви од едно
место на друго за прикривање на трагите. По извесно време трагањата
по нас, за кои постојано бевме известувани, беа станале позасилени.
Поинаку и не можеше да биде, зашто ние од ден на ден станувавме се
поценет дивеч за ловците од специјална категорија. Ама, за дедо
Илија Чопев, нашиот најдобар и верен јатак, тоа правило не важеше тој секогаш знаеше каде сме, секогаш можеше да не открива. И
Герасим не еднаш велеше, дека најтешко може да се скрие од Чопев,
најтешко можел да го залаже и да го насочи по лажни траги, како што
тоа често пати го прават дивите зајци.
Доколку, пак, некогаш дедо Илија посакаше да не предаде, да
го посочи местото каде што точно се наоѓаме, тоа можеше да го
направи секогаш и тоа без било што да ризикува. Но, во верноста на
Чопев, во неговата оданост никој и никогаш не можеше да се
посомнева и од таа причина секој од нас му веруваше повеќе отколку
на себе си. И за голема пофалба на тој тогашен старец, за чест на
неговата чиста совест, тој остана докрај верен на неговиот долг,
остана верен на себе си и на делото! Остана верен до неговиот
последен здив, до виснувањето на бесилката...
Како што веќе реков, во текот на тој ден бевме во бивак во
месноста „Елов чукар" на Оштавската планина и си мислевме дека
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тешко некој може и да си помисли дека се наоѓаме по тие места.
Меѓутоа, дедо Илија и таму не пронајде, и таму нй докажа дека од
неговиот поглед и трагање никогаш нема да се скриеме, од него
трагите не ќе успееме да ги прикриеме! Но, неговото тогашно доаѓање,
за разлика од претходните, не беше радосно. Тој дојде многу
вознемирен и неспокоен, при што ни донесе две писма со многу голема
важност.
Едното писмо, колку што можам да се присетам, беше од некој
внатрешен информатор, познат само на Герасим, но не и на другите. И
доколку се судеше според информациите што тој ги соопштуваше,
можеше да се претпостави, дека истиот е длабоко конспиративен
човек со добри врски во средините на управувачите, којшто има
слободен пристап до се што ја засегаше нашата дејност во тоа време;
човек кој знаел за сите решенија преземани тогаш од властите за
нашето претстојно уништување.
Тој човек - информатор, директно соопштуваше дека
блокадата ќе започне најверојатно по два-три дена и ќе биде многу
опстојна и строга. Имало и категорична наредба од Министерството за
вбатрешни работи, со која се наредувало: додека не се уништи и
последниот „бандит”, блокадата да не се повлекува и милицијата
назад да не се враќа! Истиот информатор истовремено соопштуваше,
дека се забележувало невообичаено придвижување на униформирани
и цивилни милиционери кон нашиот крај.и за некои други подготовки,
како, на пример, делење на оружје на членовите на Партијата, на
некои работници од ж.п. секциите - се неспорни докази дека се
подготвува нешто сериозно, дека во најскоро време може да се
очекуваат широки дејства.
Се сеќавам, дека во тие писма се даваа препораки за
лреземање на неодложни мерки против секакви изненадувања и во
никој случај да не се потценува силата и решителноста на
комунистичката власт. Дури се заговараше (доколку веќе не е
предоцна) како најразумна алтернатива да се префрлиме зад
границата, бидејќи блокадата ќе била бескомпромисна и веројатноста
да се извлечеме сосема незначителна. Тоа беше навистина многу
сериозно и навремено предупредување, сигнал за тревога, но попусто!
- Герасим го прими со подбивна насмевка и не му обрна никакво
внимание. За големо жалење, тогаш тој пренебрегна се што требаше
да се преземе; се потсмеа на се поради неговата неразумна и со ништо
неоправдана самоувереност!
„Побрзајте, доколку не сакате да ве снајде судбината на
вашите колеги од групата на Јордан Рујчев”! - така приближно
завршуваше тоа писмо.
Второто писмо, пак, беше од началникот на окружната управа
на МВР од градот Горна Џумаја, со кое Герасим се предупредуваше за
последен пат, дека доколку не се предаде веднаш со неговите луѓе,
власта ќе била бескрупулозна! А тоа значеше: предајте се ако сакате
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смртта да ви биде полесна, инаку ќе ве обесиме со главата надолу, а
со нозете нагоре...
И сепак, треба да се каже, дека тоа предупредување не
требаше да се потценува директно, бидејќи тоа заслужуваше барем
мало внимание, зашто најавуваше и тоа недвосмислено, дека
положбата ќе ни се усложни, дека ни претстојат сериозни искушенија,
за што треба да се помисли додека се уште не станало предоцна. Се
ни најавуваше дека власта нема веќе да не толерира, дека треба да се
испревари развојот на настаните и по секоја цена да ги предвидиме
сите потфати на власта. Или, со еден збор - се не предупредуваше се
нинајавуваше категорично, дека треба да се дејствува неодложно да
се направи се што е возможно, за да го одбегнеме најлошото,
погубното. Да, тоа беше така, но имаше ли некој, кој сериозно ќе
помисли за тоа, имаше ли некој, кој ќе се вслуша во многубројните
сигнали за тревога?
Целиот тој ден нйпомина само со писма, зашто по дедо Илија
Чопев, кај нас дојде другиот „доверлив” човек на Герасим, Ангел (Ачо)
Бенѓузов, кој, исто така, нй донесе писмо, но за разлика од другите
две, тоа беше напишано доста неписмено, чијшто автор досега не
успеав да го откријам. Во ова писмо, за разлика од претходните, нй се
соопштуваше, дека во нашето село, во Градешница, власта довлекла
некакво. оружје, со кое ги вооружувала сите понадежни членови на
Комунистичката партија. Се прелорачуваше да одиме колку што е
можно побрзо, за да. го земеме споменатото оружје, бидејќи не се
знаело колку време тоа ќе биде оставено во рацете на партијците.
Последното писмо, и покрај тоа што беше напишано неписмено
и со подбивна содржина и препораки кон нас, за жал, лошо влијаеше
на мнозинството од .нас и стана фатално. Ова писмо поразно влијаеше
и врз мене, зашто, освен за оружјето, во него се соопштуваше, дека
еден од моите брака бил задржан поради мене во селото Горна
Белица, , од каде што успеал да избега од затворот, но каква е
неговата натамошна судбина, не се знаело. Никој не знаел дали е тој
жив или," пак, погоден од некој куршум, некаде може и да умрел. Без
било какво одобрување бев готов да појдам во моето село и на
најсвиреп начин да ги казнам сите оние, кои што се замешани во
апсењето и во измачувањето на брат ми.
Тогаш ми изгледаше невозможно да се помирам со помислата
моите браќа и блиски да страдаат заради мене, a јас да седам со
скрстени раце по сртот на Оштавската планина и да се насладувам на
природните убавини... И каква глупост, каква наивност од моја страна
(но, не само од моја) да си вообразувам, дека така лесно се казнуваат
современите црвени феудалци, како што мојата милост си
замислуваше: само со една пушка се одеднаш ќе биде казнето и
ликвидирано! Но, наивноста не беше тогаш само моја слабост, оваа
болест ги беше заразила и другите, па дури и самиот Герасим, кој
можеше до извесна степен да й попречи на онаа наша детска
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наивност, Сите паднавме во стапицата на таа жестока заблуда и тоа
не толку поради апсењето на моите браќа или поради некои други,
туку напросто поради споменатото оружје (без да знаеме за какво
оружје се работи), кое доколку се најдеше во нашите раце, само
времено ќе го решеше тој тогаш многу остар проблем.
Но, токму тогаш, според мене, Герасим ја направи следната
фатална грешка, следниот неправилен чекор: уште приквечер беше
одбрана група од дванаесет-тринаесет луѓе, меѓу кои и јас, за да
отидеме во селото Горна Градешница и да го одземеме од партијците
веќе раздаденото оружје. Без многу да се размислува, без да се
допушти, дека во целата оваа работа може да има и предавство,
нешто како стапица, во која сами можеме да се фатиме; без да се
претпоставува за каква и да е намерно скроена игра, за да се
разделиме на две и повеќе групи и да бидеме оддалечени на големо
растојание едни од други, решението беше набрзина донесено и ние
тргнавме,; пред уште да се стемни.
Овде нема да ја опишувам мојата неизмерна радост и
задоволство од така стекнатите околности, нема да го опишувам и
сето она што имагинацијата тогаш ми го сликаше пред мене, дека ќе се
случи веднаш по нашето пристигнување во селото, кога ги фатиме
виновниците за овој наш ноќен поход. Никако не е тешко да се
проникне во мислата на еден млад човек, на чиешто рамо виси
германски „маузер”, а на ременот, пак, - бомби и пиштол! Тоа беше
сета моја воена опрема, но јас во неа многу верував, со оружјето се
чувствував неизмерно силен, а уште повеќе кога на.тоа ќе ја додадев
и нашата група, која според моите тогашни претстави, беше
„неуништлива" сила!
И ми се чини, дека повечката наивност и слепа вера во
доброто никогаш не треба да се вбројуваат во пороците, во
негативните црти, туку спротивно - тие секогаш треба да се сметаат
како вистински човечки добродетели, како едни од најосновните
карактерни црти на човекот.
Така, по нашето конечно „комплетирање”, после сите
договараньа и допрашувања, ние тргнавме со непоколеблива вера,
дека се ќе се заврши среќно. Тргнавме и никому на ум не му паднало,
дека со некој од останатите наши другари се разделуваме засекогаш,
дека веќе никогаш нема да се видиме, а со други пак ќе се сретнеме,
но не на одреденото за тоа место, не како слободии во планината,
туку врзани и во смрдливите ќелии на МВР во градот Свети Врач, и
тоа не по дол го време!
Бидејќи патот на некои од нас нйсе виде многу долг, тогаш
беше решено да се стигне само до месноста „Сувата чешма”, таму да
се помине денот, а дури во текот на другата вечер да се отиде и да се
заврши задачата што нй беше дадена. Требаше да се стаса до еден
овчарник во споменатата месност, чијшто сопственик бил проверен
човек и не постоело веројатност преку денот да не предаде. И во тој
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овчарник требаше да го поминеме остатокот од долгата зимска ноќ и
следниот ден, па се до вечерта. И само по себе се подразбира, дека со
нашиот престој таму, во оној овчарник, ние се изложуваме на сигурна
опасност уште тогаш, ризикувавме да бидеме откриени уште во текот
на денот и така неславно да завршиме со нашиот поход.
Нашето патување, како што е вообичаено ноќе, се покажа
многу тешко поради густиот мрак и извонредно лошиот терен, тешко
проодните места, преку кои како по задолжение требаше да
поминуваме. А наредбата во тој поглед беше повеќе од категорична:
да се избегнуваат секакво патишта, секакви сомнителни места, каде
што некој дури сосема случајно би можел да не види и на тој начин да
се спречи извршувањето на задачата што ни беше поставена.
Следствено, требаше да се вардиме од секое човечко око, како од
чума, доколку сакаме да стасаме незабележани.
И, соодветно на веќе споменатиот распоред, патувањето нй
стана како обично, без пат, а директно преку ридови и ендеци, преку
места со испреплетени калинови гранки и друг севозможен густеж
преку стрмни места, само и само да се запазат поставените строги
цели и да се избегнат можностите од евентуално лредавство; Што се
однесува, пак, до нашите паѓања за време на походот, до
слизнувањата и постојаните офкања, кога поминувавме низ разниот
густеж, тоа беше сосема вообичаено нешто, на него бевме навикнати и
од таа причина, на такви ситници никој не обраќаше внимание. А кога
стигнавме до мостот на Влашка река, недалеку од селото Влахи,
тогаш од неволја за малу требаше да се отстапи од строгото правило,
онаа наредба, за да не газиме преку ледено-студената вода, туку да
поминеме преку дрвениот мост, и покрај тоа што се изложувавме на
голем ризик и опасност.
А никако не беше исклучена ниту можноста на мостот или
наблизу до него да имаше поставено заседи, кои ќе не пречекаат со
град од куршуми и уште таму да не парчосаат. Но, и покрај повеќе од
видливата опасност од нешто слично, и покрај можноста да бидеме
изненадени уште таму, се беше надминато и сите се согласивме да
поминеме по дрвениот мост, наместо да ја газиме студената река...
Треба да се каже, дека така постапуваат само оние кои на се гледаат
од комичната страна, само оние, против кои не е стрелано ноќум по
темница, кога се гледа и слуша само стрелбата и свирканьето на
куршумите, а не и стрелците што се наоѓаат во заседите! И бидејќи
времето на нашето загинување не беше дошло и не беше удрил се
уште нашиот последен час, затоа и нашето поминуванье по тој дрвен
мост се заврши среќно, без било какви неочекувани изненадувања. Се
помина како подмачкано, како што се вели во такви случаи, и тоа
уште повеќе нб окуражи.
А понатаму, наместо веднаш да свртиме од патот, како што
беше најнормално да се направи, откако ризикувавме и поминавме по
дрвениот мост, ние си продолживме по патот како свадбари, без дури
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и само за миг да помислиме за тоа што понатаму може да нб
пресретне, да ни се испречи на патот. Ах, каква дрскост, каква
недопустлива самоувереност, какво идиотско необраќање внимание
на основните потреби во слични ситуации - но кој мислеше тогаш на
тоа!
Најнапред, на извесно растојание од групата врвеше патролата
од двајца, нешто како „авангарда”, разузнувачи, кои требаше да
послужат како мета во случај да наидеме на заседа или, пак, доколку
забележат нешто сомнително, веднаш да сигнализираат. И не одевме
многу долго по оно) црн колски пат, можеби околу километар (ноќум
тешко се одредува),! кога двојката што се движеше напред даде
сигнал за неодложно свртување настрана од патот. И откако свртивме
од патот, секој залегна каде што можеше во темницата и чекавме
сигнал за поаѓање. А наредбата беше дополнета и со ова: доколку по
патот дојде до тоа некој да не види, веднаш да се враќаме назад и
никако да не продолжуваме понатаму!
И прилепени до студената земја, или, пак, зад некој камен во
темницата, со притаен здив причекавме да помине опасноста и да
тргнеме колку што се може побрзо. И за среќа, не се случи многу да
чекаме, зашто наскоро слушнавме човечки говор и однапред ни доаѓаа
некакви луѓе и брзо се приближуваа кон нас. Доколку немаше
категорична наредба за време на такви походи да се избегнуваат
секакви средби, дури и со наши луѓе, доколку не беше таа наредба,
тогаш ќе беше полесно, мирно можевме да разбереме кои се овие
ноќни патници, а, исто така ќе бевме многу задоволни и од патот по кој
што бевме кинисале да одиме...
Јас бев толку блиску до црниот колски пат, речиси до самиот
канал покрај него и можев само со едно протегање на раката да го
фатам за ногата едниот од тие двајца патници среде ноќта, кои
поминаа без да се посомневаат во нешто. - Господи, што значи да
одиш ноќум, по темница и потамина! Но, тогаш, во тој мрак, кој од нас
можел да претпостави, дека тие двајца ноќни патници биле две
навистина големи „риби” од тиранскиот апарат на власта, кој тогаш
можел да претпостави, дека едниот од нив е началникот на
Окружната државна безбедност, прочуениот по неговата жестокост
Георги Давидов - „Гроф от” , а вториот, исто така, крупна „ѕверка” во
МВР во градот Горна Џумаја?
Кој од нас тогаш би можел да претпостави, дека токму таму ќе
ги сретнеме овие џелати, толку одговорни луѓе, кои што, доколку ги
заробевме, ќе ни направеа непроценлива услуга, тие ќе ни дадеа
најточни информации за се што нйсе подготвувало во претстојните
денови. Тие ќе нй помогнеа толку многу, колку што тоа ни Севишниот
не би можел да го стори.
Но, за жал, тоа за нас се вели дека е лоша среќа, а, пак, за
оние двајца големци и семокнй ѓлавосечачи - повеќе од добра среќа.
Не ни појде од рака тогаш, а ни потоа. Се чини, дека судбината нй го
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беше свртела грбот, како што се вели, нй се беше озабила, па можеби
од таа причина (камо да бев фаталист!) ништо веќе не беше во
состојба да нй помогне, ништо веќе не можеше да се очекува, освен
целосно предавство... Не сум фаталист, не верувам во некаква
судбнинска предодреденост и сепак, принуден сум да си признам,
дека не можам се да иго припишам на слепата случајност, само на
стекот на околностите. Подеднакво тешко ми е да го примам така
директно и едното, и другото - и богот и ѓаволот.
И така патот нй продолжи и понатаму, без да знаеме, дека сме
испуштиле толку важни птици, такви зли предвесници, по кои одела и
страшната бура, нашата несреќа, која не задоцни да не порази и да не
смачка. Продолживме да одиме натаму и некаде доцна во ноќта
стасавме до оној овчарник, каде, како и насекаде другаде, првите
наши пресретнувачи пак беа немирните кучиња, тие верни чувари на
стадото кои што не поздравија со долго лаење и со вообичаеното
кучешко р'жење.
15-ти март - „Сувата чешма”
И таму не нй тргна, и таму како и на секое друго место во
последните денови, судбината одново нйсе озаби - тогаш природата
тргна против нас, чиниш како несреќата директно да врвеше по
нашите петици, и тоа токму тогаш кога бевме во најнеповолна
положба. На зазорување - неочекувано изненадување - заврна
мартовски снег и тоа толку силен, што за релативно малку време,
додека убаво се раздени, насекаде ја покри земјата. Стана
невозможно нашето движење кон нашето село, и како заробени од
мартовкиот снег - таму, на тоа место, требаше да останеме на
неодредено време, и покрај тоа што беше многу опасно да поминеме и
еден ден во овчарникот, без да се сместиме на некое друго место.
Проклет снег! Станавме негови заробеници, а до кога, тоа не се
знаеше!
Но, тоа влошување на времето не предизвика паника меѓу нас,
бидејќи многу добро се знаеше, дека таму, толку ниско, речиСи во
полето, снегот не се задржуваше на подолго време - наутро падне,
пак, навечер се стопи. Но, за жал, тоа тогаш не се случи така, поточно,
како што нам нйодговараше и како што посакувавме да биде. И во
природата има нарушување на традициите, промени што тешко се
прогнозираат. Се добиваше впечаток дека се се беше веќе откажало
од нас, ништо не сакаше да се сообразува со нашата положба и
желби. Како веќе се да ни свртуваше грб и нам не нйостануваше
ништо друго, ништо повеќе, освен само да сметаме на случајности,
или, пак, на смилување на злата ни судбина кон нас.
Остануваше убедувањето, дека се тргнало против нас, за да нй
пречи, да не поставува на тешки и неочекувани искушенија. Додека во
јануари и во февруари ние му се радувавме на релативно убавото
време, на сончевите денови и наивно си мислевме, дека и самата
природа е на наша страна, дека и таа сака да нйпомага и т.н., а кон
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средината на март се случи токму спротивното. Се случи така, што
секој од нас мораше со жалење да си признае, дека ние веќе не сме
фаворити на мајката природа и на времето, дека во последно време се
се сврте против нас, се ни свртува грб...! А како што веќе реков,
поради неочекуваниот мартовски снег и поради влошувањето на
времето, нйсе наметна времено да се откажеме од цврстата наша
намера да го посетиме селото Горна Градешница. Наместо тоа, беше
решено да останеме во оној овчарник дотогаш, додека баба Марта не
посака да нй се насмевне. Се наложи да останеме таму со надеж, дека
судбината ќе стане поблаго расположена спрема нас, дека ќе нй се
насмевне.
И околу ручек дојдоа децата на нашиот „стопан", сопственикот
на овчарникот, каде што се бевме прибрале; ако не се лажам веќе,
беа две момчиња и едно прилично големко девојче, кои беа
изненадени што не гледаат таму. Колку што можам да се сетам,
момчињата беа речиси дечурлија, девојчето, признавам, беше веќе
пооформена девојка. И во тие тамошни услови беше апсолутно
невозможно да се криеме од дојдените деца. Тие не изненадија, и
покрај тоа што стопанот на овчарникот претходно не беше уверил,
дека во текот на тој ден не очекува никаква посета од неговото
семејство.
Доаѓање+о на трите деца, неочекуваниот бел гостин - снежната
покривка, се заедно уште повеќе ја усложни нашата положба. Се
наоѓавме во нешто како стапица, од каде тешко можеше да се излезе.
Тоа ја наложи потребата да го замолиме „стопанот” да ги задржи
неговите деца подолго време, инаку тоа требаше да го направиме ние,
за да не ризикуваме и да не се изложуваме на неочекувани
искушенија.
И децата насекаде и во секакви околности си остануваат деца.
Нашите нови „стопанчиња” го искажаа нивното детско гьубопитство и
интерес спрема нас лично и најмногу кон нашите „украси”, кон сето
тоа, што за нивната возраст е недозволено и недостапно. Посебно
љубопитни спрема нас се покажаа момчињата, кои настојчиво
посаќуваа да им ја дадам мојата пушка, за да ја „почкрапале” и да и се
порадувале на раат. Тие, исто така, побараа да „потумбале” некои од
оние „грненца” (така тие ги наречуваа нашите јајцевидни бомбички
закачени на нашите ремени).
Само по себе може да се подразбере, дека тие деца од
почетокот покажуваа вообичаено стеснување и детско срамување, но
потоа се опуштија така слободно и природно, чиниш како да не се
познававме само неколку часови, туку дека сме стари пријатели. Што
се однесува, пак, до убавото девојченце, за разлика од момчињата,
тоа, како и секое друго на негово место, пројави срамежливост до
крајот на нашиот престој во овчарникот. И сепак ќе кажам, дека и тоа
по извесно време се поотпушти малкунѕа, бидејќи, ако од почетокот
не се осмелуваше ни да не погледне, или пак тоа го правеше
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крадеш кум, ставајќи си ги рацете пред очите, но со малку оддалечени
едни од други прсти, низ кои ќе гледа, потоа почна и да разменува по
некој збор со нас. Забележав (или најверојатно така ми се сакало!),
дека тоа многу често ги упатуваше погледите кон мене и поради тоа не
само што донекаде сепритеснував, но тоа ме тераше да мислам, дека
јас најмногу попаѓам во нејзиното гледно поле.
Веројатно тоа не било токму така, кој знае, можеби да се
должело само на мојата желба да биде така - не знам дали можам да
кажам со апсолутна сигурност и целосна основа! По извесно време, ми
текна да излезам од колибата и да отидам под стреата, каде што си ја
дадов пушката на децата, за да й се порадуваат до наситка, како што
тие рекоа. Колку среќни и радосни беа тие, тогаш, кога го држеа тоа
студено железо, како нежно и внимателно ја милуваа, чиниш како да
не беше обична пушка, туку нешто многу нежно и скапоцено! Милите
дечиња, јас целосно ги сфаќав, затоа што некогаш и јас ги боготворев
таквите железа, а не така одамна дури со стравопочитување се
однесував и кон еден целосно безвреден стар пиштол, кој не чинеше
ни пет пари!
И за моја вистинска радост (тоа не треба да го кријам) по
извесно време кон „дружината” нйсе приклучи и девојчето, убавото
сушстество, кое се уште се држеше срамежливо. Тоа се срамуваше и
не се осмелуваше да ме погледне отворено, да ме види што птица сум.
Какоо, - извика едно дечињата - ела да видиш како ке пукна с
таа пушка! Ела, ела да видиш!
Можеби тоа девојче тоа и да го очекуваше; да биде покането,
зашто многу, многу потоа не се колебаше. Тоа веднаш дојде кај нас,
преправајќи се исплашено од неочекувано насочената кон на пушка.
- Немој, немој се мериш с пушката ка човек! - извика девојчето
на нејзиното братче.
- Немој да се плашиш - побрзав веднаш авторитетно да ја
смирам. - Во неа нема куршуми. Во спротивно немаше да им ја дадам
својата пушка на овие деца да си играат со неа како со етап...
- Може и да е така, но тате кажува дека и празна пушка
некогаш може да пукне!
Потоа девојчето ме погледна директно со всредоточен поглед,
којшто јас не можев да го издржам. А, потоа, дури се осмели и да ме
праша колку години имам и од кога сум станал „таков". A јас, колку и
непријатно да се бев почувствувал, колку и притеснето да се покажав
од неочекуваната промена, најнакрај одвај разбирливо го кажав и тоа,
дека веќе сум на почетокот од дваесеттата година и дека сум
„остарел”...
- Само две и половина години си постар од мене... а си толку...
- Глупав, нели? - побрзав да го дополнам.
- Не, тоа не сакав да го речам - реагираше остро ова девојче.
Што ти требало воопшто да тргнеш со тие... луѓе.
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Не гледам ништо срамно, ништо невообичаено во тоа, ако си
признам, дека тогаш кога си претставував дека сум многу „силен”,
дека туку така човек не може да ме збуни, а таму се случи токму
спротивното - тоа девојче ме натера да поцрвенеам, ме натера да се
почувствувам како дете застанато пред возрасна жена, пред мајка ми,
која ме укорува зошто така лекомислено сум тргнал со „тие луѓе", без
во тој момент да можам да најдам соодветен збор, со кој ќе се
заштитам. Целата моја храбост наеднаш се урна пред очите на тоа
сосема обично селско девојче! Требаше во дното на земјата да
пропаднам од срам, бидејќи така лесно сум онемел, бидејќи не кажав
ништо соодветно и убедливо, за да се издигнам барем малкунѕа пред
тие момински и речиси детски очи, чијашто боја не можев ниту да ја
видам, ниту да ја запаметам. Не требаше и да го осудувам, ниту, пак,
да го укорувам, зашто тоа беше на таква возраст, што не можеше
ништо да сфати за моите младешки пориви, кои што ме беа турнале
така силно кај „тие луѓе”; тоа беше уште дете и со него требаше да се
зборува детински, на разбирлив јазик, но јас и тоа не можев да го
направам.
Можеби, пак, било само моја желба и тоа што ми се стори,
дека го гледам во очите на тоа девојче тогаш: забележувам нешто
како сожалување и сосотрадание спрема мене, нешто многу нежно, од
што можев да просолзам и да ме омекне. Така е: слично нешто може
да му се случи на секој млад човек, на секој како мојата милост
сентиментален и податлив кон такви пројави.
Поради тоа што времето се уште си го чуваше карактерот и не
даваше речиси никакви надежи за скорешна промена, нй се наложи да
останеме уште една вечер во тој овчарник со надеж, дека можеби во
текот на ноќта ќе дојде до затоплување, кое најдобро ќе се справи со
снегот и ќе не ослободи од стапицата.
Останавме таму со голема надеж, дека следниот ден ќе биде
поубав, подобар и ние најпосле ќе можеме да тргнеме за нашето село.
И во врека со тоа наше принудно останување во оној овчарник тогаш
подоцна и тоа не еднаш сум се прашувал, не еднаш сум си ги
поставувал едните и исти прашања, се едните и исти загатки ме
вознемирувале: дали навистина само лошото време било единстве
ната причина, која што не задржуваше таму, дали само снегот бил
единствената сила, која веќе втора вечер не закотвуваше во оној
овчарник, или, пак, постоело и нешто друго, нешто посебно? За тоа не
еднаш сум се прашувал, но, за жал, никогаш досега не сум успевал да
си кажам нешто поодредено за таа загатка, ако воопшто постоела
таква.
За водач на таа наша група тогаш беше одреден Кирил
Бенѓузов, од кого до голем степен зависеше кога и на каде ќе
тргнеме. Од него тогаш зависеше дали ќе се упатиме кон нашето село,
или, пак, ќе се вратиме назад без да ја завршиме поставената задача.
И треба веднаш да кажам, дека намерно уште сега го спомнав името
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на тој подоцнежен гад, од кого зависеше судбината на другите
дванаесет луѓе, намерно уште сега посонив на оваа подробност, за да
се сфати зошто се сомневам за вистинските причини, кои не задржаа
во оној овчарник, а и да може подоцна да се даде, ако е возможно,
одговор на многубројните прашања.
Намерно уште сега му го споменав името, затоа што истиот
подоцна не се знае дали уште од почетокот, кога тој отишол кај
Герасим, стоел на спротивната страна, или, пак, подоцна се
преориентирал и си ја продал душата, И најлошото, според мене, е
тоа, што со сигурност не се знае од кога фактички почнало неговото
предавство, од каде почнува оваа дволичност, за да се одговори и на
моето погорно прашање, која е вистинската причина за нашето
принудно останување на две вечери едноподруго во овчарникот.
Но, како и да е, од една или друга причина, од едно или друго
соображение, две едноподруго вечери останавме да ноќеваме во
месноста „Сувата чешма” и да чекаме погодно време за лоаѓање, но за
каде поточно, тоа не се знаеше. Некаде во текот на ноќта стражарите
сигнализираа, дека по црниот колски пат бучат многу камиони и се
упатуваат во правец на нашите „завладеани” места, кон нашите „зони”.
И со тоа стана повеќе од очигледно, дека ова е почетокот на
блокадата и крајот на нашето „царување”. Набрзина се попритегнавме,
кој како што можеше, и трупно тргнавме кон една височинка, од каде
можеше полесно да се набљудува долгата колона на тешки камиони
кои се движеа нагоре. Но, бидејќи беше многу темно, поради што не
можевме правилно да се ориентираме, без да сакаме се напикавме во
тешко прооден густеж, во вистинска џунгла, од која заедно излеговме
само четворица, а за другите никој веќе не можеше ништо да каже. Не
се знаеше дури ниту насоката на другите наши луѓе, ниту, пак, дали
сите се уште се заедно, или се разделени на уште неколку групички.
Ние четворицата бевме: Кирил Бенѓузов, Георги Сучев,
Китан Михов од селото Гара Пирин и мојата милост. При таква
темница и непознавање на месноста, во таква една таква збрканост,
стана невозможно дури и да се мисли, дека одново ќе може да се
собереме со нашите други другари, за кои веќе ништо не се знаеше. И
поради сето тоа, ние решивме да се упатиме во насока кон нашиот
атар и час поскоро да ги напуштиме тие непознати места. Нй се
чинеше, дека штом ќе отидеме по нашите места, на наше семјиште,
каде што се ни беше познато, полесно ќе се ориентираме во веќе
усложнетите околности. И тргнавме во темницата „а татон”, како што
велат Французите, спрема реоните на нашето село, без веќе да се
вознемируваме за другите наши луѓе, од кои така ненадејно и
непредвидено се одделивме. И колку туѓо и неверојатно, колку
невообичаено ми се виде тоа: како наеднаш да се помиривме со
мислата, дека сме бродоломници и секој треба сам себе си да се
спасува, сам за себе да си бара појас!
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Не знам крлку време сме оделе така, потамина, не знам колку
пати сум паѓал и станувал низ овие непознати места, се сеќава само
на тоа, дека Георги Сучев се фати за мене и тивко ми рече, дека
решил да се одвои од нас и да тргне сам, без да се интересира за
некого. Тоа ми го рече толку решително, што јас напросто занемев. Се
чини, дека тогаш тој беше решил да го искористи оној за сите нас
критичен момент, за да ја оствари неговата претходна намера, и покрај
тоа што многу добро знаеше, дека групата на Јордан Рујчев веќе беше
ликвидирана, а тој самиот, заедно со неговиот брат, тогаш никој не
знаеше каде се уште се кријат.
И пред да се оддели од мене, тој ми подаде една кожна чанта,
истата онаа во која Герасим ги чуваше книгите, за кои веќе спомнував,
и кои подоцна јас глупаво ги упропастив.
- Герасим ми порача да му ја оставам оваа чанта на Ачо
Бенѓузов или на дедо Илија Чопев, за да бидат дадени на чување кај
некој си Пешо Лазаров - ми кажа Гошката со растреперен од возбуда
глас. Но, минатата вечер, кога поминавме откај Чопеви, јас заборавив
да ја оставам оваа чанта... А сега, бидејќи ве напуштам, не сакам овие
документи да останат кај мене, затоа што не знам како ќе завршам, а
книгите не е в ред да пропаднат, не чини така напразно да се
уништат...
Морам да си признам, дека првин не можев така лесно да
поверувам, дека ова момче ќе се оддели од нас и тоа токму тогаш кога
се наоѓавме во една таква комплицирана ситуација и при таква
дезориентираност, но откако ми ги даде и двете бомби, без некој да му
ги беше побарал, а го задржа само пиштолот (еден белгиски „нагант"),
тогаш се уверив, дека неговото решение е дефинитивно, дека нешто
наумил, ама не сака да го сподели со мене или со било кој друг.
Кажи му на бај Герасим, дека го задржувам само пиштолот, за
да си ја разнесам главата, доколку тоа негде се наложи како
неминовност! - слушнав дека рече тој и исчезна во мракот.
Од моја страна беше сосема природно да го повикам и да го
замолам да го одложи избрзаното решение, да почека барем додека
се разјасни нашата положба, но попусто - тој повеќе воопшто не ми се
јави, ниту, пак, се врати назад... Гошката исчезна од пред моите очи во
оној непрогледен мрак и потоа веќе не го видов никогаш, никогаш... А
по извесно време, кога паднав во рацете на испратените од Антон
Југов џелати - случајно совпаѓање - ѕирнав еден мал дел од неговиот
погреб, кога ме пренесоа (со возило) покрај гробиштата на селото
Горна Белица...
Останавме само тројца: Китан Михов, Кирил Бенѓузов и јас.
Сучев беше исчезнал, напуштајќи го предвреме нашето „бротче”, без
веќе да го видиме. А бучењето на тешките камиони сб уште се
слушаше, макар и од далеку, и постојано не следеше, чиниш како да
беше демон, кој нй оди по петиците. Бревтањето на моторите се уште
не придружуваше и во најзафрлените места. А тоа не тераше уште
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тогаш да ja почувствуваме многу конкретно нашата безначајност и
беспомошност пред она што неизбежно нй претстоеше да го видиме и
да го искусиме во текот на следните денови и ноќи. А и никој веќе не
можеше да се заблудува и да се залажува во поглед на тоа што не
очекуваше1 Во таква состојба, веќе не можеше да има никакво
сомнение, дека нй претстои големо, судбоносно искушение, за кое ние
немавме ; никаква посериозна подготовка, како физичка, така и
психичка...
Морам со болка на срце да си кажам, ледено студена вистина,
криминално олабавување од страна на оние кои што себе си се сметаа
за основоположници на ова начело, на ова движење, за чијашто
подготовка не беше направено ништо посуштинско! Тоа беше неспорна
вистина, трагичен факт, за кој тогаш можеше само да се жали...
Неспорна вистина беше и тоа, дека секој од нас носеше по
некое оружје, никој не беше со сосема голи раце, ама никому никогаш
не му беше влијаено во свеста доволно убедливо, дека со истото
оружје, доколку некогаш се јави потреба, ако околностите го
наметнат, треба да се стрела, да се убиваат луѓе, човечки суштесТва,
застанати од другата страна на барикадите. Впрочем, за ова прашање,
барем засега, не е време да се зборува повеќе, туку да се почека
подоцна, кога неопходноста ќе наложи да се кажат (напросто за
појаснување, а не за укор) уште неколку, можеби, навистина непријатни зборчиња.

16-17 март, атар на селото Горна Градешница,
месност „Старата мандра”
Се наоѓаме во нашиот атар и јас се чувствувам така, чиниш
како да сум си дома во нашата бедна куќарка, која што ја бев
напуштил одвај пред два и половина месеци. Се наоѓаме во нашиот
селски атар, каде што се ми е познато, мило, и ми доаѓа да клекнам на
земјата и да ja бакнувам, да ja бакнувам така, како да се враќам од
заточение во Сибир! Се наоѓам таму каде што се ми е познато и мило,
скапоцено и блиско, посакувам да паднам на коленици со насолзени
од радост очи, да ја бацувам земјата, камењата и честакот и се, се што
гледам и чувствувам околу себе.
Доколку се уште можам да си припомнам, денот таму нй
помина релативно мирно, но многу здодевно, ужасно здодевно.
Особено обеспокојувачки нй дејствуваше необичната тишина, молкот
што притискаше - никаде жива душа не се воочуваше, никаков човек
или животинче не се здогледуваше, од кого можеше да се дознае што
се случува, каква ли е силата на болката и т.н. И само во таква
еостојба човек може да почувствува, вистински да ja сфати силата и
значењето на неизвесноста, на сето тоа што тогаш стоеше пред нас,
без да го гледаме, без уште да го познаваме, Неизвесноста во таква
ситуација е страшно нешто.
На истото место останавме и во текот на ноќта, па дури до
утрото, уште в зори се расзделивме и за денување се упативме во
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различни насоки. Се разделивме само за денот, со надеж дека сетики
на некој од тројцата ќе му се пружи можност некако да добие некаква
посигурна информација за вистинската состојба, за самата блокада.
Се надевавме, дека на тој начин веројатноста ќе биде
поголема и сигурна за информирање, а, исто така и за сокривањето во
случај да тргне потера по нашите траги низ шумата. Во меѓувреме и се
договоривме, го одредивме и местото каде што вечерта требаше да се
собереме за заедничко минување на ноќта, за да се информираме кој
што видел и дознал во текот на денот. Поинаку не можеше да биде секоја вечер по темница требаше да се собираме и да просудуваме за
нашата положба и можности, за да ги одредиме нашите натамошни
дејствувања.
Се сеќавам дека јас успеав да се приближам многу блиску до
нашето село, да се сокријам отспротива и оттаму, маскиран во густи
смреки, во текот на целиот ден можев мирно да набљудавам и
внимателно да разузнувам. Ги проучував сите можности, доколку се
наложи како потреба, како човек по темница би можел да влезе во
некоја куќа, за да се снабди како со информации за состојбата, исто
така, и со леб. Од таму, од тоа мое скривалиште, во текот на целиот
ден внимателно ја набљудував секоја патека, по која во текот на ноќта
може незабележано да се влезе во селото, ако потоа нй се наложи
таква потреба. Й од моите перманентни набљудувања во текот на тој
ден можев целосно да се уверам, дека нашето село е полно со
унифорирана и цивилна милиција, со многу непознати луѓе, кои цело
време одеа наваму-натаму. Забележав, исто така, дека царува
невообичаена раздвиженост, дека на сите излезни места се
поставуваат стражи, кои по неколку часа се сменуваа со други и т.н.
Открив и нешто друго, ко л ку што-беше важно, толку и очајувачко:
секакво движење на луѓето надвор од селото беше запрено - никој не
излегуваше и никој не влегуваше во него, како Турци да го беа
опколиле!
Во текот на тој ден видов како мајка ми неколку пати
едноподруго оди до училиштето (претворено во касарна за милицјата
и за комендатурата на селото) и секогаш придружувана од
неколкумина униформирани џелати. Го забележав, исто така и тоа,
дека до нашата куќарка постојано стоеја двајца стражари, кои по
неколку часа се сменуваа. И покрај моето тогашно неискуство, и
покрај мојата младост, сепак, можев сосема сериозно да ги проценам
околностите, да сфатам без илузија, дека положбата навистина ние
речиси безнадежна, очајна, посебно што знаев дека ранците ни се
целосно празни, дека кај нас немавме никаква храна, ниту, пак,
некаде другаде. Се сеќавам, дека неколку дена поминаа се така, без
промени, без во нашата монотонија да дојде до некакви посебни
разновидности.
Но, една вечер на одреденото место за средба со бај Китан, тој
не се појави како што беше договорено наутро. Ништо не знаевме, а и
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ништо од никаде не можеше да се дознае за натамошната судбина на
тој човек. Се разбира, никако не сакав да допуштам дека се случило
најлошото, ниту, лак, да пророкувам, но во себе, без тоа да го
споделам со Кирил Бенѓузов, во себе си бев повеќе од убеден, дека
бај Китан не беше н а п у ш т и л , дека отишол доброволно да се
предаде! Без колебање, без било каква сенка од сомневање, во мене
се наметна увереноста, цврстото убедување, дека тој отишол да се
предаде и само од таа причина не се јави на одреденото место за
средба. А основа за ваквата моја претпоставка, поточно убедување,
ми даваше еден за тогаш многу сериозен факт, тоа, дека него многу
брзо го беше обземал очајот, тој многу брзо беше западнал во една
малодушна состојба и постојано си зборуваше: „Ах, моите деца, каде
ли ми се сега моите деца и дали се имаат леб и дрва!”
Треба уште веднаш да кажам, дека бај Китан беше еден од
мнозината луѓе, кои станаа „комити” кај Герасим најнакрај, неколку
дена пред самата блокада, и тоа не поради тоа што нешто ги влечеше
кон комитлакот, не поради повечката злоба спрема едни или други тој го беше напуштил семејството и домот подгонет од перманентнотб
мавтање специјално во тоа време со „ЦРНИТЕ СПИСОЦИ”, со кои
властодржците тогаш ги плашеа сите неподобни за нив луѓе, сите
оние, кои во тоа време на изборите гласале за опозицијата и против
комунистичката диктатура.
И токму на тие тогашни црни списоци се беше фатил и бај
Китан, на нив тој им беше станал случајна жртва. И тој тогаш, како и
многу други како него, беше прогласен за „непријател на народната
власт", и тој како и многу други беше потплашен намерно, за да може
подоцна и со него да се постапи така, како што семоќните ќе посакаа!
- А дека во тоа време имало вештачко создавање на „народни
непријатели” и „закоравени опозиционери”, во тоа не треба да има
никакво сомнение.
Револуционерната жестокост требаше да се подгрева, да се
разгорува, во секое време на деноноќието и широко распространета,
бидејќи тогаш беше таков духот на времето, зашто властодршците
немаа на што друго да се потпрат. Па, така бај Китан беше станал
жртва на тоа плашило, кое што го беше принудило да го напушти
домот и семејството и да замине кај Герасим, за да бара спас. И само
така јас тогаш си ја објаснував неговата постапка, така го примав тој
непријатен факт: лесно се беше решил да се откаже од неговиот
„бандитлак” и доброволно да им се предаде на оние, кои само пред
неколку дена го беа намерно протерале. Морам да си го признам и тоа,
колку и детински да изгледа сега, дека тој случај со бај Китан тогаш
ме присети на старите народни песни, во кои се вели дека
некогашните војводи кога ги правеле нивните дружини, гледале
нивните јунаци да немаат мајки, да немаат гьубени и ситни дечиња...
Следниот ден, или тој по него, не се сеќавам точно, јас се
приближив кон селото и тоа со голема надеж и увереност, дека во
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текот на тој ден нешто ќе се случи, нешто ќе се одигра, од кое
задолжително ќе извлечам некаква полза, за разлика од моите
претходни денови. Којзнае зошто, ама ќе кажам, дека бев станал
непоправлив фаталист и веќе верував, дека тоа што ќе се случи, ќе
помине вон мојата волја и желба!...
И како што се случуваше и порано, така и тогаш првата грижа
ми беше да се замаскирам колку што се може подобро и да чекам
трпеливо, многу трпеливо. И се пикнав среде големи смреки, се
завиткав со мојата дебела черга и така слатко сум заспал, чиниш како
да не се кријам, дека не сум како подгонета ѕверка, по чиишто траги
тргнале илјадници униформирани и цивилни полицајци, заедно со
полициски кучиња, туку напросто сум излегол на ава, на одмор среде
убавата природа! Бев заспал сосема спокојно, и какво изненадување веднаш не можев да поверувам, дека тоа не е сон, туку реалност:
видов, дека насекаде околу моето скривалиште пасат овци и кози...
Го видов, исто така и мојот помал брат Ванчо и уште неколку
други деца - овчарчиња, кои си играа само на неколку метри подалеку
од моето „легло’’. А, пак, козите, без во било што да се сомневаат,
лакомо ги кинеа бодликавите стебленца на смреките, дури и од мојата
„колиба” и си крцкаа, без нималку да не им е гајле, дека ќе ме
„разголат". А и овчарчињата, и тие без да знаат, дека на само неколку
метри од нив се крие „страшен бандит”, поради кој селото е стегнато
во челични челусти, си играа така, како и сите други деца, без оглед
на тоа каде се наоѓаат и каков им е животот.
Долго време се колебав што да направам, не знаев дали да се
јавам, или, пак, да се сокривам додека си заминат! Не се решавав да
се јавам, бидејќи не ја исклучував и можноста од поблиску или од
подалеку целата тамошна месност да е набгъудувана, да е во видното
поле на внимателно некаде прикриените шпиони, кои само тоа и го
чекаат. А требаше некако да се јавам, тоа требаше да го направам,
бидејќи многу добро знаев, дека друг пат таква можност тешко дека
ќе ми се пружи. Требаше да си побарам и леб, да ги подиспразанм
овчарските торбички, зашто гладот веќе ништо не признаваше. Гладот
не сакаше да знае ништо за опасноста.
Сепак, се смирував и со тоа, дека со овците одат и кучиња, кои
мирно ќе ги откријат и ќе ги демаскираат евентуалните шпиони
наблизу, ќе ги надушат и ќе залајат. Таква наивна можност допуштав
за смирување, а го заборавав тоа, дека и јас самиот бев многу блиску
до нив, до кучињата, но тие се уште не знаеја дека сум меѓу овците и
козите. Тоа беше толку просто, толку лесно да се сфати, што дури и
малолетно дете не е в ред така да се заблудува, а камоли мене.
He ја допуштав и другата можност, не го допуштав и тоа, дека
не можам само јас така добро да се маскирам, да се прикривам, туку и
другите, сите човечки суштества, дури и поголемиот дел од животните
го владеат ова мајсторство. Просто ја негирав можноста на оние кои
што беа тргнале по нас, да го знаат ова „искуство" и дури ни за миг не
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си бев помислил, дека тие можеби се и поиекусни во тој однос. Но,
како што веќе реков, гладот беше станал многу силен и неподнослив,
и доминираше над сите мои сфаќања за безбедност и искуство во таа
тогашна ситуација. Ако човек е некаде врзан или затворен во темница,
ако е ставен во такви услови, кои го лишуваат од каква и да е
можност за пројавување во услови на глад, тогаш тој, принудно, ќе
поднесе и подолго гладување, поголеми искушенија, затоа што нема
никакви можности сам да си помогне, сам да си ја измени положбата.
Но, да бидеш слободен и тоа таму горе во планината и
истовремено да си огладнет како волк - тоа веќе не се поднесува,
независно од се друго, против тоа не се мирува само поради некакви
си стравувања, дека може да се случи нешто уште пострашно.
Слободниот, но гладен човек не може да седи со скрстени раце и така
да чека, напросто да умре од глад. Тој дејствува, бара излез,
независно од ризиците.
„Сега или никогаш веќе! - си реков. - Ако сега ништо не научам,
ако сега не се снабдам со парченце леб, друг пат таква можност нема
ни да ми се пружи!”
И бидејќи се требаше да се решава веднаш, моментално, јас го
повикав брат ми, без да се покажувам од скривалиштето. На
почетокот децата останаа изненадени, зашто не можеа да го одредат
правецот од каде што доаѓаше мојот глас, но за сметка на тоа,
кучињата се покажаа непогрешливи. Тие, од кои едно беше наше, без
да залајат, без да пуштат глас (сите ме познаваа и се уште ме
паметеа) веднаш се пикнаа внатре во смреката и почнаа да квичат од
радост, затоа што одново ме гледаат. Се приближивја.и овчарчињата,
кои занемеа од вчудоневиденост, кога за момент ја покажав главата,
за да ме видат.
Во една таква ситуација, немаше многу време за увод и за
многу објаснувања - требаше да се разбереме само со неколку збора.
И она што најпрвин го направив, беше да ги прашам дали во нивните
торбички умаат уште лебец, но за моја голема несреќа, тие ми кажаа,
дека не им било дозволено да земаат било каква храна и за нивните
дневни потреби. Исто така, ми рекоа, дека наутро при поаѓањето
неколкумина милиционери ги претресле многу внимателно, за да не
можат да сокријат нешто за јадење, кое ќе им биде наменетно на
„бандитите”. Ова беше мојот прв пораз, со тоа го добив и првиот удар ниту трошка леб, со кој ќе го продолжев моето живуркање уште
неколку дена, Но, тоа не ме очаја до тој степен, за да се откажам од
други обиди за изнаоѓање нешто за јадење.
- Заколете една наша коза и ставете ја во моето скривалиште
(смреката), а потоа веднаш оддалечете се од овде! - им наредив на
овчарчињата.
Како послушни војници, тие веднаш ја извршија поставената
задача, без било какви тещкотии, а потоа се оддапечија така, чиниш
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како ништо посебно да не им се беше случило, воопшто како да не беа
видел е „бандит”.
И многу набрзо по оддалечувањето на овчарчињата, следеше
друго за мене неочекувано изненадување: покрај „скривалиштето”,
задишан од умор, со голема брзина помина еден наш сосед, бај Борис
Златков, кој свика по децата да ги вратат назад овците и козите,
затоа што така наредил командантот на селото. Но, тоа задоцнета
наредба на непознатиот командант веќе немаше никакво значење за
мене: ЈАС ГО БЕВ ИСПРЕВАРИЛ! Овојпат јас „водев”, а не тој. Веќе
знаев, дека закланата коза никогаш повеќе нема да прооди, да си
замине со нејзините посестрими и, следствено, до стемнување нема да
ми избега. Нека сега командантот си издава колку што сака наредби!
А колку бавно и мачно поминуваше проклетото време, колку
долг и здодевен ми се виде тогаш оној мартовски ден.
И лежејќи таму, во оние големи смреки, чекајќи со нетрпение
да се „раздени”, до што ми се чинеше дека никогаш нема дадојде, не
знам како се сетив за онаа кожна чанта со книги што ми ја даде
Гошката Сучев, пред да се раздели од нас, која што јас ја носев во
мојот празен ранец. Сосема случајно тогаш се сетив за таа кожна
чанта и од здодевност решив да проверам што всушност носам во
ранецот и што навистина има во самата чанта.
Го разврзав мојот празен ранец, ја извадив кожната чанта и ја
отворив: ги видов веќе познатите „Записи по историја на древна и
современа Македонија", една прилично обемна тетратка - дневник,
каде што Герасим беше одбележал некои позначајни моменти од
неговиот дотогашен живот. Исто така, имаше и едно мало снопче,
печатено на машина за пишување, кое ми се пристори дека е нешто
како Устав - проект на „ОМ” (претпоставувам „Обединета
Македонија”).
Таму најдов и една мала белешка, со која му се наредуваше на
Спас (Пашо) Лазаров во прва прилика книгите да се испратат каде
што треба по „канален ред”. Но, каде точно требало да се испратат
тие книги, тоа и до денешн ден не успеав да го дознам. Бев многу
изненаден, дури се исплашив, кога дознав какви компромитирачки
документи сум носел во својот празен ранец. Се здрвив од страв пред
помислата, дека доколку овие книги (особено тетратката - дневник) на
некаков начин паднат во рацете на властодршците и тоа по моја лина
вина, тоа во секој случај, од моја страна ќе значеше криминална
невнимателност, повеќе од предавство спрема не мал број наши луѓе.
Тоа, пак, ќе претставуваше страшен удар против сите оние кои
тајно го помагале со едно или со друго, верувајќи дотогаш, дека никој
и никогаш нема да дознае за таа нивна дејност директно насочена
против тиранската влст на комунистите. Без било какво колебање
можам да изјавам, дека тие книги тогаш доколку на некаков начин
дојдеа во рацете на властодршците, тоа ќе биде крупен успех за оние
господа од репресивниот апарат, а пак за сите луѓе, сврзани директно
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или индиректно со дејноста на Герасим во текот на целиот негов
нелегален живот - вистинска катастрофа. Тоа ќе беше голем пожар не
само за оние од нашиот крај, кои тогаш ломинаа „помеѓу капките", но,
исто така и многу други и од погоре, од подалеку, Но, слава Богу, што
се помина така, се отиде во вечниот заборав!
Засега тоа е така, сега спокојно кажувам „слава Богу”, но
тогаш, во тие напрегнати мигови, не ми беше така лесно да се
однесувам, така мирно, и да не треперам од страв и ужас пред
помислата, дека доколку бидам фатен од агентите на Антон Југов, а
заедно со мене и оние компромитирачки книги, тоа ќе беше повеќе од
проклетство за мене, страшен срам под чијашто тежина тешко ќе
можеше да се издржи.
И подоцна, во текот на наредните денови решавав да го
уништам сето тоа, кое можеше да биде причина да настрадаат многу
луѓе, врз кои инаку не можеше да падне никаква сенка на сомнение во
поглед на нивниот дел од тој зафат. Но, на крајот на краиштата, не
стигнав до таму од редица причини: се уште не можев да си
претставам каква, всушност, ќе биде нашата блиска иднина, каква ќе
биде нашата натамошна судбина; не можев да го прифатам и
најлошото, не можев да го прифатам и тоа, дека така лесно ќе бидеме
уништени и никогаш веќе нема да го видам Герасим, кој ќе ја негира
или ќе ја пофали мојата постапка.
Тогаш се уште не бев во состојба вистински да си замислам
што нб очекува. Сепак, ќе си признам, дека и покрај тоа што во тоа
време бев многу неупатен во историјата, но пак знаев дека тие книги
се со историско значење (особено Записите), врз кои непознат за мене
тогаш патриот работел неколку десетлетија, не можеше најпосле да
се решам на таков чекор, со кој ќе го уништам трудот на некој наш
човек (Македонец)!
Сега не знам дали беше од гьубопитство, или пак од
здодевност таму, во зелената смрека, но, паметам дека почнав да ја
прелистувам таа тетратка - дневнйк и да се запирам на некои датуми
и настани, кои што ми изгледаа поинтересни, за нелегалниот живот на
Герасим. И, меѓу другото, таму прочитав и дознав, дека пред извесно
време, уште во 1947 година кај Герасим беше доаѓап Михаил
Думбалаков од Софија, кој тогаш ги донел „Записите” и оној
незавршен проект - устав на нова македонска организација, наречена
„ОМ", а, исто така, и предлози на некои бивши величини од
некогашната ВМРО, кои настојувале Герасим да постапува, односно
да се стави на нивно располагање и од нив да добива наредби што да
прави, и што не, како и да ја одредувале насоката и целите на нашето
движење...
Во врека со споменатите предлози на оние некогашни
величини од ВМРО, тој го беше запишал приближно следното:
„Горчливо е нашето минато, горчливи и пресни се спомените од
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„братската” помош на вашата Софија - грешките на нашите дедовци и
татковци во иднина не треба да се повторуваат!”
За мојата тогашна зачуденост, треба да го кажам и тоа, дека
во тој дневник најдов запишано и за некаква предвидена средба (или,
која веќе беше одржана) меѓу Герасим и некој си Харизанов
(претпоставував дека се работи за звенарот Харизанов), каде што ќе
станело збор (или веќе станало) за некаков предлог на Руси
Христозов, во кој се настојувало Герасим да прекине со
непријателската дејност против комунистичката власт и доброволно
да се предаде, за што во замена не само што би му се гарантирал
животот и слободата, туку и соодветна работа во Софија, Сега не
можам да се сетам што точно Герасим беше забележал во врека со тој
повод, како тој беше реагирал на предлогот, за да можам овде да го
наведам.
Треба да го кажам и тоа, дека во тој дневник Герасим беше
напишал и за неговите луѓе, кои тогаш беа со него. Само со по неколку
зборови тој се беше потрудил да нафрли, да го скицира, ако може така
да се рече, секој од нас подделно, и да си признам, обидот беше доста
успешен. За другите веќе не се сеќавам што беше напишано, ама за
себе не само што уште се сеќавам туку и никогаш, до крајот на мојот
живот нема да го заборавам.
За мене тој беше запишал, дека сум поподобен за поп, за
духовен проповедник (доколку за тоа го имав потребното образование
и подготовка), отколку за македонски комита! Повеќе ќе ми прилегало
крет во раката, отколку нож или пушка, односно за мене ќе било
подобро да проповедам збратимување меѓу луѓето, меѓусебна
трпеливост, отколку омраза и злоба!
Морам да си признам, дека од оваа карактеристика за мене не
останав многу задоволен и поласкан. Но, сепак, требаше да се
согласам, дека Герасим не беше далеку од вистината за мене во тоа
време, требаше да прифатам, дека тој ме беше окарактеризирал доста
успешно, оценка без грешка. И за тоа то} не беше виновен, дека така
ме гледал, дека таков бил мојот портрет. Тогаш јас не ги познавав,
како што неколку пати досега веќе сум го кажувал, ниту луѓето, нйту
самиот себе, ниту, пак, доволно добро сите страни на човечкиот
живот.
И не знам зошто е така, како дојде до тоа, но ќе си признам,
дека од оној ден наваму нешто невидливо почна да ме влече се
повеќе и повеќе кон нашето село, и покрај тоа што овчари или дрвари
надвор од него веќе не излегуваа - се беше стегнато како со челични
клешти. Од тој ден наваму секогаш сакав колку што се може да бидам
поблиску до моето село и да ги гледам луѓето, свои и абанции, блиски
и познати, да ги гледам како сноват како мравки, секогаш забрзани. И
не знам зошто тоа беше така, но ќе си признам, дека тоа ми
причинуваше голема радост, нешто како опој, нешто како вера, дека и
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покрај се, и покрај трагичната положба, луѓето до еден нема да
исчезнат, дека со нас светот во никој случај нема да пропадне.
На Кирил Бенѓузов ниту еднаш не му спомнав, дека во ранецот
имам книги, со кои не знам што да правам. Како да имаше нешто, кое
ме запираше, кое не ми дозволуваше да му кажам, дека во ранецот си
носам тежок багаж, кој многу ме измачува. Чиниш невидлива сила
секогаш ме фаќаше за устата, кога посакував со него да го споделам
моето неспокојство.
И следниот ден толку многу се приближив до селото, дојдов на
такво растојание до него, што слободно и без грешка можев да ги
препознавам луѓето, слободно да ги разликувам дали се од моето
село, или, пак, се „Печенези”, како што велеше Гошката Сучев,
дојдени од „стара Бугарија", за да го смируваат и „цивилизираат”
нашиот крај, д и в и т е
Македонци! Не знам како да си го објаснам
тоа, но ќе кажам, дека од таа со ништо неоправдана дрскост ми се
јавуваше необјаснива наслада, некаква опијанетост, која ме тераше да
станам, да се извлечам од смреките во кои се криев и со сета сила да
извикам: „Еј Кумани, Печенези, Турлаци и Турко - Татари, дојдете,
дојдете!"
Се наоѓав на околу двеста метри од нашата куќарка, од каде
што гледав се, секое движење, гледав и познати и непознати, кои
постојано доаѓаа и си заминуваа, без да знам зошто. Гледав некои од
нашите комшии кога одеа до реката, која беше на шеесетина метри
далечина под мене, нелеваа набрзина вода, без да се свртуваат лево
или десно и веднаш се враќаа назад. Се кинев од мака и бессилие што
не можев никому да му се јавам. Од тоа збеснував, тоа ме тераше на
полудување, но што друго можеше да се направи, што друго, освен да
ја проколнувам сопствената немоќ!
И како што реков погоре, во текот на тој ден никакво стадо
надвор од селото не излезе, а луѓето не одеа подалеку од нивните
куки. По извесно време, можеби беше некаде после ручек, видов
голема група луѓе, придружени од униформирани милиционери,
излегоа надвор од селото. Се разбира, тие не отидоа многу далеку,
туку само до најблиските густо изнаредени смреки, каде што почнаа
да сечат зелени стебла, ги натрупува на купови, ги врзуваа со јажиња,
а потоа ги качуваа на рамењата и се враќаа веднаш назад во селото.
Тоа на најдиректен начин ми претскажуваше, дека понатаму
овци и кози надвор од селото веќе нема да излегуваат. Тоа, исто така,
претскажуваше дека режимот од ден во ден станува се построг,
пожесток, а челичниот обрач се стега се повеќе и повеќе. Најпосле,
тоа претскажуваше, дека отсега натаму нема да имам никаква
можност за допир со луѓето.
Во таква еитуација, тогаш јас веќе не гледав никаква шанса,
никаква надеж, дека ќе ми се пружи прилика да се видам со доверлив
човек, на кој ќе му ги предадам книгите - мојата тогашна најсериозна
грижа. Во една таква ситуација бев изгубил секаква надеж, каква и да
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е можност. Но, сосема ненадејно, како што тоа се случува во
приказните, најнеочекувано видов дека кон реката тргнаа двајца
далечни комшии - стариот дедо Георги Попов и неговата бабичка.
Првин многу не се израдував, бидејќи си помислив дека тие
тргнале само по вода од реката и, дека откако ќе си налеат, веднаш
ќе се вратат назад. Но, подоцна, кога тие дојдода до реката, тогаш
старецот, со секира во раката и со јаже префрлено преку рамото, не
се запре да налева вода, како што можеше да се претпостави, туку ја
прегази реката и почна да се качува нагоре по брегот, упатувајќи се
точно таму каде што јас се криев.
Старецот си одеше спокојно, потпирајќи се на секирата и
одвреме-навреме се свртуваше назад, чиниш како да очекуваше во
секој момент некој да му извика да се врати назад. Тој дојде на околу
триесет метри подолу од местото каде што се криев. И таму, кај едни
исушени смреки тој почна да сече од нив и да ги трупа во снопчиња...
Господи, боже. што преживував тогаш, како само го гледав старецот
кога почна да ги трупа купчињата од сувите стебла - срцето ми чукаше
толку силно, што не на шега помислив дали нема да се распрсне на
парчиња, и јас таму да си умрам, а лисиците во текот на ноќта да ме
изедат.
Се задушував кога го гледав тој добар старец толку блиску до
мене, без да се осмелам да му се јавам и барем нешто да му порачам.
А тој веќе беше застанал на тоа место, сечеше суварки и немаше
никаква намера да се искачи понагоре, а тоа уште повеќе ме
разбеснуваше, уште повеќе ме фрлаше во безумен очај и ризични
размисли.
Колку измамен се покажав во моите очекувања, колку
беспомошен се чуствував тогаш, кога го гледав од толку блиско
растојание и не се осмелував да си ја покажам главата, барем еден
збор да му проговорам. А бев повеќе од сигурен дека од некаде го
набљудуваат, дека од некаде се следи секое негово движење, дури и
секоја негова стапка. Не можеше да постои никакво сомнение, дека тој
без да знае, неговото пуштање тој да собира суварки по овие места
тогаш, не беше ништо друго, освен стапица за „бандитите”, за таквите
како мене...
Не знаев што да правам, со што да му го привлечам
вниманието, без тоа од некаде да биде забележано. Без многу да
размислувам, почнав да ползам и да се провирам низ смреките, без да
им обраќам внимание на боцкањата и гребнатините, кои беа
неизбежни во ваква ситуација. Лека-полека го скусував тоа проклето
растојание, кое што не разделуваше. А требаше да брзам, да брзам,
бидејќи гледав дека тој веќе присобира неколку снопчиња суварки и
секој момент можеше да си замине, без да дознае дека сум бил таму и
не сум можел да му побарам било каква информација, или, пак,
некаква скромна помош во тој критичен момент. А ползењето ми беше
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толку внимателно (мачешко), што и тој не можеше да ме осети, дури и
тогаш кога се бев доближил на само два-три метри до него.
Повеќе не се осмелив да се приближувам кон него, туку само
се осмелив да му потсвирнам со устата, но толку тивко, што одвај јас
самиот се слушнав. Но, старецот се сепна, разгледа наоколу и пак
продолжи да ги сече последните суварки, пред да си замине.
Потсвирнав пак и за миг ]а покажав главата, која што ја бев „закитил"
со неколку стебленца од смрека за маскирање. И кога дедо Георги ме
виде и препозна, тој се заниша и за малку не падна од
изненадувањето, или пак од страв. Колената му се свиткаа, чиниш
како некој да го беше удрил одзади, и тој беше принуден за момент да
приседне, и со широко отворени очи ме загледа стаписано, без да го
свртува погледот од мене.
Што бараш тука бе, пичлеме, не знаеш ли дека овде се е оган,
а? - одвај проговори старецот и почна немилосрдно да ги трие очите. Да бегаш одовде, во глувчешка дупка да се пикнеш, зашто ве бараат
под дрво и под камен! И да знаеш, дека Турците некогаш не правеле
такво нешто како ова сега! Се ќе изгорат, се ќе запалат заради вас, го
знаеш ли ти тоа?
Но, и покрај тоа, и покрај се, јас успеав донекаде да го смирам
овој старец тогаш и да му кажам, дека кај мене има еден „багаж”, кој
задолжително треба да го остави кај некого, или да го скрие, но некој
човек да знае каде ќе биде скриен, па кога ќе помине бурата, потоа да
го предаде каде што треба. Й директно му кажав, дека треба да се
предаде на Пашо Лазаров од Лазаровското маало, а понатаму тој знае
каде да го даде, што да му прави.
- Сега засега сокри го таму, затрупај го додека помине оваа
бура, а потоа не му го бери гајлето, јас ќе го однесам каде што треба! ми вети дедо Георги, кој набрзо ги грабна снопчињата суварки и се
спушти надолу кон реката, каде што го чекаше баба Јованка.
Сега навистина ми е тешко со зборови да ја опишам онаа
леснотија, тоа олеснение што го почувствував, кога така случајно и
така лесно се ослободив од тој товар, од таа тешка грижа, која не ми
даваше мир, без многу да му мислам, дека многу лесно тие книги
можеа да паднат во рацете на Државната безбедност и се да отиде по
ѓаволите. Тогаш, во тоа време, кога слепо верував во чесноста на
луѓето, во нивната искреност, тогаш воопшто ниту на ум не ми паѓаше,
дека оној старец ќе направи такво нешто, поинакво од тоа што му го
бев порачал. Тогаш дури и во мислите не можев да допуштам слично
скршнување, кое ќе значеше сквернавење, повеќе од понижувачко.
И подоцна, по извесно време дедо Георги навистина
беспоговорно го беше извршил неговото ветување, го беше предал тој
„багаж” таму, каде што му бев порачал. Тој ја беше исполнил мојата
желба така, како што би направил и секој друг справедлив и чесен
човек... Ех, какви златни луѓе имаше тогаш, колку многу беа такви
како дедо Георги Попов, а сега веќе ги нема, ги нема! Од каде денес
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може така да му изразиш доверба на човек, и тоа при толку
драматични и страшни моменти, како некогаш?
25 март - фаталните за мене дата и вечер
Во текот на овој ден, за разлика од претходните, останавме
заедно со Кирил Бенѓузов, без да се разделиме. И колку што можам
да се сетам, беше многу студено, и покрај тоа што небото во
последните денови беше бистро како око, времето сб уште си
остануваше зимско, сурово.
И како и обично дотогаш, така и во текот на тој ден најдоброто
засолниште нй остануваа густите и вечно зелени смреки, оние
грмушки за кои нема лето, нема и зима - тие секогаш се зелени и
секогаш боцкаат. Колку што можам да се присетам, се наоѓавме во
месноста наречена „Седмаковата брчина", погоре до самите големи
борови, каде што, од јужната страна, се бевме сокриле и дремевме.
Дремевме и со нетрпение чекавме кога најпосле студеното сонце ќе се
скрие, за да излеземе од своите засолништа, од боцкаливите’ смреки и
поспокојно да се поразмрдаме, да ги раздвижиме сопствените
вкочанети нозе. Беше некаде после ручек и Кирил се уште дремеше,
а, пак, јас од здодевност ја штракав пушката и ги броев куршумите,
кога сосема ненадејно слушнав некаков говор недалеку наспроти нас.
Се вслушав повнимателно, за да одредам прецизно од каде доаѓаше
тој говор, а потоа наспроти нас видов, на растојание од околу сто
метри од нас, четворица цивилни мажи, кои беа вооружени со по еден
руски „шпагин".
Веднаш го разбудив Бенѓузов и му ги покажав четворицата
мажи што се гледаа наспроти нас, кои со двогледи ја разгледуваа и
пребраруваа целата месност што им беше во видокругот. Не знам како
дојде до тоа, но сосема сериозно му предложив на Кирил да отвориме
оган и да кутнеме барем некој од нив - беа застанале на толку погодно
место, што додека се освестеа, сетики некој од нив ќе паднеше од
нашите куршуми. Исто така, му реков дека така ќе можеше да се
снабдиме со некој автомат, но тој се спротивстави енергично, без да
ми ги објасни причините за ваквото негово реагирање. Напросто ми
рече, дека не е в ред да се пука таму во тоа време и ништо повеќе.
На таа моја тогашна возраст јас не бев во состојба да барам
посериозни причини, нешто од друга природа, поради кое тој не
дозволи да пукаме во овие вооружени мажи. Тогаш бев, како што се
знае многу млад и наивен, за да се запрашам сериозно зошто не
отворивме оган, зошто не ги испотепавме, штом за тоа имавме
прекрасна можност и услови...
Како и да е, и тој ден помина криво-лево, како што се вели, и
тој си помина така, како и сите претходни, без да ни донесе некои
посебни изненадувања и разновидности, за какви што бев жеден. И
најпосле се стемни, дојде и темнината, но за сосема кратко, зашто
наскоро изгреа и месечината, а ноќта за наша несреќа, стана посветна
дури и од денот. Дојде и многуочекуваната ноќ, дојде времето и за нас,
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како и за ноќните птици, за да излеземе од скривалиштата и да
тргнеме за некаде, без за тоа да имаме неопходна потреба. Неспорна
вистина беше и тоа, дека ние само ноќе можевме да одиме и да се
поразмрдаме, за да не нй се здрват нозете и рацете.
Но; за разлика од пред тоа, во текот на таа вечер и ноќ, ние не
само што не бевме задоволни од нашето неопходно раздвижување, но
презедовме исклучително ризичен поход, без за тоа да имаме
сериозни причини. Навистина тоа наше ноќно непотребно патување
беше многу загадочно и со ништо неоправдано, но како што досега во
многу прилики сум кажал, тогаш бев млад и неискусен, за да се
задлабочувам во такви „подробности”. И како и да е, дојде и таа
вечер, кога наместо да се стемни, наместо толку неопходниот мрак,
како да се раздени - месечевиот диск исплива свечено над Пирин и
почна расипнички да ја раширува нејзината сребренеста светлина и
насекаде се развидели како да е ден. Стана толку светло, чиниш како
месечината да не изгреала и не настапила ноќта, туку сонцето,
студеното пролетно сонце директно се беше повратило, без да го
изоди целиот негов пат. Беше вечер за поети и мечтатели, за
филозофи и мислители, за сите други, но не и за такви како нас, не за
подготвени комити.
Кирил сосема неочекувано ми рече, дека во текот на оваа ноќ
има потреба да слеземе надолу накај патот, за да се сретнеме со некој
надзорник на Железницата, кој што бил доверлив човек на Герасим,
од кого требало да дознаеме нешто подетално за судбината на
другите наши луѓе. Ми рече, дека веќе му било здодеано така да чека
до бескрајност во незнаење и од оваа причина требало з а д о л ж и
т е л н о да го преземе ова невообичаено ноќно патување.
Не реагирав на оваа негова намера (тој се уште ми беше
заповедник!), со ништо не се спротивставив, па сепак му кажав, дека
поразумно би било доколку го намалиме нашето „шетање” од едно до
друго место, бидејќи така оставивме повеќе траги по нас, а згора на
тоа, воопшто нема потреба да се изложуваме на било какви ризици.
Му припомнав, исто така, дека сега-засега наше најнеопходно
задолжение е да се криеме, да не одиме многу, зашто колку повеќе се
движиме, толку повеќе зад себе траги оставаме, толку подобри и
повеќе можности им пружаме на дневните потери да не откријат.
Тој, меѓутоа, остана непопустлив, повеќе од очигледно
стануваше, дека ништо не може да го спречи да fa исполни докрај
неговата намера. И во таква ситуација, мене не ми остануваше ништо
подобро, освен да се согласам со него и да тргнам на каде што то] ке
посака. Друга можност немав.
За среќа, средбата со односниот чувар на железничката пруга
помина без било какви тешкотии - се видовме со него и дознавме,
дека поголемиот дел од нашите луѓе на еден или друг начин се
фатени. Имало и такви кои се предале доброволно, принудени на тој
очајнички чекор од страшниот глад, други пак се фаќани во заседи,
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кои што биле поставувани ноќум насекаде, трети биле предавани на
наједноставен начин од најразлични „добронамерници”...
Новостите не беа воопшто радосни. Во нив немаше ништо
утешително, но што друго и можеше да се очекува од таа игра, кога се
наоѓавме во толку очајна положба? Од чуварот на железничката пруга
разбравме, дека при првите допири, при првата средба меѓу
„помирителите" и нашите луѓе, кои останаа горе со Герасим, дошло до
незначителни судрувања, имало кратки престрелки, а потоа се се
сведувало само на гонење и следење, гонење и бегање, на играње
криенка и, најнакрај, во некоја заседа - стапица, и се завршува.
И од овие вознемирувачки новости, во кои немаше ништо
утешително и смирувачко, од нив многу добро веќе стануваше јасно,
дека ние не сме биле ништо повеќе, ништо друго, барем во тој момент,
туку една вештачки направена снежна топка, која уште при првото
нејзино посериозно загревање почна брзо да се топи.
Тогаш дознавме и за нешто друго, нешто уште повознемирувачко: помирувачите на Антон Југов се послужиле и со принуда на
дел од населението да излегува „доброволно” во хајки за следење и
фаќање на „бандитите” што се криеле, кои биле „виновни" за
страдањата на целиот Пирински крај! На луѓето стегнати во челичните
клешти на блокадата, ставени во крајно тешка положба, постојано им
било пропагирано, дека ние, империјалистичките агенти, сме
единствените виновници за сите нивни страдања и дека колку побрзо
не фатат, толку побрзо ќе биде ставен крај и на нивните страдања.
„Помогнете нй што побрзо да ги онеспособиме бандитите и
блокадата ќе биде крената!” - постојано било повторувано.
Лагата и подлоста, превртливоста и измамата, штедрите
ветувања и, најнакрај, насилството - се било пуштено во оптек и тоа со
многу брзи движења, се со единствена цел „бандата” на Герасим
Тодоров да биде ликвидирана и физички и морално... Доброволно или
принудно, со волја и без волја, луѓето биле принудувани да бараат по
сите оние места, каде што се претпостаувало, дека „бандитите" се
кријат.
Накусо, таква беше положбата до таа ноќ, кога успеавме да се
сретнеме со чуварот на железницата. Й од тоа што тогаш го дознавме,
стана повеќе од очигледно, дека крајот на сите нй се приближува,
дека е прашање само на денови или на часови, кога секој ќе биде
фатен во некоја заседа, во некоја стапица, од која нема спас.
Ноќната средба со тој чувар на железницата, како што веќе
реков, заврши без било какви пречки, без инциденти и изненадувања,
ама нашето враќање назад кон нашите сигурни засолништа, кон вечно
зелените смреки, се покажа фатално за мене. И до тоа дојде од
следната причина: наместо да се вратиме назад преку оние места од
каде што бевме дојдени, по инсистирање на Кирил Бенѓузов ние
тргнавме во сосема друга насока, кон сосема други места. Се упативме
кон оние места, каде што веројатноста да влетаме во некоја заседа
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беше толку голема, што тоа дури и едно дете можеше да го сфати,
камоли, пак, такви како нас, а и со тоа наше свртување патот ни се
продолжуваше повеќекратно од претходниот. Со тоа свртување ние
требаше да изодиме многу повеќе, за да стигнеме до побезбедните за
нас места, но не знам зошто (барем тогаш не знаев), ние го направивме
токму спротивното од најразумното.
Со целата негова безумност и магарешка упорност, Кирил ме
принуди да тргнам кон оние места, каде што со сигурност можеше да
се допушти, дека мрежите се оптегнати, а ловците ги чекаат
двоногите зајци да се фатат... Што да се прави - таква беше желбата и
волјата на мојот „началник” тогаш, и јас требаше да се потчинувам без
да протестирам. И покрај тоа, сепак, јае си дозволив да го запращам
зошто, што нй наложува да тепаме толку пат, кога можеме мирно, без
ризик да си се вратиме преку тие места низ кои пред тоа бевме
поминале.
Го прашував мојот „началник" и тоа многу настојчиво да ми
каже какви се неговите поконкретни причини, поради што треба да го
правиме тоа заобиколување и на тој начин да се изложуваме на
непотребни ризици. Тој, меѓутоа, си замолче, речиси ништо
посуштествено не ми рече. И така, сакал-нејќел, како што се вели,
тргнав по него преку ендеците и тешко проодните ноќум места, за да
поминеме некаде под нашето село и отспротива на него - директно во
стапиците, во ноќните заседи! Ете зошто Кирил Бенѓузов тогаш го
беше одбрал тој пат.
Зае и сега, по толку многу години поминати оттогаш, и сега се
уште не можам со апсолутна сигурност да тврдам, дека се било
направено намерно, со претходен договор меѓу Бенѓузов и некој од
„Печенезите”, некој од потчинетите на Антон Југов, за да бидам втеран
таа ноќ во оние густо и мајсторски поставени заседи. И покрај целата
неспорна очигледност, јас се уште немам доволно храброст, не сум
целосно убеден, за да можам да тврдам, дека уште тогаш мојот
„началник” бил предавник, дволичник и намерно ме втерал во таа
пајажина во тект на таа ноќ.
Но, и покрај тоа, сепак, не ја исклучувам целосно и можноста
се да се случило напросто сосема случајно - требало да биде така,
како што би рекол некој суеверен човек. Ништо не е исклучено, се
може да се допушта, штом нема конкретни докази, неспорни факти;
може да се допушта и едното и другото, штом се се гради само на
претпоставки, на севозможни нагаѓања.
Па, сепак, и покрај моите колебања во однос на тоа, која е
вистината, која варијанта да се прифати како најверодостојна, сепак,
не можам да си го објаснам тоа упорно тогашно настојување на
Бенѓузов з а д о л ж и т е л н о да го направиме тоа заобиколување
на веќе „утапканиот” пат. Не можам да си го објаснам на поинаков
начин, освен со претпоставката, дека се било претходно договорено,
претходно прецизирано и со најголеми подробности подготвено.
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А, пак, и предавничката месечинска светлина расипнички се
разлеваше по прикованата од студот црна земја, чиниш како и тоа
некој намерно да го правеше, за да им олесни на нашите прогонувачи.
Како вистинско проклетство за нас, тогаш во последните ноќи, се
беше осветлувано како преку ден, дури и повеќе. Никаде по синото
небо не се гледаше облаче, никаква дамка, која барем за миг ќе ја
запре месечинската светлина. Ах, таа предавничка, ах таа наша
несреќа! Можеби тогаш во текот на таа месечинска ноќ некои
мечтатели и поети да гледале со восхит и длабока почит на оној
светол круг, можеби некои тогаш да ги напишале и нивните
највозвишени стихови, најубавото што можат да го направат, но јас го
проколнував, го проколнував, и тоа жестоко.
И на таа светлина ние одевме, без притоа ни збор да си
кажеме, без да разговараме за што и да е, чиниш како веќе да се
бевме скарале и ледена карпа да беше паднала меѓу нас; одевме
како скарани, без да сме се карале, без да си бевме рекле ниту еден
навредлив збор. Одевме, и јас на неколку пати едноподруго паѓав и
мојата единствена бомба, која ми беше закачена на ременот, секогаш
се откачуваше и многу тешко потоа ја наоѓав, а тоа го забавуваше
нашето движење.
- Стави ја во ранецот и оди побрзо, инаку ќе осамнеме овде! ми рече на крајот Кирил и ме причека да појдам.
И бидејќи не сакав таму да го симнувам ранецот, за да ја
ставам бомбата во еден од нејзините џепови, затоа го замолив
„началникот" тој да го стори тоа и така да продолжиме понатаму.
Потоа пак тргнавме, а нашите сенки неразделно одеа со нас, не
придружуваа ту одзади, ту отстрана, во зависност од нашата положба
спрема мечесината а тоа можеше да создаде илузија, дека сме
четворица, а не двајца. По извесно време ја поминавме нашата река
под селото, а од таму почнавме да се качуваме нагоре, приближувајќи
се се повеќе и повеќе кон месноста наречена „Илјадница”. Се
приближувавме и кон некогашните турски гробишта, точно спроти
нашето село, од каде доаѓаше само една светлинка - училиштето,
претворено во касарна, во кое се беа вселиле луѓето на Антон Југов.
Најпосле се приближивме и до патот што требаше да го
пресечеме под прав агол, а за тоа време месечината се така не
осветлуваше, се така не покажуваше, па дури и да бевме глувци, пак
некој можеше да не види, а камо ли луѓе, исправени со целиот
сопствен раст! Царуваше злокобна, гробна тишина, ниту едно куче од
селото не се јавуваше, ниту еден петел не пропеваше, ниту едно
магаре не рикна - како се да беше мртво, како се дз беше обземено од
ужас и вџашеност; чиниш како чума да беше поминала низ селото и
зад себе да беше оставила смрт и гробно молчење... Се приближивме
и поминавме низ некогашните турски гробишта, го пресековме и патот,
кој што го поврзуваше нашето со селото Горна Белица, родното место
на Георги Сучев, за чијшто трагичен крај сб уште ништо не знаевме. Го
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пресековме под прав агол и тој пат и кога влеговме во широките ниви
и на отворено, ненадејно ледената тишина беше нарушена: од неколку
места, одздади, од страните и од напред, истовремено неколкумина
извикаа:
- Стој, стој! Стој и не мрдајте! Кои сте? Рацете горе!
Кирил ги крена лесно рацете, држејќи ја со едната карабината
и тивко рече:
- Свои!
Но, другите веднаш запрашаа за паролата.
- Да бегаме! - рече тој и побегна нагоре.
Побегнав и јас, мачејќи се да го достасам или барем да го
следам. По нас зловешто затракаа митралези, автомати и пушки и од
тишината што до пред малку не притискаше, злокобно, не остана ни
помен. Грмежите распараа се, куршумите шиштеа.како разјарени оси,
правејќи ту подолги, ту покуси криви линии, оставајќи зад себе црвени
нишки. Настана вистински пекол, зацари смрзнувачки ужас и, освен
непрекинливите пукотници и шиштењето на многубројните куршуми,
веќе ништо друго не се слушаше.
Кирил ми се изгуби од видокругот и како да потона на дното на
земјата. A јас бегав со сите сили преку една бескрајно (така тогаш ми
се пристори) голема и скоро орана нива, која ми се виде како
либиската пустина. И бегајќи нагоре, наведнат колку што се може
пониско кон земјата, се приближив до дрво под чијашто прозрачна
сенка сакав да се прикријам од месечинската светлина, а исто така и
од оние, кои незапирливо стрелаа. Но, за жал, под таа провидна сенка
веќе се прикриле други, „Печенезите” ме беа испревариле. Се покажа,
дека и таму има заседи, од кои ме пречекаа со автоматски рафали, од
каде во мене стрелаа речиси како во директна цел. И само заради
неко чудо не ме соборија, само од некаква чудна случајност уште
тогаш не му ставија крај на мојот земен пат. Во мене пукаа од многу
блиску и моето алуминиумско лонче во ранецот на два пати
протреска, а еден куршум просвире покрај моето десно уво!...
Се вратив речиси назад, со незначително отстапување од
патот и одново отспротива м е .пресретна пукот, одново засвирва
куршумите. Не знам како се најдов во едни трнливи грмушки, кои, и
покрај тоа што боцкаа многу болно, ми се видоа помеки дури и од
памук, погостопримливи дури и од најдобрите луѓе на светот! Се
најдов во оние густи трнливи грмушки, недопрен од многубројните
куршуми, кои беа испукани по мене како по дивеч кој бега, и се пикнав
колку што може повнатре и подлабоко, без веќе да мислам, дека
станувам заробеник дури и на трњето. Се напикав таму, задишан од
долгото трчанье, и, зошто да не си признам: од страв и изненадување!
Откако малку подздивнав, откако се посозедов, требаше со
горчина да си признам, дека сум се нашол среде шах-матна заседа, во
страшна мрежа, во грижливо однапред подготвена стапица, од каде
спас веќе не може да има. А и зловештото тракање на автоматското
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оружје, макар и со мали прекини, сб уште продолжуваше со речиси
истата интензивност и настрвеност, куршумите и натаму шиштеа и ја
пееја мојата надгробна лесна. Ќе се осмелам да кажам, дека јас ие
гледам, нешто друго пострашно од тоа, побезнадежно од тоа да се
најдеш во целосно безизлезна положба, да го видиш и тоа, дека губиш
не нешто друго, не материјални и духовни вредности, не злато и
богатство, туку сопствениот живот и се сврзано со него.
Воопшто не е лесно да дознаеш со апсолутна сигурност, дека
те очекува предвремена смрт или, пак, во најдобар случај, вечна
обесчестеност, севозможни понижувања и сквернавења на светите
чувства, подбивање со сето тоа што било смиела и содржина на
твоето минато и сегашност, твојата иднина! О, семожен боже, тешко,
многу тешко е да си во редовите на победените, на кутнатите!
И како што веќе кажав погоре, драмата се одигруваше блиску
спроти нашето село и уште при првите истрели наспроти нас, целата
милиција што беше сместена таму, се крена на тревога. И не беа
поминати дури ни пет минути од почетокот на стрелбата, тропотот на
поткованите чизми како ескадрон со голема брзина се приближуваше
кон местото каде што се пукаше. За релативно кусо време пристигнаа
и засилувања, а недалеку од трњето во кои што се бев пикнал, се
насобраа толку многу милиционери, што веќе ми изгледаше детински
наивно да се надевам, дека од таму ќе се извлечам неповреден,
сосема цел, без барем една гребнатина од куршуми. Толку многу се
натрупаа заседите, толку силен кордон направија околу тоа место со
трништа, што и во птица да се претворев, пак ќе- ме видеа и ќе ме
убиеја.
Некои од таму пристегнатите егзекутори на Антон Југов беа
застанале толку блиску до моите,трништа, што сосема добро ги
слушав како пцуеја и ги проколнуваа „македонските голи чукари”, тоа
„гнасно племе”, поради кое тие се смрзнуваат и страдаат. Од говорот и
дијалектот разбрав добро, дека тие се од „стара Бугарија” , а не се
локални агенти, не се нашинци - нешто, кое што ми даваше основа да
претпоставувавм, дека тие ќе бидат пожестоки и безмилосни спрема
мене, ако ме фатат жив, а нашите месни управници - кучиња, ќе бидат
потолерантни спрема „заблудените овци". Глупаво, навистина многу
наивно тогаш сум верувал, дека нашите кучиња помалу и побезболно
ќе не касаат, отколку туѓите. Но, подоцна имав прекрасна можност да
се убедам во спротивното. Подоцна требаше да сфатам, дека добар
слуга на даден режим и добар човек - тоа се две неспоиви, заемно
исклучиви поими, кои не можат да имаат помеѓу себе никакви допирни
точки...
- А бе, па тој можеби веќе негде и се сокрил по чукарите
нагоре, а ние си мислиме дека тој е се уште тука и така се смрзнуваме
цела ноќ - рече еден од новопристигнатите џандари, кој не беше многу
далеку од мене, а и така силно кашлаше, како дробовите да си ги
кинеше. Но, тие, пак, што последни стрелаа по мене, тие упорно
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настојуваа дека не сум избегал, дека не сум се скрил, туку
најверојатно веќе може и да сум мртов.
- Не е можно да избегал... Та јас од непосредна близина лукав
во него. Тој е умрен и крвта веќе му истекла. Утре кучињата ќе го
најдат, бидете сигурни! - се јавува друг од потаму. Каде на друго место
ќе отиде, каде другаде ќе се скрие?...
- Каде ли - ами во мајчина му - се јавува трет и се смее силно
на сопствената остроумност, се кикоти со неконтролиран хистеричен
смев, како да кажал многу голема миела.
Тие дрдореа, пцуеја колку што им душа сака, a јас морав да
молчам и да го голтам сето тоа што тие „цивилизатори" си
дозоволуваа да го кажуваат на адреса на „дивите Македонци”, на
адреса на се што е македонско. Морав да молчам и да ја слушам таа
македонофобија и сите гнасотилаци, кои што излегуваа од устите на
тие Кумани.
По извесно време почнав да буричкам низ ранецот, но зошто
поточно, тоа сега не го знам. Пробуричкав и по неговите џепови, и
случајно се сетив за мојата единствена бомба, којашто за чудо не ја
најдов во ниту еден од трите цебови на мојот ранец. Се стресов при
помислата, која што низ главата ми помина со молскавична брзина,
дека Кирил можеби ме измамил и да не ја ставил во мојот ранец, туку
да ја зел со себе... откај да знам што да речам понатаму... Макар и за
кратко, но, сепак, ои помислив, дека тој ме измамил, ама зошто тоа го
направил, од кои причини, тоа тогаш не можев да си го објаснам.
И така, тајните заседи уште повеќе се засилија, пристигнатите
за време на тревогата многубројни милиционери и цивилни агенти не
се вратија назад, туку остана таму, за да чекаат до разденување. Тие
за тоа и беа дојдени таму, а не за забава.
Наоѓајќи се во таа безизлезна положба, за последен пат
мораше да си признам, дека веќе сум изгубен и тоа неповратно, дека
со мене е свршено и прашањето е само додека самне. Веќе не си
дозволував дури и да помислам, дека оггаму жив ќе се извлечам, па
макар и по стомак да се влечам, дури и да ползев, цандарите пак ќе
ме видеа и ќе ме убиеја...
И просто не е за верување - со восхитувачко спокојство, со
зачудувачка смиреност во мислите почнав да се постувам со мојот
мизерен животец, со моето невесело минато и со трагичната
сегашност; во мислите почнав да се простувам со блиските и
пријателите, со ш то она што ми беше мило и искрено го сакав и ценев.
Морам да си го. признам и тоа, дека при тоа мое мисловно простување
ми течеа солзи од очите што ми гореа. Тогаш солзи ронев не толку
поради тоа што се разделувам од блиските и познатите, од мизерниот
животец, не од жал за едно или, пак, за друго, кое што го оставав на
земјата, туку само поради тоа што бев толку беспомошен (немоќен);
затоа што немав сили да им дадам друг од на нештата, друга насока
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на сето тоа, кое што ме беше заковало таму, во тие трништа! Тоа
најмногу ме болеше, тоа ме тераше да ронам солзи како дете.
Страшно е да гледаш и да не можеш, да гледаш како злото
непопречувано од никого и од ништо, како змија ползи кон тебе, доаѓа,
се приближува се повеќе и ловеќе, а ти не можеш, не си во состојба да
му се спротивставиш. Тоа тогаш најмногу ме измачуваше, тоа ме
сосипуваше таму, во оние трништа, а не нешто сосема друго, нешто
материјално, за кое човек треба да жали, зашто е принуден на толку
неочекуван начин да се раздели од него,
А, пак, во тие таму услови и во тие таму трништа што друго
можев да измислам, што друго можев да избирам, освен да решавам
по која цена ке го дадам мојот беден животец. Каква друга
алтернатива сум имал тогаш, каков друг избор, освен само тоа дали
така, помирен со судбината да си заминам од овој свет, напросто да се
самоубијам, или, пак, заминувајќи си така предвреме, да повлечам по
себе и некој од оние Печенези, некои од тие „цивилизатори\ дојдени
од разни краишта на Бугарија, за да го смируваат „дивото македонско
племе”!
За нешто друго тогаш не си дозволував да помислам, Друга
насока веќе не можев да видам... И бидејќи беше некаде околу
полнок, на средината на таа голема и студена мартовска ноќ, а заедно
со тоа време за повеќе размислувања имав многу, решив да почекам
до утрото, до разденување, па тогаш, поодморен и со побистро
расудување да ја одредам и цената на мојот беден живот, на моето
жално постоење.
„Само наутро, на разденување, кога времето за размислување
ќе биде многу ограничено, само тогаш се ќе се реши брзо и без
колебање”, - си реков за утеха.
Дури и сега сб уште се чудам на тоа мое тогашно спокојство и
рамнодушност, со кое бев решил да го пречекам утрото и сопствениот
крај, без оглед на тоа каков ќе биде тој. И навистина заслужува
чудење тоа мое детинско однесување за време на таа ноќ спроти
повеќе од очигледната опасност, која ме дебнеше од сите страни.
Може ли човек да си претстави, дека токму тогаш, кога бев
заграден од сите страни и кога од сите страни ме чекаа зинатите
отвори на митралези и автомати, кога само едно мое помрднување во
трњата или прокашлување можеше да го привлече вниманието на
двоножните хиени, и нивните оружја одново да затракаат и да почнат
пак да ги блујат нивните смртоносни крушуми - може ли човек што
мисли.нормално да допушти, дека токму тогаш јас извадив од мојот
ранец парче леб и парче сланина, кое што вечерта ни го беше дал
чуварот на железничката пруга, и сосема спокојно си каснав. Може ли
тоа да се прифати за сосема нормално, за природно во тие околности
и на полноќ да си правам доцна вечера, чиниш како да не ја гледав
сопствената смрт, мојот крај, и како да не се наоѓав не во оние
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трништа, туку некаде низ пространиот Пирин, каде што не ме
загрозува никаква опасност?
А потоа, по доцната вечера, фатив и си поспав доста спокојно и
убаво, така како да не се наоѓав во тие трња, туку во некои плевни со
суво миризливо сено, кое дејствува опојно како наркотици! И можеби
ќе спиев дури до разденување, доколку не ми беше „дошол" кошмарен
сон, кој не само што не ми допушти и потоа да спијам, туку и ме порази
со неговата неверојатност, и покрај тоа што не бев фаталист. Дотогаш
на пророшки соништа не им обраќав никакво внимание, никогаш пред
тоа не верував, дека има некаква судбина од која човек не може да
избега.
Дотогаш на ништо такво не верував, но тогаш, треба да си
признам, навистина сосема сериозно поверував, дека сонот ми е
пророчки и дека судбината ми е решена веќе не од луѓе, не од тие што
ме чекаа во пусија, туку од некоја виша сила, од нешто невидливо,
независно од желбата, на овој или на оној. Тогаш за прв и за последен
пат поверував, дека човек не располага со себе, со својата судбина,
туку е нешто како играчка во рацете на невидливи сили, како постојан
заробеник, кој никогаш не може да се ослободи од неговото проклето
заробеништво. Тогаш за прв пат поверував, дека човекот за да биде
добро или лошо, среќен или несреќен, не зависи од него, од неговите
сили и способности, туку само и единствено од оние „невидливи
сили”,..
А еве каков беше приближно и мојот кошмарен Сон, еве го
накусо тоа што тогаш така силно ми подејствува, што потоа очите до
разденување не се осмелив одново да ги затворам, и покрај тоа што
имаше уште доста време за спиење:
- Сонувам дека одам по самиот раб на голема бездна, во
чијашто длабочина заглушувачки бучи голема река, а чиишто бујни
води така силно ги заплиснуваат бреговите, што капките избиваат
дури до горе. A, јас трчам ли трчам по работ на страшно зинатата
бездна и со сите физички сили се мачам барем малку да свртам, за да
не паднам, за да не летнам надолу, но никако не успевам во тоа,
чиниш како невидливи сили упорно и постојано ме влечат кон работ на
бездната. И на крајот, со сета сила летнав надолу во темнината, во
длабоката бездна, а потоа и се плеснав во ледено студената и матна
вода, која веднаш ме повлече надолу.
Покрај моите очајнички обиди да се оттргнам од оние ледени
прегратки, од студената вода, тоа не ми успеваше и се се одвиваше
така, како ништо да не зависеше од мене и од моите усилби. Почнав
да викам со сета сила за помош, да мавтам со рацете, ама никој не ме
слушаше и гледаше, никој не дојде да ми помогне.
- Чувствувам дека веќе се задушувам, дека нечии студени раце
ме стискаат за вратот и ми ја затнуваат устата.., По извесно време,
кога веќе се бев откажал од понатамошниот отпор, тогаш горе високо
се појави мајка ми со некаков венец на главата, кој светеше како
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ореол на светица. Таа на неколку пати едно по друго ме извика,
направи обиди и да им помогне, но не успеа. Потоа ми подаде долг
прат, до кој на два-три пати успеав да се допрам, ама не и да се фатам
цврсто, да се додржам и да го искористам понатаму...
„Пливај се така надолу, пливај и некаде ќе излезеш!* - ми рече
таа најнакрај, а потоа ја заплисна силен и голем бран и мајка ми
исчезна, без повеќе да ја видам. Заедно со неа исчезнаа и сите мои
надежи за спас, за излегување од студената вода и од ледените
прегратки, ледените раце, кои продолжуваа така да ме стискааат за
вратот и да ми ја затнуваат устата...
Сепнувајќи се од кошмарниот сон, јас веднаш ги отворив очите
и се освестив, веднаш сфатив каде се наоѓам и каква ми е состојбата.
Сфатив, дека се уште не сум се „удавил", но дека и тоа ќе се случи и
тоа само по час-два, најмногу. Сфатив, дека сонот ми поминал, колку и
да беше кошмарен и мачен, но останува пострашното. Кордонот од
вооружени двоножни инсекти се уште стои околу мене и со натрпение
чекаат да се раздени. за да ги пуштат нивните кучиња по моите траги.
Колку и да не ми се сакаше, сепак, бев принуден да си признам, дека
состојбата ми е таква, дека е невозможно нешто да се направи, со чија
помош ќе се промени во моја полза. А колку многу посакував мојот сон
да беше реалност, да се бев удавил и ништо повеќе да не очекував,
ништо повеќе да не гледам и да не слушам!
Колку што можам да се присетам, месечината се
приближуваше кон својот залез, нејзиниот диск почна да станува
рѓосано-црвен и од запад почна бавно да ползи и-да се приближува
голема сенка. Но, за жал, и зазорувањето почна да се чувствува.
Настапуваше разденувањето, а со него и крајот на моето криење, на
мојата слобода. Гледав, дека криенката што ја играв брзо ќе заврши,
но немаше што друго да се прави, освен беспомошно да гледам како
едната предавничка светлина се сменува со друга уште
попредавничка од таа што си заминува.
И, најпосле, разденувањето почна да го кажува неговиот
решавачки збор, видливоста растеше се повеќе, а заедно со тоа и
мојата можност да гледам подалеку, исто така, се подобруваше. Се
поткренав малку, ама претпазливо, зашто можев да гледам само
напред, без да можам да се свртувам назад или настрана. Тоа не
можев да го сторам и тоа, според мене, се покажа фатално во
последниот момент. Недалеку од мојата предна страна видов тројца
вооружени мажи, едниот цивилен, а другите двајца униформирани. Им
ги видов дури и лицата - лица како на сите човечки суштества! И не
знам зошто, но тогаш воскликнав од радост, покажав болно
олеснување, за кое причините дури ни сега не ги знам.
Со невообичаена брзина започнав со некакви подготовки,
некакви бесцелни движења, чиниш како да претстоеше да се случат
многу важни нешта, нешта од исклучително значење, кои без посебна
подготовка не би можеле да се оживотворат. Набрзина го извлекувам
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во „задна положба” затворачот на мојата „маузерка” и проверувам со
какви куршуми сум ја наполнил - веднаш ги заменувам со поинакви,
кои, како што ми беа кажале, дека се од типот ,дум-дум”, но дали
навистина беа такви, тоа со сигурност не можам да го тврдам.
Во меѓувреме ја собув едната нога, за да биде готова веднаш
откако ги „кутнам” оние Печенези, кои беа станал е прекрасна цел за
моите „дум-дум", да го подголтнам отворот на мојата пушка и со прст
од босата нога да го притиснам чкрапецот... И во текот на целото тоа
време на подготовка за финалето, ликовите на мајка ми и на другите
мои блиски стојат постојано пред мене, пред мојот веќе „безживотен”
труп и прекорно ме гледаат зошто толку „млад и зелен" сум си
заминал.,. Глупаво е навистина тоа: да се подготвуваш за „оној свет” и
истовремено да си замислуваш како блиските и роднините ти го
гледаат трупот, како се загледуваат во твоето обезличено лице и
неутешно те оплакуваат...
Но во времето на мојата „генерална подготовка”, тогаш кога се
подготвував за напуштање на овој свет, кога со болка во срцето се
простував со блиските и роднините, токму тогаш двајца од
извршителите на Антон Југов, кои уште додека беше темно ги
слушнале моите стенкања за време на мојот кошмарен сон, доползеле
толку блиску до мене, што можеле да ме видат не само мене таму во
трњето, но исто така и дел од мојата подготовка, што им дало основа
да ги предвидат моите намери. И без многу да се задржуваат и да
размислуваат, како што правев јас, без да се колебаат, тие решаваат
да ме испреварат и со сета сила извикуваат:
- Стој, не мрдај! Ќе те убиеме, само ако мрднеш! И цевките на
автоматите ми ги приближија на критично растојание до главата. И
така дојде крајот на се, без да сум претпоставувал, дека така глупаво
ќе паднам во тие мрежи, дека така неславно ќе го завршам мојот
комитлак.
Тешко е навистина да се поверува, дека тоа се случило токму
така како што јас сега го прикажувам, а не поинаку, не со поинаква
разврска и со поинакво финале. На прв поглед оваа верзија навистина
изгледа малку изнакитена, со помеки тонови - одвај ли не како во
приказните за деца. Но, што да се прави - таква беше голата вистина,
колку и неверојатна да изгледа сега и тоа гледана отстрана, од
подалеку како во времето, исто така и во просторот.
А за омекнување на погоре кажаното, за изоставување на
некои од „украсите”, јас ќе си признам, дека тогаш таму, во оние
трништа воопшто не бев сигурен во моето конечно решейие на каков
начин да го напуштам овој тажен човечки свет, ништо не ја
исклучуваше и другата можност - наместо да ги кутнам оние
извршители на Антон Југов, да се решам и за поинаква алтернатива,
да се извлечам од трњето и со целата сила да извикам: „Еве ме, се
предавам!" Во последниот момент, во најкритичниот миг и тоа беше
можно да го направам, и тоа не беше исклучено.
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Меѓутоа, за жал, тие тројца гадови ме лишија од можноста да
избирам пособДветна алтернатива, посоодветен начин да се извлечам
од мојата критична положба. Тие ми го наметнаа токму тој исход, да го
прифатам тоа што секогаш сум го сметал за најсрамно, за
најнедојстојно: да ги кренам рацете, жив да.се предадам и да им ја,
преотстапам можноста на други тие да ја решаваат мојата судбина,
други да одредат дали да бидам или да не.бидам на тој грешен и
арамиски човечни свет!
И сега, по толку мнйгу изминати години од тогаш, и денес се
уште сметам, дека најсрамното и 'недостојно е човек да ги крене
своите раце и да им се предаде на оние против кои што тргнал, против
кои го кренал оружјето. Така мислам не само за себе, за тоа што сум
го направил тогаш, за време йа тоа паметно за мене утро, но, исто
така, и за сите оние кои за време на нивниот живот направиле нешто
слично и понеле таков срам и понижување. И покрај тоа, и покрај се,
како некогаш во тоа време и пред тоа, и денес, и утре, и секогаш - се
уште се наоѓаат И такви луѓе, кои од една или друга причина, ќе
претпочитаат во последниот момент да ги кренат своите раце и да се
предадат, наместо да си го разнесат черепот и така да не го дочекаат
посакуваното од нив поинакво, подобро време!
26 март, 1948 година, наутро. Месност „Илјадница” .
Моето предавање помина без „церемонии” и без „загревања"
нешто што не беше природно да се очекува. За мое големо чудење и
изненадување, тие Печенези таму не се покажа брутални како што
очекував, не тргнаа да се натпреваруваат за да ме „лревоспитуваат”. А
едниот од нив, којшто имав намера да го повлечал со себе,
интелигентен и разбран човек, им нареди на другите да се однесуваат
човечки спрема мене, независно од тоа што јас бев причината за
нивното смрзнување во текот на целата ноќ.
- Законите стојат над сб и никој нема право да ги прекршува,
најмалку, пак, ние овде и сега! - рече тој и им нареди на неколкумина
од неговите потчинети да ме одведат во селото кај иследник, без да
ме врзуваат.
И така, ме тераат низ селото и ме водат во училиштето
претворено во касарна на милицијата, а подрумот во затвор за
задржаните. Ме водат таму и
директно ме поставуваат пред
иследник, на кого требаше да му раскажувам како претходната ноќ
сум паднал во заседите што ми беа поставени, од каде сум дошол и
што знам за другите наши луѓе. И веднаш почнуваат првите пипкања,
првите подметнувања и многу ветувања, дека доколку откријам се
што знам, што сум слушнал и видел, а кое што е сврзано за
„БАНДАТА", ќе можам да сметам на попустливост”, на „великодушност”
од страна на народот, кој ќе ми простел за „гревовите” спрема
„народната" власт и.т.н.
Меѓутоа, се се случи спротивно од она што го очекував и бев
принуден да одговорам за дејанијата што ги сторив, па не ми
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преостануваше ништо друго освен да ги поднесам сите испитувања и
понижувања, без на било кого да му се лутам, да поминам покрај
разните ветувања и соблазни, кои со голема штедрост и расипништво
ми беа потфрлувани. Требаше да поминам преку се, за да зачувам
барем дел од сопственото човечко достойнство, бидејќи малку од она
што целосно ќе се загуби, потоа веќе никогаш не ќе може да се врати
назад. Штом веќе бев допуштил на толку глупав начин да се најдам во
тие мрежи за живи луѓе, тогаш ништо друго не ми преостануваше,
освен да се штитам и вардам од она најлошото, од најгнасното: во
никој случај да не се доведам во ситуација на човек паднат на колена
како робот пред неговиот господар, кој моли по секоја цена за
милост... А да се зачува човечкото достойнство и чест пред луѓе, кои
имаат сопствени пишани и непишани закони, кои имаат свои претстави
за злото и за доброто, за чесноста и нечесноста, за достойнството и
за понижувањето - нека никој не мисли дека е тоа лесна работа!
Тогаш, кога првпат застанав пред иследник на Државната
безбедност, пред човек со неограничена власт, со целата своја детска
наивност мислев, дека ненаоружаниот противник веќе не претставува
ништо друго, ништо повеќе, туку еден парталко, неинтересен човек,
од кого веќе ништо не се бара. Така ми се чинеше тогаш и очекував,
дека и со мене така ќе се постапи, дека и кон мене на таков начин ќе
ми се приоѓа. Но, колку наивен и глупав сум бил тогаш, колку далеку
сум стоел од жестоката реалност, од суровата вистина!....
И многу брзо ми се наметна да се разделам од детскатата
наивност, да се отрезнам и да сфатам, дека најтешкото допрва ми
претстоеше, дека се уште ништо не е завршено, туку се одвај дури
започнуваше. Токму кога си мислев, дека штом сум разоружан, друго
нешто повеќе нема да се бара од мене, токму тогаш сфатив дека
започнуваше другото, пострашното испитување - не само моето
физичко уништување, туку и моралното разоружување, душевното
смачкување и бескрајното самопонижуванье! Тогаш, најпосле сфатив,
луѓето во чиишто раце се бев нашол, пред да ја обесат жртвата,
морално ја разоружуваат и исплукуваат, па дури тогаш го закачуваат
на јажето она што останало, сенката на оној, кој пред тоа бил нешто
слично на човек.
По доста грижлива и сериозна физичка обработка, започната
уште со моето пристигнување во училиштето, откако оние семоќни
другари се убедија, дека мојата милост од бугарски јазик речиси ништо
не разбира, тогаш тие ја свртеа другата страна на нивната „човечност”
и почнаа да ми поставуваат такви прашања, кои веќе не ме засегаа
само мене, само мојата судбина, туку и судбината на многу други, со
кои пред тоа не сум имал ништо заедничко. Од мене тогаш побараа да
зборувам и за други луѓе од селото, за кои имало сомнение, дека и тие
се замешани со „БАНДАТА".
Многу ме чудеше и тоа, што тогаш ме тераа да зборувам и за
нештата, кои пред тоа дури ни на памет не ми паѓале, нешта што за
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мене дотогаш воопшто не постоеја. И при секое одбивање од моја
страна да не зборувам за неизвршенй гревови, за нешто што дури не
сум го ниту на сон сонувал, тие, „цивилизаторите", веднаш стануваа
брутални и покрај .добрината”, без колебање прибегнуваа на
насилство, почнуваа да се служат со јазикот на исправеното зад
вратата чаталесто дрво. А се почнеше ли со тој јазик, тогаш
фазговорот” продолжуваше многу Време, дотогаш, додека не се
измореа, додека не им здодееше. Е, не треба да го премолчувам и
тоа, дека овие господа, додека ме испитуваа, понекогаш беа склони да
пројават и зачудувачко „сожалуванье”, исклучителна „љубезност”, кога
си ломислуваа дека жртвата нема да пројави никави готовност за
поголема брборливост, за поголема „соработка”.
Отворено речено, не можам да поверувам, дека едно голку
младо и кротко момче како тебе може да е бандит. Не можам, исто
така, да поверувам, дека бандитите се такви просечни луѓе! Се
чувствувам разочаран, дури измамен - та јас си претпоставував дека
вие сте некое посебни типови, со бради и со долги коси, со големи и
окрвавени ножеви, со еден збор: страшни за гледање!... А како што ве
гледам - сосема обични човечиња, просечни душички, достојни повеќе
за вистинско сожалување, отколку за омраза и презир... Многу,
навистина многу сум разочаран од она што досега го видов овде - ми
подметнува еден од офицерите.
Му одговорив дека ние не сме бандити, дека овој епитет
никако не соодветствува, и дека тој нйе залепен смислено и сосема
произволно. Исто така, му кажав, дека за разлика од другите бандити,
никој од нас не тргнал да граба и да убива, дека никој од нас не бара
лична среќа и лесно збогатување...
- Како така да не сте бандити - немој ти да бидеш крајно
безобразен и без срам и сега да ми го тврдиш спротивното, дека ова
утро не си имал намера да пукаш во нашите другари пред да те
уапсат? - Ми се нафрла „собеседникот” и на лицето очите веднаш му
лоцрвенуваат и се полнат со крв како на разјарен тигар.
- Воопшто тоа не сакам да го тврдам, да негирам дека утринава
сум фатен, туку само го отфрлам обвинението дека сме бандити.
- А што сте друго, ако не сте стопроцентни разбојници? - ме
прекинува оној угоен Печенез. - Што друго можете да сте ако не сте
разбојници, а? Можеби борци за ослободување на жална Македонија?
Продолжувачи на илинденците, на ВМРО?”
- Да, токму така! - побрзав да му одговорам, како да се плашев
да не задоцнам.
- Остави ги овие глупости настрана, тоа не е лажица за твојата
уста! Кажи ми нешто друго, поскромно! - ми се озабува друг, кој според
тоа како изгледаше, беше иследник од Државната безбедност,
штотуку дојден однекаде.
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- Кажи нйзошто избега кај бандитот Герасим, кој те поттикна,
кој те излажа да отидеш кај тој разбојник? Кажи нй кои ви се јатаците
во селото?
- Кажи ни кој е човекот што ви ветил дека ќе ви даде цела
каса германски куршуми, тоа кажи нй го, а не твоите глупости, не
твојата Македонија! - запраша новодојдениот господин со смрзнувачки
поглед. - Како што гледаш, треба да ни одговориш на сериозни
прашања, а не да дрдориш разни твои глупости!
„Што ли да кажувам, што да признавам, а што да негирам, и
воопшто дали е можно нешто да се премолчи, што го знам jac,: но
можеби и тие самите?" - се запрашав во себе си, без да ги гледам
моите мачители.
- Ајде, ајде, немаме време за губење, време за чекање! - ме
притискаат иследниците.
И бидејќи не располагаа со повеќе време за чекање, тие
прибегнаа кон брзата процедура и кон физичка принуда, со надеж
дека така ќе услеат да ме „притиснат” и да ја завршат нивната работа.
И за да ја постигнат целта со физичка тортура, овие Печенези ме
врзаа така цврсто со едно јаже, земено којзнае од каде, што да бе в и
Херкулес, пак не ќе можев да се одврзам. А по таа операција, почна и
педантна физичка обработка, при што тројца р'мпалии постојано се
сменуваа, за да не се изморат - преморат» врескајќи непрекинато и
силно: „Зборувај, зборувај, зборувај!”
А, како сведоштво треба да кажам, дека тогаш jac не знаев
многу тајни, не знаев, а и не верував дека Герасим има јатаци и во
нашето село, за кои ме принудуваат да зборувам, но не успеав да ги
убедам моите мачители дека напразно ме измачуваат. Ми беше
навистина тешко да ги убедам тие озлобени Печенези, дека jac од
Градешница не познавам луѓе кои би можеле да бидат замешани во
оваа афера, зашто од ова село веќе тројца имаше кај Герасим. Во тоа
оние господа од „Стара Бугарија” не можеа така лесно да поверуваат и
да престанат со нивните мачења. Тие тоа не го прифаќаа за вистина, и
од таа причина, постојано ме тераа да изговорам имиња на луѓе, кои
помагале на „БАНДАТА” на Герасим.
Треба да се знае и тоа, дека при таква физичка тортура, при
такви безмилосни мавања и нечовечки мачења, човек дури и ништо да
не знае, сепак, нешто ќе измисли да каже, камоли, пак, да знае и да
премолчи, да немее! Jac навистина бев во незавидна положба,' во
крајно незгодна позиција: немав ништо за откривање сврзано за луѓето
од моето село, немав ништо за кажување, или доколку нешто знаев,
тоа го знаев само jac и можев навистина да молчам. На пример, за
касата куршуми од мојот соселанец, којшто многу добро го познавав,
за кого ми се напомнуваше неколку пати од моите мачители, знаев
само jac и затоа решив да лавирам, да премолчувам додека е можно.
На тоа се решив, бидејќи бев целосно сигурен, целосно уверен,
дека никој друг таму не можеше да излезе и да ми докаже дека
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лажам, дека се преправам, дека сум невешт повеќе отколку што бев
во реалноста. Решив да се раководам од правилото: сб што знам само
јас, е рамно на тоа дека ништо не знам! Само по себе може да се
сфати, дека ни малку не ми беше лесно строго да се придржувам на
гореспоменатото правило, ни малку не ми беше лесно, кога соборен на
подот, а одозгора неколкумина згоени и силни како бикови мажи
удираа непрекинато со кундаци по мене, буричкаа со цевките на
пушките, превртувајќи ме, ту на едната, ту на другата страна,
повторувајќи: „Не се туркај бе, говедо, нели гледаш, слеп ли си!” Не ми
беше пријатно и тогаш кога еден од Печенезите зеде еден кујнски нож
и почна не на шега да ми го сече палецот на левата рака и не запре се
дотогаш, додека сечилото не почна да допира на коската.
Но, не можев ништо да сторам, не знаев ништо посебно со што,
доколку признаев, тоа донекаде можеше да ги смилува моите
мачители кои што беснееја. Следуваа и неколку последователни
смени на тактиката за изнудување, а, исто така, и на главните актери
во оваа кошмарна игра. Се сменуваа и луѓето, се сменуваа и
тактиките, и тоа со една единствена надеж, дека следниот, или тој по
него, ќе се покаже поуспешен, дека следниот удар ќе биде поточен и
порезултатен.
Сосема ненадејно за мене, вратата се отвора и влегува друг и
тоа многу силен, како горило, црномурен Шоп, кој со одглумено
изненадување ја гледа мојата „лежечка" положба, го гледа моето
окрвавено лице и целокупната моја изобличеност. „Претрпнуваат" од
ужас моите мачители кога го здогледуваат новиот големец и
застануваат мирно пред него... А пак тој, како добро извежбан артист,
со „силно незадоволство” ги брка другите надвор, а тој останува сам со
мене. И како и обично во таква ситуација, се започнува со воздишки со
одглумено сожалување за тоа што се случило и дека доаѓа многу
доцна”, за да се избегне тој „магарештилак”, тоа недостојно однесување кон „беспомошниот” затвореник, тоа полициско беобразие.
- Слушај брат, уште на прв поглед сфатив, дека ти си од
нашата черга, дека не си ни класен непријател, туку само заблуден,
измамен несреќник! - започнува новопристигнатиот со патетичен тон,
готов во секој момент да се „расплаче" од милост кон мене. - Твоето
место е кај нас, а не кај непријателите на нашиот народ. Можеш ли ти
парталко да ми кажеш зошто си тргнал со бандата на Герасим
Тодоров, против кого и зошто си ја грабнал пушката. Ти сам не можеш
да сфатиш, дека си станал играчка во рацете на твоите непријатели,
на оние кои до неодамна пиеле и од твојата крв и пот!
- Да се осудиш да тргнеш против нашата власт и против
сопствениот народ, да застанеш против нашите претпријатија, со кои
сакаме да ја премавнеме нашата традиционална беда и вековна
мизери]а, да ги елиминираме изворите на гладот и на повечката
обесправеност! Знаеш ли, си даваш ли јасна сметка каков криминален
чин си направил против сопствениот народ и каква казна те чека,
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доколку уште сега не пројавиш неопходна разумност, доколку уште
сега сам не си помогнеш? Дали е неопходно сега да ти кажувам лродолжи со неговите наместени и одглумени тиради оној црномурен
Шоп, кој не ме испушташе од неговото видно поле и речиси готов да ме
прегрне од „сочувствување”, треба ли да те уверувам, дека срцето од
болка ми се кине кога те гледам овде испружен на подот, кога те
гледам тука во таква состојба, а не во некое училиште, или, пак, во
комитетите на РМС?
- Ми се наметнува да ти кажам сосема искрено, дека многу
жалам што токму такви како тебе застанале на противничките
барикади, а не се со нас, не се со сопствениот народ!
И доколку инстинктивно не ја насетував злонамерноста,
подлата измама и целата демагогија во зборовите на тој Шоп, за тоа
Господ нека ми е сведок, ќе паднев на колена, ќе ронев солзи за
„простување на гревовите” спрема народот и „народната власт”, без
двоумење ќе направев и таква лудост, без било каква стеснување и
во онаа нечистотија! Но, слава му на Господа што се зачував од едно
такво паѓање, слава му на Господа што не стасав до таму, до оној
вечен срам и обесчестеност!
А, до тоа можеше да дојде од проста причина што дотогаш јас
не бев застанал лице в лице пред луѓе од Државната безбедност,
дотогаш немав никаква претстава за тактиката и методите користени
од „војниците на Партијата”, од „војниците на тивкиот фронт”, од сите
оние што ги испраќаа епичните на себе на, бесилките и по затворите.
Дотогаш не знаев ништо за злонамерните одови и оние подлизнувања,
кои се користат за нанесување „удари во тилот”, за ненадејно удиранье
по темето на оној што е жртвуван.
Но, како што реков погоре, и покрај сета моја неопитност во тој
поглед, сепак, инстиктивно можев да откријам, дека се е лага и подла
измама, злонамерност и игра на надлажуванье, дека сб се прави не
толку за да се стигне до самата вистина, не толку да се дознае едно
или друго, колку да се скалапат потешките обвиненија, да се измисли
нешто со кое ќе се оправда една или друга жестокост, да се стаса до
некаква си цел за владеење. Не знам како тоа така се случуваше, но
ќе кажам, дека уште некаков внатрешен глас ми потшепнуваше да не
верувам на ништо, да не верувам на воздишки и на одглумени
сочувства, или сожалувања.
По оние длабоки воздишки, по оние „сочувства и сожалувања"
каде што ме гледа во онаа бедна положба, „добриот” другар отиде до
прозорецот, го отвори целиот и со полни гради вдиша свеж и студен
воздух, како да беше некаков атлет, кој се подготвува за претстојниот
старт. Откако малку се поосвежи на прозорецот, тој одново се
приближи на кај мене и пак ме погледна „сострадилнички”, но исто
така и многу испитувачки. A, јас се уште си лежев на подот, прострен
така како што ме беа оставиле моите тепачи, пред да излезат од
собата.
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Си лежев така и не се осмелував да се помрднам, од страв да
не се распаднам на своите составни делови по онаа физичка
обработка. И не на шега се плашев, дека коските можах да се
растропаат по страшниот и безочен ќотек уште за време на моето
прво мрднување.
- Ајде ти несреќнику кажи ми дали ти е мил животот? - ме
праша црномурниот Шоп незаинтересирано, намерно гледајќи
настрана, чиниш како да се гнасеше од близината до мене.
- Не, - побрзав со одговорот без да го гледам.
- А зошто не се самоуби, зошто не го направи тоа што го правеа
нашите другари за време на антифашистичката борба, кога требало да
избираат срам или вечна слава, а? Зошто не го направи тоа, туку .се
предаде како...
Зашто сум страшливец! Зашто се исплашив, дека ќе изгледам
многу грд кога ќе ме видат со расцепен череп и изобличено лице! извикав со целата сила.
Ха, ха - ха! Точно така, токму така - херои сме само ние, само
народните синови....
Q, колку одвратно и здодевно ми беше станало се што ми
велеа, и како само тогаш посакував да ги затворам очите и никогаш
ништо да не видам! Колку многу посакував се наеднаш да заврши, без
оглед на се како и зошто...
Одново следва штедри ветувања и убедувања, пак
севозможни соблазненија, дека доколку прифатам сам се да си
признам, ако разоткријам.се што знам, со тоа сам ќе сум си ја отворел
вратата кон слободата, сам, без туѓа помош, ќе тргнам по патот не на
страдањата, туку по патот кој води кон училиштата и веселиот
радосен младешки живот! Не недостасуваа закани, дека доклку „оние”
пак се вратат, тогаш веќе ништо нема да ми помогнело, па пифтија ќе
ме направиле. Се разбира, на последново целосно можеше да му се
верува.
Неколку пати едноподруго се обидував да докажувам, дека јас
сум бил само обичен војник во групата на Герасим и дека мене ништо
посебно не ми е доверувано, дека не сум посветуван во никакви тајни
и епично. Се обидов да докажувам, дека од една ништожна фигура
како мене премногу се сака и очекува...
- Доколку се така продолжиш да молчиш и да не рашетуваш,
тогаш лути си се на самиот себе, на твојата тапа глава, а не на мене и
на моите другари! - ми се повторува се до крајна одвратност, по не се
знае кој пат.
И, сепак, одново ќе речам, одново ќе си признам: добро што не
знаев нешто повеќе, што бев сосема обична и ситна фигуричка во оваа
игра, инаку самиот Господ знае до каде можеше да стасам, колку ли
ниско можев да паднам!
Додека јас смислував како потоа да се однесувам, Шопот
одново отиде до прозорецот и со мала пиличка почна да си ги чисти
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ноктите, а тоа значеше, дека тој дури и таму, во тие услови, држеше
до неговата надворешност. А потоа дојде пак кај мене, зграпчи еден
стол и седна толку блиску до мене, што веднаш го почувствував
неговиот здив со непреијатна миризба на ракија и на нешто гнило. И не
знам како ли се решив, но го предупредив тој господин да остане на
разумно растојание од мене, бидејќи моите комитски вошки скокаат
силно како скакулци и веројатноста дел од ова мое богатство да
прејде кај него е многу голема.
И покрај мојата повеќе од жална положба во која што се
наоѓав, и покрај болките од прекумерниот ќотек, кои со секоја
измината минута стануваа се понеподносливи, сепак, некако собрав
сили во себе да му потфрлам, дека моите вошки многу се „лепат” на
„сината” крв и на белите кошули, на што тој се засмеа така природно и
толку долго, што јас за малку заборавив каде се наоѓам и пред кого. И
од тоа мое „пријателско" предупредување, господинот навистина се
исплаши и веднаш стана од столот, малку се чудеше, направи едно
крукче во одајата, а потоа седна на еден крај од голата маса.
- Слушај брат, ајде да станеме пријатели, а? Повеќе од сигурен
сум, дека ќе се спријателиме и многупати ќе се гледаме и тоа во многу
поинакви околности од сегашниве овде - ми подметна тој мазно-мазно
како вистинска лисица - ласкателка. - Можеби нема да ми поверуваш,
тоа си е твоја работа, но ќе ти откријам една тајничка (секој има по
нешто што грижливо го чува); имам необична слабост слрема
Македонците, воопшто спрема луѓето од овој крај. Тоа ми е останато
од порано, од универзитетот... Имам голема желба да се
спријателувам со колку што е можно повеќе луѓе од овој крај, од
Пиринска Македонија, како што оваа наша област во последно време
некои луѓе ја наречуваат... Па, кој знае, кој може да ми каже дали и во
моите жили не тече по некоја капчичка б у ј н а македонска крв!
Можеби и во мене да има нешто македонско, комитско, без јас самиот
тоа да го знам...
Многу добро знаев, дека овој Шоп бесрамно и жестокот се
подбива со моите национални чувства, дека тоа е увертира пред тоа
што допрва требаше да се случи. Веќе се предвидував, но се
преправав, дека се уште во ништо не се сомневам, дека го слушам со
невообичаен интерес и со нагласено внимание. Се преправав дека сум
поголем наивец и глупак отколку што всушност бев во тоа време. И по
извесно време мојот „собеседник", откако веројатно веќе му беше
омрзнато да треска глупости, на кои и самиот тој не им верува, стана
од масата, на чијшто крај седеше, се наведна блиску до моето лице,
без да се плаши од моите вошки-скакулци и сосема тивко ме запраша;
- Ајде кажи ми, веруваш ли ти барем на еден мал дел од тоа
што јас толку време ти го зборувам, а? Кажи ми дали веруваш или,
пак, како што се вели: кога ми пееш, Пенке ле, кој ли те слуша? И
пред да ми кажеш нешто, пред да ме излажеш, јас знам, зборовите
ветрот ми ги вее, дека не ти зборувам тебе, туку на голите ѕидови!...
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Знам, дека не ми веруваш, но ќе ти кажам, дека и јас не ти верувам,
дека ти си стопроцентен лажго и измамник, ама за тоа допрва скапо
ќе си платиш!
Колку и неверојатно тоа да изгледа, сепак ќе речам, дека не
земајќи предвид се друго, кое може да ми донесе секоја моја дури и
најбезначајна дрскост, ќе кажам, дека директно му одговорив: „Не
верувам на ништо како на вас, така и на вашата власт!”
- Добро - продолжи да ми здодева Шопот - тогаш јас пак ќе
направам нешто што ќе те изненади, дури и ќе те засрами, доколку ка|
тебе се уште има трага од чувство за срам; ќе направам така, што ти
сам ќе се најдеш принуден да избиеш еекакво сомнение и недоверба
од твојата тапа глава во однос на нас! Ќе те принудам и тоа без било
какво насилство од корен да го промениш односот спрема нас и
спрема народната власт...
Подготвен сум да ги соберам луѓето од целото ваше село,
мајка ти, твоите други блиски роднини, сите, без исклучок, пред кои
отворено и најсериозно ќе изјавиме, дека веднаш штом бандата ќе
биде ликвидирана и нашата блокада крената, веднаш и б е з у с л о в
н о ќе те ослободиме, доколку ти се согласиш сега да нй помогнеш. Ќе
изјавиме пред сите, дека се што е можно ќе се направи, за да те
ослободиме во најскоро време, ако ти нй кажеш кои луѓе од ова село
се јатаци на Герасим Тодоров. Да го кажеш и тоа, дека Димитар
Стојанов Димитров те убедувал да не одиш војник, туку да отидеш во
бандата, кај Герасим... '
Како што гледаш, ќе играме со отворени карти - се знаеме, се
ни е познато и поради тоа не те присилуваме да лажеш, да ги
кодошиш луѓето, туку да ја кажеш самата вистина и ништо повеќе,
ништо одвишно. Гледаш со очи, дека од тебе се сака малкунѕа, сосема
малку, колку да не е без ич, а како залог, и покрај твоето тешко
криминално дело против народот, против народната власт и против
твоите најблиски, во замена ќе го добиеш најскапото, најпосакуваното:
слободата!
И колку и да не ми се сакаше тогаш да зборувам, колку и да не
ми се сакаше устата да си ја отворам (се плашев многу од тоа, бидејќи
при повеќе изречени зборови, човек полесно може да се подслизне,
полесно да се измами, а тоа беше главната цел на тогашните
властодршци), но сепак не можев да молчам како пењушка, затоа што
со тоа можеше да дадам повод да се претпоставува, дека кријам
големи тајни, дека сум упатен во што ли уште не. Со моето прекумерно
молчење можеше да им дадам повод на таа господа да
претпоставуваат, дека мојата милост е можеби и најглавната фигура
од групата на Герасим и, следствено, притисокот врз мене не само што
ќе продолжеше, туку и ќе се зголемеше.
- Вие навистина ли сте толку наивни, па верувате дека
Димитров е толку слеп и глупав, па ќе тргне да врбува детишта како
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мене за дружината на Герасим Тодоров? - речиси му се извикав на тој
Шоп.
- Види, овде кажа една вистина, ти верувам... Овојпат нема
никакво сомнение, дека си целосно отворен! - преправајќи се
воскликна тој инквизатор. - Ние знаеме, дека твојот соселанец е итра
лисица, дека тој така лесно во стапица не се фаќа. Но, исто така,
знаеме, дека тој е непожелен ниту во вашето село, ниту во околијата!
Знаеме дека тој е непријател на нашето општество, за изградбата на
социјализмот во Бугарија, и од тие причини, тој треба да биде
елиминиран од овде, привремено отстранет од селото. Димитров треба
да биде отстранет од селото дотогаш, додека се не се посмири - тоа е
желба на поголемиот дел од овдешните луѓе. Но, за тоа нй се
потребни конкретни обвиненија против него, законски основи, со кои
ние сега-засега не располагаме...
- Но, тоа е нечесно, нечесно! - извикувам силно вознемирен. Жалам, но во случајов со ништо не можам да ви помогнам. Не можам
да лажам, така сум воспитан, така сум навикнат!
- Добро, добро - ме прекинува Шопот - по ова прашање точка,
точка! Ами што би рекол за сандакот со куршумите, ветени од некого...
ти подобро знаеш од кого се, а? Што ќе кажеш за куршумите од оној
таму некаде на крајот од селото ли беше... заборавив како се викаше
тој... ајде помогни ми де! Леле, колку сум оглупавел, па не се сеќавам.
Кажи ми го неговото име, ајде?
Одново извикав како избезумен, изјавувајќи дека тоа е лага,
намерно подметната провокација, за да бидам измачуван уште повеќе
и, најнакрај, да бидам претепан како куче бескуќник. Викав намерно и
не пропуштав да ја следам реакцијата на оној Шоп, за да можам да
„прочитам” како тој ги прима моите хистерични врисоци.
од тоа, како
тој реагираше, можев да сфатам, дека прашањето со проклетите
куршуми остануваше да „виси”, нешто што многу ме вознемируваше,
зашто изгледаше, дека оваа тема одново ќе има враќање, одново ќе
се потфрлаат најразлични јадици.
Треперев од ужас пред помислата, дека може не сакајќи да се
издадам и така да настрада човекот, кој пред да избегам и да заминам
кај Герасим, со сета негова наивност ми ја беше доверил таа негова
тајна. И токму поради оваа причина, а не поради некаква си храброст,
тогаш решив да молчам или, во најлош случај, упорно да не признавам
дури и тогаш, доколку односниот човек, заедно со проклетите
куршуми застанеше пред мене. А сега ќе дадам некои појаснувања за
веќе споменатите куршуми, за да стане појасно како и кој ми беше
кажал, дека доколку Герасим некогаш дојде во нашето село, тогаш на
прво место ќе ја добие скромната помош од еден сандак германски
куршуми, криени многу внимателно и наменети намерно за стрелање
против комунистите.
Но, претходно треба да го кажам и тоа, дека при првите мои
испитувања и првото загатнување на тоа за куршумите, останав многу
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изненаден од тоа како овие господа дознале за оваа подробност и
дека во центарот на неа стојам јас, а не некој позначаен од мене. He
можеше навистина да не се запрашам како и со помош на кого сево
ова стигнало и до таму. Не ја исклучив ниту можноста тој човек со
куршумите да се пофалил и пред некои други, па оттаму да е дојдена и
таа информација.
Добро - ме сепнува Печенезот - да прифатиме дека ја кажуваш
вистината, дека си почист и од светците во црквите; да прифатиме
дека од ова село нема замешани луѓе со бандата, или, пак, не знаеш
за такви, да се согласам дека и со куршумите е. така: лага,
провокација и т.н. Па, зошто да не е така - та кој идиот ќе му довери на
едно детиште како тебе нешто важно, кој ли ќе дојде кај тебе и ќе ти
каже, дека има куршуми и дека одржува врски со Герасим, а? Ха, ха,
ха... Каде ли ми беше умот, па да допуштам, дека ти си бил нешто
повеќе од еден мрсулко во дружината на п о л к о в н и к Тодоров! Ту,
бре, како сум можел да се надевам, дека преку тебе ќе ги
разоткриеме нишките на сложената конспиративна мрежа!
Боже, колку бескрајни ми беа миговите тогаш, колку долго ми
се гледаше чекањето на неизвесноста, на тоа што претстоеше! По
извесно време, привидно спокојниот Шоп ми рече, дека веќе нема да
ме праша за тоа што толку внимателно го премолчувам и кријам од
нивните погледи, ме убеди, дека тоа ќе биде работа на други негови
другари потоа. Свечено ми вети, дека со „здодевни прашања" веќе
нема да го задржува моето внимание, туку само ќе ме замоли како
брат-брата си да го дадам и јас мојот придонес за побрзото кревање на
блокадата, а, исто така, и за брзото ликвидирање на „бандата” и за
фаќањето и на оние малкумина „бандити”, кои се уште скитале како
кучиња бескуќници низ шумата.
Ми кажа дека мојата човечка должност била да им помогнам
на оние наши луѓе, за што е можно побрзото нивно потпаѓање во
челичните прегратки на „народната власт, за да не гладуваат како
африканските робови во фармите на белите господари. И се ми се
кажуваше со таков тон и упрек, чиниш како јас да сум станал
најголемиот егоист и за ништо на светот не сум сакал да ја делам
новата придобивка со кој и да е. Да, „придобивката” ми е дадена
веднаш откако „народната" власт ме прегрнала како мајка нејзиното
сакано чедо.
- Не, не! за ништо на светот не барајте од мене да покажам
толкаво човекољубие спрема моите најблиски, таква загриженост! така одговорив на тој нагол предизвик и видов, дека тоа никако не е
допадливо.
Сфатив, дека со тоа мое „озабување” го погодив доста
чувствително оној властодржец, видов дека од неговото привидно
спокојство и фалшива добродушност веќе ништо не остана. По се
изгледаше, дека нервите веќе нема да издржат. Забележав, исто
така, дека ситните очи како на ласица, се исполнија со крв и
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заискрија, а две лесно искривени браздички се спуштија надолу бд
двете страни на неговата прилично голема уста. Не можеше да има
никакво сомнение, дека следниот бд ќе биде направен од „оние”, дека
работата ќе биде продолжена од нив, а господинот ќе се вмеша, како
и обично, подоцна, на крајот. Јас почекав со вознемиреност и страв на
следниот чекор, кога одново Ке бидам потфрлан како лесна топка од
цевка на цевка, одново напаѓан од силните специјалисти на „борба со
нож"'.
Ама, се чини, дека можностите на тој Шоп тогаш не беа
изневерени до крај, па од таа причина, тој не брзаше неговата работа
да ја предаде на другите „негови другари”. Се ме тераше да си мислам
дека тој се уште чува нешто изненадувачко, нешто од тие „глатки” и
„понежни” методи за разговор со мене, па поради тоа не се брза толку
да се ослободи од мене, не брза да ме предаде на оние кои одвременавреме ја отвораа внимателно вратата и срамежливо го прашуваа
нивниот господар дали случајно нема потреба од нивната помош. Мене
ми текна, дека со тоа отворање на вратата се целеше да ми се
повлијае, да ми се стави до знаење, дека најстрашното сб уште не е
поминато, дека се има граници, вклучително и трпението на оној Шоп.
Се се правеше намерно, со одредена цел и тоа така, како мојата
милост да беше страшен конспиратор, за чиешто скршнување се
неопходни огромни усилби, најразновидни и лрефинети методи на
принуда...
И така, моите очекувања за следните чекори стануваа
неподносливо долги, почнав да се нервирам (бидејќи не бев навикнат
на дол го чекање), напразно да ги тегнам врзаните раце, а Шопот за
сето тоа време, за мое големо жалење, вбопшто не брзаше, синот
мајчин, зашто жртвата му беше врзана и немаше можност да избега, а
тој пушеше цигара по цигара, се движеше низ собата, мрморејќи:
„Ожени ме мила мамо, ожени ме, ми омрзна ерген да одам”... Така си
пееше тој син мајчин и одвреме-навреме упатуваше секавични погледи
кон мене, кои ме смрзнуваа.
- Ајде кажи ми, мило чедо, ама вистинито, кажи ми да знам
дали се уште сакаш да поживееш - ме праша инквизиторот по втор
пат.
Веќе не знаев како да му одговорам, бидејќи не можев така
брзо да ги откријам неговите намери, за да може да ми постави по
втор пат едноподруго толку глупаво, според мене, и здодевно
прашање. Но, најнакрај се решив и кажав, дека штом мојот живот ќе
биде бескрајно страдање, бескрајно мачење, тогаш сосема природно
ќе биде да кажам, дека веќе не ми се живее, дека таков живот не
може да ми биде мил.
: - Но, зошто тогаш не се самоуби, бе, страшливецу, па сега да нй
правиш проблеми и на нас? - Ми вресна Печенезот и тоа толку силно,
што со плунката ме испрска како разрикана мечка. - Зошто сакаш
милост од народната власт, против која си кренал рака, може ли да ми
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кажеш, а? Значи и сега пак лажеш, пак не мамиш, уште да има кој да
ти верува! Според мене, кој еднаш се скарал со животот, тој се
самоубива, без да се се колеба, без многу да му ја мисли! Но, ти тоа не
си го направил, а знаеш ли зошто, а? Јас ќе ти кажам директно и без
заобиколувања: затоа што, како и сите други Македонци, така и ти си
вистински страшливец!
Господи, колку жестоко ме шибаа зборовите на тој дрвен Шоп,
та тие повеќе болеа од кундаците и цевките на пушките на неговите
помошници, како бесрамно тој плукаше по моите чувства!... Колку
прецизно стрелаше безобразникот, колку прецизно ми,ги забиваше
отровните стрели во моето рането срце и колку, пак, бев немоќен кога
ништо не можев да му кажам, за да ми олесни...
- Ќе бегаме ли или ќе се предаваме? Ха, ха, ха! Магарето ќе си
го продадам, пиц1тол ќе си купам, шума ќе јадам, комита ќе станам! Ха,
ха, ха... Олеле-мале, ќе се скинам од смеа!
„Ах, безобразник, самиот си ја симна маската на сопственото
лицемерие, сам се разобличи" - си реков.
А како жестоко ме клукаа моите раскрвавени рани, како
бесрамно се подбиваа со сето тоа што тогаш за мене беше нешто
повеќе дури и од светост. Но, што можеше да се прави, што друго
освен тапо молчење и внатрешно страдање; што друго можеше да
правам, освен да се грчам како пребиено животно, да стискам заби од
душевните и физичките болки и да пресретнувам удар по удар, без да
стенкам, без да офкам.
Што можев тогащ да правам, кога мојот умствен багаж беше
толку „лесен" и не можев! да се сетам, дека на истот начин и јас можев
да ранувам, на истиот начин и јас да удирам макар и во таа бедна
положба. Та зошто не можев тогаш да го запрашам оној Бугарин (ако
воопшто тој беше Бугарин) зошто и Васил Левски, толку голем
Бугарин, претпочитал жив да им се предаде на Турците, наместо да се
самоубие, зошто речиси, сите учесници, со чесни исклучоци, во
Априлското востание не се самоубиле, туку претпочитале да им се
предадат на омразените за ни в Турци и да ги поднесат сите маки и
понижувања, целиот срам на сопствениот пораз!
Тогаш не знаев, дека и Георги Бенковски (како што пишува
Захари Стојанов), кога дошол во многу критична состојба, плачел како
жена и си ја проколнувал судбината. Најпосле, тогаш не знаев, дека и
Захари Стојанов бил готов да се предаде на било кој Турчин што ќе го
сретне и да го замоли за парче леб, а потоа ако сакаат нека го
заколат, и покрај тоа што тој бил апостол, предводник, а не обичен
востаник. Но, за жал, тогаш ништо не знаев, ништо, со што ќе му ја
затворев големата уста на оној божемен јунак - во тоа се состоеше
мојата најголема несреќа, од тоа тогаш најмногу страдав.
- Ааа, што гледам! - воскликна одново оној Шоп. - Та нашиот
„полковник” толку ли бил беден, што не можел да дава по два чевела
на своите б о р ц и , туку еден чифт делел на двајца, а? О, жално,

165

Крум Монев
жално за вас! А ние си мислевме, дека вашите господари зад
границата ве затрупуваат со што ли не, а се покажа, дека и по два
чевела на нозете си немате... Типична македонска работа: ако магаре
има, тогаш, пак, самар нема, нели е така? И сепак, мајтапот настрана:
зошто со едната нога си бос и како така си дошол во таква бедна
состојба? - ме запраша тој сосема сериозно и мене не ми преостануваше ништо друго, освен нешто да кажам, макар и да излажам, па
сеедно дали ќе ми се поверува или одново ќе ми се потсмеат.
И одговорот ми дојде сосема навреме, без многу тешкотии:
реков, дека во ноќта, доДека сум бегал од „разбеснетите” куршуми,
некаде низ нивите сум си го изгубил едниот чевел и не сум можел да
се вратам, за да го побарам. Реков така, ама веднаш сфатив, дека не
ми беше поверувано, зашто црномурниот Шоп, ја заклати главата
одречно. Сфатив, дека лагата ми е плитко скроена, но немав друг
излез, немав време да измислам нешто друго, нешто поубедливо.
Тогаш тој нареди да ги повикаат оние двајца милиционери, кои
утринава ме изненадија во капињакот и фактички ме фатија. Тој ги
повика, за да ми докаже дека пак лажам, дека не ја кажувам
вистината.
- Еве другар началник, ќе ти кажеме точно како беше - почна
да ломоти тукушто влезениот милиционер и ме загледа со чудење,
веројатно веќе не можеше да ме препознае поради мојата
обезличеност од тепањето. - Ете тој што го гледаш, кога го акнав баш
во дупката, да знаеш, баш во дуЛката, кајшто се беше пикнал. Ама ние
со мојот другар уште додека беше темно слушнавме, дека во трњите
има нешто, дека таму некој офка, ама што точно, тоа не го знаевме.
Ама штом се развидели, слушнав дека во трњите нешто мрда, нешто
шушка. И ние со мојот другар како мачки доползивме и што ќе видиме:
ете овој див Македонец! И гледам оти се подготвува да пука, ама
нешто се мотка, а зошто тоа го правеше, тој си знае. A јас кога видов
дека тоа ќе го направи, веднаш ја грабнав пушката за да го акнам со
кундакот по „тиквата”, ама нели си имаше к'смет. Не можев да го
удрам, бидејќи ми пречеа трњите... Ама кога Му се извикав: „Стој бре,
не пукај, зашто ќе те убијам, ќе те убијам и ич око нема да ми трепне!”
А, тој, нели си е прост Македонец, каде ќе бди - се предаде! Но, се
уште се чудам, другар началник, зошто едната нога му беше боса, а
опинокот му го најдовме во трњите...'
Тоа беа доказите на еден од двајцата милиционери (другиот го
немаше), на кого му се беше паднала честа прв да ме види и да ме
разоружа, како што тогаш велеа вНастодршците. Меѓутоа, она што
овој тапоглавец го издрдори, беше повеќе од доволно, за да ми се
залепи и ова обвинение: ОБИД за убиство на органи на МВР! Е, само
од себе може да се сфати, дека Јас најенергично се спротивставив на
едно такво обвинение и со сите'; сили настојував да докажам, дека
никој од нас не е убиец, дека несме тргнале да грабаме и да убиваме.
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- Лаже, лаже, другар началник! - ме прекинува оној
милиционер. - Лаже како дрт Циган! Сите Македонци лажат и те
гледат право 60 очите!.. Тие ќе те излажат така како што ги гледаш и
немаатсрам! :
- Ти верувам, Македонецу, ти верубам тебе,
не на
миЛиционерот! Та кој би поверувап, дека таков страшливец како тебе
ќа ја крене неговата пушка и ќе пука против милицијата, та затоа
треба храброст, здрави гаќи, нели е така? А тоа нешто кај тебе го
нема, ти не го поседуваш ниту едното, ниту другото. Ха, ха, ха!.., И ти
си ми станал комита, и ти ќе се бориш за ж а л н а Македонија, а си
немал храброст барем еднаш да згрмиш против нејзините н е п р и j а
т е л и , така ли е, а? Ха, ха - ха. Комита, баш Македонски комита! Вие
ослободете ja, а ние ќе ја суредиме како што треба... О, Македонија,
жито како дренки... Камења ли ќе јадам таму!
Колку жестоко ме погаѓаа неговите зборови тогаш, како само
ме измачуваше тој синко мајчин - повеќе бев каил тие тепачишта да ме
тепаат колку што си сакаат, бев подготвен да ме p'ra со цевките и со
кундаците, а ма не и да го поднесувам тоа страотно подбивање! Бев во
состојба сб бабите да му го прегризам гркланот на овој мој мачител, за
да го принудам да молкне и да занеми. Ах, проклета човечка немоќ!
Ако бев друго .животно, неразумно суштество, ако бев се друго, ама не
човек, тогаш ќ-з клоцав, ќе гребев и ќе удирав, ќе пиштев и ќе вриштев
со сета сила.
- Одведете го долу и погрижете се да не смрзне, да не настине
- им нареди на неговите потчинети оној македонофоб.
И тројца добро згоени извршители на Југов како партал ме
повлекоа надолу и додека трепнеш се најдов во оној дел од
училишниот подрум, кој пред тоа служеше како клуб на PMC, а тогаш
беше претворен во затвор, во многу удобно место за измачување на
уапсените. Тие тројЦа „јуначишта" ме пикнаа внатре и колку ли време
траело „загревањето" таму, на колку ли смени беа извршувани
наредбите на оној црномурен Бугарин, тоа не го знам, тоа не можам
точно да го кажам. Само се сеќавам, дека се „разбудив” од тоа мое
преспивање, а кога се посозедов од мојата принудна дремка”, видов
дека од устата и од носот ми капеше полузасирена крв; видов, дека
оние Печенези внимателно се беа потрудиле да ми го нормализираат
крвниот притисок, за да не добијам висок притисок!
И ѕидот до мене беше многу испрскан со крв, непобитен факт
дека навистина ми беше истекла многу крв. А и колку изненаден и
зачуден тогаш останав, кога видов дека сево ова се случувало пред
строгите погледи на тројцата најголеми „хуманисти” на тоа време:
Сталин, Т и т о . и Димитров, чиишто портрети беа закачени на
исрсканиот со крв бел ѕид, точно над мојата окрвавена глава, Сето
тоа беше правено пред портретите на тие големи „мирогьупци” и „верни
пријатели” на целото прогресивно човештво. Па, којзнае - можеби и
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таму било неопходно да се пролее човечка крв заради смилувањето
на овие земни богови...
Беше некаде доцна по ручек истиот ден и пријатно мартовско
сонце грееше, чиниш како и тоа намерно да ми причинува колку што се
може болки и страдања, кажувајќи ми на тој начин, дека оттогаш
натаму неговата светлина и топлина уште многу години ќе бидат
далеку од мене, само со тага ќе си спомнувам за нив. Та, како што
веќе реков, доцна попладне врз мене, се изврши внимателна
подготовка: ме завиткаа со дебела телефонска жица, така успешно и
мајсторски, што и највештата мајка при повивањето на своето бебе би
им позавидела и тоа сосема искрено.
А пред да тргне тајфата, пред да го напуштиме училишниот
двор, еден цандар со влажен партал ја поизбриша засирената крв по
моето лице, за да изгледам „поличен" за гледање, Бидејќи не беше
препорачливо луѓето да гледаат и да знаат, дека и кај „народната
власт” има пуштање крв, дека и кај неа има милувања со дрва и со
кундаци, а исто така и со многу други современи методи за
извлекување „доброволни” самопризнанија.
Така, пред да тргнеме и да го напуштиме селото, моите
телохранители добро се погрижија за моето онеспосрбување. А, пак,
црномурниот Шоп, им даде некакви упатства на моите чувари, но
толку тивко, што ништо поконкретно не можев да слушнам. А, потоа
намерно, за да слушнам и јас, тој рече и тоа со доста висок тон;
- Во првата погодна прилика, кај првата бездна натаму по
патот, застрелајте го тоа куче и турнете го надолу, за да се распадне
на сопствените составни делови. Убијте го без да се колебате! извика тој и веднаш се врати назад и исчезна зад училиштето.
И завиткан со дебел телефонски тел како бебе со повој,
придружуван од тринаесет мажи и со испокасани од полициските
кучиња алишта, пуштани
намерно, и тоа во неколку наврати
едноподруго во клубот - затвор, за да ме „касаат” и „разбудуваат”
тргнав, поточно ги завлеков своите нозе за селото Горна Белица,
родното село на Георги Сучев.
А четворицата мажи со четири јажиња за време на целиот пат
ме тегнеа во насока на четири страни и тоа така, како да бев побеснет
бик и можеби се плашеа да не се нафрлам врз некој од нив и да го
парчосам... И кога стасавме на крајот од нашиот атар, кај
таканареченото „Дпабоко дере”, тогаш јас ги потсетив моите
телохранители, дека овој ендек е најсоодветното место за
извршување на наредбата што им е издадена и дека понатаму таква
можност веќе нема да им се пружи. Тогаш еден од нив ми се озаби и
рече:
- Тоа си е наша работа, а не твоја и ти нема да ни одредуваш
каде да те отепаме, туку ние!
И колку сега и да не сакам, колку и да ме боли, треба да
кажам, дека оној што тогаш ми се озаби и кого многу добро го
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познавав, којшто го бев честел со ракија многу пати, тој не беше ниту
Турлак, ниту пак Шоп, ниту Печенез или Турко-татар, ами наше
македонско куче, мој „сотатковинец” од селото Горна Белица, постојан
селски лолјак или служител во општината, кај секоја власт секогаш на
служба!
Тој со едната рака го држеше јажето, со кое жестоко ме
повлекуваше, а со другата - долга грчка пушка, со која многу често ме
подбоднуваше, и тоа намерно, со цел да се истакне, да биде
забележан од новите господари, да биде оценет како најпримерен
иден лакеј, крајно неопходни за новото време. Се викаше Велик, човек
со сите и против сите, човек секогаш на страната на моќните и на оние
што добиваа. И Велик беше вклучен меѓу оние што ме придружуваа, и
тој секогаш ја држеше неговата долга пушка вперена кон мене, како
да се плашеше некако. да не излетам нагоре и така со неговата
падарска служба засекогаш да се заврши, а полуизглоданата коска да
отиде во устата на некој потрудољубив и попослушен од него лакеј.
И бидејќи знаев дека таа наредба на црномурниот Шоп беше
само блеф, бидејќи знаев, дека додека не бидам истискан како лимон
со мене нема да се постапи на таков начин, тогаш сам, без да ги
прашувам оние целати, сам решив да се обидам дали не можам да ја
свршам таа работа. Кога стигнавме до друг длабок ендек (такви
ендеци по тој пат има, ако не се лажам неколку), до друга бездна од
долната страна, тогаш без колебање направив сериозен обид да им
ставам крај на моите маки, но напразно. За жал, ништо друго не
постигнав, освен уште многу ќотек и тоа на отворено. А колку многу
сакав да ставам крај на моите страдања, кои дотогаш ги бев поднел, а
претстоеше уште да поднесам.
Исто така, многу посакував, кога ќе полетам надолу во
длабочината, по себе да ги повлечам и оние четворица мажи, кои ме
влечеа како див ѕвер. Доколку успеев, тоа сепак ќе беше некаква
утеха. Но, за големо жалење, мојот обид претрпе целосен неуспех - не
ми се пружи шанса да ги повлечам тие четворица здрави и силни како
бикови мажи, кои постојано ги држеа јажињата оптегнати како струни
и не ми пружаа можност да направам какво и да е свртување од
средината на патот.
Пред да стасаме во селото Горна Белица, минувајќи покрај
гробиштата, кои беа до самиот пат, видов дека го погребуваа Гошката
Сучев, кој се беше самоубил претходниот ден во некоја визба за тутун,
предаден од некој негов многу близок човек. То| не беше успеал да ја
оствари неговата желба, туку само стигнал до неговото село и по
неколку дена поминати таму, му ставил крај на неговиот живот. И нека
не биде сфатено како демагогија, како нешто сосема ненормално тоа
што ќе го кажам по повод смртта на тоа речиси дете: кога го видов тој
погреб, кога ги видов и луѓето, кои што го испраќаа за последен пат,
тогаш искрено го сожалив, но и од се срце му завидував на судбината
и на тој негов трагичен крај.
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Тогаш искрено посакав да бидам на неговото место, но нему не
му посакав да биде во мојата положба - врзан како чудовиште, како
мечка-стрвница и теран по патиштата за заплашување на
простодушниот народ. Знам дека е недостојно да им се завидува на
покојниците, дека е грешно, но што да се прави, каде на друго место
утеха и спасение можев тогаш да видам, каде на друго место, освен на
гробиштата!
Мојот престој во Горна Белица не беше ниту долг, ниту, пак
толку тежок, зашто таму не ме испитуваа воопшто. Само ме тегнеа и
брзо ме влечеа, проверија дали некаде по моето тело се уште има
некое место каде што не е удирано, некоја коска која се уште не е
мавана. Се разбира, дека и таму „поздравувањата” беа исти како и во
моето село и таму пречекот на „бандата” беше најсвесчен и треба да
си признам, дека немам никакви причини да се поплакувам или да се
лутам, оти сум бил „одминат”. И таму запознавањата со извршителите
на Антон Југов беа со чепарести дрва и со соодветни клоци, со пцуење
на мајката македонска и со проколнување на голите македонски
ридишта. И таму, како и насекаде другаде, се работеше со едни и исти
методи и начини за „цивилизирање” на „тукашните".
За прв пат тогаш во селото Горна Белица ме запознаа со нешто
ново, со нешто, што дотогаш ниту го бев видел, ниту бев слушнал.
Тогаш таму за прв пат сфатив како со по еден прст на двете раце
(обично показалците) човек може да „потпира” цел ѕид од камен дури
цела ограда - нешто многу мачно, тешко подносливо за човек, кој за
прв пат бидува подложен на такви искушенија. Таму, исто така, за прв
пат ме тераа да се „качувам” по степеници, обележани со јаглен на зид
од камен, а тоа беше многу тешко за качување. Таму ме прашуваа
дали јас сум го убил Христо Ботев и од каква далечина сум „пукал"!
„Оф, - си реков - и покрај мојата жална состојба, уште колку ли
новости ми претстои од сега натаму да научам!
Од Горна Белица, така врзан, како што си бев повиен во
нашето село, со „ципка” ме однесоа во селото Влахи, каде што се
наоѓаше штабот, главната команда на цел ата блокада и од каде што
се издаваа сите поважни распореди тукуречи за целиот реон, опфатен
од челичните клешти и прогласен за опасно заразен. И таму како и
насекаде другаде, училиштето беше претворено во затвор и во
истражен оддел. Таму ги собираа од секаде фатените „бандити” и
јатаци, помагачи и „знаеле, ама не кажувале”.
И уште со пристигнувањето во Влахи, во оние училишни одаи,
преполнети со полупребиени човечки суштества, можев да видам дека
многу мал дел од „бандитите” се уште не беа паднале во мрежата на
комунистичките ловции, дека малку од нашите другари се уште имаа
можност да скитаат и да избегнуваат од стапица на стапица, од мрежа
на мрежа. Сите веќе бевме во рацете на целатите на Антон Југов, кои
за толку кус период на време можеа да ги доведат нештата до таква
разврска и таков трагичен крај.
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Таа глетка што ја претставуваа уапсените во училишните одаи,
беше страотна за гледање, на човека навистина можеше да му се
слоши - пребиените од жестоките мавања бедници, обезличени, секој
таму го чекаше својот ред. Но, за тоа нека зборуваат други, нека
оценуваат други, доколку такви мераклии мсжат да се најдат. И покрај
се, просто сум принуден да кажам неколку зборови за тоа наше
глупаво финале, за тој наш толку лесен пораз.
Ќе кажам уште неколку зборови по тој повод, но не само
заради нас самите, учесниците во тие навистина драматични настани,
не за да обвинувам некој од нас, а да ослободувам некои други од
вина, туку просто за поука на другите, на идните генерации, зашто
такви ќе има дотогаш, додека има ропство, додека светот се дели на
господари и на робови, на поробувачи и поробени, на привилегирани и
на онеправдани, се уште ќе има „неранимајковци”, „бандити”, „луди
глави” и „безумници"!...
А сега ете го и тоа што не ми се сака да го премолчам, ете го
тоа што сакам да го кажам на идните генерации и нбјмногу на оние што
нема да се помират со нивнатафоложба, која им е наметната од
посилните. И така, за да не дојде до таков глупав пораз, каков што
беше нашиот во текот на 1948 година, до таква трагедија, крајно
неопходно е да се знае следното: секој кој тргне по тие трнливи
патеки и поведе други луѓе со себе, тој треба упорно да се убедува не
само себе си, туку и своите другари, дека оружјето се носи да служи
не за декорација, како дополнителна дрангулија, туку единствено за
пукање, за убивање на луѓето од противничките барикади. Тој треба
да се принудува себе си, а исто така и другите по него, да ги
уништуваат и горат сите мостови и патеки по кои веќе поминале, за да
нема можности за враќање назад.
Секој кој тргнал по трнливите патеки, треба веднаш да ги
прекине оние невидливи врски, кои што го сврзуваат со тие луѓе, кои
поради една или друга причина станале поинакви од него, поинакви
како легалните од нелегалните. Ако има уривање на сите мостови, ако
има целосно „изгорување на бродовите”, нема да има и враќање назад,
нема да има предавници, најпосле, нема да има и бескрајни страдања!
Оваа толку проста и едноставна вистина, секој од нас ја беше веќе
добро сфатил, ама многу доцна, дури тогаш, кога бевме изврзани како
ајвани и не клоцаа на средсело и пред обичниот народ како
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бесчувствителни трупови, како мрши, а не како живи човечки
суштества!
Неколкуте денови, кои што ги поминав во училиштето во
селото Влахи, поминаа на мое изненадување без посебни
„разновидности”, без сериозни испитувања, ако се исклучи тоа што
непрекинато бев со белегзии како на рацете, така и на нозете. Таму,
меѓутоа, мноштво од луѓе беа многу позначајни од мене и го
предизвикуваа многу повеќе од мене интересот на иследниците,
сосема природно беше да бидам во „сенка”, кон мојата милост да се
однесуваат со „пренебрегнување” барем за извесно време.
За вода не водеа по еднаш во деноноќието и тоа наврзани
како робови на реката, која поминуваше во близина на училиштето и
како ајвани легнувавме на стомак по групи покрај водата, независно
од тоа дали навистина сите се жедни, или, пак, умираат од постојан
глад. Секој беше должен да ја нурне главата во леденостудената
вода, штом веќе е изведен на редовен водопој. Колку што се уште
паметам, таму само еднаш ми ги симнаа белегзиите, бидејќи требаше
да ме одведат кај некој си генерал, кој „горел” од желба да ме види и
да разменел неколку „лафа” со еден толку млад „бандит”. Големецот
сакал да ме погледа и да види каков „бандит” сум и за каков класен
непријател се работи...
- Ајде бе, голема чест ти се прави - ме повлече еден џандар
како бесно куче - ќе те водиме кај генералот, па таму ќе ја видиш и
неговата секретарка! Ха - ха - ха! - продолжи да се кикоти оној борец
на Југов и ме повлече надолу по стрините дрвени скалички за првиот
кат, а оттаму ме напика во една многу тесна собичка. Најпрвин си
помислив, дека штом ме изведуваат по темница, тоа значи дека со
мене е свршено, дека ќе ме стрелаат, штом нема повеќе ништо од
мене да извлечат. Така си помислив, бидејќи не можеше да му се
верува на оној милиционер, дека ќе ме води директно кај некаков си
генерал и тоа само за да ме види!
Внатре, во онаа тесна собичка, светеше петролејна ламба,
чијашто бела светлина отпрвин ме заслепи. Ме пречекаа неколку
чифта човечки очи - господата (три-четворица и една жена) беа
наседнале околу една мала масичка, натрупана со најразновидни
јадења, чијашто миризба веднаш страшно ми го раздразни апетитот.
Лелее, ако ми речат: „повели на нашата скромна вечера!” - си
помислив, со втренчен поглед не кон луѓето, туку кон тоа што ја
испушташе толку апетитната миризба.
И уште на вратата, пред да го пречекорам оној дрвен праг, кој
за малку не ме препна, уште тогаш ме заплисна пријатна миризба на
апетитно јадење и топлена сливова ракија со мед, која подоцна ми
стана неподносливо надразлива. И ќе си признам искрено, дека ако
тогаш целосно беше конечно исчезнало моето чувство за некакво
човечко достойнство, за некакво чувство за умереност, бог ми е
сведок - ќе се нафрлев на тоа јадење, ќе грабав со раце и со заби, па
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потоа, ако сакаа нека ме стрелаат, нека ме сосечат како цепеница, ќе
ми беше сеедно! А колку бев огладнет, каков волчји апетит ме
измачуваше - цел вол можев да изедам, сосе коските, само да имаше
кој да ми понуди!
- Беше ли кај Герасим, бре? - ме запраша едниот од нив,
чијашто брадичка светеше од мрснотијата. То) веќе се беше навечерал
и со огнилото се обидуваше да фати оган, по што запалениот дробен
тутун беше ставен во не толку голема лула и големецот почна да си
пуши како вистински ага.
- Да, пред извесно време - му одговорив, без да го гледам,
бидејќи се плашев од неговиот непријатен поглед.
- Бандит, а? Ха - ха - ха! Сте нашле пред кој Господ да се
крстите, против која власт да кревате рака! - прос'ска то) и жедно
засмука од неговата лула. А имаше ли пушка, или некакво друго
оружје?
Му реков, дека сум имал.
- А зошто не си пукал по некој од нашите луѓе, зошто не уби
некој од нив?
Што можев да му речам, а дали воопшто требаше да му
одговорам - подобро беше да молчам, зашто што и да речев, за нив ќе
беше лага.
- Кога ние бевме партизани, тогаш не си плукавме на рацете,
туку плукавме и безмилосно ги истребувавме полицајците, фашистите
или ко] и да е слуга на чорбациите... Тогаш ние не само што убивавме,
но, исто така, знаевме зошто убиваме, против кого сме тргнале. Го
знаевме и тоа, дека зад нашиот грб стои моќната Русија! А вие сега на
што се надевате, кој ќе застане зад вас, кој ќе ве поткрепи, а?
Страшна работа сте, нема што! Тргнале низ шумата, без да знаат
зошто и против кого - комити...
Ако не се лажам веќе, мојот престо) во селото Влахи не
продолжи повеќе од седум-осум дена, споредбено малку време, за да
сум можел да имам некои посебни премрежија. Зборувам за себе, а не
ги имам предвид и другите уапсени од тоа село. За уапсените од Влахи
ќе кажам, дека од нив таму се бараше да зборуваат повеќе, отколку
што секој можеше да знае и да каже. За нив положбата беше
поинаква, потешка, тие беа подложувани на поспецифични
искушенија, кон нив се применуваа
поневообичаени „грижи” и
внимание. Таму, во тоа училиште претворено во затвор, од
затворениците - жители на Влахи, се бараше да ја расплетуваат колку
што се може повеќе мрежата на Герасим Тодоров, со која тој ги бил
„заплеткал” луѓето од своето село. Особено тешка беше положбата на
четворицата од нив, претепани до последен можен степен, а кога ги
гледав нив, срцето ми се кинеше од неподносливи болки. Но, можеше
ли нешто да се направи, можеше ли нешто да им се помогне на тие
клетници, сметани како најопасни, најголеми непријатели на
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комунистичката власт? Никој со ништо не можеше да им помогне, дури
и да сакаше!...
Можеби сум и во заблуда, можеби и грешам, но ќе кажам дека
меѓу затворениците нешто имаше, нешто ги беше зафатило, нешто што
никако не соодветствуваше на моментот, не одговараше на таа
навистина тешка положба. Доколку грешам, нека ми биде простено, но
ако, пак, реалноста била таква, каква што јас ќе ја прикажам, каква
што тогаш јас сум ја видел, тогаш не нй преостанува ништо друго,
ништо поутешно, освен да си признаеме, дека навистина била
неспорна и да ги наведнеме ниско главите. Па, ако не се лажам,
забележував, дека сите, некој повеќе, некој помалку, сите, со мали
исклучоци, бевме станале заробеници на старата максима: „Секој да
си го носи товарот, секој да си го носи крстот на грбот”!
Ах, многу тешко ќе го заборавам еден од тие затвореници, кои
секогаш, после секое испитување, се враќаше со раскрвавена глава и
со пребиени до крајни можни граници нозе. Овој човечец се викаше
Солун Георгиев од село Влахи, човекот, којшто го сметаа дека
безмалку бил десната рака на Герасим, првиот човек од селото кој
најмногу знае и најмногу може да каже. Тешко на тој прекрасен
човечец чијшто земен пат по извесно време заврши не се знае каде
(исчезна без трага), но во страшни маки и човечки страдања.
За енормните страдања на некои од затворениците причините
не беа резултат -на жестокоста на властодршците, не толку на
скротувачите на Југов, туку многу повеќе на кодошењето од страна на
локалните големци, на некои од овдешните луѓе. Тие на тој начин си
расчистуваа стари сметки и борчови, така се одмаздуваа за
постоечките и непостоечките фалшиви гревови спрема нив од страна
на оние, кои што тогаш беа врзани и беспомошни.
Моето преместување од тоа село се случи едно утро, кога,
изврзани со дебел тел по двајца, во движечка колона како робови,
опколени од големо број цандари и доброволци од железничарската
секција, тргнавме пешки до мостот на Валшката река, каде што не
чекаа неколку камиони, покривни со зелени церади. Првата група, која
се префрлуваше од селото Влахи за градот Свети Врач, беше
прилично впечатлива, па од таа причина• беа испратени неколку
камиони во кои не напикаа како сардели. Но, наместо да не однесат
директно во градот Свети Врач, како што се претпоставуваше, од
некои манифестациони соображенија, не пренесоа нагоре преку
селото Гара Пирин и камионите за малку таму застанаа пред
тамошната милиционерска станица.
Таму во таа станица, симнаа четворица затвореници, оние, за
кои веќе реков дека беа најизмачувани во целиот затвор во Влахи. а
тие беа: Солун Георгиев, Асен Драчев, Ванчо Танчев и Васил
Адамов, кои подоцна никогаш не ги видовме. А, пак, другите, така
како што си бевме на камионите, го пресековме одново плоштадот и
селото, па не истераа да не покажат пред луѓето, за да се
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демонстрира моќта и непобедливоста на комунистичката власт во
Пиринска Македонија. И откако два пати едноподруго не „прошетаа”
низ Гара Пирин, откако на два пати не покажаа Пред луѓето, дури
тогаш камионите се упатија кон градог Свети Вран, за тамошните
темни и смрдливи подруми, каде што требаше да поминПме цели
неколку месеци при постојани испитувања и жестоки мавања, со
непрекинато физичко и душевно тормозење.
Колку што се уште можам да се сетам, ми се чини, дека кога не
префрлија од Влахи за Свети Врач, тогаш беше некаков празничен
ден, како в точно не знам, но паметам, дека минувајќи преку Гара
Пирин, на плоштадот имаше неовообичаено големо оро, какво што
дотогаш не бев видел во тоа село. И при нашето поминување со
камионите по средината на плоштадот, тоа оро беше пресечено на
неколку места, и луѓето така, самостојно, продолжија да се местат ту
на едната, ту на другата страна. И не знам како и зошто така се случи,
но тоа тогашно оро ми се виде како шарена и прстенеста долга змија!
Не знам како така се случи, на што се должеше појавата на таа моја
„халуцинација", но тоа долго оро ми запиче на многу шарена змија,
која, и покрај тоа што на неколку места беше испресечена, нејзините
одделни делови се уште продолжуваа да се движат напред-назад, да
се виткаат и грчат до бескрај, чијашто душа телото така лесно не го
напушташе.
И кога ние бевме натрупани во камионите како вреќи со
компири, еден до друг, еден врз друг, кога секој од нас поединечно
беше претворен во куп крвјосано месо и стенкаше незапирливо, а
милиционерите не „утешуваа“ со кундаците на нивните пушки или со
цевките на автоматите, со поткованите чизми и т.н., и т.н, - нека ми
биде простено, дека можеби сум егоист и што ли уште не друго, но ќе
го кажам и тоа со болка во сцрето, дека за мене тоа тогашно сатанско
оро беше мртовечко, сатански танц врз нашите се уште живи трупови,
танц врз се што е свето, мило и чисто! Тоа ми се причини тогаш како
жестоко газење, безмилосен подбив врз сето она, во кое дотогаш
слепо верував и во името на кое бев тргнал по патот на бескрајните
страдања.
Колку и глупаво сега да ми изгледа, колку и наивно да ми се
чини тоа мое тогашно гледање на реалноста, ќе си признам, дека во
тие страшни и жестоки за нас моменти, јас не бев во состојба да си
претставам, декв во едно толку безмилосно време, во такви услови,
кога многу луѓе страдаат и гинат, кога толку многу жени кршат раце и
си ги корнат косите, оплакувајќи ја злата судбина на своите мажи,
браќа, татковци и синови, токму тогаш други пак да пеат и да играат,
да викаат и да се веселат...
Навистина, тоа тогаш оро ми заличе на оро што го играат
целосно ненормални жени и мажи, психички болни луѓе, кои скоро
избегале од некоја лудница. Тоа беше оро (така мене ми изгледаше)
што го играа луѓе, кои не можат да плачат и да се смеат човечки,
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вистински, туку само сатански. Тогаш мојата тапа глава не можеше да
прима такви пројави како нешто сосема нормално, сосема човечко.
Тогаш немав сили да си ги објаснам на поинаков начин таквите
„феномени", освен како пројава на лудост, не можев да си замислам,
дека дури и при судбоносни моменти ќе има и такви луѓе, кои поинаку
од нас во камионите го чувствувале стегањето на челичниот обрач,
поинаку од нас го гледале сето тоа, кое со таква ж естокост се
случуваше со сите нас.
Ако тогаш бев во состојба на нештата да гледам од поинаков
агол, од подруга страна, тогаш спокојно можам да кажам, дека голем
дел од моите младешки заблуди на кои што им робував во тоа време,
потоа немаше толку многу да ме оптоваруваат со човечки скрупули по
затворите и логорите, со сето тоа без кое можеше таму да се помине,
не нарушувајќи го истовремено ниту најмалку чувството за човечко
достойнство...
И понесен од таа туѓа за мене глетка, без да сакам си велам:
„Ама како е можно тоа (веројатно сум го рекол гласно), зошто е така?”
И еден џандар ненајдено ме акна по главата, р'жејќи како бесно куче: Ете, зошто.
Што да се прави, тогаш не го знаев вистинското значење на
народните мудрости.
„На еден свадба, а на друг, пак, - секира, светот гори, баба се
чешла, некому куката му гори, а друг - цигари си, пали” Луѓе и
времиња...
Од каде тогаш, на таа моја возраст, во мојата празна лејка
можело да се собере толку простотилак и очебијна вистина, од каде
тогаш сум можел да знам, дека сите истовремено не можат ниту да се
смеат, ниту пак да плачат; од каде сум знаел, дека не сите и
истовремено со ист степен можат да почувствуваат и подеднакво да
плаќаат за одредена заедничка неопходност, дека сите со иста цена
плаќаат за тоа што се наречува
С Л О Б О Д А!
За такви прашања секогаш имало и секогаш ќе има различни
филозофии, различни мислења и разбирања, различни мислења и
разбирања, различни толкувања. И благодарение на тоа богато
разномислие, благорадение на тие различни мислења и сфаќања, ако
така може да се каже, благодарение на сето тоа на Земјата постои
постојано ропство и неправда, неказнети криминални деликти и уш+е
какви ли не други противправни пројави, кои го обезбедуваат
вистински човечкото во човека, светото во светецот! Е, со тоа сосема
не сакам да се мисли, дека во случајов јас откривам нешто ново, кое
никој досега не го знаел. Тоа што го кажувам е стара, прастара
вистина, ко л ку што е стар и човечкиот род, само што различни луѓе во
различно време од нивниот живот ја научуваат, откриваат - едни
порано, други подоцна, а, пак, трети, трети никогаш! И тоа како да е
подобро.
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ЖЕСТОКАТА ТОРТУРА ПРОДОЛЖУВА

Свети Врач - смрдливите подруми на Околиската управа на
МВР
Напикани сме во темни и смрдливи подруми, каде што е
натрупан камен јаглен со многу вошки и стаорци. Неволно стануваме и
крводарители, неволно со нашата оскудна крв ги храниме и тие
ненаситни затворски вошки. А тоа не беше малку, тој плус за нас беше
страшен камшик, ако се има предвид нашата физичка истоштеност и
нашите изнемоштени тела. Тогаш новите управувачи се уште се
задоволуваа само со тоа што им беше оставено од нивните
претходници наместо тесните ќелии, како што се случи подоцна, тогаш
за затвори се користеа големите подруми. Тогаш се уште не беа
направени подоцнежните реформи - старите полициски подруми беа
претворени во модерни затвори, во тесни и темни ќелиички, што ги
направија црвените управувачи.
А таму, во тие смрдливи подруми покрај сите други наши
страдања и искушенија се придодаде и дополнително: мноштво од
секогаш гладни затворски вошки, измешани со нашите - комитските,
кои што ние си ги донесовме сами со нас... И можам да потврдам, дека
само тоа мноштво од вошки беше во состојба целосно да не уништи,
без туѓа помош; тие можеа за кратко време да не обескрват до тој
степен, та ништо веќе да не може да не спаси!
Вошките веќе беа станале пострашни и поздодевни дури и од
нашите мачители - тие ни за миг не нйдаваа спокојство. И тоа зло
продолжи со недели на ред и нашата борба со него по темница, дење и
ноќе беше упорна и постојана, но без конкретни резултати. Вошките
секогаш излегуваа посилни од нас. Тие не напаѓаа насекаде и
незапирливо и крајната победа ќе беше нивна, доколку не беа
преземени посериозни мерки за нивно уништување. Во тие тамошни
темни подруми секој од затворениците се чувствуваше понемоќен,
побеспомошен пред тие гадинки, отколку пред елегантно облечените
другари од Државната безбедност!
Кога започна нашето интензивно испитување, а повикувањата
зачестија многу, кога почнаа секој час да не водат на испитувања во
кабинетите на иследниците, заедно со нас доаѓаа и гладните вошки,
кои паѓаа како пченични зрна по меките килими, а оттаму, пак се
искачуваа и врз новите костуми од волнени штофови на господата
иследници. Гладните вошки масовно поползија по белите кошули на
овие „народни избраници”, кои се најдоа во многу непријатна положба.
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Се раздвижија гадинките и по нежните тела на иследниците, чиниш
како некој намерно да ги беше испратил, а тоа предизвика нова
ситуација и, без секакво сомение, нй направи прекрасна услуга на
самите нас во таа наша безнадежна состојба, колку и чудно тоа сега
да изгледа.
Тоа затворско „богатство” директно ги принуди господата од
кабинетите за испитување, да преземат сериозни мерки за да се
спасат од оваа напаст и, без тоа да го сакаат, и нам да ни помогнат. А
за да се спасат и заштитат од нашите „крстосувачи", сосема природно
беше да пресуши и самиот извор, од каде тие непрекинато извираа. И
му беше наредено на еден цандар да собере пари од затворениците со
кои би се купиле неколку кутивчиња од новопојавениот препарат,
увезен од странство, наречен ДИК, со чијашто помош по неколку дена
конечно ги ликвидиравме тие од никого непосакувани крвопијци.
- Герасим е убиен, Петар Грков, исто така! - ни соопшти на едно
сослушување еден од иследниците, кого што го наречуваа Малчев, од
градот Горна Џумаја. Оваа новост нй беше соопштена во текот на една
доцна ноќ, можеби намерно поради некакви си посебни причини на
властодршците.
А тоа го означуваше конечниот пораз на делото што го бевме
презеле, успешно завршување на акцијата и лесна победа за силните
на денот. Тоа, исто така, значеше и кревање на долготрајната и
жестока блокада,»која предизвика неизмерни страдања на речиси
целиот наш крај; тоа најпосле, значеше и здивнување на обичните луѓе
од оној долготраен кошмар и постојана несигурност, кои што го
следеле секого и насекаде...
Оваа завршница многу конкретно ја почувствувавме и ние
затворениците во текот на една од подоцнежните ноќи во темните и
смрдливи подруми. И ние запаметивме по нешто од големата радост
на господарите, нешто, што никој од нас нема да го заборави до крајот
на неговиот живот! Кревањето на страшната блокада заврши со
крвава вечер за нас, а, пак, за господари+е со богат банкет и бескрајни
оргии. Таа ноќ - банкет во врека со победата на Југовите извршители
над „БАНДАТА”, за нас беше ноќ - градоносница.
Во знак на лесната победа, успешното завршување на акцијата
за уништување на „бандата”, МВР во градот Свети Врач приреди
банкет - свечена вечера за сите учесници во тоа „дело", за сите што
помогнале за овој успешен крај.
И како што обично бидува на такви прослави, каде непосредно
со пари не се плака, по обилно јадење и пиење на алкохол, по сето тоа
доаѓа и расположението, дивјачките викотници, надоаѓаат и оние
нескротливи желби за нешто поинакво, за нешто посилно и
поопјувачко и од самиот шпирт. По многу јадење и пиење кај човека се
разбудуваат и други посебни страсти, животински желби и
изопачесности, се буди најдолното - сето тоа, кое во трезна сбстојба
обично се прикрива и потиенува. А тоа лосебно многу важи за оние,
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кои претходно знаат, дека за нивните постапки не сносат лична
одговорност не даваат отчет пред никого! За таквите луѓе само јадење
и пиење не е доволно, колку богато и разновидно да е тоа. Само со
тоа тие не се задоволуваат, туку сакаат и посебна случка и миризба
од човечка крв, сакаат да предизвикаат стенкања, бфкања, грчење...
- А, бе што се чудиме, што се мислиме - извика некој со рапав
глас во зачадената банкетна сала. - Напред кон затворот, напред кон
подрумите! Таму се нашите непријатели, таму, исто така, е и нашата
интересна случка. Таму се виновниците за нашите страдања и
мрзнење по ридовите, таму се класните непријатели, орудијата на
меѓународниот империјализам и реакцијата!
И јурнуваат служителите на Антон Југов кон затворите,
јурнуваат со сета сила, подгонувани се посилно од нивните возбудени
садистички страсти кон темните и смрдливи подруми и кон врзаните
народни непријатели... И со однапред подготвено сценарио и се друго,
започнува една крвава драма само од два чина. Започнува една
крвава драма, а не театарска, не измислена, модерна и сосема кратка,
без пролог и разни декори; - драма врз сб уште живи луѓе, ама врзани и
замелушени, кои што не се во состојба да направат ништо друго,
ништо, освен да се грчат како пребиени животни и тивко да стенкаат!
Подрумот на „старата милиција” беше поделен на две половини
со дебел зид од камен и со само еден отвор, (без врата) за влегување
од едната половинка во другата. И таму на оној отвор, меѓу двете
половини на смрдливиот отвор, седеше еден чувар, чиишто главни
задолженија беа да ги следи затворениците да не стапуваат во
контакти помеѓу себе, да не можат да си кажуваат кој што признал во
текот на испитувањата, и што не. Таму обично седеше или стоеше
внатрешниот чувар, за да може од непосредна близина да ги
набгьудува испотркаланите на голата земја полупребиени и
прегладнети затвореници, а, исто така, како што веќе знаев, да следи
некои да не прават најразновидни уточнувања.
Од таа дупка - отвор, без врата, која ќе се затвора и отвора,
дежурниот цандар го следеше секое пмрднување, секое шушнување и,
при секоја пројава на неисполнување на строгите распоредувања, тој
секогаш се служеше со кундакот на карабината или со жестокото
клоцање со поткованите чизми. Но, почесто во слични непријатни
случаи внатрешниот стражар се послужуваше со кундакот на руската
бојна пушка, или, пак, со нејзиниот нож, кој повеќе личеше на голем
одвртувач, отколку на вистински војнички нож. Да, понекогаш и тој
„одвртувач" стапуваше во дејство, но џандарот не го притискаше толку
силно, како што тоа се случува на фронтот за време на атакувањата...
Понапред, кога ние не бевме напикани таму, тие подруми служеле
како складишта за зрнеста храна и поради тоа внатре во глувчешките
дупки се уште се наоѓаа зрна од пченка, овес и јачмен, кои често пати,
кога некој глушец ќе излезеше од неговата дупка и ќе истуркаше
некое зрнце, постануваа вистинска радост на среќникот, до кој некое
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од нив можеше да се дотркала! Таму се уште имаше и неколку стари
буриња, кои испуштаа постојана смрдеа.
Та токму таму, во тој подрум, поделен на две половинки, се
одигра таа крвава драма, на која и светски познатите драматурзи би й
позавиделе, би воздивнале со вистинско чудење на мајсторски
изработеното сценарио!
Некаде во текот на ноќта, гробната тишина ненадејно се
нарушува од силен тропот, кој доаѓа однадвор, покрај ѕидовите на
затворениците; тропот од потковани чизми и тоа толку силен, чиниш
како ескадрон од коњи да се приближуваше до вратата на подрумот.
Се слуша неповрзан разговор, дивјачки извици до самата врата.
Истовремено врескаат многу луѓе, додека за нешто се караат и по
силен тресок надворешната врата се отвора така силно, што се удри
во ѕидот, а внатре одеднаш влезе цела глутница од цандари во зелени
униформи со блескави копчиња и со црвени петокраки на шапките,
кои заслепувачки блеснуваат при засветувањето на електричните
лампи.
За миг закрвавените очи на нашите полноќни посетители се
загледуваат на сите страни на подрумите, ги загледуваат полегнатите
на голата земја изнемоштени затвореници. И како по даден сигнал,
сите почнуваат да удираат жестоко и безочно со кундаци на руски
бојни пушки, со автомати и со се што секој го носи во неговите раце.
Некој набрзо откачува бомба од неговиот ремен и со неа удира
најчесто по главите, по лицето. Друг, пак, го вади својот пиштол и со
неговата остра мушица удира по челото и брои колку дулчиња
направил и од колку места шурка човечка крв... Доаѓа друг бран од
свежи сили, доаѓа ново пополнување од тепачи, кои го продолжуваат
веќе започнатото дејство. Одново почнува клоцање со поткованите
чизми по раскостените затворенички грбови, по лицата и по сите
најболежливи човечки места за „обесплодување”, почнува жестоко
скокање врз градите на кутнатите беспомошни жртви...
- И ти ли бе Цигану, и ти ли министер сакаше да стануваш, и ти
ли беше бандит кај Герасим, а? - истовремено вриштат неколкумина
од овие злосторници над главата на свитканиот како топка; Ибо ковач во маалото Дебел Даб, кој беше до самата врата, па секој нов
почеток најпрвин започнуваше од него. - И ти ли помагаше на
бандитите бе, црн Цигану, а?
И се се извршуваше со необична брзина, со апсолутна точност
и животинска злоба, се се правеше така, што никој од затворениците
да не остане незасегнат од таа страшна градобијна луња.
О, ти со црвените чорапи! Ајде дојди, дојди на видело па да ги
средиме нашите стари сметки! - ми викна познат милиционер кој се
викаше Калојан и беше од селото Кромидово. Тој веднаш ме повлече
кон средината, под самата лампа. - А се сеќаваш ли кога сакаше да
ми ја земеш пушката, кога бевме во твоето село, кога беше
карантинот, а? О, ќе те потсетам, ќе те потсетам!
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Колку ли тогаш сум тепан од тој ѕвер и од неколкумина негови
собраќа, кои му дојдоа на помош, тоа не може никој да го каже. Но,
знам (тоа лотоа ми го кажаа), дека сите затвореници од таа половина
на лодрумот биле убедени, дека со мене веќе било свршено, дека
мојот земен пат бил до таму и дека бил дојден крајот на моите
страдања. ■' : И бИдејќи го кажав името на оној садист, кој во текот на таа
ноќ најмногу инајжестоко ме тепаше, тогаш да кажам како и од каде
беше моето познанство со него.
Набрзо, пред да заминам кај Герасим, во нашето село избувна
епидемија од пегав тифус, како последица на што имаше и неколку
смртни случаи. И поради таа епидемија здравствените служби
наредија целосен карантии во целото наше село, а за неговото
спроведување беше побарано содејство и од МВР во градот Свети
Врач. И тогаш во нашето село, освен здравствени санитарци и лекари,
дојдода и неколкумина униформирани милиционери, кои се ставија на
располагање на здравствените органи при спроведувањето на сите
дезинфекциони мерки, истовремено чувајќи ги патиштата по кои
можеше да се излегува и влегува во селото. И недалеку од нашата
куќарка, на пет-шеесет метри понагоре секогаш имаше милиционерска
стража, каде што деноноќно се сменуваа стражарите.
При таква близина и една таква ситуација, сосема природно
беше некој од тие милиционери нешто да побара од нас, или, пак, да
не праша за нешто - нели сме луѓе! Но, еден ден, уште од сабајле на
таа патека, блиску до нашата куќарка, застана еден од тие кодоши и
во текот на целиот ден никој не дојде да го смени. А беше многу
студено и тој се превиткуваше таму како старо куче, плашејќи се да го
напушти стражарското место и да дојде кај нас, за да се постопли и да
побара барем вода. Тој ден мајка ми испече цела фурна селски леб и
сосема нормално беше таа да ме замоли да му однесам парче топол
леб на „кутриот” човечец. И како секој христијанин, јас не само што му
однесов леб и сланина, туку, исто така, и матерка, полна со домашно
бело вино! И како што веќе реков, тој наш гест беше нешто сосема
нормално, пројава на скромно христијанско милосрдие, без какви и да
е задни намери, без други математики. Нашето запознавање беше
само од тоа единствено видување на таа патека.
- Тогаш ти ми донесе леб и вино и сакаше да ме опиеш, а потоа
да ми ја земеш пушката и да избегаш кај Герасим, нели беше така, а?
Не лажи, не лажи! - ми вреска тој и со сета сила скока врз мене, ме
шутира како топка...
- Боже, какви чеда раѓа мајката Земја!
Тогаш, во текот на таа страшна ноќ, хероите се поизморија,
веќе се им се згади и од луѓе кои посакуваат, кои копнеат за
исклучителни доживувања, презаситени и како виновни, еден по друг
почнуваат да излегуваат, да го празнат смрдливиот подрум. А по тоа
беснеење на глутницата и жестокото мавање, внатре во подрумот
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завладеа тагодна тишина и секој затвореник, секој, без исклучок,
префрлил некој партал преку глава и се свиткал како полжав,
очекувајќи со неопислива вознемиреност и немир почеток на нова
бура, на нова градобијна фурија. Застрашувачка тишина - мува да
забрмчи, дури и глувиот ќе ја слушне! Нервите се оптегнати до крајни
граници и од чекање секој се задушува под сопствениот партал...
Следува финалето на крвавата драма, кое наместо градобиен
удар, како што пак се очекуваше и како што го нарековме првото
дејстѕие, ќе треба да се нарече „разјаснување", или, пак, нешто
поинакво; се слуша лесен тропот покрај ѕидовите од надворешната
страна на подрумот, кој бавно се приближува кон излезно-влезната
врата, следува кратко запирање и размена на неколку зборови со
надворешниот стражар.
Потоа вратата полека се отвора,
ментежињата зловешто заскрцуваат, пронижувачко до мозокот на
коските. И наперчено излегува иследникот Малчев, придружуван од
двајца униформирани џандари, кои ја носат нам веќе познатата врека
со леб, насечен на мали парчиња - затвореничко следување, кое ни
беше давано само еднаш во текот на деноноќието и тоа само по
темница, доцна во ноќта.
Влегува семоќниот Малчев и, „изненаден”, гледа како секој
затвореник се стуткал како преплашен зајак, секој се покрил преку
главата и се свиткал колку што се може повеќе, за да изгледа помал,
понезабележителей. Секој од нас се згрчил така успешно, така
совршено, што беше навистина многу тешко да се препознае каде му е
главата, а каде се нозете и рацете! И никој за ништо не се осмелува да
се помрдне, никој не смее да претне и барем со едното око да ги
погледне новодојдените - секој се плаши, дека ако прв ја открие
тав ата и погледне, тогаш претстојниот ќотек ќе започне од него, а не
од другите. Чиниш како чума низ подрумот да беше поминала и сите
до еден да ги беше испотркалала.
- Има ли гладни - се провикна подбивно семоќниот господин. Толку длабоко сте заспале, та никој не се помрднува? А бе, што се
случува со овие луѓе? - се обраќа тој кон стражарот, кој стоеше до оно]
отвор меѓу двата подрума,
- Се плащат, другар началник, се плашат...
- Од што се плашат? - го прекинува брзо големецот.
- Ами пред малку доаѓаа наши другари и ги тепаа...
Ооо, значи така, така! Фашистички пројави, полициски
методи... Ќе им го дотерам умот јас, ќе им покажам како среде ноќ се
влегува во затворот и тоа без одобрение! Сите до еден Ке ги казнам,
сите Ке ги отпуштам од работа!
Да среде ноќ во затворот не може да се влегува без
специјално одобрение и да се приредуваат крвави драми, да се
претепуваат затворениците само поради тоа што се затвореници, а не
убијци и тепачи! Да, да, таа ноќ не претепаа само поради нашата
жална состојба во која што бевме, само поради тоа што не бевме како
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нив и со нив! Но, оној полноќен градобиен удар имаше и полезни
страни за некои од нас, тој се покажа поучен за некои наивници, кои
дотогаш немаа храброст да й погледаат на вистината право во очите,
кои не сакаа вистински да сфатат со кого си имаат работа и, најнакрај,
што не очекува понатаму, каква ќе нй биде натамошната судбина.
И така, последните зборови на овој големец, дека никој нема
право на полноќ да велгува во затворот без специјално одобрение, се
покажаа донекаде охрабрувачки за некои од нас, кои си дозволија
делумно да ги подоткријат нивните окрвавени глави и да видат дали
пак не е некоја измама, некоја лага, по која одново ќе почне жестокиот
ќотек, нов градобиен удар. Но, и приближно во истото време на ноќта
нй го делеа пропишаното парче црн леб, одредено за цели дваесет и
четири часа и секој Затвореник си беше изградил нешто како условен
рефлекс, кој токму тогаш проработуваше. Па, изгледа и тоа до
извесен степен повлијаа на некои од затворениците да пројават
поголема храброст и да се уверат, дека овојпат наместо ќотек и клоци,
наместо кундаци и пцости, ќе нй се дели лепчето, тоа парче, кое одвај
го одржуваше мижуркавото оганче во истоштените затворенички тела,
а заедно со тоа ги продолжуваше и нашите страдања.
По извесно време повеќето од нас се поткренаа, Зашто
семоќниот властелин не заплаши, дека ќе си го однесе лебот ако
продолжиме да му правиме такви „штосови”. Е, тоа веќе беше
премногу: сите престрашија и се поткренавме, ама тешко можевме да
се препознаеме - секој беше така мајсторски „обработен”, така
успешно обезличен, така што дури и нашите родени мајки да дојдеа, и
тие не ќе можеа да не препознаат и да не прифатат како нивни чеда.
Ретко можеше да се види затвореник со неиздупчено лице и со
неокрвавена глава после „градобијниот удар”. Сите бевме така вешто
нашарени и маскирани, што спокојно можевме да бидеме „бабугери” на
Стара Нова година. Остануваше само некоЈ да не пушти надвор да ни
дозволи да излеземе и така, директно, без дополнителни дотерувања
и украсувања, да тргнеме од кука на кука и да викаме: „Сурова, сурова
Нова година!”
И во тоа наше тогашно размрдување и поткревање, во тоа
наше „разбудување”, колку и страшно сега да изгледа, и покрај сета
наша мизерност и трагичност, и покрај нашата очигледна
безнадежност, во сето тоа јас наоѓав и нешто комично, нешто пред кое
ми беше невозможно да не се изнасмеам последователно и со сета
сила. И покрај тоа што бев во многу жална состојба и што немаше
место на моето тело, каде не ме болеше, мора да си признам, дека
избувнав со незадржлива смеа и тоа не само поради тоа што ги видов
„маските” на луѓето околу мене, тие не беа смешни за гледање само
поради тоа, туку најмногу поради нешто друго, нешто неверојатно: од
едно шеесет до седумдесет литарско буре со едно дно, видов како се
извлекоа двајца силни мажи! Од се срце се смеев, кога ги видов
двајцата крупни мажи како се извлекуваат од запуштеното буре, во
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кое се беа пикнале веднаш штом разбрал е, дека „градобијниот удар”
започнува, Едниот од овие двајца беше мојот брат Славе, кој уште
пред блокадата беше избегал не само од затворот во селото Горна
Белица, но, исто така, и од куршумите, со кои тамошните чувари го беа
„испратиле”. Та благодарение на тоа старо каче, тие беа успеале да се
спасат од „градобијниот удар".
Што се однесува, пак, до лицата на другите затвореници како
што веќе спомнав, тие беа и тажни и печални, но и смешни за гледање.
Тие беа лица на вистински пагьачовци и комедијанти, пред да излезат
на сцената пред нивните гледачи. Таква приближно изгледаше нашата
надворещност тогаш речиси на сите од нас.
Сакам со неклку дополнителни зборови да кажам, дека
сценаристи и артисти на „градобијниот удар” не беа Шопи, или Гагаузи,
Турлаци и Печенези, Кумани или, лак, Турко-Татари, дојдени од разни
краишта на Бугарија како смирувачи и цивилизатори. Автори на сите
жестоки манифестации во текот на таа страшна ноќ не беа нашите
„гости" од Бугарија, туку нашите родни брака (ако така може да се
наречат тие садисти и ладнокрвни убијци), нашите сонародници Македонци!
Колку да ме боли дури и сега, по толку многу изминати години
од тогаш, во името на вистината и правдината, принуден сум да
кажам, дека цивилните сценаристи и униформираните артисти од таа
ноќ, кои што ја -дадоа претставата во смрдливите подруми на
околиското МВР во градот Свети Врач, не беа од Бугарија, не беа ниту
од друга вера, туку луѓе од нашиот крај, сите без исклучок наши
соранодници! Правдината бара да го додадам и тоа, дека по
блокадата од најобичниот џандар и служител, од најобичниот,
најдолниот актер, па се до окружниот началник - сите што директно се
занимаваа со нас, сите беа од нашиот крај, сите се удираа по градите
до помодрување, дека с а м о
тие се „вистински" Македонци, дека
само тие работат за слободата на Македонија, а не ние, „бандитите”,
не таквите како нас „михајловисти-главосечачи”!
Тогаш, тие, нашите мачители, најлицемерно изјавуваа, дека се
Македонци и се борат за македонска држава, но само во рамките на
Балканска федерација и з а д о л ж и т е л н о под раководството на
легендарниот партизански водач и најмудар државник, маршалот
Тито! Тогаш тие сите до еден врескаа до фанатизам, дека друг пат за
Македонија нема, а и не може да го има.
Тешко и горко тогаш на секој од нас, кој, и покрај крајно
мизерната соетојба, наоѓаше сили во себе, ја имаше доблеста да каже,
дека и тој пати за Македонија, дека страдањата и болките ги
поднесува пак во името на неа. И ако тогаш некој се осмелеше да
пророкува, да претскажува, дека зделката меѓу Тито и Димитров, меѓу
Белград и Софија, подготвувана зад грбот на Македонија и на
нејзиниот народ, е измамничка и неостварлива, тој миговно можеше да
занеми, веднаш му се прилепуваше епитетот „михајловист, шовинист”
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и какви ли не уште придавки! Ако тогаш некој кажеше, дека гледа и
други патишта за спасување на Македонија, тој не само што беше
тепан без одморанье, туку, исто така, беше и анатемисан како најголем
непријател на јужнословенското единство, на јужнословенското
збратимување.
Господи, какви беа времињата тогаш, какво чудо се
случуваше: за оние лажни Македонци од нашиот крај, за оние
„дејатели” за јужнословенското збратимување ние не бевме ништо
друго, освен брутални националисти и шовинисти, предавници и
михајловистички главосечачи, империјалистички агенти и што ли уште
не. Подоцна, кога одогзора се даде друга команда, други наредби,
дека нема македонски народ, нема ни Македонци, туку сите се Бугари
и т.н., тогаш нашите претходни „македонски патриоти” веднаш
направија „на лево круг” и сите како по издадена команда почнаа пак
да врескаат: „Нема Македонија, нема Македонци, туку има само
Бугари! Така мислевме и порано, но што можеше да се стори - таква
беше политиката на саканата партија, на водачот и учителот на
целиот бугарски народ, Георги Димитров, подмолно измамуван од
ренегатот и агентот на сите странски разузнавайки служби, Тито!”
Но, што да се прави: при толку кризни ситуации мајката му е
брзо „прешалтување”. Доколку навреме не се преориентираш, ако не
се решиш да чекориш против тоа, во името на кое до вчера си се
колнел, тогаш ризикуваш да заостанеш од својата дружина, да
останеш надвор од заедничниот строј и од одот на политичкото време!
Живееме во такви времиња, во такви премини, што за да заздравува
секогаш, човек треба да верува во се и во ништо, да биде практичен и
брзо да ја одредува насоката на политичкиот ветар. Во спротивен
случај, сите патишта водат во смрдпивите подруми.
И така, гниеме во тие подруми и чекаме, но што поконкретно,
тоа тогаш никој не го знаеше, А дојде времето на засилено
испитување, на непрестајни повикувања за здодевни сослушувања,
кога едни и исти прашања се поставува по сто пати, по сто пати на нив
се бараа одговори. Дојде време, кога се требаше по неколку пати да се
препишува црно на бело, да признава едно, а друго да се негира. A јас,
со сета моја наивност, си мислев, дека за мене сослушувањата
завршиле уште кога бев во нашето село! Претпоставував, дека сум
ситна риба во големо езеро и дека сум незабележлив за овие рибари,
кои несомнено бараат големи крапови, а не такви како мојата милост.
И колку горко сум се лажел во тој поглед ( а и во многу други нешта),
колку наивно си ја замислував оваа игра без правила.
Колку што се сеќавам, моето прво сослушување во градот
Свети Врач се случи во текот на една ноќ и бев многу изненаден од
тоа, што тие банални прашања, кои до крајна одвратност ми беа
поставувани уште во нашето село, во Влахи, се уште стоеја на
„дневен” ред и ниту едно од нив не беше заборавено и за сите допрва
требаше да бидам испитуван, на сите одново да давам одговори.
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Истите насипни наметнувања не само што не беа избришани од
програмата на истрагата, како што си претпоставував и како што се
бараше од мене, не само што не беа барем омаловажени, туку
напротив - тие беа станале со уште поголема настојчивост.
Барањето лажни признанија, кои засегнуваа целосно невини
луѓе, но непожелни за власта, како да беше станало најважното, до
што иследниците најмногу држеа, за кое што и најмногу тепаа и
казнуваа исправен до ѕидот и со показалците до студените камења.
За тие инквизитори и садисти, за тие тепачи и целати вистината беше
без било какво значење, зашто таа се знаеше, но целосно не ги
задоволуваше. Таа вистина не им даваше целосно можност по
„законска основа” да посегнат врз слободата на некои невини луѓе, за
да ги приклучат кон нас и да бидат судени заедно со нас.
Токму од таа причина, иследниците бараа „вина”, бараа лажни
сведоци и изнудени докази, за да можат полесно и по „законски” пат
да се отстранат од патот на партијата и на власта некои
„непријателски настроени елементи” од нашиот крај. Засилено се
бараа наивни луѓе, безволни човечки суштества, кои ќе говорат,
папагалски ќе ги повторуваат лажните зборови, кои им се кажани од
суфлерот. На почетокот стрелите беа насочувани првенствено кон
„напатриотски"настроените бивши трговци и чорбации, кон оние што
имале пари заработени на незаконски начин, според новите
толкувања за начинот на збогатувањето. Така беше на почетокот, но
потоа кругот се прошири и цел станаа сите оние, кои од една или друга
причина станале слуги на проклетите чорбации, на жестоките
експлоататори. А, најнакрај требаше да се зборува за сите, кои не им
веруваат на комунистичките догми и не одат во чекор со „новото”
време, независно од нивната материјална и духовна состојба.
Треба уште сега да си признам, дека никогаш не сум изразувал
симпатии спрема материјално добро стоечките луѓе, никогаш не сум
имал добро чувства спрема оваа категорија луѓе, но тоа не ми даваше
право да зборувам против нив, да лажам, за да й се допаднам на
идната црвена буржоазија! Мојот студен однос спрема бившите богати
луѓе никогаш не се промени, дури и подоцна во затворите, но кога
стануваше збор за лагата и за вистината, за доброто и за злото, тогаш
компромиси не сум правел, тогаш не сум се раководел од други
соображенија; тогаш не сум им подлегнувал на своите чувства и
убедувања, на разните емоции, а секогаш сум ја бранел вистината и
тоа по цена на се.
Но, штом ви е целта да ги земете богатствата на овие
чорбации, кои ги натрупале на незаконски начини, според вашите
тврдења, тогаш зошто е неопходна помошта од такви како мене? Та
нели си имате закони против овие збогатувања, кои ви дозволуваат да
го одземете дури и тоа што е стекнато на чесен начин, по законски
пат. - го прашувам еднаш мојот иследник Миладинов од град Горна
Џумаја.

186

Македонија мојата потпора
- Нели си тапоглав, секогаш таков и ќе си останеш, штом не
можеш да сфатиш што и зошто тоа се сака од тебе! Ние сакаме да ги
разобличиме овие наши чорбаџии, овие помагачи на Герасим Тодоров,
на кои не само тој што им беше играчка во рацете, туку и ти, и такви
како тебе, тапа главо! И ти, брливо шилеже, ти кој што не можеш да го
сфатиш она што сакаме да му го докажеме на народот.
- А бре докажувајте што сакате, ама не со моја помош! - го
прекинувам.
- Добро, да ги оставиме, барем засега, чорбациите настрана - ти
си сраснал со нив, макар и како слуга, туку ајде да поразговараме за
еден друг човек, ко] не е богат, ама е змија со човечка глава, а згора
на тоа има и змиско гнездо, кое ние по секоја цена мора да го
уништиме... Сакам да знам ти што ќе нй кажеш, со што ќе нй
помогнеш, доколку за тоа се јави потреба.
И без многу тешкотии, без многу мисловно да се напрегам,
веднаш ми текна за каква змија и змиско гнездо ми се подметнуваше,
насетував кого го имаа предвид, и најпосле, што се бараше од мене во
случајов. Претходно. веќе знаев, дека од мене ќе се бара сосема
„ситна услуга”, нешто „дребникаво", но доволно многу, за да пружи
можност и некакви законски основи за лресметка со Димитар Ст.
Димитров од селото Горна Градешница, за кого уште на почетокот
кога ме фатија бараа од мене да им говорам.
- Претпоставувам дека ти текнува за кого станува збор нели? ми подметнува овој со божемна незаинтересираност, а истовремено не
ме испушта ниту за миг од неговиот орлов поглед - ја следи секоја моја
реакција, секо мое движење...
- Ако кажеш само две зборчиња ќе нй помогнеш не толку нам и
на народната власт, туку на твоето село и најмногу на себе си! Да, да,
и на себе си. Ти знаеш како се спасуваат бродоломците кога немаат
ниту чамци за спасување, ниту појаси, а? Знаеш ли, дека се
натрупуваат едни врз други и најсилните, оние што успеваат да
останат најгоре, само тие примаат воздух, само тие можат да дишаат.
Што се однесува, пак, до оние, кои се на дното и врз кои погорните
стојат, тие во секој случај се дават и тоа сосема заслужено, штом се
довел е во таква состојба, штом станал е основа!
- А бре вие навистина ли си мислите, дека јас сум таков идиот,
па дека ќе се фатам!...
- Нешто повеќе од идиот! - ме прекина набедувачот грубо. Само идиот како тебе не знае, дека бродоломниците се спасуваат кој
како знае и умее, без да мислат за другите, без да се вознемируваат
дури и за нивните најблиски!
- Не само што за него не можам да лажам и да го клеветам,
туку и за било кој друг, за никој! - извйкав со сета сила. Не сакам да
станувам играчка во ничии раце.
Очекував, дека оној агент веднаш ќе ме акне со нешто по
главата, за да замолчам и да занемам. Но, наместо избувнување како
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што тогаш очекував, тој ми рече, дека ми недостига „елемнатрно
чувство за домашно воспитување", дека сум многу лошо воспитан и
дека така многу далеку нема да стасам. Исто така, ми напомна да
знам што сум извршил и каде се наоѓам, кога се определувам како да
се однесувам, зашто можело да се сврти и другата страница. И
намерно ми се потфрлува, дека Герасим не бил никаков борец, за
слобода на Македонија, нешто, за кое јас сум бладал, дека тој
воопшто не бил никаков борец, туку бил најобична играчка во рацете
на внатрешната и надворешната реакција, слуга на трговците и на
богатиште...
- Ова ти сега не можеш да го сфатиш така лесно и наеднаш, но
ние ќе ти докажеме, времето ќе те убеди, дека грешиш и дека
вистината е на наша страна. Тоа ти ќе го сфатиш и на колена ќе паѓаш
да не молиш за прошка, но тогаш ќе биде многу доцна и никој веќе
нема за ништо да те погледне.
И следуваат најразлични навреди, ми се лепат севозможни
етикети: гнасен клапчо, недоносче, копиле, глупак, неплатен
платеник, бранител на интересите на чорбаџиите и на шпекулантите,
идиот и што лй уште не...
И по кој ли пат по ред застанувам пред други негови колеги по
професија, кој ли по ред пат го поднесувам крстоносниот оган од
неколку страни истовремено и сето тоа се случуваше само во текот на
ноќта, само по темница; по темница требаше лагата да ја признавам за
вистина, а вистината за лага! Колку ли пати на ред Миладинов ме
„моли" за ситни услуги... И бидејќи бев ситна фигуричка на таа
шахматна табла, обичен пион во таа игра без правила, со оглед на тоа
што не бев оптоварен, како што на неколку пати веќе го имам речено,
со голем „товар” од тајни, кои што ја засегнуваа дејноста на Герасим и
на некои други, бидејќи не знаев речиси ништо за неговите врски со
разни луѓе, затоа од мојата милост се бараше да признавам ситни
гревови, се бараше да „потопам” два-тројца невини луѓе, а колку што
се може и самиот себе.
Да, требаше да се оцрнам колку што се може повеќе себе си,
зашто поинаку не можеше, неоцрнет тие господа не сакаа да останам.
И благодарение на таа моја просечност, благодарение на тоа што не
бев упатен во многу од разграноците на таа сложена плетеница,
наречувана намерно КОНСПИРАЦИЈА, благодарение на сето тоа јас
успеав, општо земено, да се зачувам од премногу валкање, од многу
загазување во тињата.
Инаку - нека . ми е Господ сведок - ако јас знаев нешто
поважно, што и други го знаат, доколку бев упатен во нешто за кое
иследниците би имале неспорни докази и ако ме измачуваа многу, си
признавам без притеснување, тоа ќе го кажев, ќе го откриев! Тоа ќе го
сторев, зашто веќе немав ниту физички, ниту, пак, душевни сили, за
да можам повеќе да го издржам тој перманентен притисок, тоа
неподносливо напрегање. Треба да се знае, дека при тој силен
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притисок, многу е поверојатно човек кој ништо не знае да проговори,
отколку да знае нешто и да го премолчи! Така беше за мене, а за
другите, нека секој си каже сам за себе, сам за себе да говори.
Кога кај некој иследник му се јавуваше потреба (а тоа се
случуваше многу често) да ја промени тактиката, методите за водеьье
на истрагата, да го измени „јазикот за говорење” и т.н., тогаш во
истражниот кабинет од некаде донесуваа грамафон со засилувач и
пред да почне „физичкото загревање" на „настинатиот” затвореник,
таа ѓаволска направа засвируваше толку силно, што дури и сирените
за воздушни тревоги бо му позавиделе!
И при таков заглушувачки писок на ѓаволското куферче со
голем звучник, при такво здодевно трештење, започнуваа и
испитувањата, започнуваше „дијалогот” со поинаков јазик без зборови,
тогаш се ставаа во дејство и другите методи за принудувања и
извлекување на „доброволни” признанија и никакви стенкања и
офкања, никакви пискотници и лелекања од страна на жртвите не
можеа да се слушнат. Тоа беше жестоко тепање со музика, песни со
стенкања и крикови...
Се разбира, имаше уште многу и најразновидни начини и
методи на принуда, се применуваа и други „понежни”, посовремени
методи на воздејство и „присетувања”, на кои се посегнуваше, кога
истрагата почнуваше да талка в место. Имаше и обработки со
електрична струја, „милувања” со ѓаволски апарати, со кои и мојата
милост и покрај мојата просечност, имаше можност да се запознае
сосема одблиску и да ја испроба нивната сила. И јас, сиромашкиот, и
јас ја испробав делата пеколна моќ на тоа апаратче, чиишто удари ми
се причинија толку болно и измачувачки, што доколку ми се пружеше
можност да избирам, ќе ги одберев чаталестите дрва исправени зад
вратите, отколку „милувањата" на онаа проклета кутија, со која
нашите мачители често се служеа поради поголема удобност.
И колку многу боли, колку многу тежи тогаш, кога ме тепаа без
причина, а само така, само за лична разонода на некој си, кој со тоа
демонстрира дека може се, дека му е дозволено да прави се што ќе
посака! Ако знаев нешто позначајно, ако сокривав нешто за што ме
прашуваа, ако, најпосле, бев поголема риба, со поголема оптовареност
и со „гревови” спрема „народната” власт, ми се чинеше дека немаше
толку многу да ме боли, немаше така да ми тежи. Кога ме тепаа за
ништо, кога ме измачуваа само за лично задоволство и за
испробување на можностите на човека за издржливост, тогаш
најлесно ги поднесував болките и страдањата, тогаш ми беше
најтешко и очајно се чувствував.
Тоа истрто се случуваше и со сите други затвореници, со некои
од нив имаше дури и потешки случаи, така што по последователните
испитувања, тие не можеа да се враќаат во подрумите на нозе, туку
дандарите ги довлекуваа и ги фрлаа на земјата како трупови. Тие беа
живи за оплакување, тие заслужуваа вистинско сожалување, но кој
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таму, во тие смрдливи подруми, можеше со нешто да помогне, кој
можеше на некаков начин со нешто да ја измени судбината на својот
близок?
Еднаш, во една многу темна ноќ, со белегзии на раце, бев
одведен по не се знае кој пат кај мојот познат и крајно омразен
иследник и, уште со моето влегување во истражниот кабинет,
неколкумина силни мажи ме подигнаа во нивните раце, за да ме
завиткаат со едно долго јаже така, како што тоа го прави жестокиот
пајак со немоќната мува. И така, завиткан, јас треснав како врека со
компири на подот и почнав да се тркалам, додека мавањето почна со
необична сила и ѕверска настрвеност, без да можам да се заштитам
ниту со рацете, ниту, пак, со нозете. И при таквата моја немоќ
навистина си помислив, дека ми се ближи крајот, дека таа средба со
жестоките мачители ќе биде последна и ниту јас веќе ќе ги гледам
нив, ниту пак тие мене во иднина.
Подготовката и самата обработка беше така искусно и со
прецизност извршувана, што веќе беше невозможно да допуштам друг
исход, свен овој, поинаква разврска и поинаков крај. Си помислив дека
сум осуден и од мене во иднина ништо повеќе нема да се бара. Да,
токму така си помислив, поверував дека сум осуден и поради тоа
треба да би дам убиен, ама само на таков жесток и свиреп начин, за да
се види уште колку ќе можам да ги издржам тие експерименти,
некакви научни опити со живи луѓе, кој можеше сигурно да ми каже
што, всушност, се целеше. И со таквата моја претпоставка веќе се бев
помирил со судбината и како ајван пред кланица го чекав мојот крај,
но силно посакував се да заврши што е можно побрзо, да се скусат тие
ритуали преку кои требаше да се помине, за да се стаса до самиот
крај. Тоа приближно беа моите последни желби тогаш кога бев кутнат
на подот и го чекав својот неизбежен крај.
Но, за време на една кратка пауза, кога тепаните се беа
подиставиле настрана, за да здивнат, за да соберат уште малку сили
за моето конечно довршуванье, токму тогаш кога тие се подготвуваа
одново да ја започнат работата над мене, вратата на истражниот
кабинет се отвори со тресок и на средината на нејзината каса застана,
се испрчи гигантска фигура на еден непознат човек, кој со сета сила
извика: - Застанете бре, бандити, што правите. Па, тој е жив човек
како нас, а не сноп од кој можат да се исчукаат зрна! Сопрете го и тоа
пиштало. Кој ви дозволи да се служите со незаконски средства и со
фашистички методи за извлекување на лажни признанија, а? Дали вие
се уште не знаете, дека ќотекот и сите други физички тортури се
строго законски забранети?
Во нашата земја таквите варварски методи се забранети со
специјален закон и сега треба да покренам постапка судски да
одговарате! Надвор, надвор, неранимајковци ниедни! Моите очи веќе
да не ве видат! - извика тој и со нога го шутна здодевниот грамафон,
кој се уште свиреше, но многу растегнато, бидејќи неговата пружина
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најверојатно веќе беше упропастена. А тепачите, „вџашени” од
ненадејното појавување на оној голем Печенез, со молекавична брзина
излегоа надвор, без притоа да се свртуваат назад, а вратата по нив
пак се затвори со тресок.
- Господи, дали не сонувам, или, пак, веќе сум умрен и кај мене
дошол некој ангел - Божји пратеник, за да ја однесе мојата напатена и
измачена душа на небото? - мисловно се запрашав, гледајќи го со
бескрајна благодарност „Божјиот пратеник”, кој се беше наведнал над
мојата глава.
Си спомнувам, дека погледот на овој мој „спасител” беше
страшен за гледање, повеќе од смрзнувачки, очите му беа многу
големи и силно испакнати напред како смачкана на патот несреќна
жаба; а косата, пак, му беше црна како катран и така исчешлана,
чиниш како крава да го беше лижела пред да влезе во тој истражен
кабинет. Лицето му беше многу издолжено, а устата - невообичаено
широка - цел отвор. Тоа беше лице на жесток човек, на садист, но
неговата постапка спрема мене го правеше мил, пријатен, и покрај тоа
што беше страшен за гледање. Доколку тој човек го бев видел некаде
на друго место, ако тој беше еден од моите жестоки тепачи, тогаш не
на шега, ќе се растреперев од него и погледот ќе го свртев настрана,
за да не го гледам и да не се ужаснувам од неговото присуство таму!....
Но, во тој истражен кабинет и при таквата моја жална положба
таму, нека Господ ми биде сведок, тоа чудовиште што наликуваше на
човек за мене беше нешто првеќе од ангел - спасител. Неговата
огромна снага, долгите и влакнести раце, страшниот поглед и
големата уста - сето тоа можеше секого силно да го исплаши, ако го
видеше. Но, како што веќе реков, на некое друго место, во некои други
околности и услови, а не таму и тоа кога бев завиткан со тоа долго
јаже од коноп.
И без да се гнаси од мојата жална надворешност, без да ме
исплука одозгора, со сопствените голи раце тој го искина јажето на
неколку места и со неприкриена злоба го фрли зад вратата, а не преку
прозорецот надвор, како што беше редно да го направи. Но, оваа
подробност тогаш не ми остави посебен впечаток, тоа беше ништожна
ситница, за да ме заинтригира и да йобрнам посериозно внимание.
Откако ме разврза, „добродушниот” ми помогна да станам и, за мое
големо изненадување, ми предложи да седнам на стол до масата...
Колкава милост, каква човештина и тоа од човек со толку страшна и
смрзнувачка надворешност! И, морам да си признам: доколку не ми
беше срам (за некаква човечка гордост веќе воопшто не можеше да
стане збор), доколку не се плашев, дека може да се најдам во многу
понижувачка положба, пак си признавам, ќе се фрлев во неговите
нозе, за да ги бацувам неговите црни чевли. Ако не ми беше срам, ќе
паднев на колена пред него и гласно ќе заплачев,,,
- Ах, колку многу сум задоцнил, какво драгоцено време сум
пропуштил! - си рече тој за себе, но така за да го слушнам и јас. -
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Колкави ли зла ти направиле овие злосторници досега за време на
моето отсуство, колку ли невини луѓе досега поминале низ нивните
жестоки раце... Кој ли на овие ѕверови им дозоволил да тепаат така
жестоко, кој им наредил така безмилосно да измачуваат, тоа не
можам да го сфатам - го продолжува својот монолог „добродушниот",
шетајќи нервозно низ кабинетот. - Ние не сме фашисти, народната
милиција не е фашистичка полиција, па да врши такви злосторства!
Нашиот народ пролеал потоци човечка крв и солзи во името на
законитоста и човечноста, против насилството во нашата земја, а
овде, овде што се прави!
Кога го слушав тој монолог, тоа ломотење, не можеше да не се
запрашам: дали нашите овдешни покорни лакеи не преземаат нешто
на своја рака, не почитувајќи ги сите закони и правила, сите наредби и
тоа зад грбот на нивните високи началници од Сфоија? Co целата моја
наивност бев поверувал, дека овие измачувања се дело с а м о на
нашите лакеи, а не по наредба одозгора, не по специјална директива
на Антон Југов и неговата компанија...
- За што поконкретно овие разбојници те измачуваат толку
време? - ми ја прекинува мислата „добродушниот". * Кажи, момче мое
драго, без веќе да се плашиш? - ме убедува тој така нежно и мило,
така кротко и благонаклоно, чиниш како кога мајката го прашува
своето дете како паднало и дали многу го боли. Ме запраша толку
поткупливо и сострадателно, што навистина ми стана непријатно да го
лажам и мамам. Дури и нешто повеќе: не само што не сакав да го
лажам и мамам, туку бев готов, одново бев склон да се фрлам во
неговите грамадни прегратки и да се расплачам така, како мало дете
пред неговата мајка, на која й се оплакува.
- Од мене бараат лажни докази, ме тераат да лажам....
- Така и мислев, така и претпоставував - да клеветиш невини
луѓе, да кажуваш невистини, а ти со целата своја детска невиност не
си во состојба да лажеш, нели? Јас не можам да поверувам, дека ти се
уште не си кажал се што знаеш за себе и за некои други, не верувам
дека ти нешто криеш, па така жестоко да бидеш мачен. Не, не! Тоа е
апсолутно
исклучено,
тоа
е
недопустливо
продолжува
„добродушниот” да ме подслизнува, без да почуствувам, без да
сфатам, дека се е подмолна игра, дека се е перфидна измама. - За
зошто поконкретно нашите тепани те измачуваа, што бараа од тебе? ме прашуваа повторно тој, чиниш како да не го беше слушнал мојот
одговор на неговото претходно прашање. И без да чека што ќе му
речам пак, загледан во таванот така како да му се обратил за помош
на Бога, тој продолжи да зборува и за тоа, дека тие ги суделе и
казнувале виновниците за катастрофата на БУгарија, но ниту еднаш
не пројавиле таква жестокост и бруталност, како што тоа го
направиле со мене нашите М а к е д о н ц и...
- За мене ти не си вистински криминалец, вистински нарушувач
на законот - ти заслужуваш само една клоца по задникот и надвор,
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оди да работиш, да правиш чевли за босите луѓе, нели е така? Ха, ха ха.
Потоа, тој ми понуди цигара и рече дека ќе се обиде да најде
нешто за јадење, бидејќи без да сум му рекол, тој претходно знаел,
дека јас сум гладен и дека „гладна мечка оро не играла” , како што
велел народот. Но, за секој случај, тој ми потфрли неколку бели
листови, на кои да сум напишел „црно на бело” какви ми се врските со
мојот соселанец Димитар Ст. Димитров и што посебно можам да кажам
за него; што знам за неговото минато и за неговата сегашнина и притоа
да ја изнесам с а м о вистината, без било какви разубавувања! Јас,
меѓутоа, веднаш му реков, дека на драго срце ќе напишам се што знам
за односното лице, но, за жал, десната рака ми е полускршена и со
неа не можам да ја држам ниту цигарата, а камоли, пак, и моливот за
да пишувам извештај за некого.
- Бре, бре, кутрото мое дете! Овие тепачи те претвориле во
вистинска руина, бе! - воскликнува мојот „спасител” и за малку ќе
заплачеше од сожалување. - Но, биди спокоен, тоа веќе никогаш нема
да се повтори, јас гарантирам!"
Да, тој силен Печенез ме уверуваше, дека „тоа веќе нема да се
повтори”, но не пропушти, за секој случај, да ми припомни, дека тој е
времено префрлен на служба во градот Свети Врач и попрепорачливо
би било додека то| не си заминел да сум направел се што се бара од
мене, за да може испитувањето да заврши и пак да не попаднам во
„шепите на нашите Македонци"...
Господи, веќе не знаев што да мислам за оној мој „ангел спасител”, не знаев како да си го објаснам тоа човечко однесување
кон мене и што да очекувам понатаму од тој „добар” и силен Бугарин.
- Та, ако не се лажам, веќе те прашав зошто поконкретно те
измачуваа нашите другари, што, всушност, се бараше од тебе, а ти не
си сакал да го дадеш, да признаеш? - ме праша тој по трет пат, но со
таква незаинтересираност, со таква рамнофушност и невнимателност,
чиниш како мислата во тој момент да му беше насочена некаде кој
знае каде далеку, или, пак, беше сомнабул, а не иследник кој
внимателно ја дебне својата жртва.
А тоа ловторување на едно исто прашање почнуваше веќе да
ме нервира, да ми здодева и, најпосле, да ме обеспокојува. И се се
правело намерно, со одредена цел.
- Од мене се се бара да давам лажни искази - одговарам по
трет или по четврти пат. - Ме тераат да...
- Како така лажни изјави - ме прекинува „добродушниот”
сосема неочекувано - претпоставувам дека не си толку глупав, па да
негираш дека с.и бил кај Герасим, нели?
- О,. не, тоа не го имам предвид! - брзам да одговорам, радосен
до просолзување, дека веќе наоѓаме „заеднички” јазик за разговор... Друго, друго....
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-И што друго? - брза и тој настојчиво. - Претпоставувам дека
не го негираш и тоа, дека некој си Димитров, или некој друг од вашето
село помогнал со зборови, се разбира, да се ориентираш кон Герасим,
а не кон родната касарна, нели е така?
- Токму во тоа е работата, што поради овој човек најмногу ме
тепаат, најмногу ме измачуваат. А тоа не е вистина, тоа е лага, бидејќи
Димитров ниту едно зборче не ми има речено за Герасим, со ништо не
ми помогнал, но можам ли тоа да го докажам, можам ли некого да
убедам, дека таа е вистината, дека јас сам, без туѓа помош, си го
одбрав тој пат? А сите знаат дека тоа е така, сите многу добро
сфаќаат, дека односниот човек така лесно не ќе велезе во толку
несигурна игра; сите знаат дека тој слепечки не ќе се пикне во таква
рибарска мрежа, но и покрај тоа, вашите луѓе настојуваат да лажам!
Не знам како тоа се случи, можеби беше само некакво
совпаѓање, некаква случајност, но ќе кажам, дека кога ги изреков
последните зборови, погледот ненамерно ми падна врз црномурното
лице на оној крупен Бугарин и со изненадување забележав, дека тоа
се искриви така страшно и болно, што човек можеше спокојно да си
помисли, да го допушти најневеројатното, најнеочекуваното. Го
забележав и тоа дека две долги црти длабоко се врежаа во неговата
слепоочница, чиниш како некој со остар нож да ги беше направил
набрзина. И сето тоа се случи во еден миг, а потоа пак настапи
вообичаеното спокојство, претходната состојба, како тоа што го бев
забележал на црномурното лице на оној „добродушник” да било само
миговна криза.
Веднаш (можеби намерно) тој ме запраша дали сум гладен,
дали сум жеден, и покрај тоа што пред тоа ми беше ветил дека ќе се
обиде да најде нешто за јадење. А, пак, јас што можев друго да му
речам, што друго, освен дека сум гладен, дека сум во состојба да
изедам дури и жива мачка, доволно е да има кој да ми ја даде. Тогаш
тој навистина го повика дежурниот милиционер и му нареди да ми
донесе нешто за „каснување”, независно што и од каде.
- Првин да каснеш што дал Господ и да си пивнеш студена
водица, а потоа ќе поразговараме како вистински мажи, се разбира,
доколку не си изморен... Ако, пак, немаш желба да поразговараме, ќе
те испратам до соседната соба на креветот да си поспиеш, да се
поодмориш, па потоа ќе продолжиме... Нели знаеш: „Здраво, одморено
тело, бодар дух!”
И по извесно време милиционерот се врати, поточно се покажа
на вратата и плашливо рече, дека толку доцна во ноќта не може
ништо да се најде за јадење нигде, туку дека треба да се почека
утрото, кога ќе се раздени.
- Постар наредниче, изврши ја наредбата! - свреска оној.
Слушам, другар началник! - тропна со чизмите
униформираната марионетка.

194

Македонија мојата потпора
Почнав да си мислам, дека тоа се прави намерно, за да се
дразни мојот апетит и на тој начин да ми се дејствува, зашто не
можеше да има никакво сомнение, дека на овој начин се испробува и
мојата волја, и моето трпение (ако се уште сум имал по нешто и од
двете), но се колебае во тоа да поверувам, И покрај веќе изроденото
сомнение, за секој случај се преправав дека слепо верувам и со ништо
не дозволував да се сфати, дека сум почнал да се сомневам во нешто
нечесно во оваа игра на „криење” и надлажување.
Меѓутоа, не задоцни и времето, кога требаше и внатрешно да
се укорувам и тоа сосема сериозно, дека во чистите човечки лројави
на мојот благороден дародавач јас сум си дозволил да се сомневам во
неверство и нечесни намери. Дојде и времето, кога ми се посака очите
да си ги изгребам, затоа што толку брзо сум ја изгубил вербата во
добрината на човекот. Да, макар и за релативно кратко време, дојде
моментот, кога за не знам кој пат по ред, само што не просолзив од
милост и од бескрајна благодарност спрема мојот „добар” човек.
Колку голема беше мојата зачуденост и радост, кога веќе
споменатиот џандар ја отвори вратата и на голата маса остави близу
половина леб и ситна риба - хамсика во едно книжно ќесе...
- Другар началник, не најдов ништо друго, освен...
Постар нареднику, слободен сте! - го прекинува
.добродушниот” и милиционерот исчезнува веднаш, без да каже
повеќе ниту еден збор.
Потоа мојот „добар” Бугарин го фати парчето бел леб, го
изгледа внимателно од сите страни, ме изгледа и мене, а потоа одново
го постави на голата маса. На истиот начин постапи и со ситните
рипчиња, побелени од обилната сол, ги изгледа, ја искина до некаде
кесичката и така, како т т о си беше, ги стави на масата до лебот.
- Повели на скромната вечера, на тоа што ни дал Господ,,,
Искрено жалам што не можам во ова време на ноќта да ти понудам
нешто поубаво да си каснеш, за да закрепнеш... Но, како и да е,
гладен човек јадењето не го пробира, нели? Навистина, рипчињата се
малку попресолени, ама така ги прават итрите рибари, за да ја
продаваат и солта по истата цена како и рибите. Но, да не им се
лутиме на ѓаволштината - инаку рибите ќе замирисаат, нели? Ха, ха,
ха!
„Боже, колку добар човек! - само што не извикав. - Ако сите
комунисти се како овој човек, така добри и сочувствителни, тогаш не
може да има никакво сомнение, дека иднината им прилага само на нив
и на нив и на нивната идеологија, спасот на човештвото ќе дојде од
овие луѓе!”
И покрдј гьубезната и настојчива покана да повелам на
„скромната вечера, и покраЈ целата извештеност на „добродушниот” за
придобивање, извесно време мојата милост не се решаваше да почне
со „гоштевката”. Неколку минути јас се колебав и тоа не поради некои
посебни соображенија или причини, туку напросто поради тоа што се
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уште не можев да прифатам тоа да не е некаква оптичка измама, или
дури некаков сон.
Се колебав, и покрај тоа што умирав од страшен глад и
истоштеност, зашто ми беше тешко да се ослободам од сопственото
сомневање, тоа да не е некој ѓаволски смислен трик, па токму тогаш
кога ќе посегнам по лебот, тој моментно да исчезне на некаков
волшебен начин, a јас да си останам со прстот во устата и во многу
смешна ситуација, поради која моите мачители би пукнале од
невоздржано смеење. Но, тоа мое колебање не траеше многу, така
што по неколкуте љубезни покани, најпосле се решив: мечка страв,
мене - не ќе го грабнам со двете раце и тогаш, ако можат, нека дојдат
и илјада волшебни сили и да ми го одземат! Сите нека дојдат да видат
како се зема парче леб од устата на прегладнет човек!
А колку малечко и незначително ми изгледаше тоа парченце
леб, колку ништожно ми се чинеше дека е тоа, кога очите од него не ги
симнував и си мислев, дека наеднаш ќе го излапам и за миг ќе го
напикам во мојот празен стомак; ми се чинеше дека наеднаш ќе
исчезне од белото видело, па нека тогаш некој дојде и ме запраша,
ако сака да знае каде сум го „стопил” за толку кратко време.
И само од чувство на пристојност, а не од некои други побуди,
и покрај мојот страшен глад, јас почнав да жвакам како човек и да
голтам бавно, за да не си помисли оној силен Бугарин: ете, гледате ли,
тој не е веќе човек како човек, туку е нешто слично на човек
прегладнето суштество, подготвено веќе на се, буквално на се. А, пак,
црномурниот господин побрза да ми се извини (намерно да го сврти
моето внимание) што не се погрижил Зс „студена водичка”, и без да
чека каква и да е реакција од моја страна, грабна една шарена стомна,
која не знам од каде ли ја зеде тогаш и лично отиде да ја наполни од
чешмата во дворот...
Господи боже, каква трогателна загриженост за едно никакво
ситно човече, кое не заслужува ниту една капка вода, а камо ли пак
цела стомна! Мојот „Дарител” се врати назад со шарената стомна в
рака, ја остави внимателно на масата и од неа исплиска малку вода,
за да видам, дека не е празна, туку е наполнета дури до горе... Се
било предвидено, се било предвидено, се било пресметано и тоа со
најголеми подробности!
И покрај тоа што немав потреба од никакви покани побрзо да
„опустошам се” и колку што се може без развлекување, црномурниот
другар не пропушти и тоа да го направи, не заборави да ја
манифестира и таа чудна загриженост.
. А сега те молам најпријателски: изеди се и тоа колку што се
може побрзо, зашто се плашам да не ме изненади некој поголем од
мене началник и да види дека сум ти дал јадење... Побрзај, те молам,
за да не се најдеме и двајцата во многу непријатна ситуација - ми рече
тој со чудна заговорничка загриженост, погледнувајќи непрекинато
кон затворената врата.
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Силата на страшниот глад ги беше отапила сите други чувства
во мене, а моето колебање одамна беше исчезнало: зграпчениот со
двете раце бел леб исчезнуваше со молскавична брзина и тоа до
последната трошка, а, пак, ситните рипчиња, заедно со солта (која не
беше малку) и тие. И најнакрај, кога се заврши, најнакрај ја искинав на
половина кесичката од хартија, за да се уверам дека внатре се уште
не се крие некое рипче, потоа ја истресов така, директно во устата и
онаа сол, за да не остане никаква трага од какво и да е јадење, како
што беше посакал мојот се уште „добар" човек...
И откако се исчезна без остаток, како што сакаше оној другар,
сосема природно беше да посегнам и на стомната со студената1вода,
сосема природно беше да ја целивам нејзината розова устичка, но за
големо жалење и изненадување, таму веќе немав пристап, таму удрив
на камен, што се вели. Останав вистински зачуден и замелушен, кога
го видов „добродушниот” како ја грабна таа шарена стомна и со сета
сила преку прозорецот ја испрати надвор, и слушнав како таа падна во
дворот и се скрши! При таа ненадејна и неочекувана промена во
неговото однесување не можев да се ориентирам, не можев да си
дојдам на себе, не можев најпосле, да сфатам дали се беше необичен
сон, нешто неверојатно, или, пак, сурова реалност, страшна вистина,
чиишто последици допрва требаше да ги поднесувам. Просто не можев
да верувам, дека јадење ќе ми се даде, и покрај тоа што тоа чини
пари, а вода, која е без пари, нема да дадат да се напијам. Ми идеше
да се изнасмеам со сета сила на таа „глупост": на лебот расипници, а
на водата, пак - скржавци!
- Ха-ха-ха! - ме испревари со смеењето оној, кој веднаш се
трансформира и стана уште пострашен за гледање, отколку што беше
пред тоа. - Се фати ли, гнасно кученце, се фати ли најпосле? Ха-хаха... Отсега натаму ќе ни одговараш само со „да” и никогаш повеќе со
„не"! Само со „да” на сите наши прашања, така да знаеш, македонско
страшилоГ, ми се озаби тој идиот, со што стануваше се пострашен.
И треба да си признам, треба да кажам, дека останав како
погоден од гром и замелушен од таа „шега”, зашто така неочекувано
се најдов пред тој апсурд: дека ќе ми дадат леб да се најадам, а нема
да ми дадат вода да се напијам! Каква логика, каква комунистичка
дијалектика: водата е без пари, не ги чини ништо - на дворот така си
истечува... „Тоа може да биде само глупава шега - си реков за
смирување. Тогаш знаев,. дека без јадење може да се преживее
неколку десетици денови едноподруго, но се уште не знаев дека без
вода не може да се издржи ниту еден час; тогаш не знаев, дека од
жед човек може и да полудее, да се претвори во животно што квичи,
во безволно суштество, кое е во состојба за капка вода да стори се.
И во тој момент на избезуменост како глутница волци во
кабинетот се втурнаа моите претходни тепачи и славејќи за нивниот
успех, тие заедно со мојот „добродушник” почнаа сатански да се смеат
и да играат од садистичка наслада.
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Најпосле се фати во стапицата! - извикаа сите истовремено. Итратата страчка - со двете нозе! Ха-ха-ха! Ти пиринско теле сакаше
да изигруваш лисица, а не гледаше дека опашот ти е исечен, нели? Хихи-хи-хи... Сега ќе дојдеш во таква состојба, што само ќе квичиш, на
колена ќе нйсе молиш за капка вода и ќе се согласуваш со се што ќе
побараме од тебе! Отсега натаму ќе се слуша само „да” од твојата
гнасна муцка, а не како досега да не разигруваш како врзани мечки по
мегданите!” - ми се соопштува најсериозно.
И покрај целата очигледност на подмолната замиела спрема
мене и веќе извршеното злоделр, од кое тие очекуваа и тоа со полна
заснованост добри резултати, и покрај целата грозотија на мојата
положба, јас се уште не можев вистински да сфатам и да си објаснам
зошто тие садисти ја слават нивната победа, зошто се радуваат, кога
се гледа, дека „добитникот" во случајов сум jac, а не тие; та јас бев
изел повеќе од половина леб и ќесичка со рипчиња, а тие на што се
радуваат како родители чиешто дете за првпат јадело со мечешки
апетит?
Не можев да си објаснам што беа толку постигнале, во каква
стапица ме фатиле, па така незапирливо се смеат, така дивјачки
ликуваат. Се прашував мисловно, без се уште да знам што навистина
ме очекува, без да можам да си претставам што може да се случи со
мене само по неколку минути, кога ќе се најдам во таа страшна
состојба, која ќе ме тера да викам со сета сила и да рикам како луто
рането диво животно... А во времето додека се уште се чудев на што
толку многу се радуваат тие џелати, тогаш проголтаната солена риба,
а исто така и солта од кесичката почнаа доста засилено да
дејствуваат како вистински отров, тие почнаа да ја вршат онаа работа,
којашто господата не можеа да ја извршат на друг начин.
Најпрвин почувствував силно сушење на устата, како
специјален апарат да ја сушеше бавно, но сигурно. Потоа жед почна да
ме мачи и во стомакот, каде што, доколку имаше неколку побеснети
мачки со ноктите ме гребеа, немаше толку да ме боли, отколку таа
проклета сол, тој отров, кој како да ги гореше сите мои внатрешни
органи и касаше напево и на десно... Дури тогаш веќе можев да
сфатам кој беше добитникот, а кој губитникот во таа нечесна игра,
тогаш сфатив, дека сум измамен на многу глупав начин и најподмолно,
Дури тогаш ми стана јасно зошто господата предвремено се радуваа и
ми велеа, дека ќе паднам на колена и дека по цена на секакви
признанија ќе ги молам за голтка вода.
И покрај тоа што гледав дека сб повеќе попаѓам во тешка
положба и дека сум во краен безизлез, остатокот од мојата гордост
која се уште целосно не ме беше напуштила, се чини, дека ќе реагира
многу остро и навреме и, макар за многу кратко време, надвладеа,
изби на површина над се друго. И кој знае како се случи тоа, но ќе
кажам, дека некако успеав да соберам малку сили во себе и му
извикав колку што можев на црномурниот Печенез:
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- Горчливо се лажете доколку мислите, дека така ќе ме
принудите да потврдувам лажни докази!
Да, со целата моја наивност и тапост така им извикав на тие
мачители, но тие, наместо да се изнервираат или да побеснат, како
што очекував, тие, на мое големо изненадување, само се смееја
незапирливо и не им обраќаа никакво внимание на моите зборови и
проколнувања. Се смееја така, чиниш како да не ги слушаа моите
зборови и навреди, кои што со последни усилби ги истрелував против
нив. И тие се однесуваа така не од други причини, или, пак,
соображенија, туку напросто поради тоа што претходно веќе знаеле,
дека тоа се моите последни сили, последни напори, по што ќе настапи
и коленичењето, и целосната немоќ, моето конечно скротување...
А згора на тоа, згора на сб, тие непрекинато ми ја клукаа
свеста, дека се конспиратори по раѓање, дека во текот на целиот
живот ништо не работеле друго, освен што се занимавале со
конспиративни работи и со плетење на севозможни заговори, Тоа
непрекинато ми се повторуваше, за да знам со кого имам работа и да
не си одгледувам никакви илузии, дека со нешто можам да ги
измамам. ми велеа дека е бесмислено да бидам упорен во една таква
ситуација, зашто на крајот на краиштата тие се моќната страна и дека
што и да правам, што и да чинам, најнакрај ќе се согласам со нивното
барање и желба; најнакрај нивната волја ќе надвладее, а не мојата.
- Само уште неколку минути без вода и солта ќе ги разјаде
твоите гнасни црева и ќе почнеш да се влечеш како пребиен влекач! ме предупредува еден од нив, кој губи трпение да го дочека моето
созревање.
„Ташко-мене, тешко мене, потешко и горко на сите оние, кои за
разлика од мојата милост, припаѓаат во категоријата на необичните,
на „покрупните крапови”, од кои се бара многу повеќе, отколку што е
тоа случај со мене. На какви ли жестоки измачувања ги подложуваат
нив, какви ли ужаси преживуваат! - си реков тогаш.
- Ти повторувам тебе, ситна гадинко, дека само по неколку
минути без вода твоите црева ќе станат како решето! Побрзај, побрзај
додека се уште не станало многу доцна, додека се уште има време да
се спасиш! - ми вришти црномурниот Печенез.
За тоа време мојот „сонародник" Миладинов донесе кристален
бокал со студена вода и две стаклени чаши. Жедга се претвора во
страшен камшик, ме измачува до полудување, а, пак, во исто време
тој ја прелева бистрата вода од бокалот во чашите, ја враќа назад, пак
одново налева во чашите, одново ги повторува истите операции,
секогаш од високо претурајќи, за да можам да гледам како студената
вода тече, но, .исто така, да го слушам и нејзиното шуркање. И сето
тоа продолжуваше да се повторува и преповторува до бесконечност. А
е страшно и измачувачки да се умира од жед како среде песочна
пустина и да гледаш само на два метра потаму полн бокал со студена
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и бистра вода, која намерно се претура од едно место на друго, а не
може да се ливне барем една голтка!
Постепено почнувам да попаѓам во ужас, почнувам да викам со
сета сила, да го надвикувам хаварираниот грамафон, кој, за секој
случај, одново беше пуштен во дејство. Почнав да вриштам и да
прашувам неодредено до кога ќе траат тие страшни маки, до кога така
неодговорно ќе си играат со мене... Се сеќавам, дека и во текот на
претходните ноќи беа правени некакви обиди, за да се надразни мојот
волчји апетит и така да се определи степенот на изгладувањето.
Тогаш Миладинов ставаше на масата по цел леб, од кој се ширеше
пријатна миризба, која го дразнеше жестоко мојот затворски глад, но
со тоа тој тогаш не успеа да постигне ништо од она што го посакуваше.
Тогаш поставуваше на масата не само топол леб, но, исто така,
и други јадења - салама, кашкавал, варени јајца - сето тоа што можеше
болно да го дразни мојот апетит, но не и да предизвикува пеколни
болки и страдања, какви што ми се јавуваа во овој момент. Тогаш тој
идиот намерно јадеше и постојано се жалеше, дека немал апетит, дека
никогаш не можел вистински да огладни. Тогаш тој ја полнеше устата,
ја надувуваше и од двете страни и на крајот се исплукуваше, велејќи
ми, дека веќе му било омрзнато тоа „истородно” јадење. Но, сето тоа
лесно се поднесуваше тоа не ми причинуваше болки и не ме бодеше
така жестоко и безмилосно како солените рипчиња. И како
дополнување на сите мои страдања како резултат на „скромната
вечера”, згора на се одново бев кутнат на подот и „добродушниот” со
едната нога ме беше настапил на градите, „молејќи” ме:
- Ајде сине, ајде чедо, погукај нй малку, испеј ни нешто, за да
нб развеселиш, бидејќи инаку ќе пукнеш од жед како во песочна
пустина! - ми вели тој.
И навистина јас проговорив, одвај отворајќи ја исушената уста,
навистина извикав: Вода, дајте ми вода, вода да се напијам, бидејќи
умирам, па потоа... барајте што„.. ќе посакате! Вие не ли сте луѓе, бе?
- Првин потпиши го тоа ништожно ливче, стави го твоето
простичко потписче, па тогаш ќе пиеш вода, колку што сакаш. Тогаш
ако посакаш може и на Струма да те однесеме, за да се удавиш,
доколку тоа ти се бендиса! » ми викаат силно.
Се сеќавам, дека ме ставија на стол до масата и на сила ми
ставија перодрщка во раката, натопена во мастило (тогаш немаше
хемиски пенкала), но ]ас не можев да ја држам, чиниш како да беше
вжещтено железо, кое ме жегнуваше со самото допирање.
- Не можам, не можам, сами знаете, дека раката ми е скршена!
- одвај кажувам, одвај ги одлепувам усните, но кој ти верува.
- А леб можеш да држиш, а? - ми се подметнува подбивно; Ако ти го дадеме бркалот со вода, ќе го фатиш ли со десната рака?
Ајде да пробаме, што.ќе кажеш, а? Да се обидеме што ќе излезе?; :
Се наоѓам во најкритичниот момент, на работ од бездната уште малку и ќе им речам, дека со се се согласувам, дека сум
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подготвен со забите да ja фатам перодршката и да се потпишувам
колку пати тие што ќе посакаат и каде што ќе ми покажат! Уште
малкунѕа и од мене немаше да остане ништо, ништо од тоа, кое што се
наречува човек со достойнство и со одговорност кон себе си, Уште
сосема малку ми требаше и ќе станев безволно човечко сушстество,
душевна урнатийа, која ќе го повторува тоа што ќе му се диктира од
семоќните инквизатори!.... Да, сите мои физички и морални сили брзо
се исцрпуваа и јас се повеќе и повеќе се приближував кон бездната.
И не знам како така се случи, но се сеќавам, дека токму кога
веќе бев речиси готов да ja побарам проклетата перодршка и да ги
исполнам докрај сите желби на моите мачители, токму тогаш се сетив,
дека на дворот, блиску до клозетите, има чешма со големо
цементирано корито, кое секогаш е полно со нечиста вода, со помија
измешана со сапуница и со многу плуканици од цандарите, кои наутро
таму се миеја. Најнеочекувано се сетив за оваа чешма и бев повеќе од
сигурен, дека доколку дојдам до неа, вода од неа тешко дека ќе
можам да пивнам, ама од коритото со помија шкембето
з а д о л ж и т е л н о ќе го наполнев!
Но, проблемот беше како да стасам до чешмата, како да ги
излажам моите мачители, кои не. ме испуштаа од нивното видно поле и
со нетрпение го очекуваа моето созревање и паѓање на колена пред
нив. Се чудам што да измиелам, како да отидам до односната чешма,
без господарите за тоа да се сетат. И како молња низ главата ми
помина мислата да ги излажам дека стомакот ме „клука”, дека имам
силни стомачни нарушувања и дека доколку не ме одведат неодложно
до клозетот, со сигурност ќе се „истресам" во кабинетот, а потоа нека
мирисаат ако им се бендисува. Веднаш станав од столот и почнав да
ги стискам нозете една со друга и почнав да се преправам, дека во
секој момент може да го „испуштам” и се да намирсирам. вклучително
и нивниот кабинет...
Одвете ја оваа свиња во клозетот, но при најмал обид за
бегетво, убијте го како куче во дворот! - нареди мојот бивш
„добродушник”.
И еден од џандарите грабна една руска винтовка (пушка) на
која што имаше поставено нож, со едната рака, а со другата ме фати
мене и ме повлече по дрвените степеници надолку кон дворот,
повторувајќи ми неколку пати едноподруго: „Бишко една, бишко
смрдлива!”
Се најдов во дворот, силно осветлен од неколку сијалици и
тргнавме кон клозетот. И минувајќи покрај чешмата, чијшто шопур
беше запрен, видов дека цементираното корито е полно до горе со
гнасна вода, останата од вечерта, кога џандарите се миеле пред
вечерата. Точно пред цементираното корито симулирав препнување и
паѓање, а потоа се фатив за него и со молскавична брзина ja нурнав
целата глава во нечистата и сапунеста вода. И додека џандарот
сфати што се случува, јас веќе смукав, смукав од гнасната вода.
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Потоа тој извика дека ќе ме убие, дека со ножот ќе ме избоде, ама јас
не обрнував никакво внимание на неговите предупредувања, дури и не
го слушав, туку само локав, локав... И најнакрај тој ја оствари неговата
закана - неколку пати едноподруго ме „боцна” со онаа руска пушка, ме
фати со двете раце и со сета сила ме искуба од големото цементирано
корито.
- Бишко гнасна, бишко гнасна, јастебе ќе те научам!
И додека тој дрдореше и ме наречуваше „бишка”, јас одново се
искубав од неговите раце и пак се фрлив кон коритото, се фатив како
пијавица за него и пак почнав да смукам од сапунестата помија,
чувствувајќи одвреме-навреме како низ грлото ми поминуваат големи
плуканици, кои се лизгаа како голи полжави!
Но, тогаш, во тој момент таа „ситница” за мене немаше никакво
значење, тоа поминуваше речиси незабележано, поважно беше тоа
што стомакот ми се полни со некаква течност, која можеше да го
изгаси страшниот пожар, кој вртеше внатре како сврдел и безмилосно
ја пустошеше мојата утроба. Тогаш тоа беше најважно, најсуштествено,
а не џандарските плуканици или „боцкањето” со таа руска пушка... И
додека не се надув како голема родопска гајда, додека гнасната вода
не ми достаса до горниот крај на грлото, додека не се прелеа и низ
мојата уста надвор, моите раце не се пуштаа од коритото, a јас не се
мрднав ни за милиметар, и покрај ударите со кундакот на руската
пушка и бодењето со штикот на неа!...
- Ајде сега во нужникот бе, смрдлива бишко! - почна да бутка
цандарот.
- Гладен во клозет не оди! - му реков, одговарајќи му и тргнав
назад кон моите мачители, кон претстојните искушенија.
И тогаш, при моето враќање назад, дојде и тоа што не
очекував дека ќе ми се случи, и кое, всушност и ме спаси: силно
повраќање, повраќање до тој степен, што и самиот стомак заедно со
цревата ќе ми излезеа надвор! Тоа било сосема нормално да се
очекува при толку испиена гнасна вода, од таква помија полна со
цандарски плуканици и со какви ли не уште гнасотилаци. Така беше,
но јас не знаев, дека така лесно ќе се ослободам од онаа сол - отров,
Повраќав, повраќав, та само што цревата не си ги истерав надвор!
Инаку, не знаев што ли се ќе се случеше со мене, не можев ни да си
претпоставам колку ниско ќе паднев, колку ли длабоко можев да
потонам во тињата, од која човек не може да се ослободи до крајот на
својот живот.
И каква беше зачуденоста, каква беше избезуменоста на тие
садисти, кога ме видоа во таа одвратна состојба, кога ја видоа мојата
извалкана глава со сапунеста вода и светликавите овде-онде
плуканици, кои како да беа некакви посебни украси на мојата коса...
- Ама тоа прасе изгледа дека не „стасало" до клозетот? праща еден тип.
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А, пак, кога џандарот им раскажа до најситни детали (дури и
со преувеличување) за она што се случи, кога им кажа дека не сум
одел во „нужникот”, туку само до чешмата, тогаш ги обзеде
животинска здивеност.
- Ах, неранимајко, ах, ништожна гадинко, дрикови ќе ни правиш
- рикна оној црномурен Печенез. - Ти и сега нема да се искубеш така
лесно како што си мислиш, нема да избегаш, што и да правиш!
А по дивите и неконтролирани врескања, то] ме зграпчи со
неговите големи И; обраснати со коса раце како птица грабливка ме
тресна неколку пати едноподруго на подот, почна да ме клоца шутира
како-топка разбеснето и, со пена на устата, извика како побеснет: •
$!•
,' ^ ‘ Мајката твоја комитска, мамичето твое македонско ќе го
расплачам сега.... Твојата мила мајчичка ќе... Ќе те изедам сосе
алишта, со сите твои партали, е], куче!
И сите оние бербатлаци и пцуегьа на мајката македонска, се
што Печенезот го истрелуваше пред иследникот Миладинов пред оној
мој „сонародник",. кој само пред неколку дена ми изјави дека ќе го убие
еекој оној, кој што ќе опцуел мајка македонска, тогаш молчеше како
статуа, молчеше со тапа, животинска незаинтересираност!
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ДОДЕКА ТРАЕШЕ ИСТРАГАТА
Колку т т о се сеќавам, истрагата продолжи и траеше повеќе од
три месеци, а за toa време доживеав недобројни изненадувања, и тоа
најразновидни, корените различни едно од друго. Имаше стоење до
ѕидот исправен по цели деноНоќија, додека човек ја изгуби свеста и не
може повеќе да стои. ИмаШе, исто така, потпирање на ѕидот со глава,
со силно назад оптегнати ноз© и раце на половината, стоење до ѕидот
со главата надолу, тепање со тенки стапчиња и тоа по
најЧувствителните места и многу, многу најсовршени методи и начини
на изнудување не на неспорни вистини, туку за извлекување на
«ајгнасни лаги и инсинуации.
Се испробуваа сите средства и методи со кои се располагаше,
додека најнакрај се стаса до оформувањето на какви-такви
прифатливи докази, кои „заќонски” ќе ги оправдаат нашите претходно
донесени пресуди. И во врека со тоа за себе ќе си кажам, дека општо
земено јас сум задоволен од тоа, со што ме претставија пред нивниот
куклен суд. Моите конечни искази, пишувани од еден милиционер
поради мојата скршена рака, кој, според се изгледаше понеписмен и
Од мене, не ме поставуваа во непријатна положбй наспроти другите
обвинети. Бев задоволен од себе си и поради тоа што со ништо на
никого не му наштетив, на никого не му направив непријатности, туку
спротивно - таму каде што беше возможно, со нешто помогнав, со
нешто олеенував.
Во тој однос совеста ми беше мирна, од никого за ништо не сум
се срамел. Поинаку не можеше ни да биде (според моите тогашни
сфаќања, па и сегашните), друг пат нема: најосудувачкото,
најголемиот грев е да „натопиш“ некого, да му ја отежниш положбата
на некој и тоа тогаш, кога има добра можност да го прикриеш, да го
спасиш. Неопростлив грев, според моите сфаќања, е да предадеш
одреден човек, кој во најкритичните моменти без било каква корист се
согласил да ти помогне, да те сокрие! Оваа категорија на престапи,
таквите гревови секогаш сум ги сметал за најтешки и неопростливи во
било какви состојби и околности, и од тоа најмногу сум се плашел...
Сакам да си признам дека спрема луѓе со такви престапи, секогаш сум
се однесувал колку со омраза и презир, толку и со сожалување, зашто
и нивната положба воопшто не е завидна, бидејќи и ним воошто не им
е лесно да го носат тешкиот товар на таквиот срам...
Но, сега пак ќе се вратам на истрагата што продолжуваше, на
оние здодевни испитуваььа, кои веќе беа стигнале до точката на
уточнувања, на дооформувања. Ќе се вратам одново таму и да кажам,
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дека во моите негирања доаѓав и до апсурдни ситуации, до комични
моменти, од кои искрено сум се срамел. Да, се срамев, но штом се
наложуваше, а и се надевав дека ќе извлечам некаква полза, колку и
безначајна да е таа, тогаш без какво и да е колебање посегнував и по
апсурд, по целосна бесмислица.
Што да се прави: при толку нерамноправна игра, во која нема
никави правила и ниту трага од некаква си етика, се не може да се
процени и предвиди со апсолутна точност, сите одови и замисли
претходно не можат да се одгатнат. Таму секогаш има изненадувања,
неочекувани удари, настапувања и отстапувања за заблуда, има, исто
така, и блефирања и подлизнувања - воопшто се е толку сложено и
неразбирливо, што навистина е тешко човек така наеднаш да се
ориентира во слични лавиринти. Таму се оди слепечки, „а татон”, што
би рекле Французите, таму има изненадувања.
И за илустрација на штотуку реченото, ќе наведам само еден
пример, кога сум дошол до апсурдни негирања на јавни тајни. Ќе
наведам само еден од многуте примери, кога нешто сум негирал, а за
што знаеја мнозина од уапсените и кое веќе било влезено во
истражните протоколи на истите, и тоа_ со голем број поединости. Ќе
стане збор за убиството на Димитар Ѓуров, кое беше извршено во
првите денови на мојот комитлак, а за кое јас молчев во текот на
целиот период на истрагата. За тоа убиство јас си молчев така, чиниш
како ништо да не знам, како тоа да не беше извршено пред моите очи
и како јас да не сум зел никакво учество во него.
- Значи, да учествуваш во убиството и затрупувањето на човек,
извршено пред неколку месеци, тоа си заборавил да го спомнеш во
своите искази, а да ми дрдориш разни глупости, да ми кажуваш дека
едикојси и едикогаси ги перел неговите смрдливи чорапи, кога си ги
крпел сопствените партали, тоа не си го заборавил, нели така? Па,
засрами се од себе си, ако не од мене, од твојата младост - ми вришти
со сета сила иследникот Миладинов за време на едно доразјаснување.
Така беше не само со мене, така не се држев само јас, туку и
другите, речиси сите, кои што беа напикани по смрдливите подруми.
Што се однесува, пак, до оние поединци кои направија видливи
отстапувања, оние, кои не беа успеале докрај да го издржат тешкиот
притисок, на разновидните малтретирања и штедри ветувања, на
подмолните измами и изнудувања - за нив ќе кажам, дека најнакрај
тие останаа со прстот во устатата, како што се вели, тие се најдоа не
само измамени, туку и засрамени и оцрнети, огорчени поради тоа што
го беа извршиле во текот на тие денови и ноќи.
- По целосни лризнанија и искрено покајување - безсуловно
оправдување, безсуловно ослободување од судска одговорност! - тоа
беа најчесто употребуваните зборови, најчесто кажуваните лаги, на
кои неколкумина од мнозинството се фатија така наивно, така лесно
им се подадоа.
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Тие беа малкумина, напросто поединци, но достатно многу за
да го отпуштат бентот, доволно силни, за да нанесат зашеметувачки
удар во најкритичните моменти! Се подслизнуваа некои несреќници
(без такви никогаш не поминувало), поверуваа, дека „народната”
вларт, таму олицетворувана преку неколкумина иследници - садисти,
на чело со началникот на Окружната државна безбедност Георги
Давидов, познат по неговиот прекар „Гроф от” , е навистина народна и
како таква таа не е одмаздничка и може да покажува великодушност,
да проштева и т.н. Наивно поверуваа некои несреќници тогаш, дека
„спасителната”рака што им беше подадена, навистина ќе им помогне,
навистина ќе ги ослободи од бесилката, или од натамошните нивни
страдања...
За околу три месеци и половина низ ситото на МВР во градот
Свети Врач поминаа неколку стотици човечки суштества обвинети за
соучесништво ср Герасим Тодоров, од кои осумдесет и четворица
бевме предадени на обвинителот, за озаконување на нашите
претходно веќе донесени пресуди, повеќе од шеесет отидоа низ
концентрационите логори, а сите други си заминаа по нивните домови
со „скапи” спомени од нивниот престој во смрдливите подруми и од
„милувањата” на оние ладнокрвни главосечачи, наредувачи
иследници. Ќе го кажам и тоа, дека и некои од основано обвинетите за
соучесништво затвореници, исто така, без да бидат судени си заминаа,
но како си отишле и како потоа го поминале остатокот од нивниот
живот како слободии и „очистени”, тоа само тие си со знаат и никој
друг.
И уште не беше завршена истрагата против нас, при уште многу
повикувања за соочувања и доуточнувања, сосема неочекувано од
подрумите во градот Свети Врач, ненадејно не префрлија во турскиот
затвор на градот Горна Џумаја. И таму истрагата, исто така, продолжи
уште доста време, и таму повикувањата за соочувања и доуточнувања
не престануваа, како што нам нй се посакуваше. И таму, најпосле, се
си продолжи така, како што си беше во Свети Врач, се продолжи да си
врви по старо, по изгазената веќе патека, чиниш како семоќните
властодршци се уште да не се беа наиграле на оној вид „спорт", на таа
игра без правила.
Оној турски затвор, таа смрдлива дупка, изградена богзнае во
кој век од османлиското ропство, се наоѓаше до самата судска палата,
од едната страна, а од другата - до самата река. И за прв пат тогаш
„во живот” видов затвор и тоа останат како скапо наследство од
Турците; за прв пат тогаш го пречекорив прагот на еден таков дом, на
таква смрдлива дупка, за која пред тоа си имав сосема друга
претстава...
Моите претходни претстави за овие гробници за живи луѓе беа
коренито различни, сосема поинакви - нешто како бунар, многу
длабока вертикална дупка со неговите соодветни одделенија, каде
што осудените беа спуштани со помош на некакви механизми, и тоа
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само преку единствениот одозгора отвор. Таква беше мојата
претходна претстава за затворите, но кога го пречекорив прагот на
таа смрдлива дупка, тогаш требаше да си признам, дека сум се
заблудувал, дека дупката не била вертикална, туку хоризонтална
смрдлива дупка со не посветла внатрешност отколку таа на длабок
бунар.
Оваа зандана беше изградена на доста пропаднат терен и од
неговиот двор можеше да се види само дел од небото и сосема мало
зелено парче од шума, се наспроти самиот град. Од напред, од каде
што беше лицето на занданата, беше дежурната соба на
надзирателите, собата за виѓавања, одделени со железни решетки,
откинати од дворчето, а од таму и за вратите на затвореничките
ќелии.
Следеше прва ќелија со врата и прозорче кон дворот, а
наспроти неа, од другата страна на просторот за прошетки, пак, се
наоѓаа клозетите и мијалниците. До првата ќелија, откај нејзината
лева страна, беше втората ќелија и таа исто, слично на другите, со
прозорче кое гледа навнатре кон дворчето. Точно спроти втората
ќелија беше и четвртата исто така, со прозорче и врата, кои гледаа
кон дворчето, во кое нас сите до еден не напикаа како стадо во тесно
трло. Близу деведесет човечки души се собраа во таа дупка - нешто
страшно, пострашно дури и од темните и смрдливи подруми!
Собата за -посети, колку што се сеќавам, поделена на две
половинки со помош на две железни решетки, кои стоеја на растојание
од околу метар и половина една од друга, беше голема колку ќелија за
самци во модерните бугарски затвори. Од едната страна на железните
решетки ги внесуваа посетителите, а од другата, пак, страна
затворениците. А на средината, меѓу двете решетки, застануваа
неколку цивилни агенти, кои многу внимателно следеа како протечува
средбата, што се зборува и од едната и од другата страна и, доколку
се забележеше нешто сомнително, нешто мистериозно, кажано од
страна
на посетителите, или, пак, од затворениците, тогаш
започнуваше ново испитување, одново дополнителни распрашувања.
Бидејќи внатре беше многу задушливо, на смени по
неколкумина одеднаш застанувавме кај прозорчето за почист воздух,
освежување. Целата ќелија беше со по два реда кревети (двокатни)
горни и долни. На горните кревети - вториот кат, беше позадушливо и
потемно, отколку на долните. И оние од затворениците кои беа
легнале на горните кревети, постојано пливаа во пот и зјаеја како риби
на сув песок. Таму беше толку топло и задушно, шпто никому не му
требаше парна бања - секој се капеше во неговата лична пот.
Во онаа четврта ќелија, умре во страшни маки и страдања бај
Петар Д онков од селото Оштава, првата наша жртва на
последователните жестоки ќотеци и постојани измачувања. Си умре
човекот без суд и без пресуда во страшни маки и тоа пред очите на
сите нас, без некој со нешто да му помогне, без да може на некој начин
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да му ги олесни страдањата. Тој умре таму, и по силата на тогашните
закони, останати од. претходните режими, неговиот труп им беше
предаден на неговите блиски - сепак мала утеха, зашто нашол мир во
својата родна земја, во гробиштата каде што се погребани неговите
блиски и роднини...
Се сеќавам, дека таа смрт подејствува многу депресивно врз
сите нас во смрдливата и темна дупка. Мнозина од нас, особено
повозрасните, кои гледаа посериозно на реалноста и на нашата
положба, во смртта на бај Петар Донков гледаа лош предзнак.
Колку што можам да се сетам, беше кон крајот на месец мај,
кога рТосаната од преголема старост голема брава на црната врата
заскрца пронижувачки и необично силно, за разлика од пред тоа, а и
епиштеа смрзнувачки - вратата ширум се отвори и таму застана
грбавата фигура на Георги Давидов, познат како што веќе на неколку
пати сум рекол, со неговиот прочуен прекар „Грофот”, началник на
Окружната државна безбедност. На вратата застана садистот со
неограничена власт, од кого, без преувеличување, зависеше
судбината не само на тогашните затвореници, не оние што таму ги
ислитуваа во турскиот затвор, но, исто така, и судбината на секој
човек од нашйот крај.
И без да се мисли дека преувеличувам, ќе кажам најсериозно,
дека во тоа време и во тој момент „Грофот" колеше и бесеше, од него
единствено зависеше колкав ќе биде бројот на смртните пресуди, на
доживотните и на разните други пресуди. Тогаш тој беше и обвинител
и судија и егзекутор! Само со мрднување на еден прст, тој можеше да
го качи на бесилката кого што ќе посакаше, можеше исто така, да го
симне од јажето, да го врати од стрелање, дури и да го ослободи и
најтешкиот криминалец! А судската фарса, низ која нйпретстоеше да
поминеме, судиите - кукли, адвокатите - соработници на Државната
безбедност и т.н., сите тие имаа задолжение с а м о да го озаконат,
да му дадат законска сила на сето тоа што .Грофот" и неговата
компанија претходно го одредиле.
- О, па овде е многу загушливо бе луѓе! - извика тој со
наместено изненадување и лесно се повлече назад, чиниш како да не
сме напикани по негова наредба во таа смрдлива дупка - ќелија. - Тоа
така не може да биде и не бидува - веднаш ќе наредам да ве
проретчат... Та ние немаме намера да ве задушуваме и да ве
уништуваме, туку обратно: макар и во затворот, ќе направиме сб што е
возможно, се што силите ни дозволуваат, за да ви создадеме
елементарни услови за опстојување. Та ние го цениме човекот, тој е
нашето најголемо богатство и затоа правиме се што е можно, за да го
зачуваме, да му ја осигуриме среќната сегашност и иднина!
За човечност ни зборува оној црвен главосечач, кој со
сопствените раце и нозе го беше претепал бај Петар Донков, без око
да му трепне, без нешто да му попречи да извршува најразлични
престапи.
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- Сега, меѓутоа, продолжува со демагогијата пред сите нас да
лаже без да се срами од никого, вѕирајќи се во секој со единственото
око (тој беше бележен од природата: имаше само едно око и секогаш
носеше црни очила) - сега сум дојден кај вас не само да ве видам и да
слушнам некои оплакувања, туку, исто така, и да ве з а м о л а м за
нешто, од кое во голема мера ќе зависи и вашата натамошна судбина.
Кај вас доаѓам за нешто, од кое
с а м о вие ќе опечалите, само вие ќе имае полза....
- Поттикнат од најблагородни чувства и намери, секогаш
раководен од мојата добра желба во секоја прилика да им помагам на
попаднатите во беда луѓе, јас дојдов кај вас за да ви кажам, дека ќе
направам се што е можно, се што можам со мои сили да ви помогнам,
да й олеснам на вашата судбина! Немојте да мислите, дека јас ќе
останам бесчувствителен спрема вашата зла судбина, спрема сето тоа
што ви претстои да го испробате на вашиот грб. Многу добро гледам
пред каква бездна сте застанале, знам дека ви претстои судење,
смртни пресуди за многумина од вас, доживотни за други и т.н.
- Сепак, можам да ви ветам, можам да ве уверам, дека ние
нема да допуштиме тоа да се случи така, нема да дозволиме да
паднете во бездната што зјае пред вас.
- Мнозина од вас, особено оние што целосно ја признаа
сопствената вина и од срце се покајаа за нивните гревови спрема
народната власт, нив, наместо во затворот, ќе ги пуштиме на слобода;
наместо тешки пресуди, тие ќе си одат дома кај нивните семејства.
Ним ќе им дадеме можност да се поправат, да станат добри и чесни
граѓани... На истиот начин може да се постапи и со другите, со сите
оние, кои поради својата заблуда се уште се упорни, се уште
покажуваат бесмислена тврдоглавост.
- Вие треба да побарате помош од нас, а не на сила ние да ви ја
даваме, вие нас треба да нб побарате, а не ние вас, таква е железната
логика! Нам не нй недостига желба за помош, тоа ви го изјавувам
најавторитетно: подготвени сме на се. Ние сме ги запрегнале ракавите
до лактите, за да ве извлечеме од тињата, во која така безнадежно и
длабоко сте потонале. Можеби некои меѓу вас не сфаќаат што
поконкретно во случајов се бара, како да ја побараат неопходната
помош и од кого? На тоа веднаш ќе ви одговорам: ви претостои да
бидете исправени пред народен суд, пред кој што ќе одговарате за
вашите тешки престани спрема народот и народната власт; претстои
одредувањето на обемот на казната за секој од вас одделно, во
зависност од тежината на извршеното дело; претстои најпосле и тоа:
да се одреди кои од вас ќе висат на бесилката, а кои не!
- Кај нас, кај судот на народот има нешто многу важно, кое
секој од вас претходно мора да го знае, уште пред да застане на
обвинителната клупа. А тоа е: целосни и безусловни признанија,
искрено покајување, молење за милост и тоа з а д о л ж и т е л н о
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со солзи на очи! Ете кој ќе биде сигналот за помош, ете што ќе не
натера веднаш да дејствуваме!
Потоа, она грбаво и еднооко чудовиште иронично потрфли,
дека меѓу нас можеби има и „дрбени филозофи”, кои се уште не му
верувале на својот народ и на „народната власт”, филозофи, кои се
сомневале во неговите зборови, или, пак, ги толкувале така, како што
ѓаволот го толкувал светото евангелие. И на таквите „дрвени
филозофи” тој бил подготвен да им каже: „Господо, лутете се на
самите вас, а не на нас, не на народот и на „народната” власт!
Проколнувајте го вашето незнаење, вашата слепотија и омразата
спрема народот и спрема власта”.
- Можам да ви кажам и нешто друго, нешто, што силно ќе ги
поткрепи моите зборови, можам да ви го кажам и тоа, дека нашите
затвори не се предодредени за такви како вас парталковци, за такви
како вас откачени, туку за вистински криминалци, за главосечачи и за
народни непријатели какви што вие не сте. Тоа е така и никој тоа не
може да го негира. Но, ќе ви кажам и друго: никој да не сй прави
погрешни сметки, никој да не се заблудува, дека нашиот народ ќе го
прими кај себе таков изгнасен, извалкан и засмрден од
реакционерната кал, во која сте потонале до гушата и се така
продолжувате да тонете уште повеќе!
И по тоа „разјаснувачко” слово, „Грофот” не замоли, и тоа
настојчиво, да ги запаметиме добро неговите зборови, добро да
паметиме се што ни кажал, за да немало подоцна задоцнети солзи и
веќе никому непотребни покајувања. Тој се обиде да не убедува, дека
кај нас не бил дојден, за да тренира реторика, да прави јазична
„гимнастика”, туку само да нй ја соопшти „жестоката” вистина: кај нас
бил дојден, за да ни ја подаде неговата „рака на спасот” на секој од
нас, кој вистински заслужил такво внимание и висока чест.
- Ќе им подадам рака само на оние од вас, кои вистински и со
достойнство тоа го заслужуваат, ќе им го фрлам спасувачкиот појас
само на оние, кои сериозно решиле еднаш засекогаш да раскинат со
нивното криминално минато! Го знам и тоа, дека меѓу вас има и
агитатори, такви, кои се претставуваат како ваши добронамерници,
знам, дека тие прават се што е возможно, за да ве дезориентираат, да
ве убедуваат, дека кога ќе отидете во судот, треба се да негирате,
буквално се што веќе сте признале и на тој начин процесот да
пропадне и да се претвори во судски процес против самите нас и
против народната власт... Сега јас нема да ги посочувам со прст, тоа
ќе ви го оставам на вас, вие да ги сфатите дали ви се пријатели или
непријатели” - рече најнакрај „Грофот”, не загледа внимателно и, без
да каже нешто повеќе, ја тресна вратата по себе и си замина, а на
затворениците им ја остави можноста да го проценуваат секој негов
збор и загатка.
Повеќе од сигурно стануваше, дека овие садисти со
неограничена власт скааа од нас да направат целосно безволни
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суштества, жални човечиња, клетници кои се кајат и молат веќе не за
друго, не за нешто повеќе, туку само да останат живи, независно каде
и под какви услови. Желбата на мачителите беше да нб видат паднати
на колена, или на стомак, како некогашните робови пред нивните
господари, тие сакаа да не видат како се влечеме по стомак како
пребиени влекачи; најпосле, тие сакаа да не видат во положба на се
друго, но не и исправени на нозе како нормални човечки суштества. И
уште сега ќе речам, колку тоа и да не ми се сака, уште сега ќе
признам, дека тие властелини тогаш постигнаа речиси се, тие
располагаа со неограничена власт над затворениците, со се што е
неопходно. прво да нб претворат во мека глина, а потоа и во
паљачовци и во најразновидни играчки за подбив на сите.
Се сеќавам, дека кон крајот на „проповедот", прочуениот
„Гроф” упати и предупредување кон сите оние од нас во смрдливата
дупка, кои, според неговите проценки, сме нешто како отровни змии,
да внимаваме, бидејќи власта ќе биде принудена да прибегне и кон
несакани крајности, не ќе се поколебала да им ги извади не само
забите на тие змии, туку ќе им ги смачкала и нивните глави. .
А треба да се одбележи и тоа, дека оној ѕвер, грбавиот „Гроф”
со неограничена власт и можности, многу добро знаеше кога и каде да
ги нанесува неговите зборовни удари, знаеше одлично како да
создава поспецифични односи меѓу нас; тој знаеше кога и каде да го
фрли следниот камен во и без тоа немирната површина на нашето
тешко секојдневие. Во тој однос „Грофот” беше искусен артист, до
совршеност владееше со интриганството и другите тамошни
најразлични начини за сеење недоверба и расправии меѓу
затворениците. Тој беше властелин со неограничени права, нему му
беше дозволено со нас да располага и да постапува како што си сака,
како што ќе оцени дека е добро, доволно е тоа да придонесува за
зацврстување на власта, на тиранијата!
За „Грофот” ние бевме нешто повеќе од експериментални бели
глувци, врз кои можат да се прават севозможни опити. Ние бевме
целосно занемеле, устата ни беше затната не само од нивните
тупаници и дебелите стапови, не само од нивните клоци и стапови,
туку исто така и од стекот на околностите. Ние, најпосле, бевме
кутнати и секој одделно ја чекаше својата политичка, физичка и
духовна амлутација, своето осакатување за цел живот; секој ја чекаше
сопствената трауматизација, без да може на некој начин и со нешто
својата положба да ја промени, одот на неговата судбина да ја
пренасочи. Накусо речено, ние веќе бевме ништо, ништо, а големината
на нашите суштества - нула!
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ГОРНОЏУМАЈСКИОТ ЗАТВОРСКИ ПЕКОЛ

Бидејќи истрагата се приближуваше кон својот крај и останаа
само некои доуточнувања, кои, исто така, не беа лесни и понекогаш
траеја цели деноноќија, господата од Државната безбедност им
дозволија на нашите блиски да донесуваат храна колку што се може
повеќе, и тоа по два пати неделно, И ова „изненадување”, овој гест од
страна на нашите мачители на сите нй се виде како пројава на човечка
великодушност, како желба секој од нас да се посоземе од страшната
истоштеност, која не малку од затворениците ги беше довела до
положбата да не бидат во состојба сами, без туѓа помош, да се
исправат на нивните нозе.
Нй беше одобрено да добиваме неограничено количество
храна, нешто, што покажа погубно воздејетво врз не мал број од нас
при формирањето на подоцнежното однесување пред куклениот суд.
По оној неочекуван „гест”, многумина од затворениците тогаш си
помислија, дека зборовите на прочуениот „Гроф" не се само празни
приказни за залажување, само дрдорење, туку нешто повеќе, зборови
со „златно” покритие. За жал, некои од нас многу брзо си беа
помислиле, дека тоа е веќе подготовка за
нивното конечно
ослободување од затворот. Повечката наивност е безгранична!
Колку што можам да си припомнам, наскоро по доаѓањето на
„Грофот”, навистина беа направени мали разместувања, мало
проширување - красноречив доказ за сериозноста за изречените од
него зборови. Неколкумина затвореници, вклучително и мојата милост,
не префрлија во првата ќелија, многу помала од четвртата, до самата
решетка. Треба да го одбележам и тоа, дека во таа мала ќелија се
најдоа и неколку пообразовни мажи, поинтелигентни личности.
Веднаш сакам да си признам, дека нивното високо образование и
нивната претходна висока општествена положба ги креваа многу
високо во моите очи.
Според моите тогашни претстави за луѓето со посолидно
образование,
тие беа нешто посебно, дури и исклучителни во
споредба со таквите како мене. Тогаш си мислев, дека таквите луѓе се
и посилни, способни за кратко време да се ориентираат во
најсложената ситуација, да ги гледаат нештата подобро од таквите
простосмртници како мене. Според моите тогашни погрешни претстави
и проценки, оваа категорија мажи можат со поголема леснотија и
точност да ги дешифрираат зборовите не само на „Грофот”, туку и на
илјадници други како него инквизатори.
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За жал, меѓутоа, многу брзо се случи да се разочарам, многу
кратко време требаше да помине за да се ослободам од тие мои
заблуди. За мое големо разочарување, треба да си признам, дека за
издигнувањето на еден човек на одредена висина, не е доволно само
образование, многуте и разновидни познавања, туку, исто така, и
карактер, морални вредности, убеденост во одделни вредности. Колку
и да не ми се сака сега да изнесувам на показ толку непријатни факти,
сепак сум принуден да кажам, дека кај тие луѓе тогаш забележав
гнилост, простотилак, сомненија во моралните норми на собореното
веќе бившо буржоаско општество, со кои тоа некогаш ги поттикнувало
своите разгалени чеда.
Тогаш не можев да си објаснам како толку брзо може да се
заборави минатото, како толку брзо може да се плука тоа, во кое до
неодамна си се колнел на верност, во кое си верувал слепо и си
ветувал, дека си готов да ја дадеш својата крв со цел тоа да опстојува,
да се наложува над се друго...
Тогаш се чудев и сепак, понекогаш (само за утеха) си велев:
„Што да се прави, во бурни времиња, во моменти на бродоломи се
може да се очекува од човека, сб може да се дозволи, дури и за
најчовечниот, за најдоблесниот”. Прифаќав, дека можеби така треба,
така е редот: кој може и знае да плива, ќе излезе, ќе се оддалечи од
бујните бранови, а таквите како мене, кои не знаат како да се
спасуваат., нека се издават, нека потонат на дното! Никој не нй е
виновен, никому не треба да му се лутиме... Кој знае, кој може да каже
дали секогаш не било така.
Така или инаку, деновите си минуваа, времето си течеше,
независно од се друго, независно од желбата на овој или оној. Ние го
очекувавме обвинителниот акт од обвинителот, очекувавме да
дознаеме какви ќе бидат неговите „честитки", чиниш како тие да
можеа да бидат поинакви од оние на грбавиот и едноок „Гроф”.
Очекувавме да ни биде врачено обвинението (формално се
разбира) и со целата наивност допуштавме, дека од него ќе се дознае
нешто поново, поодредено за нашата натамошна судбина, без да го
имаме предвид најважното, без да знаеме, дека нема суд да нй суди и
да не осуди, дека нема обвинителот и судот допрва да ја решаваат
нашата судбина, туку само господата од Државаната безедност,
ѕверовите со неограничена власт, на чело со прочуениот „Гроф”... Та,
тогаш нико] од нас не знаеше, дека ние сме осудени предвреме, дека
судбината веќе нй е решена и тоа дефинитивно, а претстојната судска
фарса, нема да биде ништо повеќе и подруго, освен ритуален
завршеток на првиот дел од нашата трагедија.
Тогаш никој од нас не претпоставуваше, дека претстојниот
судски спектакл ќе има само демонстративен и поучен карактер,
предодреден за сите оние, кои се уште беа надвор, а не кај нас. Тоа
претстојно шоу ќе послужеше како плашило не за нас, претходно
осудените, туку за сите оние, кои не одеа во чекор со „новото”!
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И покрај тоа што истрагата речиси нй беше завршила и секој
од затворениците донекаде се беше поуспокоил, тоа воопшто не им
пречеше на Грофовци одвреме-навреме да повикуваат и кога жртвата
се враќаше назад (обично по неколку деноноќија) во ќелијата, тој не
само што беше „ретуширан" по видливите и невидливите места, туку
не можеше ни да си стои на нозете, па затоа по два-тројца иследници
го придржуваа додека го турнат преку вратата во смрдливата дупка.
Сето тоа, пак, се правеше не толку за извлекување на
дополнителни искази и признанија, колку за одржувае на
напрегнатоста, на психозата на страв, која се одржуваше перманентно
и упорно. Ми се чини, дека на Земјата прашање е дали има други луѓе,
кои подобро ја познаваат силата на стравот од комунистите. И повеќе
од сигурен сум, дека овој страшен камшик никаде на светот не се
користи така успешно и резултатно како кај болшевиците, како кај
поклониците на земните богови: Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин...
Постојаното фрчење на камшикот, стенкањата и глетката на
обезличените човечки лица и тела - тоа не поминуваше туку-така
незабележливо од другите затвореници во мрачните и смрдливи
ќелии. Овој постојан ужас секогаш ја играше неговата зловешта улога,
тој секогаш дејствуваше смрзнувачки, секогаш сееше студенило.
И, како што веќе реков, сето тоа се правеше намерно и со една
единствена цел: до крај да бидеме држани во целосна напрегнатост,
до крајот да бидеме држани во состојба на безволни суштества, на
урнатини што зборуваат и тоа не со сопствени зборови, туку со
научени напамет од нашите мачители. Целта * беше повеќе од
очигледна: да бидеме кротки и послушни, та кога не исправат пред
нивниот куклен суд, да не сме веќе ништо друго, освен изнемоштени и
раскајани ништожници, несреќници што плачат и молат за милост!
„Милост, милост, милост барајте - таму е вашето спасение!” тоа постојано ни се повторуваше од најнискиот началник, дури и од
најобичниот џандар.
А еве ги веќе и обвинителните акти, еве ги и оние показни
огледала, така да се рече, на кои секој можеше да се огледа, да се
види до ко] степен е обезличен и оцрнет повеќе дури и од самиот
ѓавол... Нашиот обвинителен акт беше доста обемна, слична на
западно списание обвинителска творба, каде што се собрани и
прикажани сите обвиненија; каде што се внесени сите наши „гревови"
спрема „народната" власт, сите наши „злодела” против народот и
татковината. И, најважното за нашите болшевички властодршци,
најстрашното плашило со кое во тоа време (па и подоцна) се служеа
узурпаторите: со многу мали исклучоци, сите сме направени бивши
„членови на ВМРО на Ванчо Михајлов!” Сите, со мали исклучоци, сме
„главосечачи - михајловисти”, или, пак, некакви други страшни
непријатели.
Од оние обвинителни хартии, најпосле можеше да се види кои
од задржаните ќе бидат судени, а кои ќе поминат само како сведоци
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на обвинителите. А од таканаречената „банда” само двајца не беа
фатени, и колку што си спомнувам, еден од нив беше спомнат.
Димитар Павлов од градот Дупница, и покрај тоа што се уште беше
нелегален подведен под судска одговорност и стоеше на чело, прв на
списокот на обвинетите. Вториот, Кирил Бенѓузов, со којшто се
разделивме во таа злосреќна за мене мразовита ноќ, за него ништо не
се спомнуваше, сеедно чиниш како таков „бандит" воопшто да не
постоел.
Тогаш мнозина од нас помиели]а, дека Кирил Бенѓузов и
неговиот брат Ачо успеале да се скријат и се уште се „нелегални”, се
уште се недофатни! Секој од нас, кој тогаш се интересираше за
судбината на браќата Бенѓузови, беше повеќе од убеден, дека тие се
уште „крстосуваат" низ планината, се уште се кријат. Тогаш никој не
знаеше (освен еден од затворениците меѓу нас, кој, пак, молчеше и на
никого тајната не ја кажуваше), дека овие двајца браќа станале
провокатори (ако воопшто некогаш и не биле такви!) и дека за време
на блокадата тие йпомагале на милицијата во фаќањето на другите
нелегални.
Доколку таму некој од нас, некој од оние близу деведесет и
неколку затвореници имаше поголемо искуство во тој поглед, тогаш
сосема спокојно можеше да се лосомнева во нивната „нелегалност”,
спокојно можеше да се запраша зошто овие двајца браќа не
фигурираат на списокот на обивнетите, зошто тие се заобиколени, а
другиот се уште нефатен е подведен под судска одговорност, макар и
во отсуство. Но, ние или, пак, таквите како мене „зелени ливади", без
какво и да е поголемо искуство во животот, ние во никој случај не
можевме да допуштиме слична можност, такво застранување. За нас
тоа беше аперлутно исклучено, невозможно! И за уште поголемо
покривање на онаа загатка, за потсилување на таа наша заблуда,
„Грофовци” претходно се беа погрижиле да се отфрлат секакви
поинакви претпоставки, секакви сомневања во поглед на чесноста на
двајцата брака Бенѓузови.
Таму, во таа дупка се сетив, дека во градот Свети Врач уште
кога бевме во оние смрдливи подруми, господата од Државната
безбедност направија нешто за прикривање на таа жестока вистина
околу тие двајца браќа, особено за Кирил, со кого што бев до
последниот момент, пред да се најдеме во оние шахматни заседи
спрема нашето село. Уште во градот Свети Врач беше направено
неопходното, за да се создаде погрешен влечаток меѓу затворениците
дека Кирил Бенѓузов се уште „слободно се движи” по нашите села,
дека се уште й создава „грижи” на власта и сето тоа беше изведено
преку мене, a јас без да се посомневам станав „трансмисија” на таа
заблуда, која продолжи дури до нашето заминување во сливенскиот
затвор.
А еве како приближно јас станав „трансмисија”, еве како дојде
до закривање на мистеријата со моја помош.
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Колку што можам да се сетам, тоа се случи во една доцна ноќ,
уште во почетниот стадиум од нашата истрага, кога двајца џандари ме
изведоа надвор од подрумот, откако ми рекоа дека ќе ме водат кај
иследник за доразјаснување на некој случај, И штом ме воведоа во
веќе познатиот за мене кабинет,
o соседната соба слушнав детски
плач, слушнав, исто така, и познат за мене женски глас, кој што
некако се обидуваше да го утеши расплаканото дете. Без во нешто
воопшто да се сомневам, јас ги препознав децата и сопругата на Кирил
Бенѓузов. Сфатив, дека и тие, кутрите, стасале дотаму, за да
одговараат за гревовите на татко им. И додека се вслушував во тоа
целосно лелекање (децата беа четири или пет на број) и сакав
целосно да се уверам, дека е тоа навистина семејството на мојот
соселанец, забележав дека господата иследници ме набљудуваа со
големо внимание и со интерес ја следеа секоја моја реакција.
„Експериментот се покажа успешен, целта е постигната!” веројатно си рекле оние тогаш, кога ме набгьудувале.
Подоцна иследникот Миладинов ме запраша дали сум го
слушнал детскиот плач и дали ми текнува чии се овие деца, а исто
така, и што ги очекува понатаму, доколку не можам да кажам нешто,
со што ќе им помогнам.
- Бандитот Кирил Бенѓузов се уште се крие, исто така и брат
му... Ние претпоставуваме, дека нив ги крепат нивните семејства...
- Не допуштам, тоа е невозможно - го прекинав нестрпливо,
поттикнуван од желбата да помогнам, ако е можно, некако на тоа
многудетно семејство, претпоставувајќи дека сите ќе бидат
интернирани и однесени во некој зафрлен крај.
• Дали си сигурен, дека Кирил нема да побара помош од жена
му и од семејството, доколку му се јави потреба сега или пак, подоцна,
а?
- Целосно! - му одговарам веднаш, без да се колебам. Вие
може и да не знаете, но јас ќе ви кажам, дека тој е во многу лоши
односи со жена му, па и со другите негови блиски.
- Значи, ти си убеден, дека ако се појави тој дома, жена му ќе
го предаде без да се колеба, нели - ме прекина тој.
- Апсолутно сум сигурен, дека тој тоа и ќе го направи!
- Е, во таква ситуација, се се менува * судбината на тоа кутро
семејство во голем степен станува лоинаква, се менува тоа што ти ни
го кажа... Инаку, ќе го интернираме уште оваа ноќ без попуштање рече то] со наместено олеснение, не пропуштајќи да ме предупреди,
дека тоа што сум го видел и слушнал во поглед на судбината на ова
несреќно семејство, пред никого да не го кажувам.
И од то] момент наваму за мене Кирил Бенѓузов остануваше сб
уште „недопирлив” и вистински херој, кој во посоодветни услови ќе се
одмазди за сите нас за страдањата што нйги причинија. Од тој момент
наваму за мене Кирил остануваше најхрабриот, најбестрашниот камшикот, кој набрзо одново ќе ги зашиба нашите мачители. Што се
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однесува, пак, до другиот Бенѓузов, за него се знаеше, дека е убиен
под многу мистериозни околности. И покрај тоа што Миладинов беше
веќе кажал дека и Ачо се крие, јас не му верував, зашто верзијата за
неговата смрт беше подопустлива, отколку тврдењата на овој мој
инквизитор. .
А верзијата за лажната смрт на Ачо Буенѓузов беше приближно
ваква: за време на блокадата божем Герасим му наредил да се крие
во близина на неговата камена куќа и деноноќно да чека, па ако некој
од нелегалните се појавел и побарал помош, тој веднаш требало да му
помогне со што може, вклучително и со информација во врека со
состојбата, за движењата на потерите и слично. И тој „најсовесно” ја
извршувал задачата што му била дадена, се смрзнувал таму, се
смрзнувал и чекал денноноќно како ловрија некој заскитан дивеч да
„налета” на неговата заседа,...
Еве, пак, како накратко, приближно како се појавила
односната можност за самопотврда на Ачо Бенѓузов, еве како тој
успеал да укаже „помош” во една студена мартовска ноќ: тапкајќи и
обиколувајќи околу неговата камена кука, една ноќ, недалеку од себе
тој успеал да забележи некаков човек, кој се „врткал” низ камењата, и
тогаш Ачо сфатил најпосле, дека среќата ќе му се насмее, дека
овојпат пред новите господари со празна торба нема да се појави. И
набрзо дава некаков сигнал, успева некако да го привлече вниманието
на. заекитаниот дивеч со две нозе. И нашиот човек, „бандитот”, без да
ре сомнева во нешто лошо, оди кај својот „спасител”, стар познајник и
со нетрпение очекува да чуе некоја информација за состојбата и, се
разбира, се помолил за некаква скромна помош.
Бенѓузов токму тоа и го чекал: веднаш му ги понудил неговите
услуги, веднаш лаже дека по „наредба" на Герасим, тој (Ачо) е
задолжен до последниот здив да стои таму, да се смрзнува до
помодрување, но да помага до крај, да помага со се што може на секој
нелегален човек, кој се нашол во голема неволја! И по ноќната
преграт(<а меѓу четникот и јатакот, по исцрпната информација за
состојбата, Бенѓузов го поведува нашиот човек низ темнината, за да го
сокрие на многу сигурно место, таму каде што ќе биде спокоен за
подолго време, додека состојбата не се нормализира.
Двајцата трнале низ темницата, а Бенѓузов одел на извесно
растојание понапред, за да стане така, бидејќи ако нешто се случи,
тоа првин да не го погоди нелегалниот човек, не „бандитот", тутку
јатакот, кој не е толку значаен за делото. И оделе што оделе (слично
на моето финале), ненадејно од неколку страни извикале: „Стојте,
стојте! Предајте се, предајте се! ” И... кренале раце, се предале и
двајцата...
Ги врзале како што си е редот, а потоа ги повеле кон
училиштето на маалото Езерец, претворено, како насекаде низ целиот
крај, во затвор и во место за измачување на задржаните. И како што
биле потерани по темница, Ачо направил „обид” за бегетво и
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џандарите пукале гю него и го „убиле”. А на „бандитот" му рекле, дека
ако и тој побегне, йотата судбина и него ќе го снајде! Така приближно,
му била укажана помош на.тој наш човек.
А работата била сосема поинаква, поспецифична (тоа се дозна
потоа) Бенѓузов притиснат, ПРЕТПОСТАВУВАМ,: од неговите
околности од страшната блокада, набрзина ги смени господарите,
отиде кај посилните и тргна против Герасим. И така, задачата му беше
поставена: да го привлекува или намамува секој нелегален, секој
непријател, кој би се обратил кон него за некаква помош и да упатува
на претходно поставените заседи, на претходно договорени места. Тој
станал нешто како мамка, како оптегната пајажина, во која требало да
се фатат сите оние од нас, на кои постоело можност да се јави
потреба да побараат помош и содејство од него.
Вториот, пак, Бенѓузов, Кирил, мојот соселанец, со кого бевме
заедно до последниот момент, пред моето заскитување во заседите,
тој тогаш на некаков начин успеал да дојде до неговиот брат Ачо и
двајцата поминале (дали тогаш или уште порано, тоа засега уште не се
знае) на противничката страна, станале предавници и се ставиле на
располагање на Државната безбедност: и двајцата се снабдиле со
документи - пропусници, потпишани лично од командантот на целата
блокада, кое им олеснувало слободно да се движат насекаде (тајно од
обичните луѓе) за време на челичните клешти, без било кој да има
право да ги задржува или претресува.
И подоцна, по извесно време, низ затворите како веќе осудени,
тогаш еден затвореник од селото Влахи, ко] се викаше Кирил Ризов,
задржан дури на крајот на блокадата, нй довери нешто многу
интересно во врека со улогата на двајцата браќа Бенѓузови.
Како што реков и пред тоа, така и сега ќе напомнам, дека за
време на блокадата за следењето и за фаќањето на нелегалните,
милицијата многу често прибегнувала кон мобилизација на цивилни
луѓе, па дури и жени и деца, користејќи ги не само како „акачи” за
време на лов, туку и како штит за секаква евентуалност. Тогаш дури и
најобичните луѓе биле принудувани дење и ноќе да одат по ридиштата
и да ги бараат своите соселани - „бандити", избегани кај Герасим. И за
време на една таква масовна акција за откривање на „непријателите”,
учество зел (принудно) и веќе споменатиот Кирил Ризов, шумски
началник во тоа време, а истовремено и помагач на Герасим Тодоров.
И како член на партијата, Кирил Ризов тогаш се користел со извесна
доверба кај локалните големци, па поради тоа тој донекаде бил упатен
во некои тајни, за кои подоцна ни раскажуваше.
А сега, еве го приближно и тоа, што подоцна во сливенскиот
затвор Ризов го раскажа, без веќе да се плаши, дека со нешто ќе си ја
усложни положбата.
„За време на обиколките и пребарувањето на некои
посомнителни места, на некои реони каде што се претпоставуваше
дека може да се крие некој нелегален, во близината на куката на Ачо
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Бенѓузов, ма мене и на неколкумина други униформирани милицонери
ни беше наредено ;.да ја пребараме плевната, подрумот, па дури и
самата куќа. И како во плевната, така и во подрумот ништо не
можевме да најдеме, не лронајдовме ништо сомнително, ама кога
влеговме во самата куќа, кога мислите дека видовме? Ами, двајцата
браќа Бенѓузови!
И двајцата беа вооружени и тоа многу добро. Но, за оружјето
не се дофатија, кога влеговме не покажаа никаков отпор - просто се
препуштија ете така да бидат врзани од милиционерите и тепани така
жестоко и долго, што ми стана тешко да ги гледам. Покажаа некакви
документи - пропусници, кои им беа дадени лично од окружниот
началник на МВР, но тоа ништо не им помоггна, тоа не ги запре
оѕверените милиционери, жедни за крв и одмазда, да ги тепаат и
клоцаат како стари магариња...
Најнакрај, кога страстите малку се посмирија, кога им се згади
од жестокиот ќотек, дури тогаш се допушти можноста, дека може да
има извесно избрзување, дека може да има претерување во
ревносниот однос на тие кучиња. И при тоа стаписување од стореното,
еден од милиционерите ги грабна службените белешки и „летна” за
селото Оштава, за да се провери дали истите се автентични, или пак,
се фалсификувани, преправени документи. За време додека чекавме
испратениот да се врати назад со документите, ние седевме внатре и
ги чувавме претепаните браќа Бенѓузови. И кога оној милиционер се
врати назад со уште еден офицер, тогаш врзаните браќа Бенѓузови не
само што ги разврзаа уште веднаш, а оружјето им беше вратено назад,
туку, исто така им беше искажано искрено извинуванье за настанатото
тегобно и од никого несакано недоразбирање...
„Другари, нашите момчиња избрзале, нй предизвикале
непријатности, но што да се прави, во такви времиња се може да се
случи, се може да се очекува!... Но, тоа не е во ред да ве огорчува,
ниту пак да ве очајува! ” - ни кажа при збогувањето новодојдениот
офицер.,
Овие поединости ги дознаваме, како што веќе реков, од
затвореникот Кирил Ризов, но многу доцна, кога се веќе беше
завршено, кога сб веќе беше станало јавна тајна. И на моето прашање
тогаш кон Ризов зошто толку многу време тој молчел, зошто сокрива
толку сериозни нешта, тој одговори вака: „Затоа што бев заплашен,
дека ќе бидам ликвидиран ако кажам нешто! ”
Ете тоа беше најсуштинското и најверодостојното, што се
знаеше тогаш и такво си остана до денес поради недостигот на други
податоци, поинакви верзии, кои го засегаа застранувањео на двајцата
браќа Бенѓузови. А, пак, каква ли е точната и неспорна вистина, тоа
засега уште не се знае, тоа се уште се чува во тајност во досиеата на
Државната безбедност. А повеќе од сигурно е, дека овие двајца брака
(но, не само тие, туку уште многу други како нив) имале уште повеќе,
уште поголеми гнасотилаци, но тоа како што изгледа, веќе е однесено
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во гроб. Што се однесува, пак, за другото, за тоа од кога датира
нивната дволичност, кога ли за првпат згазиле во калта на
гнасотилаците и на предавството, и за тоа не може да се каже нешто
поконкретно.
Има, се разбира, најразлични претпоставќи, најразлични
тврдења и севозможни верзии, најпротивречни преувеличувања, но со
сигурност може да се каже само тоа, дека малкумина се оние кои ја
знаат целата вистина, малкумина се тие што знаат се. Но, независно
од се, независно од тоа кога точно го пречекориле прагот на
предавството и подлоста, неспорна вистина е, дека тие поминале на
страната на комунистичката власт, дека и во најкритичните моменти
тие ја помагале и йслужеле на тиранијата, нанесувајќи им жестоки
удари како на л у гето, кои дотогаш им верувале, така и на сето тоа што
Герасим во период на толку време и со толку труд го беше изградил.
Тоа е неспорна вистина, и според мене, е предоволна, за да се одреди
приближно услугата на двајцата браќа Бенѓузови, која за време на
блокадата и потоа тие му ја направиле лично на Антон Југов и на сите
негови тогашни извршители во нашиот крај.
Како дополнение (ако тоа може така да се нарече), како
дополнение сакам да го додадам и тоа: сум слушал од повозрасни
луѓе, кои велеа, дека предавството кај целиот корен на Бенѓузови
било нешто како атавистичка црта на секој од нив. Тие секогаш и во
време на сите режими, дури и во турско време, сите биле шпиони,
кодоши, секогаш коленичеле пред силните на денот; секогаш газеле
Преку човечки трупови и солзи, за да се зацврстат (и се
зацврстувале!), за да ја продолжат и понатаму нивната предавничка
нишка.. Сето тоа сум го слушал и од постари луѓе и токму тоа и сега го
пренесувам.
А сега ќе се вратам и на третиот нелегален човек, обвинет во
обвинителниот акт во отсуство, но за разлика од браќата Бенѓузови,
подведен во отсуство под судска одговорност. Ќе се вратам на
Димитар Павлов од градот Дупница, на кого само чудото му беше
помогнало да се искубе од густото опкружување на блокадата и за
извесно време никој ништо не знаел за него. Taj беше нелегален уште
по деветосептемврисксиот воен удар, се префрлил во нашиот крај, но
не знам кога најточно и му се беше приклучил на Герасим, но на каква
основа и за колку време, тоа само тие си знаеле. И како што реков и
пред тоа, истиот бај Димитар беше ставен прв на списокот на
обвинетите, макар и во отсуство и подоцна доби пресуда во отсуство...
И сега кога ќе се задржам на тој човек и на неговата зла
судбина, сакам веднаш да одбележам, дека јас за ништо со сигурност
не можам да тврдам, на ништо од неговата подоцнежна дејност не сум
бил директен сведок. Должен сум уште сега да кажам дека се што
знам за него и што ќе го спомнам, се ми е кажано од други луѓе, кои
подоцна имале контакти со него, непосредни врски со неговата
подоцнежна судбина, па дури до неговата трагична смрт.. Се што сега
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ќе презентирам за Димитар Павлов, им го должам само на сведоците и
на случајни луѓе.
Пред да се зафатам со тоа што се беше случило за време на
блокадата со тој човек, како тој беше успеал да се скрие, времено да
ги прикрие неговите траги, сакам да се сопрам, макар и за кратко,
само со неколку зборови врз неговиот портрет и неговата
надворешност, а исто така и на неговото подамнешно минато. Сакам
да кажам неколку зборови и за оваа подробност, за да се добие
појасна претстава и за него, како еден од блиските луѓе на Герасим
Тодоров.
Бај Димитар Павлов беше доста возрасен човек, со среден
раст, со лесно издолжено и не многу пријатно за гледање лице.
Движењето му беше флегматично, несвојствено за човек, кој во
период од неколку години со ред бил нелегален и постојано во
движење. Тој беше со посивена коса и брада, малку подгрбавен, со
благ карактер. Во периодот од 1941 до 1945 година бил висок
службеник во Вардарска Македонија, по што го беше започнал
неговиот нелегален живот, скитање од едно место на друго, од еден
реон во друг.
И утрината, кога веќе се подразбрало дека блокадата почнала
и многубројна милиција прави кордон високо над населените места,
кога се слушнале и првите истрели, бај Димитар бил во куката на
Методи Асијски во маалата Дребако, недалеку од куќата каде што се
наоѓал Герасим со уште неколкумина други. При првите истрели и
првата тревога, Павлов, наместо да тргне нагоре и да ги достаса
своите другари кои се повлекувале, како што било ред, или пак, да ги
прикрива при нивното повлекување, тој се упатува надолу, во
спротивна насока (постапка за целосна осуда, нечесна постапка од
негова страна!) и по извесно време успеал да се извлече незабележан
од никого.
Потоа, откако се извлекол оттаму, колку време скитал сам,
каде се скитал, тоа само тој знае и никој друг. По извесно време
успеал да стаса до некоја осамена кука во реонот на селото Кресна,
во која што жителите го прифатиле по христијански, но исто така му
ветиле дека ќе го кријат барем за извесно време. Се претпоставува
дека тој и пред тоа одел таму, во таа кука, дека уште од поодамна со
тие луѓе одржувал некакви врски, па поради тоа, несомнено, и во оној
критичен момент решил да побара покрив над главата кај своите
стари пријатели.
Но, колку деноноќија тој таму поминал, во таа осамена куќа,
колку време се одолжило неговото криење таму, тоа, исто така, не се
знае, тоа тешко може да се докаже. Препоставка е дека барем една
недела таму „пладнувал”, во темниот подрум на онаа куќарка во
непрекинато очекување дека бурата брзо ќе помине, дека и тоа чудо
нема да трае до бесконечност. Тој тогаш не знаел дека на милицијата,
на. експедициониот корпус - збирштина од цела Бугарија, й било
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наредено назад да „не се враќа додека и последниот „бандит" не биде
фатен или убиен.
И како што изгледа, според се, и нему тогаш (како и на сите
нас) му се чинело, дека оваа бура ќе трае ден-два, па можеби и
недела, а потоа, се ќе си остане така,, како што си било и пред тоа,
дека се ќе си отиде така како и што дошло... Но, колку што ловеќе
блокадата продолжувапа, колку што се засилувал притисокот, толку
повеќе куражот и вербата на луѓето се намалувале, толку повеќе и
духот .на нашите најодани поддржувачи паѓал. Секој веќе знаел што се
случува со оние што се нашле под запчестото тркало на „народната”
власт, под таа мелница која не се сопира пред ништо...
И
покрај
репресиите,
принудата,
насилството
и
малтретирањето, во оптек биле пуштени и измамата, лицемерието и
најштедрите ветувања: „Колку побрзо „измамените” од Герасим луѓе се
вратат по своите д о м о в и , толку побрзо ќе се крене блокадата,
толку побрзо ќе бидат симнати времените ограничувања; колку побрзо
цивилното население реши да соработува со милицијата, толку помала
ќе биде веројатноста овците, козите и говедата да изумрат од глад!”
Заедно со репресиите и притисоците, рака за рака оделе и лагата,
злонамерноста и измамата.
А, сега одново ќе се вратам по трагите на бај Димитар Павлов,
кој се беше сокрил, како што веќе реков, во осамената куќарка.
Неговите сокривачи по извесно време, се чини, се сообразиле со
барањата, со оние повелби и христијански морал за давање помош на
попаднатиот во беда брат.
Но, со течение на времето, со забрзувањето на настаните и тоа
во полза на силните, во полза на узурпаторите, со забрзувањето на
тоа што веќе се гледало, кај заштитниците на бај Димитар изгледа
дека постепено настапувало некакво колебање, дури и страв. Една
вечер, откако стравот ги надвладеал сите други соображенија и
пречки, една вечер, претпоставувам, многу тешка и болна, главниот
прикриван на бај Димитар ја затвора вратата на подрумот однадвор,
каде што се криел „бандитот", го ставил резето и летнал кон селото
Кресна, најблискиот пункт, каде што била стационирана голема
милиционерска групација. А за тоа време Павлов без во било што да
се сомнева, си лежел мирно и веројатно си ја планирал натамошната
иднина, своето натамошно скитање, без одредена насока.
И не по долго време, откако предавникот известил, дека во
неговиот подрум се крие „бандит", хајката веднаш се забревтува и
пристигнува на местото, ја опколува куќата, ја стегнува со жив обрач и
бај Димитар без да знае за тоа што веќе се случило, полага воцелосен
безизлез: дебелите камени ѕидови на подрумот, заклучената
однадвор врата и живиот кордон униформирани милиционери! Внатре,
во мрачниот подрум, несреќникот се уште во ништо не се посомневал,
но за секој сЛучај, што се вели, спиел на штрек, како зајак. А
опколувачите решиле да чекаат до сабајле.
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Но, за ереќа или, пак за несреќа, еден од џандарите се
подлизнал, а автоматот му удира откај кундакот во замрзнатата земја
и предизвикува неколку или само еден истрел, коешто се покажува
како сосема доволно да го вознемири и жегне возрасниот човек. Тој
скокнал, се обидел да ја отвори заклучената од надвор врата, за да
„излета" од тој подрум-стапица, но не успеал, усилбите му останал е
попусти. Тогаш тој почнал да го вика неговиот „стопан”, за да му
отвори и да му објасни зошто ја заклучил вратата однадвор, но
наместо веќе познатиот за него глас, истовремено слуша неколку
гласови, кои го предупредиле дека треба да се предаде, доколку не
сака да умре во тој подрум...
Случајно при рака му се наоѓа некој копач или некаква друга
алатка, со чијашто помош тој ја откорнува вратата. Се отворила
застрашувачки огромна дупка, по што зловешто затракале ав
томатите, полетале и неколку бомби, кои што биле фрлени во
подрумот, но којзнае од која причина, ниту една не експлодирала. А во
тоа време (просто неверојатно!), сокриван од непрогледаниот мрак и
од густата магла, бај Димитар успева да се провлече низ живиот
кордон и да ги покрие трагите по снегот.
По незабележаното извлекување, стрелањето по оној подрум
продолжило уште долго време, неколку дополнително фрлени бомби
експлодирале
внатре,
испокршиле
разни домашни
садови,
вклучително и една доста голема бочва со вино, кое потекло дури
надвор, наместо крвта на оној старец... Така приближно завршил
првиот дел од одисејата на тој веќе стар човек, а на вториот и
последен дел ќе се задржам подоцна, кога за тоа ќе дојде
најсоодветното време, кога одново ќе се наметне потребата пак да го
спомнам тоа име.
А сега ќе ви кажам нешто и за нелегалната групичка од селото
Плоски, за вмешаните во неа помагачи и јатаци, кои заради
олеснување на големците од Државната безбедност и за поголем
ефект пред народот, беа придодадени на нашиот судски процес,
барем ќолку што знам јас. Треба уште веднаш да кажам, дека за
нивната нелегална групичка знам многу малку, односно тоа што сум го
слушал подоцна, по извесно време од самите жители на Плоски,
вмешани во неа и судени со нас. Од никаде другаде ништо
дополнително не сум дознал и затоа ќе мора да се задоволам само со
тоа што веќе се знае, коешто и јас самиот го знам
На почетокот во нелегалност се повлекол само еден човек,
Јордан Рујчев, осомничен за убиство на негов соселанец, секретарот
на месната партиска организација, убиен во една темна ноќ. По
извесно време, нему му се придружуваат уште три-четворица други
луѓе од селото Плоски, кои што ја формиране нивната група. И за
разлика од нас, тие имале многу солидно скривалиште горе високо во
планината, во кое го поминувале речиси целото време, особено преку
зимата. Како што дознав подоцна, нивното засолниште - некогашна
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римски рудник, не само што било удобно за такви цели, туку таа, исто
така им била позната на мапкумина, на поединци, можеби само на
нејзините жители.
Се претпоставува дека оваа тајновитост на тоа засолниште
многу и ја отежнувала работата на комунистичката власт и на
нејзините шпиони во нивното тогашно настојување да дознаат што се
случувало таму, што ли се „матело" меѓу таа мала групичка од луѓе.
Тајновитоста на засолнищтето не им пружала можност на семоќните
властодршци да бидат Прстојано во тек со сето тоа што тие луѓе таму
можеле да го смислат. Но, за сметка на тоа .(како што секогаш бидува)
таа тврдина била предадена одвнатре, од некој од нелегалните, некој
си Маникатов, којшто ја извршил таа гнаснз работа. ,Истиот, учесник
во нелеегалната групичка, кој знае како и кога, успеал да дотури таму
каде што треба нешто како скица со големи детали како за
внатрешниот распоред на старата римска галерија, така и за нрјзината
непосредна околина. И благодарение, на тој предавник, благодарение
на неговото предавство, кое се покажало фатално, таа групичка беше
ликвидирана неколку дена пред блокадата, неколку дена (можеби
десетина) пред нашето гонење и уништување.
Се сеќавам, дека десетина дена пред почнувањето на веќе
прочуената блокада, ние дознавме нешто сосема незначително за
загинувањето на тие луѓе, каде што нашиот Георги Сучев сакаше да
отиде, но не успеа.
Еве што поконкретно знам за околностите под кои тие луѓе
тогаш беа ликвидирани, еве приближно се како започнало и како
завршило:
Јордан Рујчев бил на стража, стоел пред самиот влез на
некогашниот руднички ходник и ненадејно, сосема неочекувано покрај
него се стркалал камен и од неколку страни истовремено почнале да
викаат луѓе: „Опколени сте, предајте се!” Зачувувајќи ја присебноста,
тој активирал една рачна бомба, која создала извесна тревога меѓу
напаѓачите и со молскавична брзина прснал да бега по мошне
стрмниот терен, без да биде погоден од куршумите, кои с'скале околу
него како разлутени оси.... А, пак, што се случило со другите луѓе
внатре во рудничкиот ходник, меѓу кои бил и предавникот, дали таму
загинал е и како, тоа денес го знаат малкумина...
Се зборуваше главно од некои милиционери, кои учествувале
непосредно во таа акција, но, исто така и од жители на Плоски, кои
биле задржани во полицијата за соучесништво со групичката, дека
предавникот Маникатов успеал да ги совлада другите нелегални,
успеал да ги разоружа и така живи им ги предал на џандарите. Откако
биле предадени и врзани како робови, според тврдењата на многу
познатиот главосечач Георги Богданов, бивш началник на' МВР во
градот Свети Врач, тие биле запалени и изгореле како свеќи!
Дали тоа е точно така или не, .со сигурност не можам да
тврдам, но ѕверот што тоа го кажуваше, навистина заслужува да му се
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верува, без какво и да е сомневање. Но, како и да е, оваа подробност
со ништо не ја менува состојбата, со ништо не ги ослободува од вината
убијците на невини луѓе. И што и да е, што и да се претпоставува, како
неспорна вистина си останува и фактот дека од труловите на оние
несреќници нигде нема никаква трага, за нив ништо не се знае.
Следствено, може да се допушти можноста тие да се изгорени, дали
живи, или откако се убиени, тоа воопшто нема никакво значење.
Што се однесува, пак, до судбината на избеганиот од
некогашниот римски рудник Јордан Рујчев, неговата натамошна
судбина не била ништо позавидна од онаа на неговите другари, кои
што останале во тој римски руднички ходник и биле изгорени. И
неговата судбина била трагична, само што тоа се одиграло по извесно
време. И тој беше загинал, само подоцна и тоа беше неговата печалба.
Но, пред да раскажам што знам за Јордан Рујчев, за неговиот
трагичен крај, се јавува потреба да се вратам малку назад, да
нагласам нешто, коештто несвесно сум пропуштил да го кажам кога
требаше. Има потреба да дадам појаснување, кое претпоставувам
дека ќе биде од суштинско значење за целосното разјаснување на
околностите околу загинувањето на таа нелегална групичка од селото
Плоски, а исто така, и за стапицата што тогаш беше поставена и за
нас.
•
Се сеќавам дека бевме некаде високо спроти месноста,
којашто се викаше Горна Баба, кога вечерта по темница курири,
доведоа двајца или тројца курири од селото Плоски, кои нй ја донесоа
тажната вест, дека Јордан Рујчев со неговата групичка е опколен во
нивното засолниште, каде што се бранат и чекаат да им отидеме на
помош, Истите луѓе нй рекоа, дека се слушало пукање, неспорен
доказ дека тие се уште се држат, дека нивниот отпор продолжувал.
Јас не знам што поконкретно тогаш се зборувало, какви
прашања се разгледувани во потесен круг, не знам, исто така, и какви
решенија се донесени потоа, но уште во текот на истата ноќ тргнавме
во насоката на Плошката Планина, кон местото каде што било и
засолништето на нелегалната групичка. Но, не отидовме многу дапеку,
бидејќи брзо се раздени и нашето натамошно движење стана веќе
невозможно, односно по виделина не практикувавме да одиме.
И добро е што така се случи, добро е што брзо се раздени и
нам нйсе наложи да запреме и да чекаме до вечерта. Се наложи да
денуваме во густа дабова и борова шума недалеку од тогашното
државно шумско стопанство. И, како што веќе реков, добро е што така
се случи, зашто се. било измама, смислено скроен трик: целта била да
не привлечат . натаму и да се вовлечеме во претходно за нас
подготвени заседи, со стапици, од каде што не ќе сме можеле да се
извлечеме живи и здрави.
Едниот од оние од Плоски, дојдени вечерта за да нй ја
соопштат несреќната вест, беше и братот на Јордан, Никола Рујчев,
кој исто така, воопшто тогаш не се сомневал, дека не води во стапица,
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во подготвени заседи. Се сеќавам, дека едниот од оние тројцата,
коишто беа дојдени од селото Плоски, си-замина веднаш, а двајцата
други - Никола, братот на Јордан и другиот, ако веќе не се лажам, се
викаше Димо - тие останаа кај нас и кога мислеле да си одат, тоа
тогаш јас не го знаев.
Поради тоа што осамнавме на среде пат, што се вели, за
де.нување застанавме недалеку од Државното шумско стопанство, во
густа дабова и борова шума и некаде околу пладне, јас и двајцата од
селото Плоски, Никола и Димо тргнавме по патот што водеше кон
йвното село со надеж дека можеби Јордан ќе се појави од некаде и да
го прибереме кај нас, наместо да скита сам. И колку што се сеќавам,
стигнавме некаде над селото Плоски, навистина на многу опасно
место и јас им реков, дека понатаму нема да направам ниту еден
чекор. Напросто не сакав да одам понатаму, зашто сметав дека тоа е
излишно, целосно бескорисно и бесмислено.
Којзнае, можеби пак нешто внатрешно ми претскажувало, дека
понатаму не треба да одам, дека по непознати места и со непознати
луѓе така слепечкум не треба да се оди. И при тоа мое одбивање да
продолжам со нив понатаму, Димо ми го врати пиштолот што му го
беше дал Герасим на поаѓање, и ми рече дека ќе си оди во селото и си
замина, a јас и Никола Рујчин се вративме назад по истиот пат.Тогаш
јас му го дадов мојот пиштол на Никола Рујчин, за да не биде
невооружен. Но, кога требаше да пресечеме преку една ливада, низ
отворено место, недалеку од зградата на Шумското стопанство, јас
појдов напред, а на Никола му реков да ме следи дури тогаш кога ќе
види дека сум навлегол во шумата.
Повеќе од сигурен бев, дека тој ќе направи токму така како
што му бев рекол, но се случи така што тој подоцна не ме пристигна,
како што јас очекував. Не само што не ме пристигна, туку веќе и не го
видов. Јас, откако навлегов во шумата, почекав извесно време, но
штом се уверив, дека моето чекање станува бесмислено, па дури и
опасно, се вратив кај нашите луѓе на договореното место и му
раскажав сб на Геерасим до најситни детали. А тој ме ислуша
внимателно, малку помисли и на крајот рече: „Слава му на бога што и
овојпат ја прескокнавме дупката!” Тогаш веднаш не можев да сфатам
што сакаше да каже тој, што значеше тоа.
Бидејќи започнав со браќата Рујчеви, затоа ќе кажам, уште
неколку зборови за нив, кои, којзнае како и каде, тогаш се беа
сретнале и заедно тргнале, за да се кријат, но тоа не им успевало за
долго време. Ќе кажам уште неколку зборови, со што ќе ја проследам
нивната натамошна судбина и нивниот трагичен крај. Претпоставувам,
дека овие двајца брака уште во текот на истиот ден, или, пак во текот
на наредните беа успеале да се сретнат и заедно тргнале да го
изврват остатокот од својот овоземен пат, криејќи се до самата
блокада. Како што се дозна подоцна, нивното криење, нивната
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неизвесност траела до започнувањето на блокадата, додека почнале
да налетуваат на ноќните заседи, тајните стражи во студените ноќи.
За време на едно гонење ноќум, браќата Рујчеви по темница ја
прегазиле студената Струма и поминале отспротива, со надеж дека ќе
успеат да ги измамат „душкачите" по нивните траги. Или, пак, (кое
никако не треба да се исклучува) ја допуштале можноста, дека од
другата страна на Струма блокадата не е толку силна и густа, како
одовде. Никако не е исклучено дека се надевале и на таква можност,
дека се потпирале и на нешто такво, но за голема жал, се покажало
дека не е така.
Уште во мугрите, уште при разденувањето, тие наидуваат на
заседи и Никола лаѓа тешко ранет, исто така и Јордан е ранет, но во
една од рацете, па се уште можел да оди и да се крие уште неколку
дена. Й така, ранети и двајцата, тие сепак успеле да се оддалечат Од
дострелот на стрелбите на црвените главосечачи, но крвта што
обилно течела од раните на помалиот брат Никола почнала да пречи
во нивното натамошно движење, Тогаш Никола паѓа на земјата и го
моли брата си да го доубие, за да не падне во рацете на неговите
убијци. И како што се тврди, Јордан ја услишува молбата на брата си:
го убива на место и продолжува да бега понатаму. Една жена што
случајно ја среќава му ја преврзува раката што крвари со партали и тој
пак продолжува, продолжува... И, најнакрај некако успева да ги
прикрие неговите траги од потерата, успева да ги измами неговите
прогонувачи и се сокрил во една плевна некаде околу селото
Крпелево.
Според различните верзии, според тоа што сум го дознал, во
тоа село Јордан Рујчев имал некој свој пријател, на кого за време на
војната во Унгарија тој му помогнал да не умре на фронтот. На
фронтовата линија тој човек е тешко ранет и за време на едно
ненадејно отстапување е оставен на милоста и немилоста на
судбината. Рујчев случајно го видел ранетиот и ризикувајќи го
сопствениот живот го качил на своите рамења и така го носел додека
не наишол на некој санитарен пункт, каде што го оставил...
Најверојатно таа самопожртвуваност во голема степен
повлијаела врз Јордан во тие критични моменти да побара помош од
неговиот некогашен пријател од фронтот. Та нели во такви ситуации
треба да се помага, во една таква положба треба да се докажува
вистинското пријателство, независно од околностите и од се друго. И
најверојатно, потпирајќи се на слични расудувања, тогаш Рујчев без
двоумење решава да му се јави на тој негов некогашен пријател,
решава да ја довери својата судбина во рацете на човекот, чијшто
живот некогаш тој го спасил. И како што можело да се очекува, оној
парталко на драго срце прифатил, без видливо колебање се согласил
да направи сб што е можно, за да му помогне на неговиот некогашен
спасител од фронтот. Тој решава да му помогне на својот пријател, но
не по човвечки, не по христијански, туку по комунистички - го предава
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на свирепите агенти, без око да му трепне, без било каква грижа на
совеста!
А како Јордан Рујчев тогаш загинал, како му завршил животот
во таа плевна, каде што се криел, тоа, исто така, го знаат малкумина
со апсолутна точност, малкумина се, претпоставувам оние кои сега
можат да кажат нешто сосема блиску до самата вистина, Некои
тврдат дека тој ги испукал сите куршуми и со последниот се
ликвидирал и себе си, а пак други го тврдат спротивното - дека тој
испукал само еден единствен куршум, но не против неговите
прогонувачи, туку во сопствената глава.
Тоа е се што засега знам во врека со судбината на нелегалната
групичка од селото Плоски, толку можам да кажам и за судбината на
браќата Рујчеви.
Бог да ги прости сите!
А сега одново за нас, поточно не за оние од нас, коиштр бевме
напикани во смрдливите ќелии на стариот турски затвор во градот
Горна Џумаја, не за нас кои бевме претворени во мека глина во
најобична кал - материјал за правење на играчки - кукли за разни
пагьачовци итн. туку за оние од нас, кои во најкритичните моменти, во
своите најсудбоносни мигови од животот беа решиле веднаш да умрат,
а не бавно и маченички. Сега ќе се навратам на судбините на оние, кои
беа решиле да си го распрснат черепот, а не живи да се предадат
поточно да се најдат во шепите на инквизиторите од Државната
безбедност. Сега, најпосле, сакам да кажам и за оние од нас кои го
претпочитаа сопствениот ужасен крај, а не ужас без крај!
Првин ќе почнам со Герасим Тодоров, со неговата судбина и
крај, а потоа и со најдостојните од нас, другите двајца, кои исто така,
се самоубија наместо да паднат во рацете на тие „бесни кучиња"
против кои беа кренале рака!
Групичката луѓе околу Герасим Тодоров, се намалувала, се
топела како снежна грутка на пролетно сонце. Секој испратен за
„разузнување”, за информација и за леб, назад веќе не се враќал.
Некои од нив, мнозинството, кои навлегувале подлабоко, директно
паѓале во заседите и оттаму во рацете на ѕверовите. Други, пак, само
поединци, увидувајќи ја безизлезната ситуација, побрзале да ја
исползуваат можноста што им се пружила и доброволно се предавале
таму каде што можеле и додека, според нивните проценки се уште не
било многу доцна, додека уште имало можност за враќање назад.
Се предавале клетниците нишани од лажната надеж дека
можеби и безмилосните понекогаш ќе пројават малку милост, извесно
сожалување... И од каде, пак клетниците да знаат, дека нивните
сонародници, дека нивните браќа - едноверци, ќе бидат побрутални од
Турците - друговерци, за време на поодминатите времиња, кои не
еднаш ја пројавувале нивната агаларсќа великодушност кон
сопствената непокорна раја. кон „душманите” на султанот?
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Зошто, пак, таква пројава да е невозможна меѓу браќа
христијани, меѓу Бугари и Македонци Та тоа, да веруваш во
великодушноста на својот посилен брат - едноверец, да се надеваш на
попустливоста од страна на својот сонародник - во тоа нема и не може
да има ништо обвинувачко, ништо невообичаено, напротив, тоа е
сосема човечко, дури достојно за пофалба! Обвинувачкото за сите тие
луѓе (па и за сите нас!), според мене, не е во тоа што тие се надевале,
дека ќе поминат само со едно „аман ага”, со едно ниско темане, туку
во друго, во тоа што не се познавале доволно добро, ниту самите себе,
ниту својот брат „ага". Во тоа беше нашата несреќа, оттаму доаѓа и се
друго: не се познаваме самите себе, но не го познаваме и својот „брат”.
Но, како и да е, на овој порочен и грешен свет за сб се плака, и тоа по
многу висока цена.
Сепак, да продолжам за Герасим, како што ветив, да му го
проследам неговиот натамошен трнлив пат, кој веќе не бил многу долг.
И како што се подразбира, најнакрај тој останал сосема сам, на еден
или на друг начин оставен од сите - зла иронија на судбината! А, каде
одел откако останал сам, каде скитал во тоа време, пред да биде
предаден и да се самоубие, кај кого живеел и каде се криел, каде,
најпосле тој ја оставил огромната сума од бугарски. пари (околу
1.160.000 левови), тоа не се знае. Се знае само, дека на крајот, пред
загинувањето, тешко болен и сам, тој се воврел во една плевна,
сопственост на некој негов помагач.
Тоа било во маалата В'ковци, неколку километри оддалечена
од селото Влахи. Колку ноќи поминал таму, колку време се смрзнувал
во таа плевна, тоа никој не го знае, бидејќи во тоа време жив човек не
го видел, никој не го сретнал. Тогаш оваа маала и сите други
поодалечени населени места биле целосно обезлуѓени по силата на
строгите наредби на власта. Бидејќи, согласно строгите барања за
ефикасно спроведување на акцијата по фаќањето на „бандитите”, од
сите маала и пооддалечените населени места, целото население и
добитокот - се, без исклучок, било евакуирано и сконцентрирано во
поцентралните и поголеми села, со цел полесно да се контролираат.
Но, и со цел „бандитите” да немаат никаква можност да дојдат во
допир со луѓето и на тој начин да се снабдуваат со храна и со други
работи.
Кога, пак, на евакуираните луѓе им се наметнувало одвременавреме да одат до сопствените домови за храна за нивните деца и за
добитокот, тогаш тие секогаш биле придружувани од униформирани
милиционери и цивилни агенти. И еднаш, во еден априлски ден, група
луѓе од наведената маала, со одобрение на месната команда, отишле
да си земат прехранбени продукти, придружувани само од еден
милиционер за набљудување и контрола.
Се случило така, што сопственикот на таа плевна во која се
криел Герасим, заедно со ќерка си отишол да земат сено и друга
храна. И откако стасале во нивната принудно напуштена кука, таткото
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Спас В'чков (во имињата не сум сигурен) останал там у.а ќерка си
Љуба ја испратил на кај плевната, за да приготви сено за товарање на
мулето. Co момата идело и едно мало кученце, кое, кога наближиле
до плевната почнало да кивичи и да лае, најверојатно го насетило
присуството на непознатиот човек.
Кога девојчето ја отворило вратата на плевната, а кученцето
почнало да лае силно, тогаш Герасим се покажал и замолил да му
донесат нешто за ја дење. Момата отишла веднаш во куката кај татка
си и му кажала дека Герасим се крие во нивната плевна и дека ја
замолил да му донесе малку храна. А тој, таткото, веднаш отишол кај
џандарот и му ја соопштил страшната новост, без око да. му трепне,
Тогаш џандарот наредил да му однесат леб и сирење на Герасим, за
да го залажат, а тој не чекал ни миг и силовито се затрчал кон
соседната маала Дебел Даб, каде што се наоѓал цел вод од
униформирани милицонери и многу цивилни агенти. И потоа се се
одиграло како на филмска лента.
Милицијата стигнала за многу кратко време и плевната многу
брзо била опколена. И како што обично бидува во такви околности, на
Герасим му била упатена ултимативна порака да се предаде, бидејќи
положбата му била безнадежна и други излез немал! Наместо
одговор, однатре се слушнал само еден истрел и ништо повеќе...
Милиционерите чекале доста време, се колебале што да се преземе
потоа, се плашеле жртвата да не е превртлива како нив, односно да
не е Герасим со нивниот морал и воспитување. Фрлиле многу бомби во
плевната и пак чекале, пукале со автоматите, но не преку вратата,
како што е ред, туку преку некоја дупка меѓу покривот и камените
ЅИДОВИ.

И кога последната капка крв се цедела од речиси веќе
здрвеното тело на Герасим, одвај тогаш „херите" - убијци се осмелиле
да ја отворат вратата и започнале одново да пукаат, да пукаат и да се
насладуваат на веќе безживотниот човечки труп, кој бил направен
како решето од налудничавите пукотници во него. Потоа, здрвениот
труп го ставиле во една врека, го префрлиле преку самарот на
товарен добиток и го однеле во селото Влахи. Оттаму, по куса
свеченост, по мала демонстрација на одвратно јуначење пред луѓето,
трупот бил пренесен до селото Гара Пирин и изложен на плоштадот за
плукање и потсмев, со натпис на табла до главата: „Бандитот Герасим
Тодоров”. И како врв на цинизмот и средновековното варварство,
згора на тоа, насила ја довеле неговата стара мајка, за да го
„идентифицира", да докажела, дека овој здрвен труп е навистина
нејзиниот некогашен син, а сегашен народен непријател!
Општо земено така приближно беше завршил овоземниот пат,
на Герасим Тодоров од село Влахи во април 1948 година; така беше
завршил тогаш животот на тој човек, кој можеби ќе имаше поинаква,
подобра судбина, ако само една незначителна честичка од неговата
храброст и безумната самоувереност им беа отстапиле мало местенце
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и налоголемото искуство, на потрезвеното расудување, кога за тоа се
јавила потреба. Може сосема спокојно да се каже, дека крајот на овој
^човек можел да биде и поинаков, доколку неговата претерана дрскост
беше со позатапена острица во најкритичните моменти од неговиот
живот. Но, за мртвите или само убаво, или ништо.
Сакам да верувам, дека со ништо не сум претерал во однос на
Герасим Тодоров: ниту со добро, ниту, пак, со лошо, ниту сум го
величел непримерно, ниту без причина сум го оцрнувал. Можам
спокојно да кажам, дека и тоа што досега веќе го реков за него, го
изреков напросто така, како обврзан, со надеж дека ќе извршам
барем дел од мојот долг кон него и кон сите оние што ништо не знаат
за него и лесно ги прифаќаат севозможните манипулации.
Се што кажав за Герасим - добро или лошо, пофалба или укор
- го направив во интерес на неразубавената вистина, го направив
наспроти сегашните или идни бездарници, кои можеби ќе го оцрнуваат
без било каква причина, или, пак, ќе го креваат во облаци, како што
понекогаш се случува, во зависност од моментот, со повод или без
повод, во зависност од насоката на политичките ветрови и од силата
на околностите. Сакам, исто така, пред да завршам со Герасим, да
речам малкунѕа, уште неколку зборови: за мене тој беше човек како и
сите други, тој си имаше позитивни и негативни квалитети, како и сите
грешни луѓе што одат по нашата клета земја, и тој беше како другите
и, сепак, ќе си признам, дека кај него имаше нешто што кај мнозина
недостигаше: храброст (макар и неразумна), нескршлива бестрашност
и решителност, се на што сум му се восхитувал, на што по човечки сум
му завидувал!
Вториот човек, Петар Грков од село Сенокос, откако останал
сосема сам, отишол низ реонот на селото Брежани, во тамошните
маали, каде што имал негови доверливи луѓе, на кои многу се надевал
дека ќе го кријат. Тој навистина не се излажал во верноста и
преданоста на неговите пријатели од тие маали. Тие грижливо го
криеле, и извесно време неговите траги биле целосно „завеани”,
конечно изгубени. Малкумина знаеле, дека тој е напикан во една
тутунска визба, одозгора затрупана со суви гранки и други отапдоци,
кое многу ги мамело разните постојани милиционерски потери во тоа
време.
Тоа се случувало во една маала, која се викала Ракитна, во
близина на селото Брежани. И во таква ситуација ништо веќе не го
плашело, но којзнае зошто, тој не се чувствувал сосема спокоен,
доволно сигурен дури и таму во визбата. И обземен од постојаниот
страв, дека можеби, на крајот на краиштата и него ќе го фатат, дека и
тој ќе падне во тие страшни мрежи, без видливо и непосредно
заплашување, решава и сам си пука во челото.
Се самоубил така, што и луѓето што го криеле, и тие веднаш не
можеле да дознаат за тоа што се случило. Го нашле неколку дена
подоцна, кога бил здрвен, безживотен. Заедничко ни беше
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убедувањето подоцна, дека доколку тој не беше избрзал со
самоубиството, веројатноста таму да биде откриен била многу мала,
сосема ништожна. Луѓето, коишто тогаш го беа сокривале, стоички ги
беа поднеле мачењата, но не признавале дека знаат нешто за Грков и
до последен момент молчеле како риби. Но, се чини, тој не знаел, не
верувал, дека тие ќе издржат до крај и нема да го предадат. Се
плашел и од таа причина претпочитал да умре од сопствениот куршум,
отколку на комунистичката бесилка!
Бог да го прости!
Третиот човек, Георги Сучев (Гошката) од село Горна Белица,
откако не беше напуштил нас во текот на таа темна и страшна ноќ,
успеал незабележано да стаса до атарот на неговото село и неколку
дена се криел таму, без никој да знае каде е. Подоцна, во текот на
една ноќ, по темница, тој се провлекол до неговото село и се пикнал
во една турска кука, побарал закрила кај друговерци, на Турци им го
доверил неговиот живот.
Во таа куќа, кај турското семејство, Гошката поминал уште
неколку деноноќија и никој не можел да се посомнева, дека токму
таму, кај Турците, тој ќе се крие! Но, поради преголема
чувствителност, или поради некои други соображенија, во текот на
една ноќ тој решава и се префрлува кај еден негов братучед, и покрај
настојчивите убедувања на неговите покровители - друговерци, да не
го прави тоа и да не се стеснува, дека може да им создаде некакви
непријатности.
Под закрилата на ноќта, сепак, тој решил и отишол кај
братучед му и го замолил за помош. Братучед му на драго срце се
согласил да го исполни неговиот роднински долг, но за многу кусо
време. Го сокрил во една тутунска визба и едно утро го предал.
Најнеочекувано Гошката слушнал тропање на потковани чизми, а
потоа и покана да се предаде, бидејќи друг излез немал. Го молеле да
се предаде и неколкумина други луѓе од неговото село, како и
директорот на гимназијата во Свети Врач, кај кого Гошката учел пред
да избега и да замине кај Герасим.
Мнозина го убедувале, мнозина го молеле да се предаде, но тој
останал непопустлив, сите ги одбивал, сите убедувања ги отфрлал
како глупави и бесмислени. Се воделе долги преговори и убедувања,
се давале севозможни ветувања, дека нема да биде казнуван. И
најнакрај, се чул тап грмеж под земјата и, по извесно колебање, некој
од „парламентарците" се осмелил да ѕирне вантре, во визбата и го
видел распрснатиот череп на младиот човек, згрченото детско тело;
видел како еден млад живот гасне, како момчето си заминува
предвреме и засекогаш!...
Така се беа самоубиле овие тројца најдостојни мажи, без да
испукат ниту еден куршум против противникот, без да упатат ниту
еден куршум против оние што ги беа принудиле да го „голтнат” отворот
на своето оружје и да си ги распрснат черепите. Така приближно се
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беа простиле од животот овие наши другари, кои претпочитале да
умрат од слатка смрт, наместо да страдаат бескрајно и, најнакрај, пак
да загинат, но на бесилката.
Бог да ги прости и вечна им слава!
14 сега, пред да се вратам на смрдливите ќелии на таа стара
турска зандана, каде што бевме напикани, каде што секој по своему
чекаше да види каква ќе биде неговата натамошна судбина, пред да
се вратам на тој турски затвор, ќе се обидам да кажам неколку
зборови да дадам нешто како одговор, доколку тоа е можно, на некои
многу деликатни прашања, кои ми беа поставувани од „пријатели” и од
противници, од постари и од помлади луѓе. Прашуван сум и тоа не
еднаш или двапати, а многупати и од најразновидни човечки
егземплари, вклучително и од поставени на високи функции денешни
и поодамнешни господа; прашуван сум и, ми се чини, дека ниту еднаш
не сум дал таков одговор, каков што на тие што прашувале им се
посакувало.
Ми беше поставувано следното прашање, и тоа не еднаш и
само од еден човек: зошто за време на блокадата никој не пукал
против милицијата, никој „бандит” не се послужил со неговото оружје
(ако се исклучи кусата престрелка, до која дошло утрото при
започнувањето на блокадата, меѓу таа група со Герасим од една
страна и милицијата од друга страна, која се обидувала да го пресече
патот за извлекување нагоре): зошто тогаш не е убиен ниту еден од
извршителите на Антон Југов? Мнозина ме прашуваа, мнозина ми
поставуваа такви прашања или слични на нив, тоа треба да го
подвлечам, ама на малкумина сум се осмелувал да им кажам нешто
поосмислено, позадоволувачко; зашто, морам да си признам, дека
воопшто не е лесно да се даде одговор на толку деликатни и
непријатни прашања, воопшто не е лесно да се задоволи чудното
љубопитство и желба на таквите луѓе. Тоа навистина не е лесно.
- Ајде кажи ми ти: зошто за време на блокадата никој не
пукаше,по милицијата, зошто не убивте ниту еден наш човек тогаш, а
наместо тоа решивте да го фрлите своето оружје и да се предадете? ме запраша еден високопоставен господин од Државната безбедност
во градот Горна Џумаја, кој, како што самиот си призна, не ме повикал
за „доуточнувања”, туку напросто сакал да види одблизу како изгледа
„еегашниот комита без оружје”.
И што можеше да му кажам, што друго можев да направам,
освен да молчам и да ги виткам рамењата, за да изгледам колку што е
можно поситен, покутричок. Така требаше да направам, затоа што од
лично искуство веќе знаев, дека болшевичките величини се страшно
„алергични” спрема поправените туѓи гради и гордо кренатата глава на
противникот - херојството секогаш беше с а м о нивни монопол, нивно
неотуѓиво право!
и.
- Па, штом ти не можеш да ми кажеш, штом не си во состојба
да ми одговориш, тогаш јас ќе ти објаснам: затоа што сите до еден сте
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биле с т р а ш л и . в ц и , затоа што сите сте се треселе за вашиот
беден животец! Но, доколку некој од вас беше пукал и убиеше макар
само еден од нашите луѓе, ако дадевме само една човечка жртва,
тогаш ниту еден од вас немаше да биде жив, уште тогаш ќе ве
„сомелевме” и долго време ќе си ги храневме кучињата со вас!
Морам да си признам, дека таа тогашна провокација ми се виде
многу зајадлива и требаше, напросто ми се наметнуваше некако да
реагирам, независно од тоа дали семоќниот господин ќе беше
задоволен или не. Требаше нешто да кажам, и покрај мојата жална
состојба и изглед и,без оглед на тоа дали тој ќе го прифати како
вистина, или, пак ќе ми се потсмее директно в лице со целото негово
крајно безобразие и наметливост на властодржец. И без многу да се
колебам, без веќе да водам сметка за последиците, му реков дека во
врека со нас, напиканите во смрдливите ќелии на турскиот затвор,
чекајќи ја милоста на господарите, тој навистина може да има право,
може да претпоставува и да зборува како што сака, но што се
однесува до оние што се беа самоубиле, а пред тоа имале можност и
тоа неограничена да пукаат и да убиваат до нивниот последен здив,
до претпоследниот кушум - за нив тој немаше никаква основа да
мисли така, затоа што нивниот случа] беше поспецифичен и,
следствено, тие не с м е е ш е да бидат споредувани со другите
затвореници.
- И тие ли, според вас, се треселе за нивниот беден животец и
за кутрата душичка, а? И тие ли како нас, што се предадовме,
очекувале милост од вас, па од таа причина не пукале и не убивале
каде што можеле, штом претходно веќе биле решени да стават самите
крај на сопствениот живот? - реков и без да ја дочекам неговата
реакција, продолжив да „клукам". - Во нас, за разлика од вас и вашиот
морал, во нас има нешто што тешко може да се смести во вашите
сфаќања, во вашите претстави за злото и за доброто. Ова нешто вие
не можете да го сфатите, тоа вие не можете да го прифатите како
нормално и човечко... За нас, за разлика од вас, да кренеш оружје и да
пукаш во човек, првин треба да фатиш позиција, за да го убиеш. А да
убиваш луѓе, независно од нивното место и положба, за нас тоа
нималку не беше така лесно и дури не и толку едноставно...
- Но, ти нели, сепак, си сакал да пукаш, си се подготвувал пред
да те изненадат нашите момчиња, да убиваш, а? * ме прекина тој
безцеремонијално.
- Да, тоа е донекаде така - побрзав да возвратам, чиниш како
некој да ме удираше со камшик одзади, па требаше да брзам, да
брзам. - Тука спор не може да постои, но сепак јас не сум сигурен, дека
во последниот миг, пред да го притиснам чкрапецот, немало некакво
колебање, нешто...
- Што здодевни типови сте, човек не може да ве сфати - ме
прекинува одново тој, по не се знае кој пат и со нескриена здодевност.
- Да не сте од некоја религиозна секта, па... Но, сеедно, какви и да сте,
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на каков бог и да му се клањате, едно треба да знаете: кај нас нема
лабаво, и нема да ви простиме, независно од се, така да знаете!
Ми се чини, дека и тоа што штотуку го реков како дообјаснение
на се што е споменато за овие прашања досега, ми се чини дека тоа ќе
ги задоволи донекаде сите оние, коишто пројавуваат чудно гьубопитство, болна желба по секоја цена да дознаат зошто „бандитите" на
Герасим Тодоров во 1948 година не убиле ниту еден од тогашните
извршители на Антон Југов.

236

Македонија мојата потпора

ПРВИОТ ДЕЛ НА СУДСКАТА ФАРСА
По врачувањето на обвинителните акти на секој одделно,
надушувајќи дека наскоро ќе има мрша, адвокатите - мршојади
веднаш долетаа; и тоа цели јата, групно, за да кркаат и да локаат
човечка плот и крв... Ние бевме соборени физички и психични,
згазени, ние се давевме и секој од нас беше подготвен да се фати
дури и за опашката на најотровната змија, доволно беше тоа да му
даде голтка воздух. А проклетите мршојади само тоа и го чекаа, на
тоа само и се надевале.
По наредба на господата од Државната безбедност,
таканаречените
адвокати
„заштитници”
започнаа
фронтална
психолошка канонада, започнаа да не дообратуваат, да го довршат
конечно и тоа, кое што од една или друга причина истражните органи
не беа успеале да го довршат. Нашата психолошка дообработка се
префрли на оние платени соработници на власта, тие ја презедоа
штафетата така цврсто и силно, што стана речиси невозможно да се
разликуваат адвокатите од агентите, веќе не можевме да сфатиме
кои се нашите физички мачители, а кои психолошките, чијашто цел
беше иста: нашата генерална подготвка за пред куклените судии, за
претстојната судска фарса.
- Сте извршиле страшни престапи против нашиот народ, имате
големи гревови спрема народната власт - така започнуваа воведните
говори на овие криминалци - никој не ќе може да ви помогне, никој не
ќе може да ве спаси... Со ништо друго не може да ви се помогне, освен
со барање милост од народните судии! Милост, милост, милост! Вие
самите не знаете во каква очајна положба сте се нашле, вие самите не
сте во состојба да видите колку длабоко сте потонале во калта и
колку тешко ќе ве извлекуваме од таму...
- Да, навистина положбата ви е многу тешка, безнадежна и
очајна - се јавува друг мршојад, за да му пружи можност на неговиот
колега да здивне. - Но, сепак, имате мала шанса, мала надеж за
подобар и поповолен исход, доколку покажете неопходно разбирање.
- Шансите се само во вашите раце - единствено од вс ќе зависи
колкав ќе биде бројот на смртните пресуди ( се повторуваат зборовите
на прочуениот „Гроф”), од вас, исто така, ќе зависи како ќе се одвива
и судскиот процес, расположението на судиите и на обвинителот! - се
јавува третиот ненаситен мршојад, загледувајќи ги како гладен волк
неговите незаштитени жртви и стравувајќи некако да не испушти
некоја од нив, којашто може да ја грабне некој друг ѕвер како него.
- Штом положбата нй.е толку безнадежна, како што тврдите
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вие, штом претходно сме жртвувани и натамошната наша судбина се
знае уште сега, тогаш вашето правно вмешување ќе биде сосема
излишно и никому нема да му треба...
- Така може да зборува само човек, кој целосно ја изгубил
довербата во народот и народната власт! - ќе побрза некој од
мршојадите да го прекине бедникот што се јавил, кој се осмелил
отворено да го изнесе неговото мислење. А таквите искази се многу
опасни, тие можат да им ги расипат сметките на тие двоножни
ѕверови, на тие правници - уценувачи, кои сметаа да го направат
нивниот најголем финансиски удар врз нашата несреќа.
- Нема безнадежна состојба, во тоа бидете целосно уверени,
доволно е само да знаете како да ја прифатите подадената рака за
вашето спасение! - истовремено гракаат како гарвани неколку
„правници" неколку пладневни разбојници.
- Сепак, ние сме жртвувани како ѓурѓовденски јагниња, нели
господине Бочваров? - дофрлувам шеговито и јас, без да сум свесен,
за разлика од другите, за целокупната сериозност и безизлезност на
нашата положба.
- Не, не, не! - извика болно Бочваров, чиниш укасан. - Се ќе
зависи од вас, од вашето однесување пред судот! Доколку вистински
ја сакате вашата изгубена слобода, животот и блиските, доколку
верувате во великодушноста на народот и на народната власт, ви
гарантирам стопроцентен позитивен исход! - вика со сета сила тој, без
да се сообрази со било што друго околу себе.
Некои од нас прашуваат полушеговито, полусериозно за колку
милиони ќе може да се откупи изгубената слобода, за колку милиони
еден. затвореник може безусловно да ги напушти затворските
просторни, на што веднаш се одговара, дека во моментов ни збор не
можело да стане за целосно ослободување од затворот, „борбата” на
„бранителите” била само да се сласат нашите глави, само за помал
број на смртни пресуди, а не за нешто повеќе.
Е, по извесно време стана збор и за парите, за процентите и
т.н., но тоа според мршојадите било на позаден план, не било од
првостепено значење. Сепак, тоа задолжително требало да се има
предвид, во секој случај тоа требало да влезе во сметките. И штом
стана збор и за парите, штом и тие влегоа (меѓу другото) во сметката,
тоа значеше, дека за однапред не само што ќе треба да знаеме како
да се однесуваме пред куклениот суд, како да им влееме добра волја,
туку и нешто подруго, нешто многу значајно за самите мршојади:
цената во броени пари за „правната помош“ на сите поодделно од нас.
Тоа значеше, дека секој обвинет треба да им повлијае на своите
блиски, дека треба да се продава мило и драго 5 се што може да се
продава и купува, за да нй се гарантира „стопроцентен” исход
(неодреден каков), за да се финансира „борбата” за спасување на
нашите’ глави! Лрашањето веќе беше и за стотиците илјадарки,
коишто претходно секој затвореник требаше да ги изброи на рака за
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Господ да му ја прости душата, откако ќе виене на бесилката!
- Во таква сложена состојба како нашата, кога станува збор за
човечки глави, за човечки живот, никој од вас не треба да води сметка
колку и што ќе се дава, што и каде ќе се продава - целта е: да се
одврзе јажето, да се спаси главата! - ломоти на далеку познатиот
некогашен безочен арамија Петров.
И, о, боже, доколку тогаш некој како мене кажеше дека е
беден, дека моите блиски никогаш не можат да соберат толку многу
пари, па дури и тие самите да се заложат кај некој лихвар, за да ја
откупат мојата „грешна” душичка. Тогаш мршојадите во еден глас
почнуваа да викаат:
„Многу ни е жал, во тој случај бесилката не ви гине, ќе висите на неа,
без некој со нешто да може да ви помогне!”
И навистина нашите најблиски и покрај големата сиромаштија
продаваа и заложуваа се што имаа за да ја присоберат бараната сума
на овие уценувачи и пладневни грабачи, на агентите на Државната
безбедност, на кои таквите како нас им плаќаа, за да не закопаат
живи; се било давано и продавано, заложувано и подарувано за
спасување на нашите „грешни” души. А во меѓувреме, некои од нашите
„бранители” веќе беа успеале да ги посетат домовите на некои од
затворениците, се беа среќавале со нивни блиски и роднини, за да ги
убедуваат и заплашуваат, да ги уценуваат за повеќе пари.
Овие кожодерачи веќе беа оделе и во домовите на мнозина од
нас, за да видат и оценат каде што може да се извлече, што е можно
повеќе да се грабне во тие матни времиња. И како вешти уценувачи,
невознемирувани од никого, како: пладневни грабачи и разбојници,
нашите „адвокати” - нашите идни платени обвинители пред куклениот
суд, навистина беа успеале предвреме да извлечат стотици илјади,
цели канти со топено масло и мед, а, исто така, и по некоја жолтица,
златни турски лири, чувани и предавани од колено на колено, од
дедовци и прадедовци, чиниш намерно да се најдат во длабоките
цепови на овие ненаситни мршојади...
Тогаш тие не се запирале пред ништо (а и зошто да се
запираат, кога немаше од кого да се плашат), ниту од законите, ниту,
пак, од грижата на сопствената совест. Зошто да не грабаат и тоа
тогаш кога се гори, зошто да не „креваат” се што има некаква
вредност и може да се продава? Кој тогаш можел со нешто да ги
спречи и кој бил помоќен од нив?
Да, токму такви беа тогаш нашите „правни бранители”, кои
подоцна не само што ќе требаше да „питачат" од судот милост за нас,
но, исто така, и да не обвинуваат повеќе дури и од обвинителот,
повеќе дури и од исклучително настојчивиот државен обинител. Такви
беа тие „правници” тогаш, кои со целата нивна бесрамност и нахалност
се беа вклучиле во сеопштите усилби на господата од Државната
безбедност, за да не подготват како што треба пред да не исправат
пред судските марионети.

239

Крум Монев
Мора да се признае, дека тие грабливи птици, тие тогашни
мршојади, кои се наречуваа адвокати, не си ги штедеа силите, пред
ништо не се запираа, за да помогнат колку што се може повеќе, но не
на нас, се разбира, туку на „Грофовците”, и покрај тоа што ние
ллаќавме. Како вистински мародери и пладневни ограбувачи, тие не
застанаа пред ништо, не се ограничуваа ни најмалку на дело да ги
покажат, дури и по цената на се што е свето и достојно, нивните
верноподанички чувства спрема болшевичката власт и новите
властодршци, кон сето она што се наметнуваше и зацврстуваше со
оган и меч во текот на тие страшни години.
И како што имав можност веќе и пред тоа да забележам, така
и сега пак ќе кажам, дека со мали исклучоци, сите сме „членови на
ВМРО (на Ванчо Михајлов) и мнозинството сме подведени под член I и
II од ЗЗНВ - смрт, или пак, во најдобар случај, доживотна робија! ВМРО
- нека народот ги види вистинските лица на новите борци за слободата
на Македонија, нека луѓето од Пиринскиот крај дознаат кои и какви
биле нелегалните на чело со Герасим Тодоров! - еве накратко што
била целта на тоа појаснување: „бивши членови на ВМРО
михајловистички главосечачи”...
Но, и покрај целата очигледност на нашата безнадежна
положба, и покрај целата очигледност на тоа што не очекуваше во
најскоро време, треба да се признае, дека проклетата надеж целосно
не не напушташе, таа никогаш целосно не исчезнуваше. Надежта не
само што постоеше меѓу нас, туку некако одвреме-навреме со нешто и
се подгреваше, а оттаму пак, како тревичката меѓу плочките на
тротоарите правеше пробиви и охрабри некои понаивни, независно од
образованието и животниот пат, од нивното животно искуство.
Таа наша надеж тогаш беше нешто како вода затворена во
некој сад, која наоѓала некој отвор, некоја пукнатинка, за да се
покаже, да потече. И таа наша положба на целосен очај, поткрепена
со мала надеж, треба да не изгледа туѓо - таа наша состојба во
значителна мерка им ја олесни работата на нашите тогашни
„моделари”. И благодарение на сето тоа, тие постигнаа навистина
многу, повеќе дури и од очекуваното, повеќе отколку што пред тоа се
беа надевале...
Во тие моменти на нејаснотии и неодреденост, на нишање меѓу
надежта и очајот, доволно беше да се појави некој „Грофовец” и да ја
потфрли мамката: не е важно, нема никакво значење според кој член
и алинеја од Законот си подведен, за што си обвинет и каква казна
следува да ти биде одредена, битно е, поважно е тоа каков впечаток
ќе оставиш на судот кога ќе застанеш пред него; од исклучителна
важност е тоа како ќе успееш лодобро да се претставиш, дали ќе
знаеш како да се молиш за милост и т.н. и т.н.
Тоа било побитно, а не другото, не членовите и алинеите под
кои обвинителот те подвел. И сево ова можеше да се преведе вака:
поплукај се колку што можеш повеќе, оцрни се повеќе отколку што
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самиот ѓавол може да те оцрни, паѓај не на колена како што тоа го
правеле робовите пред своите господари, туку на стомак и така влечи
се, за сите да сфатат дека ти не си човек, не си разумно животно, туку
нешто што досега на земјата не е откриено дека постои, нешто кое
ниту е испитувано, ниту пак е именувано како што е редот!
„Судот според своето убедување може да ги менува членовите
и алинеите, може да те подведе и под член први, втори, трети, но
може и до дванаесетти според ЗЗНВ! - Може и спротивно: од член
дванаесетти да те врати на член први и да те испрати на бесилката! ни рече еднаш мршојадот Петров за општо „успокојување" на сите нас,
кое практично речиси никого не успокои. Е, како секогаш, така и
тогаш, одделни затвореници со целата нивна наивност успеаја да се
фатат на таа јадица, на изречените зборови од то] пладневен грабач,
за што подоцна требаше искрено да се кајат и да се проколнуваат од
дното на душата.
Тоа се случи со некои од нашите сообраќа и тоа беше сосема
нормално, без такво слизнување никогаш не минувало. Што се
однесува, пак, до мене, до тоа како сум реагирал на сите тие
потфрлувања на стрвулци, можам да кажам дека не бев „навиен” на
таква бранова должина, не бев склон да се фаќам на такви лаги.
Јас веќе имав „имунитет” спрема таквите слизнувања и, општо
земено, бев внимателен каде стапнувам и на што можеше веќе да се
потпрам. За себе си веќе бев целосно на јасно - знаев што сум
извршил и што ме очекува. И морам веднаш да си признам, дека за
таа моја „внимателност" значително ми помогна иследникот
Миладинов, кој, не знам зошто така постапи, но директно (и тоа на
неколку пати со ред) ми изјави, дека јас не треба на ништо друго да се
надевам, на ништо друго да сметам, освен на мојата неполнолетност,
по силата на која и согласно на се уште важечките стари закони, мене
ќе ми биде одредена с а м о една третина од предвидената казна и
ништо повеќе или помалку!
Благодарение на тој неспорен факт, врз основа на што се
должеше и мојата убеденост, благодарение на тоа јас се зачував од со
ништо неоправданите илузии и горчливи лаги, за Што, и покрај се,
треба да му бидам благодарен на Миладинов. Пред се, нему треба да
му бидам благодарен за оваа услуга, која не знам од какви побуди,
барем еднаш го наруши нивното строго правило: секогаш да лажат,
секогаш да мамат! Инаку и моите „слизнувања” само Господ може да
каже до каде ли ќе стасаа и во какви ли се гнасотилаци ќе ме
однесеа. Затоа никој на ништо нека не се чуди, секој нека знае, дека
тоа е така: никој со ништо не беше осигуран, секој по своему можеше
да направи фатални застранувања, кои ќе му тежат на совеста до
крајот на животот.
И пред да не постават пред куклениот суд, пред да не
испратат во градот Свети Врач за судското шоу, по долгата и
најгрижлива обработка што ја извршија врз нас агентите на Државната
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безбедност и нашите „бранители правници”, пред да се изврши оној
судски ритуал, недалеку од турската зандана во којашто бевме
напикани, во малото приземно одајче над сите нас беше извршено
уште едно од редицата изживувања, уште едно „озаконување" на
извлечените на насилнилчки начин самолризнанија за време на
истрагата.
Едно утро сите обвинети еден по еден минувавме пред
„комисија”, составена од „видни” граѓани на градот Горна Џумаја, пред
која секој од нас требаше да изјави, дека самопризнанијата ги давал
„доброволно", без физички или морални насилства од страна на
истражните органи и за чијашто вистинитост секој затвореник се
потпишува на лист хартија - нешто како декларација под заклетва. И
со своите потписи ние требаше да лажеме, да потврдуваме дека не
сме подложувани на било какви насилства, дека никој од нас не е
принудуван да признава неизвршени гревови и слично. А кога еден
„другар”, кој седеше до масата ми го прочита ливчето - декларација
под заклетва, и ме покани да ја потпишам, јас му реков дека раката ми
е скршена и не можам да го држам пенкалото, следствено, не можам
да го ставам мојот потпис, не сум во состојба да го извршам тоа
задолжение.
- Како така, кој те претепал? - ми се нафрла тој, преправајќи се
дека е изненаден.
- Ами вчера се слизнав на замрзнатото дворче на затворот и
таму ја скршив...
- А, бе изгледа дека ти не си со сите, а? За каков мраз бладаш
на почетокот на месец јуни? Изгледа дека не ти се сите на број, нешто
со тебе не е в ред, нели?
- Ајде, ајде доста! Ако сега нема мраз, се туку некогаш имало! се јавува набргу еден друг, за да ја оконча непријатната ситуација во
која се најдовме.
Доколку сб уште можам да се присетам, тоа повикување и
потпишувањето на таа никому непотребна декларација стана причина
за големи непријатности на некои од затворениците, кои со еета нивна
наивност беа помислиле, дека пред таа „неутрална” комисија ќе може
да се каже вистината и да се негираат лажните признанија, изнудени
со насилство и принуда. Некои од нас наивно си беа помислиле, дека
пред тие „златни луѓе” може да се каже се и да се разобличат нашите
мачители и сето тоа што тие незаконски нй го беа направиле нам.
Не насетувајќи ништо подмолно во тој последен трик на
властодршците, овие наши наивници си беа вообразиле дека одат
пред судија - иследник, како што тоа било во претходните режими, и
пред него не само што ќе негираат се што „признале” досега, туку исто
така и ќе кажат дека биле тепани и малтретирани, репресирани за
време на истрагата и т.н. и т.н. Оф, Господе, колку скапо, со каква
висока цена тие платија уште истата ноќ за својата наивност, кога
одново беа викани на испитувања и принудувани да ги потврдат од
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порано дадените искази!
Така, оваа комисија послужи нешто како сито и последна
проверка на господата од Државната безбедност за претходно
отсејување, за претходна проверка и последно испитување на
ефикасноста од нивната непрекината и грижлива обработка на своите
жртви, кои наскоро требаше да бидат изведени пред нивните судии марионети, за озаконување на нашите претходно веќе одредени
пресуди.
Ако не грешам, ако сеќавањето веќе не ме лаже, ми се чини
дека беше некаде во првите денови на месец јуни 1948 година. Од
турскиот затвор уште наутро излеговме еден по еден преку
надворешната железна решетка, преку портата и веднаш не напикаа
во големи камиони покривни со зелени церади. Густ кордон од
вооружени униформирани цандари и цивилни агенти го беше опколил
малото реонче пред самата зандана.
Најпосле, нашата подготовка и грижлива обработка е
привршена и не поведоа на суд, на демонстративна судска фарса, и
покрај тоа што сите ние претходно сме осудени, претходно нй се
одредени пресудите. Тоа секој од нас веќе многу добро го знае. дека е
така, а се друго, судската фарса, целата судска врева, се е режирано
само како демонстрација и за заплашување, за всадување на ужас кај
оние кои од една или друга причина сб уште се колебаат да ги
прифатат реалностите на денот. Се беше наменето само за оние што
беа надвор, на слобода, а не за нас веќе осудените без суд, макар и
куклен...
И за да докажам, дека не сум празнословен во моите тврдења,
дека не кажувам празни прикаски само заради разнообразност, како
што некој би можел да си помисли, одново ќе се послужам со
необичната отвореност на мојот иследник Миладинов, ко| не знам
зошто, но по втор пат, барем пред мене, го наруши нивното строго
правило, коешто им забрануваше да покажуваат каква и да е
отвореност со затворениците пред да бидат осудени со конечни
пресуди. Неколку дена пред да не потераат за градот Свети Врач на
суд, Миладинов прави проверка на оние затвореници што тој ги
испитувал и ги подготвувал за судот, за да добие конечна претстава
за нивното расположение, па и ако може, за нивните намери какво
однесување ќе имаат кога ќе застанат пред марионетките - судии. Ме
повика и мене, поточно и мене ме удостои со иста чест, за да не се
почуствувам „запоставен”.
Па, откако ме пораспраша за ова-она, откако ме праша за тоа
што мислам за сегашноста и за блиската иднина, за тоа кој адвокат ќе
ме брани и колку илјадарки сум му дал, најнакрај, ни во клин, ни во
ракав, директно, без стеснување или срам, туку така, директно ми
рече дека независно од се: без оглед на тоа како ќе се однесуваме
пред судот, дали ќе настапуваме храбро или, рак, ќе коленичиме,
дали ќе плачеме, молејќи ги судиите за милост или ќе ронйме солзи
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од човечка немоќ, пресудите на сите нй се одредени и конечни!...
- Секој од вас е веќе осуден и со конечна пресуда! - ми рече
тој. - Што се однесува, пак, до тебе, како што веќе неколку пати
досега сум ти кажувал, наместо насапунетото јаже на бесилката да се
затегне полесно и побрзо околу твоето многу истенчено вратче,
наместо тоа, јас ти подготвив герданче со петнаесет топчиња годинки! Морам да ти признам, дека ти излезе касметлија - имав
голема желба јас да те обесам, јас да ти го ставам јажето на тенкиот
врат, но нејсе!
- Немаше како, и покрај мојата голема желба, сепак, нй се
наложува да се сообразиме, барем донекаде, со барањата на
законите, со пишуваните наредби, инаку, ќе дојде анархија... Ти си
среќник, бидејќи според законите се уште не си полнолетен, аџамија!
Жал ми е многу, искрено ми е криво, што ќе се лишам од реткото
задоволство да те видам како висиш на бесилката, да гледам како
твоето истоштено тело се грчи и струполува...
Да, да, Крумчо, имав желба да те видам обесен, зашто за нас
си веќе безнадежен случај, ти веќе не подлежиш на облагородување и
поради тоа требаше да те елиминираме уште порано, со време, но... Ти
си отруен до коскениот мозок од идеите на реакцијата и на
чорбаџиите, на кои верно и одано си им служел... Но, барем следниот
пат, при нашата наредна средба, доколку има таква, јас ќе бидам
покасметлија, белким тогаш ми тргне! - заврши тој со воздишка.
И веднаш треба да одбележам, дека тогаш Миладинов не ме
излажа, ми ја кажа вистината не само за должината на пресудата на
мојата однапред одредена казна, туку и не згреши за мојата
натамошна судбина, чиниш како да беше пророк, а не ладнокрвен
болшевички убиец и целат. Правдољубивоста бара да се признае,
дека со тие невообичаени искажувања, тој тогаш можеше да направи
не така мала услуга на многумина од полесноверните меѓу нас, тој
можеше да спаси од многу непријатности не еден и двајца
затвореници, ако можеше навистина да му се поверува, дека е
отворен, дека нема задни намери и слично.
Тогаш Миладиновв можеше да разбие многу од илузиите на
некои од обвинетите, тој можеше да им ги отвори очите на многумина,
но кој можеше да му поверува, кој ли ќе се согласеше така брзо и
лесно да се откаже од надежта што си ја одгледуваше за скорешно
напуштање на смрдливите ќелии, како што му било ветено ,од оние
измамници; кој можеше така лесно да прифати, дека пресудата веќе
му е донесена и тоа конечно...
За големо жалење, треба да се каже, дека на такви "дребулии”
малкумина можеа да поверуваат, малкумина можеа да ги примат како
непобитна вистина, зашто тие беа пожестоки дури и од нашите целати!
По онаа наша грижлива обработка, по таа зашеметувачка обземеност
за скорешно излегување на слобода; по тој до коскената срж навлезен
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ужас и насилство, кои веќе беа станале наши неразделни сопатници,
сраснати со самите нас - од тоа веќе никој не можеше да се оддели,
без нив не можеше да се направи ниту чекор понатаму...
Колку што можам да си припомнам, веднаш штом се вратив од
"аудиенцијата” кај Миладинов, им кажав на моите соќелијници каде ме
воделе, зошто ме викале и што ми е кажано. Веднаш со неколкумина
ја споделив таа "новост”, но колку што знам, ми се обрна многу малку
внимание, или пак, некој ме посоветува да си молчам зашто тоа може
да е следна провокација, некаква стапица со посебна цел, за да може
некој слепечки да се фати и...
И така, нафрлани сме во неколку камиони како вреќи со
компири и со вооружена милиција кај нас, придружувани од два ципа
едниот однапред, а другиот одзади на колоната и со митралези
одозгора, тргнавме одново за градот Свети Врач како натоварен
добиток за кланица. И покрај тоа што камионите одозгора беа
покривни со церади и ништо не можеше да се гледа, секој од нас беше
ставен да лежи на стомак и за ништо на светот да не смее да ја крева
главата. Ако оваа строга наредба некако и од некого се нарушеше
дури и најмалку, сосема несакајќи, ако некој затвореник, спорстрен на
стомак, само малку се помрднеше, бидејќи му се здодеало така да
лежи, тогаш градобиен "облак” од кундаци се истураше не само врз
виновникот, туку й по сите други околу него. Тогаш, и безброј пцости и
други најпримитивни безобразни изливи се упатуваа кон нас од страна
на наоружаните цандари, кои се гнасеа од нас, чиниш како да бевме
извалкани со севозможни гнасотилаци.
Како сме го поминале тоа растојание од Горна Џумаја до
градот Свети Врач, како сме го издржале тоа потскокнување на
камионите и удирањето со кундаците и клоците, тоа секој од нас сам
за себе си го знае и тој може да каже. И, најнакрај, еве не одново во
веќе познатите смрдливи и темни подруми, каде што не напикаа така
густо, што одвај се поднесуваше гнасниот воздух и големата
горештина. Од секој течеше обилна лот, секој зјаеше како риба
исфрлена на песокот, секој по свое го проколнуваше долгиот пат, кој
што требаше да го изоди, за да се стаса до некаков си крај на животот
и на страдањата.
И спротивно на тврдењата на Достоевски, дека мислата за
смртта е одвратна, а самата смрт - уште поодвратна, за никој од нас
тогаш во смрдливите и задушливи подруми (па и подоцна во
затворите), за многумина уште тогаш таа веќе беше станала
најпосакуваната, најочекуваната посетителка и вистинска спасителка!
Колку ли пати сам сум си велел: "Зошто ли не умрам ете така, сосема
неочекувано, ненадејно и така да дојде крајот на ужасот и на нашите
бескрајни страдања; колку ли пати сум го проколнувал csoeto жално
постоење, поради кое требаше толку да се страда и да се поднесуваат
безбројни ограничувања...”
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И пред да биде извршено нашето "свенено” покажување пред
луѓето и пред куклениот суд, пред започнувањето на судската фарса,
господата од Државната безбедноет, на чело со прочуениот "Гроф” и
со непосредна помош на агентите * провокатори, платените од нас
подоцнежни "бранители” сите заедно ги прават последните проверки
и испитувања, за да се уверат целосно во трајноста на нивната
физичка и психолошка обработка над нас, тие проверуваат многу
внимателно, за да бидат сигурни некој од затворениците во последен
момент "предвремено да не се пробудил”, некој од нас набрзина да не
се ослободил од наркозата и од стравот и со тоа да пуштил "мува меѓу
другите обвинети.
Господата сакаа да бидат сигурни, дека нема да се најдат пред
неочекувани тешкотии во поглед на нашето однесување пред нивните
марионетки - судии, дека нема да има отстапување во послушноста на
жртвуваните пред судската фарса. Најпосле, тие сакаа да бидат
целосно сигурни, дека пред нивниот куклен суд ќе се најдат како пред
кланица покорни овчички, жални човечки суштества што коленичат и
молат за милост, ништожници, а не луѓе со чест и човечко
достойнство, не луѓе, кои се движат со нивните две нозе!
А еве ја и зградата одредена за судска сала, еве го градското
читалиште, каде што требаше да нй се суди, каде што ќе му се
ставеше крај на првиот дел од нашата драма, спроведувана во период
од неколку месеци според строго утврдено сценарио. Ќе направам,
колку што е можно, површна скица на тој релативно мал културен дом,
претворен во судска сала, а самата бина - место за судиите марионетки, и за обвинителна клупа. Сега ми е многу тешко да си ја
замислам таа некогашна приземна градба, користена пред тоа за
градска кино сала, за читалиште и за театарски претстави на
тогашниот град Свети Врач, во која во период од четиринаесетпетнаесет дена не судеа.
Тешко може сега да си ја претставам таа кино-сала, каде што
тогаш се сретнаа лицемерието и измамата, лагата и злобата, подлоста
и жестокоста од една страна и од другата - наивноста, искреноста и
вистината. Таму, каде што најпосле се сретнаа очи в очи, лице в лице
неограничуваната од законите и втемелената врз насилство
пролетерска власт, немилосрдноста и човекоомразената болшевичка
судска практика од едната страна, и од другата - добродушноста и
неискуството, христијанската помиреност и сеопростување. Таму се
сретнаа две нерамноправни страни: едната во многу поволна положба,
со неограничени можности и власт, а другата, пак - окована во
белегзии и целосно обесправена, лишена од се!
Сметам дека е сосема излишно да се запирам на некои
надворешни особености на таа тогашна обична и еднокатна зградичка,
затоа што таа такви или немала, или пак, во една таква положба јас
не сум бил во состојба да ги забележам, Ќе кажам само неколку
зборови за внатрешноста, за тоа што тогаш беше покарактеристично
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за 'секое провинциско читалиште, за секој провинциски културен дом.
И како и во секоја кино-сала, и таму тогаш имаше нешто како
"тавански ложи”, тавански места, од каде, сосема нормално, подобро
се гледаат и набльудуваат театарските претстави, вклучително и
нашата.
Некаде, во длабочината, наспроти главниот влез, беше и
самата бина, која за повеќе од две недели беше претворена во наша
обвинителна клупа, наша "исповедалница”. Во задниот дел на бината
беа наредени неколку маси, покривни со црвена материја, а зад нив,
пак - столовите на судиите - кукли. Зад самите столови, малку
понавнатре на црвено-виолетова завеса, која беше нешто како крвав
фон, врз неа беа закачени портретите на тројцата тогашни овоземни
богови и најголеми тирани: Сталин, Тито и Димитров.
Така приближно сум го запаметил целиот декор на таа сцена
каде што претстоеше доигрувањето на долго подготвуваниот прв дел
од нашата драма со вистинска содржина, а не со измислена, како што
е обично. И колку што можам да си припомнам, покрај главниот влезизлез, имаше уште два други, но помали од главниот и спротивни еден
на друг. Едниот од тие помали влезови - излези беше од горната
страна, блиску до сцената, пред самата патека, која водеше до
обвинителната клупа.
Дојде и прзиот ден на нашето судско шоу, започна почетокот
на нашето судење: во војничка колона од по петмина затвореници, се
наредуваме пред зградата на МВР и, опкружени, стегнати во густ
кордон од вооружени униформирани цандари и цивилни агенти,
колоната, која личеше на погребална процесија, на чело со тројца
свештеници тргна бавно, бавно по главната улица кон читалиштето,
кон привремената судска сала... Тргна колоната од кутри човечки
суштества, претходнно смачкани и физички и психички. Тргнуваме по
дадената команда, чиниш како да сме кукли - играчки, хипнотизирани
марионетки, кои се нашле во рацете на зли духови, а не во рацете на
разумни човечки суштества.
Врвиме бавно, бавно, а околу нас кордонот, кој силно не
притиска, со насочени кон нас автомати, џандарите тропаат со
нивните потковани чизми и татнежот удира жестоко како чекан за
кршење камења во нашата разматена и целосно растроена човечка
свест... Колку посакувам да побегнам, да се втурнам во некој од
џандарите, за да ме застрела, па на таков начин да се скрати мојот
веќе претерано долг овоземен пат! Сакам да побегнам, сакам, ама
како тоа да го извведам, кога веќе претходно знам, дека вобружените
цандари нема да пукаат, нема да ме убијат овде, пред оваа жедна за
случувања бесчувствителна толпа, туку ќе ме стасаат, ќе ме фатат
како загари и одново ќе ме приковат кон колоната што полека се
движи. Како да побегнам, кога знам дека нема да се пука по бегалец,
зашто во тој момент на "Грофовци” тоа не им е неопходно, зашто токму
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тогаш тие нема да стасаат до таков апсурд - нели претстои судската
претстава, судскиот спектакл!
И,
најпосле,
почна долгоочекуваната судска фарса,
започнуваат и никому непотребните бескрајни и измачувачки
формалности, никому непотребни подробности, само и само да им се
покаже и докаже на луѓето (процесот се води со отворени врати), на
љубопитните што го исполниле салонот, дека сб се одвива во
согласност со барањата на пишаните закони во државата, дека се
тече во духот на социјалистичкиот "хуманизам”!! Започнува тоа
бескрајното, кое уште повеќе им ги продолжува маките и страдањата
на кутрите обвинети. Не прозиваат по име, прашуваат зошто и кога си
роден, колку години имаш, женет, неженет, осудуван, неосудуван и
какви ли уште не други глупости.
Покрај оние многубројни и здодевни до крајна одвратност
формалности, пред куклениот суд застанува прочуениот Троф”, но не
како обвинет, не и со запрегнати до лактите ракави, како што некои
од нас очекуваа и како што тој самиот ни беше ветил, не да не
"извлекува од калта”, туку спротивно - да не притиска колку што се
може повеќе, за да тонеме се подлабоко, се подлабоко, се подлабоко
до гушата, та дури и целите. Пред судот застанува грбавиот Троф ” и
дава опстојна карактеристика за секој одделно, некаков "општ
прегледб на почетокот и крајот на "аферата Герасим Тодоров” итн.
Дава и подетална карактеристика на многумина од обвинетите,
првенствено на оние од нас, кои според него, според неговите
преценки, можат да се сметаат како "барјактари", како поважни.
Тој го насочува судот, според неговите зборови, на сигурни
траги, се стреми директно да го покажува непосредно сето тоа, што
исклучително може да ја олесни "судската истрага”. Трофот” прави се
што е можно, се што е во границите на неговата индивидуална моќ, за
повеќе да не оцрни и да не направи пострашни и од самиот ѓавол со
големите рогови...
Најнакрај, по веќе фрлената претерано многу црна боја и други
гнасотилаци, по исфрлените во изобилство најразновидни епитети и
други квалификации врз повеќето од обвинетите, одново не
изведуваат надвор и не втеруваат меѓу два ѕида зад читалиштето. И
оттаму веќе започна извикувањето на секој пооделно за нашето
судско испитување, за судското "трагање”.
Прв по ред го извикаа Асен Михајлов од селото Оштава, кој
на почетокот на блокадата беше учествувал во престрелката против
милицијата. Подоцна, за време на блокадата и во текот на ноќните
маршеви од едно место на друго, тој, заедно со уште неколкумина
други, вклучително и брат му Најден, во една темна и мразовита ноќ
некаде во месноста наречена "Злата”, високо во кресненската
планина наишле на заседа и таму бај Асен е ранет во горниот дел од
едната негова нога. И уште во текот на следниот ден тој бил фатен
жив и обработен така внимателно, "даруван" така добро, така што
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неговото омекнување отишло многу подалеку од допустливото во
такви случаи, повеќе отколку што смеело...
Вториот обвинет беше Димитар Павлов од градот Дупница, ама
тој помина како отсутен (не беше фатен) и на неговото место, како
втор обвинет застанав јас. Инаку, јас бев трет по ред на
обвинителниот акт. И бидејќи за првпат застанував на обвинителната
клупа, пред. суд, макар и куклен, без какво и да е искуство во тој
однос, не можам да не си признам, дека покажував извесен страв и
вознемиреност, и покрај тоа што веќе претходно знаев каква ќе биде
мојата натамошна судбина.
Треба веднаш да кажам, дека мојата вознемиреност тогаш не
се должеше на некаков страв од тоа каква ќе биде мојата пресуда, со
каква казна ќе бидам испратен по затворите, доколку не успеам да го
"расположам" судот за попустлив однос кон мене, како што не
советуваше пред тоа грбавиот Троф ”. Тогаш моето притеснување и
извесната доза на страв доаѓаше не од друго, туку само од тоа што за
првпат се наоѓам во една таква бедна положба, дека за првпат, пред
мене стојат некакви си судии, а зад мојот грб, пак, ми стојат толку
многу љубопитни луѓе, кон мене се упатени толку многу човечки очи.
На таа моја возраст и со оној тогашен мој умствен багаж, не бев во
состојба да гледам посериозно на тоа што ме очекуваше, на мојата
натамошна судбина.
За разлика од повозрасните, јас тогаш не можев да ја сфатам
целата жестокост и трагичноста на нашата положба, не можев да си
ги претставам оние безбројни страдања и безброј ограничувања, на
кои подоцна бевме изложувани низ затворите и логорите на
социјалистичка Бугарија. Нека не се бара ништо чудно во тоа што го
велам, ништо необично, зашто на таа возраст и во таква ситуација
секој би расудувал и мислел како јас тогаш. Јас не можев да мислам
како оние од нас, кои по своите домови беа оставиле по неколку
гладни и голи ситни дечиња, кози и овци, говеда и друга стока.
Ќе биде глупаво, со ништо неоправдано, доколку сега почнам
да се претставувам како поинаков, како јунак и што ли уште не. Си
признавам, и покрај се, дека како за време на истрагата, исто така, и
за време на нашето судење и јас се плашев, и јас исто покажував
невообичаена вознемиреност... Со јунаштво, со храброст пред
болшевичките судови нека се фалат други, нека други се удираат по
градите и нека тврдат, дека не се треселе, дека не се вознемирувале
кога биле опсипувани со многубројни вкрстосани прашања од
најразновидна природа и со најразновидни цели. Нека други се фалат,
дека не покажувале вознемиреност пред неизвесноста, пред судот и
многубројната публика! Јас немам храброст да лажам и да си
припишувам квалитети какви што никогаш не сум ги пбседувал,
квалитети, кои секогаш биле далеку од мене. Оваа "привилегија” им ја
отстапувам на другите, на оние што навистина се саможртвувале, кои
секогаш ја зачувувале самоконтролата и на се гледале со презир и
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ладнокрвност. За несреќа, јае не сум од нив, од бестрашните, секогаш
и во секој однос сум си останувал простосмртник, таков каков што ме
создала мајката природа, за зло или, пак, за добро на овој свет.
И така, вториот обвинет станувам јас и, по извикувањето
влегувам преку страничната врата, се искачувам по дрвените скали и
за првппат застанувам на обвинителната клупа, пред белокоси судии
и обвинител; за првпат застанувам пред такви човечки суштества зад
кои на црвената завеса, која лесно се ниша, се закачени, како што
веќе реков, портретите на најголемите во тоа време овоземни светци:
Сталин, Тито и Димитров.
А еве го и самиот состав на куклениот суд, еве ги и оние
двајца веќе престарели манијаци, кои беа натоварени со задачата да
ги озаконат нашите веќе донесени предвремени пресуди: претседател
на Окружниот суд е злобниот Михаил Димитров, долгогодишен
емигрант и соработник на странски разузнувачки служби, обвинител
Разлогов, исто така долгогодишен емигрант и соработник на разни
странски разузнувачки служби, кој се вратил во Бугарија, да продава
"правосудство”. И двајцата се стари, престарели, побелени и сенилни,
и двајцата се од нашиот крај, наши "сонародници", само што тие речиси
и не живееле во Пиринска Македонија и речиси ништо не разбираат.
Ни судат судии и обвинители, кои веќе не знаеја добро да зборуваат
на бугарски јазик, заборавиле се, се вратиле неодамна од странство,
каде што животот им поминал во постојана служба на туѓи
разузнувачки служби. Ни судат обвинител и судија за кои Бугарија
никогаш не била вистинска татковина, вистинска мајка, туку била
нешто како маќеа!
Во преполнетата сала владее гробна тишина, сите погледи се
свртени кон она катче, каде што седат "светите инквизитори”, кои од
здодевност префрлуваат разни папки и други севозможни хартии.
Тишина што притиска, која како да создава нешто мистично, нешто
смрзнувачко на цел ата внатрешна ситуација...
I Бандитот Крум Солунов Монев! - ме сепнува зарипнат
старечки глас.
-Јас! сеавувам
ј
одвај, одвај од силна возбуда и страв, и
покрај тоа што не можев да си објаснам од што поконкретно се
плашам уште од првите мигови. А требаше да не се плашам од ништо,
требаше да бидам спокоен, затоа што веќе знаев за "ѓерданчето”, што
ми беше подготвено од иследникот Миладинов. Тоа веќе ми беше
повеќе од познато, но и локрај тоа, сепак, се плашев и тоа многу, па
дури и нозете ми се тресеа кога се искачував по дрвените скали и
застанав пред тие белоглави манијаци.
Следеа најздодевните и банални прашања, од кои на човек не
на шега може да му се слоши и да падне таму пред сите луѓе.
Имате ли адвокат - прашува Михаил Димитров,
претседателот на куклениот суд, погледнувајќи ме не преку неговите
очила, туку над нив со малите очиња како на ласица, која се готви да
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ја нападне својата следна жртва, но се уште чека, се уште се колеба
како да скокне.
- Да! - одговарам како автомат и срцето почнува да ми чука
толку силно и забрзано, што може во секој момент да излета и да се
распрсне на парчиња!
- Ајде раскажи пред судот и пред народот за твоите дејанија.
- Ама, јас сум дал докази - брзам да одговорам и забележувам
дека Михаил Димитров ги симна ниско очилата, речиси до крајот на
неговиот црвен нос и така, директно го фиксира погледот во мене, што
признавам , бев посклон да ме гледаше кобра, отколку тој одвратен и
злобен изрод.
А кој те поттикна, кој те убеди да отидеш кај Герасим, наместо
во народната касарна - следуваат прашања едно по друго, кои се
забиваат како остри челични клинци во мојата разматена глава и
предизвикуваат посилни болки, отколку клоцањето со поткованите
цандарски чизми за време на "градушката” во смрдпивите затворски
подруми.
-Никој! - одговарам пак и слушам некакво шушкање зад мене.
- А што ќе кажеш за Димитар Ст. Димитров од вашето село. И
тој ли ништо не ти велел, и тој ли не те убедувал?
- Не, ниту то], ниту пак некој друг!
Ми се вели дека сум лажливец и демагог, дека го заблудувам
судот и народот (се тој проклет народ, се тој им беше во устата на тие
"родољупци"). Ме предупредуваат, дека судот знае се, дека за него
непознати тајни нема итн. итн. Обвинителот пак ме заплашува, дека за
лажни искази со цел да й се попречи на судската истрага, има и
дополнителна казна, и тоа многу тешка...
Па, сепак, кажи зошто одбра да избегаш кај Герасим, а не во
родната касарна Зошто на најдемонстративен начин си ја искинал
поканата и јавно пред повеќе луѓе си изјавил дека нема да й служиш
на Народна Република Бугарија - ми се повторува до крајна
одвратност како од обвинителот, исто така и од судиите.
Извесно време се двоумев дали пред тие кукли да ја кажам
вистината или пак да подизлажам, да се послужам и со малку лага,
независно од тоа дали ќе ми се поверува или не. Битно е нешто да се
каже, а не да се молчи. Се двоумев дали заслужува да се кажува сета
вистина пред болшевички судии, дали да ги признам оние причини,
коишто ме "турнаа" кај Герасим, или пак, (што беше и понеопасно) да
потфрлам една Наивна лага (која во основата и не беше целосна лага,
туку имаше и една доза на вистина), независно од тоа како ќе биде
пречекана. Битното во тој момент беше и си остануваше да се каже
што и да било, бидејќи, како што се знае, пред судот не се молчи, туку
се зборува.
И покрај моето неискуство, од некаде бев подразбрал, дека
пред таков куклен суд човек не треба да ја разоткрйва својата душа,
пред такви властодршци човек не треба да ги манифестира неговите
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убедувања, да докажува дека и тој има свети идеали, зад кои искрено
стои и силно сака да ги брани. Веќе знаев, дека тоа во никој случај и
под никакви околности не треба да се прави, зашто уште за време на
истрагата сфатив, дека овие садисти не ги сакаат и не ги почитуваат
туѓите херои, дека тие не им признаваат на други да имаат сопствени
идеали, поинакви од комунистичките. Дури и нешто повеќе - некои од
тие ѓаволски изроди не ги сакаат ни своите комунистички херои, затоа
што им завидуваат, затоа што тие не се на нивното место. И бидејќи
знаев веќе, дека тоа е така, затоа решив да подлажам (си имав и
претходна подготовка, имав неколку варијанти со кои бев решил да се
послужам доколку бидам притиснат посилно) и да не се срамам ако
бидам фатен во лага.
Така, ја одбрав лагата пред светата вистина, која често пати е
непријатна и неприемчива и секогаш ги надразнувала органите за слух
на властодршците. И без многу да се колебам, реков, дека во
"родната” касарна не сум отишол не од други причини , како што може
да се претпоставува, туку само поради тоа, што од некаде сум
подразбрал (не кажав за Жоро, началник на МВР во Свети Врач), дека
сите понеблагонадежни младинци во Бугарија, испратени во трудовите
касарни, потоа под принуда биле упатувани во СССР, а пак, оттаму директно во логорите во Сибир како логораши и назад никогаш
немало да се вратат, никогаш не ќе можеле да си ги видат домовите...
- Поради тоа одбрав да заминам кајГерасим, а не во далечниот
Сибир и таму, во туѓа земја да умрам од тага за родниот крај. Еве ја
вистинската причина поради која што ја искинав поканата со наредба
за во војска, еве зошто сум и овде.
- Во Советскиот Сојуз ли велиш ти - се провикнувва стариот и
злобен Михаил Димитров. - Па тоа е голема среќа бе, тоа е голема
чест за тебе, доколку би те испрателе таму! Да отидеш во земјата на
Советите, во земјата на другарот Сталин, има ли поголема чест од
тоа, поголема среќа од тоа? И ти го одбра бандитот Герасим Тодоров
пред Советскиот Сојуз, така ли?
- Да, токму така!
-Глупак, глупак!... Се исплашил да не биде испратен во таа
земја, во земјата - рај, за која илјадници наши другари умреле, пред да
стасаат до неа! Само вистински идиот може да размислува како тебе,
ама не и нормален...
Јас не знам дали успеав да ги заблудам тогаш тие старци, тие
ввеќе престарени лисици, не знам дали ми поверуваа или не, но ќе
кажам, дека понатаму прашањето зошто сум избегал кај Герасим,
веќе не ми се постави, веќе не ме прашуваа кој ме "убедувал” да ја
направам таа фатална грешка. Барем со тоа натаму веќе не ми
здодеваа, со тоа веќе не ме измачуваа тие престарени садисти, кои
кон крајот на животот станале "народни судии". Тогаш имаше други,
поважни и покрупни риби од мене, кои требаше да се испржат во
нивната сопствена маст, други поинтересни од мене, кои требаше да
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бидат разобличувани како "агенти” на меѓународната реакција и
империјализмот, заколнати непријатели на болшевичкиот прогрес и на
"народната” власт во Бугарија. Грижата на тие престарели марионетки
беше да ги разобличуваат и анатемисссуваат не таквите парталковци
како мене, туку другите, позначајните, кои навистина претставуваа
нешто посебно.
И сега, по толку многу години поминати оттогаш, сега веќе е
тешко, речиси невозможно да се каже барем дел од сето тоа што
тогаш, во период од пет-шестнаесет измачувачки денови се кажа како
од обвинетите, исто така и од страна на судиите и сведоците. Сега, по
толку поминато време тешко му е на човека да се присети и да го
претстави сето тоа, што се случи во читалиштето на градот Свети
Врач, во тој судски спектакл. А сакам да го кажам и тоа, дека воопшто
не сакам да се впуштам во поголеми подробности, затоа што тоа ми е
многу непријатно, дури е болно за мене. И од тие причини ќе се обидам
да изнесам само некои покарактеристични, поинтересни моменти,
според моите проценки, од тоа судско шоу, наречувано, којзнае зошто,
судски процес.
Моето распрашување помина брзо и лесно, зашто, како што не
еднаш досега веќе сум кажал, јас бев ситно "рипче" не толку
интересна жртва за тие судии - марионетки. И покрај тоа што бев втор
по ред обвинет, тоа со ништо не ја менуваше мојата положба на ситна
фигура во таа навистина жестока игра и не можеше да ги измени
моите испокинати панталони и парталавото палто. Тоа не можеше од
обичен парталко да ме направи подобро облечен и со
попретставителна надворешност.
Во секој поглед јас си останував парталко и можеби, до
извесен степен тоа и создаваше некаква неудобност кај оние
наперчени како петли судии и од таа причина гледаа да ме "поминат”
набрзина, за да не се срамат пред луѓето со толку мизерен класен
непријател, тие побрзаа да ме "избркаат" од обвинителната клупа,
затоа што тоа ги поставуваше во непријатна ситуација во очите на
љубопитната толпа, која, најверојатно, очекувала да види страшни
бандити и главосечачи, а не бедни селанчишта, какви што всушност,
ние и си бевме, се разбира, со многу малку исклучоци. Мене ме
поминаа набрзина и јас седнав на стол како обичен гледач и како
беспомошен сведок на бескрајјните испитувања и мачења на другите
обвинети; сведок на сето тоа што се кажуваше и повторуваше до
крајна одвратност.
Треба да го одбележам и тоа, дека за време на овие судски
распрашувања и бескрајни мачења, понекогаш се појавуваа и комични
ситуации,, во кои и покрај целата наша трагедија и очај, човек не
можеше да не се насмее од срце, не можеше да не си помисли, барем
за миг, дека сево ова е само една здодевна шега, една претстава, која
ќе помине така, без натамбшни трагични последици. Имаше случаи,
тоа не е в ред да се негира, кога не можев да не се оддалечам од
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суровата реалност и на се да погледнам откај неговата комична
страна.
Во такви моменти, во мигови на времено оддалечување од
суровата реалност, доволно беше само да го погледнам одвратното
лице на главниот судија и на обвинителот, да ги видам нивните
побелени глави кои наликуваа на бесчувствителни гипсени статуи,
доволно беше да ги ѕирнам и нивните злобни насмевки и веднаш се
сепнував веднаш се враќав и одново се враќав во жестоката
реалност. Не можев да ги гледам тие лица - маски, по кои не еднаш
замрзнуваа вештачките насмевки, и да не се стресам пред мислата
што ми надоаѓаше, дека тоа не се човечки суштества родени од жена,
туку чудовишта со човечки лик, кои случајно излегле од пеколот, зли
и подмолни духови...
Еден по друг се редат обвинетите, се редат едни и исти
здодевни прашања и одговори, се едни и исти подметнувања и со една
и иста цел: да се измами, да се подслизне клетникот, со што неговото
паѓање ќе биде што е можно поболно, поизмачувачко и со потешки
рани и најпосле, повпечатливо.
И ништо чудно не треба да се гледа во тоа, ништо
изннадувачко - всушност нас не судеа туѓинци, поточно оние, коишто
не йслужеа на Бугарија, туку на туѓа земја, на туѓи интереси. Нам ни
судеа не за друго, не дека сме биле слуги на внатрешната и на
надворешната реакција, туку само поради тоа што први им рековме
"нее на Сталин, Тито и Димитров, не на Бледските спогодби, не на
зделките Тито-Димитров, не судеа за тоа што први ја предвидовме
сета гнилост и нереалност на идејата за таканаречената Балканска
федерација
и на вештачкото
тогаш создавано
балканско
збратимување и јужнословенско обединување!
Ете зошто нй судеа и вистината не смееше да излегува на
отворено; ете зошто претходно бевме осудени и ништо подобро не
можеше да се очекува и од куклениот суд. А, пак, што се однесува до
самата судска маскарада, до онаа викотница, можам да кажам, како
што и досега веќе сум одбележувал, таа беше само една обична
формалност, фрлање прав во очи на оние што присуствуваа во
салойот и сосема одблиску сакаа да ја видат и слушнат вистината за
нас и за нашата "противнародна” дејност во Пиринска Македонија.
И по чудна иронија на судбината (ако таква постои), чиниш
како да се сакаше да се докаже нашата праведност во однос на некои
работи, уште на четвртиот или на петтиот ден од започнувањето на
судската фарса, се случи нешто необично, се случи токму тоа, што
Герасим, ни го беше кажал уште во текот на зимата - раскинот меѓу
Тито и Сталин.
Се беше случило токму тоа, што кутрите судии - кукли, се
чини, воопшто не очекувале во тој омент да се случи. Во текот на тие
денови во јавноста се беше појавило тоа, што ги разјари и разбесне
нашите мачители - растурањето на "бракот” меѓу Тито и Сталин! Од
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крваво -црвената завеса беше симнат портретот на југословенскиот
диктатор, го немаше веќе портретот на Тито заедно со Сталин и со
неговиот верен слуга Георги Димитров, На местото од Титовиот
портрет беше ставен портрет на Димитров, но од неговите помлади
години.
Со таа неочекувана промена, симнувањето на Тито од крвавоцрвената завеса, автоматски исчезнаа и самоуверените насмевки од
устите на нашите мачители, исчезна, исто така, и надуеноста и
наперченоста на Трофот” кој со кучешко внимание го следеше текот
на распрашувањата и однесувањето на секој обвинет, па дури и на
судийте - кукли. И со целосна убеденост можам да тврдам дека тој
тогаш страшен удар не само што ги изненади и збуни нашите семоќни
господари, не само што ги фрли во паника, но исто така, ги турна во
неизмерна злоба и тие нй се нафрлија како мршојади.
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суд и пресуда

Туполичов - обесен

Георги Сучев
~Гошката
т самоубил

Македонија мојата потпора

СТРАШНАТА СУДСКА РАЗВРСКА

И така, распратувањата продолжуваат, "судското трагање” го
следи без отстапки својот од.
- Бандитот Илија Чопев, којшто пукал во офицер на народната
милиција и при неговото фаќање тој се обидел да активира ранна
бомба со цел да ги убие милиционерите што го придржувале и себе си.
Еден од најдоверливите јатаци на Герасим Тодоров - го слушам
пискливиот глас на та стара мрша - судија и веднаш се обидувам да
проценам каква ќе биде натамошната судбина на добриот дедо Илија
Чопев од селото Оштава.
"Ех, дедо Илија, ех, несреќнику, ти си осуден на смрт уште
тогаш, кога си го притиснал чкрапалото на "манлихерата”, ти си веќе
таксан курбан на револуционерната жестокост! - си велам тогаш, кога
го слушам с'скачкиот глас на тој престарей садист, кој ту читаше од
разврзаната папка, ту крволочно гледаше кон Чопев.
- Бандитот Јанчо Иванов од село Гара Пирин, кој пукал во
милиционер, кога тој се обидувал да го уапси...
- Не сум сакал да го убивам, туку само да го исплашам, за да
ме пушти...
И навистина, на Јанчо Иванов му се беше случило ваков
случај;: постојано предупредуван од анонимен "добронамерник”, дека и
тој фигурира во "црните списоци” и во најскоро време може да биде
задржан а потоа и "месечината ќе го изеде” во текот на некоја ноќ,
доколку во најскоро време не се скрие. Како резултат на тие
предупредувања, Јанчо решава ноќум да не спие дома и по темница
излегувал одел по разни туѓи колиби, каде што поминувал дури до
разденување и дури тогаш се враќал во неговата кука. Еднаш,
меѓутоа, тој решил да си се врати порано, без да чека да се раздени,
но приближувајќи се до куката, пред него застанал човек со насочен
автомат кон него, му наредува да ги крене рацете нагоре. Непознатиот
во темницата излегло дека е началникот на милиционерската станица
во село Гара Пирин, командирот Гочев. Тој го фатил Јанчо за десната
рака и го повел низ темницата.
- "А што држиш во другата рака” - ненадејно го прашува
уандарот.
Во левата рака Јанчо држел еден "парабелум”, а одозгора за
да не се гледа, ја имал префрлено неговата черга, со која во текот на
ноќта се покривал во некоја од колибите. И наместо одговор, Јанчо
пука неколкупати едноподруго, но не во џандарот, не да го убие, туку
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настрана само за заплашување... Командирот смртно преплашен од
неочекуваното пукање, го испушта уапсениот и автоматот, паѓа како
покосен на земјата и со сета сила почнал да вика за помош, затоа што
веќе "умирал"!... И додека дошле другите кодоши, Јанчо "шмугнал” низ
темницаТа, која веднаш го проголтала, а по инцидентот избегува кај
Герасим.
Тоа накратко беше "лрестапот” на Јанчо Иванов, поради што
подоцна висна на бесилката. За време на блокадата тој доброволно й
се беше предал на власта, убеден од неговите браќа, кои исто така,
биле измамени од агентите на Државната безбедност, дека ако Јанчо
се предаде доброволно, немало да биде подведуван под судска
одговорност. И тие, неговите брака и роднини, измамени како и
многумина други, тргнуваат по ридиштата да го бараат, додека
најнакрај не му ги откриле трагите, а потоа го пронашле и него лично,
го убедиле да се предаде и да чека милост од безмилосните садисти.
На обвинителната клупа, меѓу другите, е исправен и Георги
Туполигов од село Голешево, обвинет, дека како активен
олозиционер ги "поттикнувал” незадоволните од власта елементи на
вооружена борба за соборување на "народната” власт. Туполигов е
доведен директно од концлогор и придодаден на нашиот процес, без
да има било што заедничко со нас, без какви и да е односи со Герасим
или со некој друг...
-Вистина ли е дека вие сте ги убедувале браќата Гаргови од
село Џигурово да отидат кај бандитот Герасим Тодоров? - прашува
судијата, бришејќи ги нервозно своите очила.
- Не! - одговара спокојно Туполигов.
Тогаш ги извикуваат браќата Гаргови, претходно подготвени од
Трофот” за да го потврдат тоа што насипно ги принудиле да го
признаат за време на истрагата. И навистина тие ја потврдуваат
скалапената лага, потврдуваат дека Туполигов ги убедувал да
избегаат кај Герасим, зашто божем, времето за вооружена борба
против комунистичката власт било дојдено и дека веќе требало да се
организираат нелегални групи...
-Нека кажат сведоците кога точно сум ги убедувал да
избегаат, кога сум им зборувал, дека треба да се организираат
нелегални групи!
-Набрзо пред да избегаме - одговараат лажните сведоци.
-Но, јас сум повеќе од една година во концентрационен логор,
повеќе од една година не сум ги видел овие луѓе... Кога вие сте
избегале, јас не бев слободен, за да ве убедувам да заминете кај
Герасим - истакнува Туполигов.
-Вие обвинет Туполигов, немате збор! - се вмешува брзо
обвинителот, гледајќи дека работите им се измешуваат, дека лагата
не издржа пред вистината. - Нема никакво значење дали тогаш или
порано си ги поттикнувал луѓето на вооружен отпор, кон насилства
против законски востановената народна власт. Оваа подроббност за
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нас не е од суштинска важност и значење. Битно за нас е неспорниот
факт, дека ти некогаш си се занимаввал со поттикнувачка дејност,
дека.некогаш си плетел мрежи, за да фаќаш наивни луѓе!
И се потврдува на "неспорен" начин, дека Георги Туполигов,
бивш член на ВМРО, активен опозиционер, човек со големо влијание и
авторитет меѓу луѓето, коишто го познаваат, ОРГАНИЗИРАЛ
нелегални групи за вооружена борба против законски воспоставената
"народна” власт во Бугарија!
На обвинителната клупа застанува бившиот полковник од
царската бугарска армија, попаднал, како што веќе се знае, сосема
случајно меѓу нас, човек, кој не беше тргнал да води вооружена борба
против власта, не да го менува режимот во Бугарија, туку со наша
помош да ја напушти територијата на земјата, да избега во странство.
На прашањата што му ги поставува судијата и обвинителот, дали то],
полковникот Стојне Бачиски, е сосема свесен што направил,
последниов, за разлика од многумина други обвинети, одговара храбро
и смирено, нешто, што требаше да биде заедничко правило за сите
нас, без исклучок....
- Да, јас знам многу добро што сум извршил, зошто сум овде и
што ме очекува понатаму. Ова го сфаќам многу добро и сум подготвен
да ги поднесам последиците за се. Но, чувствувам нешто како обврска
да ве замолам кон мене такви прашања да не упатувате, затоа што
човек, во чиишто раце била судбината на цела дивизија, судбината на
десетици илјади бугарски војници во Југославија, не е неопходно да
биде прашан дали знае што извршил и зошто го вршел. Таквите
прашања упатувајте ги кон овие бедни и парталави, кон овие наивни и
несреќни луѓе, нив прашувајте ги што извршиле и зошто...
- Мора да ви кажам дека не ми е жал за мене, не ми се кине
срцето од болка за мене, туку за тие бедници, за тие работливи и
покорни пчелички! Ме боли и тоа многу за овие бедници, кои целиот
нивни живот го поминуваат само во работа, во неподнослива работа и
ништо арно не видуваат. Тие се достојни за поинаква судбина, спрема
нив, ве молам, гледајте посериозно, за нивната судбина грижете се
почовечно и со одговорност!
- Овие бедни луѓе, кои со нивните огрубени раце ја хранеле не
само многубројната челад, туку и такви како вас и како мене, нас сите
- тие не треба да бидат судени, туку живи оплакувани и бескрајно
сожалувани... Сега вие ги судите како класни непријатели, без тие да
се такви, но ако кон нив не се однесувате човечки и со разбирање,
тогаш тие не само што ќе станат ваши заколнати непријатели, туку и
нешто повеќе! Тоа сега треба да го знаете, тоа треба добро да го
сфатите! Тие можат да станат уште пострашни нелријатели, отколку
што се сега, тоа ќе зависи само од вас и вашето однесување кон нив
отсега натаму.
Вие можете да ги направите дури и ѕвербви, ако ги пикнете во
оние страшни мелници, наречени поправни домови! Судете ме мене,
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осудете ме како што милувате, како што ви е ќеиф, зашто во мене
веќе не можат да се случат никакви промени, независно од условите и
околностите под кои ќе го поминам остатокот од мојот живот - јас ќе
си останам таков каков што сум. Подготвен сум на сопствените
рамења Да го поднесам не само моето бреме, не само мојот товар, но,
исто така и целата тежина на овие сиромашии и мили луѓе. Овие мои
брака, сега по судбина, се уште не се изгубени за вас, но дали ќе ги
изгубите дефинитивно, тоа ќе зависи само од вашето однесување
спрема нив! - заврши тој некогашен офицер и благороден човек
Што
се
однесува
пак,
до
вториот
бивш
офицер,
потполковникот Димитар Кузманов Цветков, за него нема да кажам
ниту зборче, ништо повеќе, зашто како што се вели: За мртвите или
само добро или ништо! Така и јас ќе направам, т.е ништо нема да
кажам! Тука, исто така, ќе премолчам и за неколкумина други од
обвинетите, за кои инаку можеше да се кажат многу нешта, но за тоа
се виновни тие самите и нека се лутат не на мене туку само на себе.
На обвинителната клупа застана и стариот Михаил
Думбалаков од градот Софија, директен учесник во некогашните
врховистички оргии низ Македонија, кој како што дознавме во 1947
година неколку дена беше одел со Герасим, а потоа се вратил назад
во Софија, без за тоа да му бараат да поднесе било каква сметка.
То] извика на сет глас, дека исказите му се извлечени на
насилен начин од истражнитте органи, дека се лажни и
неверодостојни од таа причина тој ги негира, не ги потврдувва,.
-Како така на насилен начин - потскокнува како жегнат
стариот обвинител, задушувајчќи се од злоба и садизам - да не сакаш
да
кажеш
дека
во
милицијата
те
тепале
-Да, токму тоа сакам да го кажам, тоа сакам да го потврдам и
овде! - одговара Думбалаков. - Ме тепаа не само за време на
истрагата, не само тогаш, туку и пред неколку дена, наутро пред да
почне процесот! Да, да, пред да не поведат наваму, во мојата ќелија
(Думбалаков беше изолиран од нас и држан во посебна ќелијја, за да
не повлијаје "негативно” на другите обвинети) влезе ене оној таму,
господинот со црните очила ("Грофот”) и ми рече: "Думбалаков,
доколку во судот се обидеш да ги негираш твоите искази, ќе ти ја
смачкам како на змија твојата побелена глава!” А, пак, јас му
одговорив, дека лажни искази нема да потврдувам и тогаш тој ми удри
неколку тупаници по градите и една по устата, та за малку не ми ги
искрши протезите на забите...
-Не лажи, стар грешнику, не лажи! - го прекинува "Грофот"
давејќи се веќе од животинска злоба и нескротлива жестокост - Ти
лажеш!
-Моите бели коси се сведоци, ако лажам - се јавува пак
Думбалаков.
Негде се приближувва крајот на судското испитување и на
обвинителната клупа застанува еден од последните клетници, човек
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од село Влахи, Лажов, кој вели, дека признава оти е виновен, но
упорно тврди дека ништо не направил, дека нема никаква вина..
- А зошто си признаваш дека си виновен и истовремено
тврдиш, дека немаш никаква вина. Ако не си направил ништо, зошто
велиш дека си виновен.
- Ама затоа што сите велат дека се кабаетлии, затоа и јас! одговара Лажов.
Да, за жал, имаше и следење на туѓите примери, за да не се
"заостанува” од целото стадо, од општиот тек!! Несреќа, несреќа...
Распрашувањето помина, им дојде крајот на нашите тешки
душевни маки и страдања, помина редот и на сведоците, дојде ред и
за обвинителниот збор на обвинителот Разлогов, туѓиот готованџија.
И, како што можеше да се очекува, тој почна да не оцрнува со
неговата најголема четка и со најцрни бои, почна да не претставува
пострашни и погрозни дури и од самиот ѓавол.
- Другари судии, пред нас се исправени да одговараат за
нивните тешки престапи членовите и нивните помагачи од бандата на
Герасим Тодоров, кои како главна цел си поставиле преку бунт и
терор, палежи и грабежи, насилнички дејства и убиства, да ја урнат
законски воспоставената народна власт во Бугарија и да го вратат
назад, да го реставрираат буржоаско - капиталистичкиот систем,
фашизмот... Пред нас се исправени и јатаците, без чијашто помош
бандитското групирање не би можело да профункционира и да опстане
толку време. Пред вас стојат и бивши членови на ВМРО,
михајловистички главосечачи,. на чијашто совест тежат не малку
престапи и злодела од неодамнешното мрачно минато... И со оглед на
неспорните престапи и врз основа на членовите 1, 2, 3 и ал, ал, од
ЗЗНВ барам смртни пресуди.
И навистина тој побара толку смртни пресуди, колку што беа
порачале господата Трофовци” - ни повеќе, ни помалку, туку само
триесет и шест-седум смртни пресуди и околу четириесет доживотни,
без окото да му трепне, без срцето да му зачука посилно од
неочекуваните писоци, кои можеа да дојдат од страна на некои наши
најблиски, од жешки солзи со кои тие предвреме не оплакуваа! А,
поинаку и не можеше да биде - дури и тој старец, таа марионетка обвинител на сакаше нешто полесно и почовечко, тоа и нему не му
беше дозволено; и тој не можеше да направи некакви промени во
претходно веќе напишаното сценарил Обвинителот можеше само да ја
одигра со апсолутна точност неговата претходно одредена улога и
ништо повеќе.
Пресудите ви се претходно одредени, а на судот му
преостанува само да ги озакони! - тоа се зборови на Миладинов
искажани уште во градот Горна Џумаја.
...а, пак, што се однесува до свештениците, до овие божји
служители, се чини, дека најдобро ќе биде и за нив да ги испратиме кај
Господ, па таму нека му служат најпредано!... Овде, на земјата, треба
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да останат само оние, кои единствено му служат само на народот, а не
на ѓаволот и на црната реакција! - тоа се последните истрели на оваа
марионетка.
Ми се чини, дека најнапред требаше да ги претставам нашите
"правни ‘заштитници”, да кажам неколку зборови за оние скапо
платени ад самите нас дополнителни обвинители, па дури тогаш да
запрам на обвинителот, на стариот Разлогов. Но, како што се. гледа,
сум избрзал. Кој знае - можеби тој стар садист со избричена глава ми
бил посимпатичен, отколку што се оние наши бранители, пладневни
грабачи, оние ненаситни мршојади, кои пред ништо не се запираа, за
да докажуваат дека се поцрвени дури и од самиот Сталин, дека
"новото” го прегрнале посрдечно и од сопствените деца!
Сум избрзал, си признавам, што сум му дал предност на
садистичко старче, а сум ги запоставил, без да сакам, тие страшни
мршојадци. Но, се надевам дека тоа не е толку фатално, дека тоа не
ќе биде од суштинско значење, кога ќе ги истерам на показ оние
крсардери, кои се беа нагрбиле да "бранат” по осум-девет обвинети, па
дури и по повеќе! И треба веднаш да се каже, дека тој "товар” не беше
воопшто "лесен” за нашите "правни” заштитници, не им беше лесно
одеднаш да измолат "милост” за толку однапред осудени души, за
такви "страшни криминалци”. За ваков ангажман се наложува
"кртовска” работа, огромен труд, без оглед на тоа дали куклените
судии ќе слушнат барем еден одбранбен збор или не. Значајно беше
тоа што тие не "бранеа", што молеа за "милост” со што уште повеќе им
олеснуваа на "Грофовци” и така не закопуваа уште подлабоко, и тоа
со главата надолу...
Навистина положбата на нашите "бранители" ни тогаш не им
бешелесна, ако се има предвид и тоа, дека ценовите им тежеа од
многуте пари, оскубани од секој сиромав, им тежеа оние стотици
илјјадарки, и тоа, исто така претставуваше дополнително бреме за
нив. А да се споменуваат ли оние "бакшиши”, оние "награди”, кои
мршојадите беа успеале да ги извлечат од блиските на некои од
обвинеетите, да се спомнува ли сето тоа што се беше напикало во
нивните цепови, без дно, пред тие да се зафатат со нашето
"спасување” Извлечените златни турски лири, другите севозможни
златни и сребрени скапоцености - сето тоа излегуваше надвор од
официјалната сметка, надвор од шушкавите илјадарки. Со "тешка”
задача нашите "бранители” тогаш се беа нагрбиле и поради тоа во
рацете и во нивните цепови без дно се фрлаше се што е мило и драго,
се што можеше да се дава и зема, да се продава и купува!
И бидејќи ми се чини дека е невозможно да ги претставам
исказите на сите кожодери, нашите тогашни "правни заштитници”, за
тоа јас ќе се задржам само на еден фрагмент од "бранителскообвинителското пледоаје" на мршојадот Петров, кој, ако не се лажам,
се беше нагрбил да измоли "милост” за околу два-тринаесет обвинети.

262

Македонија мојата потпора
-Другари судии, овие криминалци, овие убијци, кои се
исправени пред вас и ја чекаат вашата справедлива пресуда, тие
можеле да ве убијат не само вас и мене, и нас сите, затоа што тие се
по природа убијци! Тие се злосторници и местото не им е со нас и со
народот, туку другаде.... Сега тие се превиткуваат, се грчат, се
преправаат дека се невини овчички, но не им верувајте, не им
верувајте! Сега тие со солзи на очите ве молат за милост и
поштедување, за спасување од народната одмазда но бидете ви се
молам, вистински, народни судии, спасители на народот и рака на овие
криминалци не им подавајте!
Ние одбраната, апелираме кон вас и вашата судска совест,
осудете ги најсстрого престапниците, осудете ги беспоштедно
непријателите на народот и на нашата народна власт! Нека ги смачка
народното негодување, нека ги срамни со земјата. Нека вашите
пресуди бидат поучни, но исто така, и строго предупредува,чки кон
сите оние што би се обиделе, слично на овие криминалци, да кренат
рака против нашиот народ и против нашата народна власт!.
Се сеќавам, дека во салата почна да се шушка, следеше силно
тропање со нозе - пројава на негодување, кое го принуди
претседателот на судот да се вмеша и да го предупреди "бранителот"
да не се вовлекува толку многу, па му напомна, дека тој отишол многу
далеку во неговите заложби.
Да, што да се прави, така беше, така беше. Изгледа
недопустливо, неверојатно, но таква е вистината, такви се неспорните
факти, за што може само да се жали и ништо повеќе. Тоа беа зборови
на адвокатот, на бранител пред болшевичкиот суд, кој само заради
таа своја "одбрана" во неговиот цеб беше напикал повеќе од еден
милион левови, извлечени од оние невини луѓе, кои дотогаш не беа
имале никаква работа, ни со адвокати, ниту, пак, со судии.
Господи, какви времиња, какво безмилосно срце, какво
човечко паѓање!
Имаше и таков куриозитетен случај, кога еден од адвокатите,
читајќи ги имињата на своите доверители, имињата на своите жртви,
така како што поп чита помен, пропушти да го спомене името на еден
од нив, па потоа се наложи, по неколку часа, кога му беше направена
забелешка за направениот пропуст, да измоли "милост" и за
заборавениот обвинет. И тоа му се случи на несреќник, кој исто така
беше дал повеќе од сто илјадарки, за да биде споменат во
адвокатскиот "поменик”.
Треба уште сега да одбележам, дека јас не успеав да слушнам
ниту еден збор во полза на еден или друг обвинет, искажан од тие
кожодери. Не слушнав ниту еден збор, или не се осмели да каже ниту
зборче, со кое ќе ги стави под сомнение сите вкалапени обввиненијја
насочени против толку невини и обични луѓе,
А дека голем дел од обвиненијата можеа да бидат соборени со
малку правни усилби, дека тие истите можеа да бидат свртени против
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самите наши обвинители, во тоа не можеше да има никакво сомнение.
Но, за нешто слично требаше да има и вистински адвокати, приврзани
на својата професија луѓе, а не агенти на Државната безбедност, не
пладневни грабачи! За таква пројава има потреба од вистински
правници; кои како добри хирурзи, да го откријат и отстранат гнилото
од здравото, лагата од вистината, а не безр'бетници, не платени
наемници и шпиони!
И, ако сепак некој од тие мршојади се обидеше да каже некое
зборче, со што би ја намалил вината на неговиот штитеник, со тоа тој
ја усложнуваше положбата на некој друг од обвинетите, врз кој се
префрлаше тежината на сите "гревови”. Така, на тој начин, мршојадите
намерно се обидуваа да создаваат интриги, да ги поставуваат
обвинетите ееден против друг - тоа му правеше непроценлива услуга
на куклениот суд, на господата од Државната безбедност и на разните
Грофовци,
Еве како накусо тогаш Михаил Думбалаков го искажа своето
мнение и однос спрема нашите “правни” заштитници, кога му беше
дадено правото за последен збор, еве што рече тој тогаш за тие
адвокати, а исто така и за самиот суд:
-Тоа
не
се
адвокати,
туку
митингашки
оратори,
деветосептемвриски обвинители! - Тоа не е народен суд, туку
театарска трупа, која игра крвава драма! Да, токму така: митингашки
оратори и театарска трупа!
Поминува и последната формалност, последното самоплукање
- ни се дава право на последен збор, но не да се браниме како што
може да се претпостави, туку само да се оцрнуваме. Не подготвуваат
веќе за испраќање: некои за оној свет, други, пак за земниот ад, и тоа
не за малку туку засекогаш, Поминува и последната формалност од
судската фарса и доаѓа ред за читање на пресудите, ред за нашите
претходно одредени казни, кои што требаше да го добијат
благословот и на куклениот суд. И, најнакрај, дојјде и очекуваното
финале, колку тешко и страшно да беше тоа.
"Во името на народот и на Народна Република Бугарија судот
одлучува:
1. Асен Михајлов од село Оштава, бивш член на ВМРО и
бандит, според чл. и ал. се осудува на смрт со бесење, лишување од
граѓански и политички права засекогаш, конфискации, казни;
2. Димитар Павлов од град Дупница (во бегство) се осудува во
отсуство на смрт со бесење, лишување од граѓански и политички
права засекогаш;
3. Крум Солунов Монев (поради неполнолетност) се осудува
на петнаесет години строг темничен затвор, лишување од граѓански и
политички права за дваесет години;
4. Илија Чопев од село Оштава, бивш член на ВМРО, бандит
се осудува на смрт со бесење, лишување од граѓанските и
политичките права, конфискации и казни;

264

мојата потпора
5. Свештениците Џолев и Камбитов, бивши членовина ВМРО
се осудуваат на смрт со бесење, лишување од граѓанските и
политичките права засекогаш, конфискации.
6. Георги Туполигов, бивш член на ВМРО, смрт со бесење,
лишување од граѓанските и политичките права засекогаш, казни и
конфискации - село Голешево.
7. Смилен Гаргов од село Џугурово - смрт со бесење,
конфискации и казни.
8. Михаил Думбалаков (поради напредната возраст) се
осудува на доживотен затвор;
9. Полковник Стојне Бачијски и потполковник Димитар
Кузманов, двајцата од град Софија, се осудуваат на смрт со бесење,
лишување од граѓанските и политичките права, засекоггаш, казни,
конфискации;
10. Д-р Петар Митов од село Гара Пирин се осудува на, смрт со
бесење, лишување од граѓанските и политичките права засекогаш.
11. Андреа Спасов од село Влахи се осудува на смрт со
бесење, лишување од граѓанските и политичките права, казни и
конфискации.
12. Јанчо Иванов Јанев од село Гара Пирин, бивш член на
ВМРО, се осудува на смрт со бесење, лишување од граѓанските и
политичките права, засекогаш.
Потоа почнаа да се редат доживотните пресуди - повеќе од
четириесет, петнаесет години, десет, осум, седум, шест, пет, три и
една пресуда од една година на Лажов, кој пред судот рече, оти
признава дека е виновен, но нема никаква вина. Имаше и некои
ослободителни пресуди, за оние кои веќе беа отстапиле од нашиот
пат и дотогаш служеа како "антени” на Државната безбедност додека
бевме под истрага.
Така, три-четворица со црни душички си заминаа по нивните
домови, наместо како сите други да го потфатат долгиот пат на
бескрајните страдања. Си заминаа овие безр'бетници, но не верувам
дека тогаш некој од нас посакал да биде на нивното место! Тие не
заслужуваа да им се завидува, туку повеќе заслужуваа сожалување и
малку презир. Тогаш тие беа поголеми бедници од сите други, бидејќи
нивната совест беше оптоварена од свесно правените гревови во
однос на нивните колеги по судбина, тие веќе беа извалкани од
дамките на гнасотијата, која не успеаја да ја измијат до крајот на
животот.
Досега многу имиња премолчев, многу гревови оставив да
потонат под правот на заборавот, но имињата на тие тогашни
дезертери за ништо на светот не можам да ги сокријам - сите нека
знаат, а некои поради нив дури и да се срамат! И така, еве ги имињата
на некои, коишто јас ги знам, од оние што тогаш поминаа на страната
на "колени-недоколени” - ниту ка) едните, ниту, пак, кај другите:
Никола (Коленцето) од село Гара Пирин, Борис Ценин од маалата
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Езерец, Загорски - началник на железничката станица "Јаворов” од
Бугарија, Никола Јакимов (Колето) од село Оштава, кој многу
придонесе за предвремената смрт на Петар Донков, исто така, од село
Оштава.
Кога се читаа нашите пресуди, во салата имаше слабо
негодување, тропање со нозете по подот, шушкање и скрцање на
столовите - нешто, што го принуди обвинителот неколкупати
едноподруго да вика за тишина, неколкупати едноподруго да им
обраќа внимание и на униформираните и на цивилните цандари, дека
нивна должност била да го чуваат редот и мирот. И можеби тоа слабо
негодување од страна на присутните "слободии” луѓе го принуди
претседателот на судот да стане и да каже неколку последователни
лаги, одново да се послужи со демагогија и да фрли прав во очите на
оние што тропаа со нозете. Можеби тоа беше причината тој одново да
не заблудува не нас, се разбира, (ние веќе бевме подготвени) туку
слободиите луѓе, тие што пројавија некакво негодуванье против
исклучително тешките наши пресуди...
- Вие, што ќе одите во затвор, не треба да заборавите дека и
таму се бара добро однесување, примерно поведение и послушност.
Навистина, пресудите се многу тешки, неправедни и не одговараат на
извршените дела, но беше неопходно да постапиме така од редица
причини и соображенија. Некои, можеби ќе речат: "Кому ќе му послужи
оваа жестокост?” Јас, пак, ќе одговорам вака: не заборавајте дека
овој крај е бунтарски, од памтивек тука живеее непокорно население и
ние не гледаме поинаков начин за заплашување, освен овој!.,.
- Пресудите се високи, тоа секој може да го види и сфати, но
знајте, дека народната власт нема намера да ве држи долго време по
затворите - таму ќе останете дотогаш, додека докажете, дека искрено
сте се покајале и сте решиле да тргнете во чекор со нашиот народ кон
светлата социјалистичка иднина! Се ќе зависи само од вас, од вашето
однесување во затворот: дали ќе излезете побрзо, или пак, до крајот
ќе ги издржите вашите пресуди. Знајте, дека народната власт секогаш
не се служи со тупаницата, таа не го заборава помилувањето, но само
за тие што ќе се покајат, само за тие што ќе се поправат.
Помилување, сожалување и простување - дали овие зборови
се некаде запитани во вашите закони со нивните општопризнати
значења, о, семоќни, вие заслепени од сатанската злоба против секој,
кој не ги прифаќа беспоговорно вашите религиозни догми за
непогрешивост, за свети и неспорни вистини, вие опијанетите од
вашата неограничена власт, која ви е донесена на штиковите на
црвените орди на Сталин, сте способни за милост и сожалување.
Твоите зборови Михале, беа меури од сапуница, празни балони,
кои веднаш пукаа, штом ќе се допреа до суровата реалност. Види, ќе
беше поинаку, доколку тие постојани лаги и измами, повторувани до
крајна одвратност, ако вие како судија од "народот” и од "народната”
власт ја имавте храброста и великодушноста на семоќните и таму
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пред сите да изјавите: "Народот и нашата власт се силни - во тоа вие
самите можевте најдобро да се уверите, Вие сте застанати на
обвинителната клупа, за да бидете казнети поради вашите гревови
спрема тој народ и власт, поради тоа што ги потценивте нашите
можности, народната власт ве казнува сурово, но како вистинска
мајка, таа ви гјроштева за се, за се. Како добра мајка таа ви вели: "ајде
мои грешни деца, одете си по домовите, затоа што и тоа што досега го
поднесовте, ќе ви биде предоволно, за да ја запаметите мојата
строгост и моето милосрдие!”
О, тогаш "другару" претседател на Окружниот суд, ќе можевте
да видите што значи искрено и од се срце покајување што значат
жешки солзи, ронети не од страв и човечка беспомошност, туку од
радост и милозливост, од благодарност и почит. Ако тоа го
направевте, тогаш ќе станевте сведок и ќе видевте што значи
срамување од сопственото минато, што значи човечко покајание и
ниско наведнати човечки глави! Тогаш, о, семоќни болшевички
величини, ќе видевте колку тешки ќе ви беа зборовите и какво златно
покритие можеа да имаат. Но, дали можевте да направите нешто
слично, способни ли сте на вакви потези, можете ли да ја измените
вашата природа? Не можете, не можете! Ако тоа.не беше така, тогаш
не ќе имаше и толку многу човечки страданьа, солзи и болки! Вие,
"другари” болшевици, не можете да бидете поинакви, поинакви од тоа
какви ве извајала вашата идеологија.
И така нашиот судски процес - фарса, стаса до своето финале,
улогите во таа човечка драма се одиграни со поразителна прецизност
и педантност, со застрашувачка вештина како од страна на
"Грофовци“, така и од нивните судии - марионети. Се е веќе завршено
и оттогаш наваму должноста на целатите е да ја извршуваат нивната
работа, кога ќе им се нареди. Само оваа "дребулија” остануваше да се
изврши, а се друго беше завршено и властодршците можеа спокојно да
се одморат.
Најпосле, по повеќе од две недели отсуство, еве не одново во
веќе познатиот стар турски затвор и пак сме напикани во онаа
смрдлива ќелија - гнасна дупка, само што веќе бевме осудени, со
прочитани пресуди и во општи црти со определени судбини, без лажни
надежи, без напразни очекувањња за нешто друго. Сите веќе сме го
пречекориле тој страшен праг, зад кој се наоѓа царството на повечката
обесправеност и на нескротливата злоба! Сите одново сме напикани
во онаа четврта ќелија - смрдливата дупка, во која топлината и
смрдеата се веќе неподносливи и го нема оној грбав господин со
црните очила, го нема тој семоќен "Гроф" , кој ќе ветува, дека ќе
направи се што е во негова моќ, за да ги олесни нашите страдања.
Веќе не се појавува тој садист, кој ќе нй вели дека ги
"запрегнал ракавитее до лактите, за да не извлече од
капиталистичката кал, од смрдливата. тиња на внатрешната и
надворешната реакција итн. И тој веќе си ја беше изиграл улогата во
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врека со нас и веќе немаше потреба од нашата смиреност, слепо
покајување и слепа послушност. Загарите како Трофот” веќе се
насочуваа во друг правец, кон друг дивеч, тие беа тргнале да гонат
други, кои за разлика од нас, се уште имале можност да бегаат и да се
кријат додека не попаднат во некоја од постојано отворените стапици.
И таму, во таа смрдлива дупка, кога веќе мирно се погледавме
лице в лице и тоа осудени, без илузии, тогаш некои од нас (оддделни
поединци) се почувствуваа малку во непријатна положба, малку
стеснети и скршени, жестоко измамени. Си признавам, дека тогаш
искрено ги сожалував оние поединци од нас, кои така глупаво беа
стигнале до таму да се сомневаат во вредностите на буржоаскиот
морал и да си мислат, дека можеби навистина е дојдено времето за
преоценка на сб, дури и на тоа на кое до скоро слепо верувале и во
кое така непоколебливо верувале.

За нив во таа нова и веќе одредена реалност положбата беше
понеблагопријатна и потешка, бидејќи беа расчистиле со нивните
лажни надежи и со празните илузии. Што се однесува, пак, до сите
други, кои со христијанека смиреност ја бевме прифатиле сопствената
судбина и си бевме рекле: што бог напишал и одредил, така и ќе биде
- за нас немаше ништо изненадувачко и необично. СУДБИНА - овој
збор тогаш значеше се, целата наша филозофија и ние не се ни
обидувавме да бараме друго поприемчиво објаснение за несреќата
што веќе не беше снашла.
И покрај се, и покрај христијанската смиреност, со која ја бевме
веќе прифатиле жестоката судбина, сепак треба да се признае, дека
воопшто не ни беше лесно, затоа што работите не се одвиваа во
посакуваната од нас насока, не беа тргнале натаму, каде што нам ни
се посакуваше. Тоа не можеше да не ги клука нашите раскрвавени
рани, тоа длабеше жестоко како неуморен црв деноноќно. А и
единаесетте тешки и рТосани стари синџири, заковани на нозете на
оние што беа со смртни пресуди како ордени, како украси за поголеми
заслуги - и тие непрекинато, деноноќно ѕвечкаа и стенкаа како
пискливи камбани, навестувајќи ја блиската погребална процесија,
навестувајќи безимени гробови...
Ах, тие проклети синцири, симболите на ропетвото и
обесправеноста, колку злокобно тогаш одѕвонуваа, како непрекинато
да нй напомнуваа, дека смртта е блиску, околу нас, самите, дека таа
веќе ги протега нејзините силни и цврети раце, за да го зграби и
однесе тоа што й следува од оној крвав и жесток пир, да ги земе и
однесе курбаните одредени за семоќните овоземни богови и за нашата
жестока судбина. Сепак, сум принуден да го одбележам и тоа, дека
имаше понеќбј од веќе осудените, кои не можеа така лесно да ја
прифатат сопствената судбина, како казна, наложена од севишниот
или од невидливи за нас сили. Воопшто не беа малкумина оние од нас,
кои тешко ја прифаќаа реалноста како свршен чин, која нй беше
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наметната од самата судбина, а не од епичните на нас. А не
недостигаа и такви, кои ги бараа причините за сопствената зла
судбина, но не таму од каде што тие навистина беа дојдени, туку кај
своите колеги по судбина, кај блиските и пријателите: „ако не беше тој,
ако не беше тоа, ако... и т.н. и т.н.
Ако не беа тие кокошкари, јас сега немаше да бидам овде - се
провикнува Вангел Тодоров од село Гара Пирин, бивш трговец и
познат како прилично заможен човек во тој реон. А неговите „заслуги”,
неговиот „придонес” за делото на Герасим Тодоров беше некаде околу
2.000 лева од најстарите пари и неколку кутии цигари од трета класа.
Тоа беше целиот негов „придонес", цел ата негова „актива” во нашето
дело: тоа беше и целиот негов грев спрема „народната власт” поради
што беше осуден на осум или десет години затвор и конфискација на
неговиот целокупен движен и недвижен имот. Тоа, се разбира,
воопшто не му пречеше да не пцуе и да не наречува „кокошкари" и со
какви ли се не други изрази, кои немаа никаква врека со вистината и
реалноста.
Тој не можеше да ја сфати толку едоноставната вистина, дека
ние „кокошкарите” не сме причината за неговата несреќа, дека ние не
сме го пикнале во затворот, туку причината биле неговото богатство,
движен и недвижен имот, за чиешто одземање другарите комунисти
тогаш барале „законска основа". Тој не можеше да сфати (или, пак, не
сакаше), дека ние не сме причина за тоа што се беше случило со него,
туку тие што доброволно ги беше збогатил со неколку милиони левови
како „трговец-патриот”. Виновници за неговата несреќа не бевме ние,
„кокошкарите”, туку партијата, на којашто то] йбеше подарил големо
богатство во знак на благодарност за „слободата” донесена на
деветти септември! Ете таков беше Вангел Тодоров, кој без
стеснување не наречуваше кокошкари и ги бараше причините за она
што го беше снашло не таму од кајшто доаѓаа, туку кај нас,
„бандитите”.
- Не ми е криво што сум овде, туку ми е криво што ништо не
направивме, што не отепав барем еден комунист! - изјавува друг бивш
трговец, таканаречениот на времето Ичо бакалинот од с. Кресна.
Бај Илија Петков, за разлика од својот колега по богатство,
Вангел Тодоров, не се нервираше за прите и за богатството што му го
беа одзеле комунистите, туку само му било жал за тоа што ништо
посебно не успеал да направи, зашто и на Герасим не можел да му
помогне како што треба...
Mery оние осумдесет и неколку веќе осудени души, напикани
во смрдливата и темна дупка, наречена четврта ќелија на турската
зандана, одвреме-навреме се појавуваа и спорови на различни теми и
поводи, честопати на прв поглед безначајни, кои на крајот доведуваа и
до вжештување на атмосферата, до размена на остри збброви меѓу
оние што спореа. И таму, каде што сите се печевме на еден ист оган, и
таму секогаш се не поминуваше сосема глатко. Но, поинаку и не
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можеше да биде меѓу живи луѓе.
- Ако вие, господин шумар, жалите што без било каква причина
сте се нашле овде, меѓу нас Македонците, зашто местото навистина не
ти е кај нас, ако само една случајност, напросто трагичен стек на
околности била причина да се најдеш во затворот, тогаш треба да
знаеш, дека со мене не е така. Морам да ти кажам, дека јас многу
добро знаев што правам и од кои причини сум го направил. Знаев, исто
така, и што ме очекува доколку паднам во рацете на Државната
безбедност и во затворот! Знај, дека јас не жалам поради тоа што ми
го врзале овој теж ок синцир - подготвен сум на уште два, на три како
него!
- Не жалам, затоа што секогаш сум знаел, дека за
ослободувањето на Македонија се потребни планини од отсечени
човечки глави, цели потоци од крв и солзи. И бидејќи претходно сум
знаел за сето тоа, ете и зошто не жалам за ништо. Дури и овој теж ок и
р'ѓосан синџир не ми тежи, не ме измачува! Уште повеќе - се гордеам,
искрено се радувам, дека и јас, макар и со малкунѕа, и јас со нешто
сум придонел и придонесувам за поттикнување на светиот оган на
слободата, кој сетики некогаш ќе пламне и ќе ги слепели сите гнасни
раце, кои сега ја стискаат за гушата нашата злосреќна татковина
Македонија, амин! - го слушам засипнатиот глас на свештеникот
Џолев, осуден на смрт со бесење и окован со тежок еинџир, кој
одвреме - навреме одѕвонуваше зловешто.
- Да ти се позлати устата, дедо попе! Чул те господ! Господ да
те поживи... Такви како тебе да се раѓаат безброј низ Македонија!” - се
провикнуваат некои од мрачните и смрдливи ќошиња на ќелијата.
Има и спонтани ракоплескања, има и општо извикување...
Шумарот Чиков од селото Рила, Дупничко, навистина случајно
се беше нашол меѓу нас, сосема случајно се беше заплеткал во нашата
мрежа, па од таа причина тој и имаше право да жали, дека така
глупаво се беше нашол во таа положба. Тој беше шумар во Шумското
стопанство во Синаница и таму еднаш Герасим го беше посетил и го
принудил да одвои неколку вреќи брашно од тамошните магацини. И
поради тоа тој беше осуден на петнаесет години строг темничен
затвор. Во тоа се состоеше неговата вина спрема „народната власт",
тоа му беа грешките спрема црвената тиранија... Но, независно од се,
болшевичката мелница мелеше се со ред, слично на воденичниот
камен, таа ги мелеше со иста напрегнатост како покрупните, така, и
поситните зрна, без да пробира, без да прави разлика.
Таа смрдлива дупка постојано брмчеше, непрекинато с'скаше
како разјарена кошница со пчели и никогаш не се стишуваше осумдесет и неколкумината непрестајно зборуваа, некои потивко, а
други посилно. Внатре постојано брмчеше и беше навистина страшно
човек од страна да не гледа и слуша. Беше страшно дури и со поглед
да се следи таа темна и смрдлива дупка, а камоли внатре да се
поминуваат цели денови и ноќи, недели и месеци. Но, тоа и беше и не
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беше толку страшно, отколку она: да се гледаат тие клетници,
осудените на смрт, на кои веќе не им преостануваше ништо друго на
што ќе се надеваат, освен постојано да го очекуваат часот на
егзекуцијата, мигат, кога јажето ќе се стегне околу вратот и засекогаш
ќе ги затворат своите очи...
Навистина беше жално за нив, тешко беше да се гледаат тие
клетници, кои можеби гледале со извесна доза на завист кон сите
други, над чиишто глави не висеше бесилката^ на кои судбината
несомнено беше малку поинаква од нивната. Никако не е исклучено
интимно тие да нйзавидувале и да си посакувале да се на нашето
место, во нашата положба, не со смртни пресуди, туку со поинакви, па
макар тие биле и доживотни....
- Не се плаши, бај Илија, пак ќе ги гониме зајците и срните по
Пиринот! - го слушнав еднаш Чиков како му влева некакво спокојство
на стариот Чопев, осуден на смрт и окован.
- За вас пак има некаква надеж, ама за нас, за нас нема, нема...
Ние сме ветени како курбан, за нас куртул нема да има, не! - одговара
бај Илија со невообичаена помиреност, така како што човек засекогаш
заминува за негде.
Во меѓувреме мршојадите одново се појавија, одново почнаа да
нй навестуваат и да се преправаат дека се „изненадени” од тешките и
високи казни. Тие одново зачестија со посетите и пак почнаа да ги
прчат градите и да нй велат со сета нивна безочност и крајна
нечовечност, дека „горе”, во Врховниот суд тие ќе покажат на што се
се способни и што се можат да направат!
- Ќе видите, дека од вашите тешки пресуди нема ништо да
остане, прав и пепел ќе ги направиме! - говори со цинична дрскост и
безочност, бесрамниот и ненаситен Петров. Само во Софија, пред
Врховниот суд тие вистински ќе го извршеле нивниот професионален
и „човечки" долг како адвокати и во никој случај немало да ја остават
нивната работа „недовршена”.
- Но, се е пак сврзано со многу трошоци, потребно е да се
вложат многу усилби, време и најбитното, п а р и , многу пари! - велат
тие, насочувајќи ги нивните погледи кон небото, чиниш како да се
светци, а не пладневни арамии.. Кога, меѓутоа, е во прашање човечки
живот, кога станува збор за вашите глави, за вашата слобода, тогаш
не треба ништо да се жали, не треба да застануваме пред било какви
тешкотии!
И ајде одново продавање на она што пред тоа некаде
останало, одново полнење на длабоките цепови на ненаситните
адвокати - уценувачи, одново заложување и на тоа што се уште не е
прибрано, па белким овие мршојади, овие изроди, најпосле ќе речат:
ДОСТА!
Јас не знам колку е вистина, но се зборуваше, дека блиските
на Туполигов, веќе осуден на смрт, а подоцна и егзекутиран, неговите
најблиски им дале повеќе од еден милион левови на тие грабачи,
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надевајќи се на цврстото ветување од нивна страна, дека животот ќе
му биде спасен, односно смртната пресуда изменета.
„Од бесилката ќе го симнеме - во тоа треба целосно да бидете
сигурни!” - ветуваат тие, без да конкретизираат кога точно ќе го
симнат: Дали пред клетникот да биде обесен, или откако ќе виене на
бесилката! Битното вило тоа: во секој случај осудениот на смрт да
биде симнат од бесилката! И се разбира, трупот навистина бил симнат
од бесилката по една година, но откако веќе бил здрвен, безживотен.
Навистина бил симнат, но не од рацете на пладневните ограбувачи,
туку од џелатите во стариот турски затвор на градот Горна Џумаја. А,
пак, од таткото на д-р Митов (според тоа што се слушаше) за бројот на
илјадарките не се знаеше точно, но златните турски лири се велеше,
дека биле околу 400 парчиња! Ни повеќе, ни помалку, туку само 400
златни турски лири на број!
Што да се прави: за едни свадба, за други секира; на едни им
гори куката, а други, пак, си палат цигари - времиња и обичаи.
Во четвртта ќелија мене ми се падна да бидам на најдолниот
ред на примитивното легло сковано од штици, а до мене беше
некогашниот полковник Бачиски, осуден на смрт и окован со тежок
синцир, богато наследство уште од турското владеење. Треба веднаш
да кажам, дека личниот багаж на тој некогашен бугарски офицер
тогаш се состоеше само од едно излитено ќебе, кое му го беше донела
неговата сопруга. И како тогаш, така и до самото негово егзекутирање,
тој си беше останал само со тоа изветено ќебенце и ништо повеќе,
никаков друг багаж.
Јас бев послал една моја стара чергичка врз грубите штици, на
која лежевме и двајцата но често пати и на смени, зашто беше :многу
тесно - ние се наоѓавме во најгусто населеното место во Бугарија!
Ова мое чергиче и на двајцата нй служеше како мека постела
во период од близу два месеца, додека не не префрлија во
сливенскиот затвор. За мене, за тогашниот беден фукара беше сосема
нормално нешто и многу брзо навикнав на тоа и релативно лесно ги
поднесував тамошните непријатности. Јас пред тоа бев навикнал дури
и на полоши услови од тие таму и поради тоа ми беше полесно, за
разлика од мнозина други, кои во текот на животот не се беа соочиле
со такви искушенија.
Лесно можев да си ја претставам состојбата на Бачиски на тој
некогашен полковник, на кој му се беа пружиле прекрасни можности
да натрупа цело богатство во времето кога бил во Македонија како
командир на полк во Скопје. Тогаш тој можел да натрупа огромно
богатство и никогаш во текот на животот да не ги почувствува
горчините на сирОмаштијата, сето тоа што за сиромасите е
секојдневие. Бил во состојба трајно да се обезбеди, но ништо за себе
не беше направил, ништо од тоа преку кое можеше да се види, дека
некогаш то] бил нешто пйвеке од другите...
Еднаш со целото свое момчешко љубопитство, јас се осмелив и
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го запрашав на што се должи оваа негова сиромаштија, таа негова
материјална беда, кога во неговиот живот имал толку многу шанси за
збогатување. Тој ми рече, дека во неговиот стан, каде што живее со
семејството, и таму е така, и таму нема ништо - немаштијата го
следела постојано како неговата сенка, насекаде.
Ми рече, исто така, дека неговиот живот и оној на семејството
бил многу близок до животот на чергарите, скитнички, и од таа
причина немале потреба од одвишен багаж, од непотребни партали. А
имал, како што самиот ме убедуваше, имал прекрасни можности да се
обезбеди материјално како што треба, но тоа не го направил, бидејќи,
според неговите сфаќања, се што е материјално било времено,
минливо, како и самиот живот. Тој не сакал да станува заробеник на
материјалните излишности, на материјалниот баласт, зашто тоа го
расипувало човека...
Овде е местото да кажам, дека неговата материјална беда
воопшто не му влијаеше да прави отстапки во поглед на човечните
вредности во животот, ни најмалку не го измени вистински како човек
со одговорност како пред себе си, исто така и пред сите околу него.
Треба да се знае, дека тој остана верен на себе си до крајот, остана
непроменет и го зачува своето човечко достойнство, без оглед на
тешките искушенија и многуте непријатности, коишто секојдневието му
ги сервираше постојано.
Стојне Бачиски остана верен на себе си: секогаш расположен
да помогне, секогаш готов ако се јави потреба да утешува, да нй дава
кураж дури и тогаш, кога положбата нйбеше неутешна и очајна во
секој поглед. Тој секогаш наоѓаше што да каже, секогаш наоѓаше
нешто со помошта на кое успеваше да изгони секаква сенка на
песимизам во поглед на нашата иднина. Беше голем оптимист, силно
веруваше дека ќе дојде ден, кога се ќе помине и ќе се заборави - така
тој мислеше не за себе и за другите со смртни пресуди, туку за
другите, за осудените на разни казни затвор, кои ќе имаат многу
време да ги дочекаат посакуваните промени.
Во однос на себе и на другите со смртни пресуди, тој беше
реалист, ја гледаше реалноста право в очи и не правеше ни најмали
обиди да се самозалажува, да се преправа дека не ја гледа виснатата
над неговата глава бесилка. Во тоа дека ќе бидат обесени, тој беше
повеќе од сигурен и се прифаќаше со христијанска смиреност, со
зачудувачка помиреност пред неизбежното. И за разлика од моите
претпоставки, дека овој човек тогаш ќе биде каприциозен, дека ќе се
перчи пред тие тешки услови за живуркање во смрдливата ќелија, то|
се покажа како сосема поинаков човек, свикнат или, пак, готов да
свикне на сите непријатности, коишто судбината може да му ги донесе
во секое време на деноноќието.
Со мене Бачиски се однесуваше дружегьубиво, татковски, ако
може така да се рече. И честопати ми велеше, дека доколку имал
можност, ќе ме посвоел и да направи се што е можно, за да ми
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помогне, некако да ми олесни на судбината... Никогаш нема да
заборавам како еднаш, по едно мое кусо видување со мајка ми во
ќелијата се вратив силно растроен, што доколку не беше тој човек,
веднаш можеше да поулавеам. Благодарение на него тогаш јас не се
шекнав. Тогаш тој најмногу ми помогна да ја пребродам таа тогашна
криза, која само од некое чудо умно не ме побрка.
Како што и досега неколку пати со ред сум кажувал, така и
сега ќе спомнам, дека пред таа средба со мајка ми, дотогаш на се
гледав како на мајсторски скроена лага, на глупава шега, на која
човек треба само да се смее, да се смее до малаксување. Дотогаш на
од неговата
сето тоа што нйсе беше случило, јас гледав с а м о
комична страна и ниту за миг посериозно не се бев замислувал во
поглед на нашата безнадежна положба, за долгиот и тежок пат, кој нй
претстоеше да го изминеме, за да се стаса до некаков си крај.
Но тогаш, за време на мојата неколкуминутна средба, тогаш, за
разлика од пред тоа, како одеднаш да се ослободив од своето
детство, од моето детинско однесување спрема нашата трагична
судбина и кон сето тоа, коешто допрва требаше да го искусиме
оттогаш натаму. Не знам што беше тоа чудо, кое тогаш ми помогна
така наеднаш да се ослободам од сета моја лесноверност и наивност
во однос на мојата иднина и да погледам со своите две очи. Тогаш за
првпат пред мене застанаа со целата своја грозотија и одвратност,
мојата трагична иднина и искушенијата, пред кои сум застанал,
годините што требаше да ги поминам низ затворите во Бугарија, та
дури тогаш да си излезам и да заминам каде ли, тоа никој не го
знаеше.
- Чедо, чедо, како ќе те прежалам, кога те гледам колку младо
и зелено си ми! - го слушнав задавениот од жешки солзи глас на
мојата кутра мајка, која се држеше со двете раце за железните
решетки и очите не ги одделуваше од мене.
Тогаш, најпосле, можев да сфатам, дека не страдам само јас во
затворех, дека само јас имам раскрвавени рани, туку и моите блиски
надвор, мојата мајка. Тогаш за прв пат го видов црниот облак,
надвиснат застрашувачки над сите нас, за прв пат го почувствував
оној тежок капак, кој се повеќе и опвеќе не притискаше одозгора, за
да нб смачка и обезличи како луѓе.
По враќањето од таа злрсреќна средба, во ќелијата место
веќе не можев да си најдам. Не знаев што точно се беше случило со
мене, но чувствував, дека некој бент се беше пуштил и ме беше
повлекол и мене, и целото мое детинско однесувае, целата моја
момчешка веселост. И сосема природно беше мојата ненадејна
промена најпрвин да биде забележана од човекот што лежеше до
мене, па дури потоа од другите. Бачиски прв дозна за мојата „пропаст”
и прв ми пријде за да ми помогне.
- Со нас е веќе свршено, господине Бачиски - му реков со
длабока воздишка и одвај ги задржав солзите да не бликнат. - Со нас
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е свршено и тоа засекогаш! Колку жално, колку жестоко се осудувам
дека досега така детински се однесував кон се што нй се случи, колку
многу жалам, што досега не еднаш внатрешно сум им се потсмевал на
оние од нас, кои на живота се самооплакуваа...
И немој да мислиш, дека жалам затоа што сум се нашол овде,
затоа што така глупаво сум го проиграл животот. О, не, за тоа не ми
тежи, не за тоа! За тоа не ми е жал, туку за нешто друго, за нешто
пострашно, кое што е н е п о п р а в л и в о .
Ми тежи што така
глупаво се напикавме во таа мрежа, што така евтино се продадовме немаме дури ни симболична цена. Ми е жал што така „курбан си
отидовме”, како што велеше бај Илија Петков.
Кога требаше да одиме низ Пирин и да даваме дел во нашето
скромно дело, ние сме врзани, претворени сме во ништо, се распаѓаме
од безделничење и од нашето бесмислено жално суштествување! За
мене се е веќе свршено, јас сум мртво, и покрај тоа што се уште
дишам. Нема веќе борба и копнежи, нема мечтаења и желби - се отиде
по ѓаволите, се се продаде во бесцение!,.. И што може веќе да се чека
од таа блуткава, од таа убиствена со своето сивило здодевна
едноличност, што може да се очекува од таа далечна и невидлива
иднина, а? Што друго може да очекувам, освен гниење, бавно, но
сигурно физичко и душевно распаѓање низ затворите на оваа
проклета земја?
- Ах, Крумчо, ах, мој добар пријателе, ти сам не знаеш колку
грешиш! Далеку стоиш од самата реалност и од сето тоа што сб уште
те чека да го искусиш отсега натаму, та дури до крајот на животот!
колку многу грешиш кога си мислиш, дека отсега натаму освен
здодевност и убиствено безделничење, ништо друго нема во пресрет
да ти наиде. Горко се лажеш кога си мислиш, дека борбата за тебе и
за таквите како тебе дефинитивно завршила и дека отсега натаму ќе
си останеш ситно човечко суштество, незабележано од никого...
Види, со нас е поинаку, ние сме осудени на смрт и судбината ни
е дефинитвно предоредена. За нас се ќе заврши и тоа по многу време:
ужасен крај, но сепак крај, којшто се гледа јасно дека се наближува.
За нас окованите во синџири, е така, ама за другите овде, осудените
на разни временски казни затвор, за вас, братко, положбата е
поинаква од нашата. Вам ви претстои долг и воопшто не многу лесен
затворенички живот, ви претстојат бескрајни и жестоки борби за
духовно оздравување. Да, борба, жестока и напорна борба ви претстои
и тоа не треба воопшто да ве чуди, не треба ништо чудно да наоѓаш во
овие мои зборови изречени во затворенички услови. За вас борбата и
страдањата дури сега започнуваат и така лесно нема да завршат. Вас
ве очекува ужас без крај, а нас, пак, ужасен крај!
Мојот разговор со Бачиски продолжи и подоцна, и во текот на
наредните денови и тој ми рече, дека на таа моја возраст и недостиг на
искуство во животот, не сум во состојба, не ќе можам така лесно да си
го претставам целосно тоа, што ми претстои да го искусам. Ми рече,
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исто така,, дека не можам да си ja претставам таа борба во
затворенички услови, која секој одделно ќе ja води не само за
сопственото физичко закрепнување, не само да се задржи исправен
на нозе, но, исто така да ja зачува и сопствената
д у ш е в н а чистота, морално неизвалкан. Тогаш, според Бачиски, до
тој момент комунистите се стремеле да го извлечат оружјето од
нашите раце и да не напикаат во затворот, ама за во иднина, оттогаш
натаму нивната главна цел ќе била нашето морално обезличување,
нашето плукање, убивање на се што е свето и човечко во нас.
Искрено сочувствувам, те жалам, но со големо огорчување
можам да кажам, дека со ништо не можам да ти помогнам. Затоа што
сега или отсега натаму прашањето се лоставува не така како што е кај
Хамлет: да бидеш или да не бидеш жив, туку нешто поинаку, нешто
пострашно од сб што е страшно: дали да останеш ЧОВЕК, или, пак, да
останеш влекач, безр'бетно суштество, играчка, шут, духовно осака
тен и најнакрај фрлен како стар партал ништожник? Следствено, не
треба уште сега да очајуваш, дека низ затворите ќе умреш од
здодевност и едноличност; верувај ми дека таков касмет нема да те
снајде - борбата за тебе сега започнува и кога и као ќе заврши, тоа
никој точно не ќе може да ти каже. И ако во таа борба ти се
зацврстиш, ако успееш да се задржиш исправен на своите нозе, и
покрај искушенијата, тоа ќе ти биде најголемата награда, најголемата
сатисфакција. Но, ако пак, не издржиш и се подвиткаш под тежината
на големиот болшевички притисок, ако почнеш да ползиш, тогаш
Господ нека ти е на помош, тогаш ти ќе бидеш најнесреќниот човек на
светот и најдостојниот не за сожалување, туку за оплакување!
Потоа, служејќи се со воена терминологија, тој некогашен
полковник ми рече, дека отсега натаму нашата одбрана ќе била многу
тешка, потешка од досегашната, а нашите позиции тешко одбранливи.,
бидејќи борбата ќе се водела под нерамноправни услови и можности
за двете страни: ние со голи раце и напикани во смрдливите ќелии, а
нашиот. противник - со се со што неограничената власт и државата
распояага!.:
- Но, дали комунистите ќе имаат толку време на располагање,
за да се занимаваат дури и со нашето морално уништување, а? - го
прашувам наивно и не можам да ловерувам, дека тоа ќе се случи така
како што го прогнозира Бачиски.
- Се плашам, дека нашиот противник ќе има дури и повеќе
време на располагање отколку што може да се претпоставува - ми
одговара мојот собеседник - треба да се верува, дека оние народи, кои
треба и можат да кажат „стоп” на насилството и тиранијата, ќе го
направат тоа уште сега како што нам ни се сака, како што ние
посакуваме. Овој процес на подготовка е многу сложен и долг, затоа
што луѓето не можат да го заборават неодамнешното минато и
штотуку завршената опустошувачка војна.
- Освен ,тоа, не треба да се заборави и тоа, дека нивните
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интреси се уште не се така чувствително засегнати и дека тие се уште
не ја познаваат како што треба црвената кол ера,, за да преземат
нешто посериозно за нејзиното зауздување... А зошто да не се спомне
и тој неспорен факт, дека народите на Запад така лесно нема да се
разбудат, така лесно нема да се отрезнат од големата опијанетост,
која беше резултат на поразот.на Германија и Јапонија.
Приближно такви зборови и проценки за можностите на
болшевичката власт во Бугарија и за огромното време со кое таа
располага за експерименти врз врзаните луѓе, слушнав и подоцна, по
околу една година, од устата на познатиот политчар и државник
Крсто Пастухов во сливенскиот затвор.
Но, тогаш, на таа моја возраст, јас навистина не бев во состојба
целосно како што треба да ја сфатам смислата на зборовите што ми ги
изнакажа Бачиски, затоа што ја немав потребната подготовка и
искуство за такво нешто. Ама, треба и да си признам, без да се
срамам, дека тогаш не се стремев како што треба, дури и не се
обидував да сфатам се во целост што ми се кажуваше, бидејќи се
плашев, бидејќи немав доволно храбост да си признам, дека
положбата е толку безнадежна, немав кураж да ја погледнам
реалноста таква каква што всушност беше.
И покрај се, тогаш јас (но и не само јас) се плашев да си
признам, дека се е загубено и тоа неповратно, дека ние немаме веќе
ништо на што би се потпреле и да се надеваме. Се плашев како дете
во мрак очите да си ги отворам и да ја видам непровидната темница,
сето тоа што тогаш се испречуваше пред нас. Но, тоа може да го
сфати само човек, кој лично се нашол заробен од сличен страв.
И покрај се времето си минуваше, нашите денови во тој затвор
-зандана, се точкаа каке зрна на испокинати броеници, кој од кој
посив, побезнадежен. Времето неумоливо си го следеше својот од,
независно од тоа кој каде се наоѓа, кому каква судбина му е одредена.
Треба да се каже, дека во таа голема смрдлива дупка, наречена
четврта ќелија, имаше моменти кога настапуваше и некакво
заживување, подобрување на нашето расположение, особено тогаш,
кога некој од сокелијниците ќе се вратеше од средба со најблиските,
или со познати и беше успеал да ,дрпне” некоја сосема пресна новост,
да дознае нешто многу значајно. Тогаш на такви „значајни” новости се
гледаше како на нешто неспорно и никој не се осмелуваше да ги
коментира, да бара некаква логичност, никој не се задлабочуваше во
нивните подробности и, што е најважно, во нивната точност!
За нас таму беше доволно само да се потшепне нешто и
веднаш секој по своему ги протриваше рацете и се радуваше, се
чувствуваше зголемено расположение. Во една таква тамошна
состојба, никој не се осмелуваше да прави „дисекции” на новостите
дојдени по такви „канали”, затоа што тоа значеше да се сече гранката
на надежите, на кои секој од нас беше стапнал!
Во тамошните услови, на изолација нашето расположение
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честопати се менуваше, честопати не фрлаше ту во една крајност, ту
во друга, во завиеност од новостите, кои се ширеа во мрачната ќелија.
Настапуваше сотојба на обеспокојување, на паѓање на духот „под
нулата”, но и тоа поминуваше, и тоа се поднесуваше така, како и се
друго што ни го принесуваше сивото затвореничко секојдневие. А во
меѓувреме треба да го кажам и тоа, дека со еекој изминат ден, ние
веќе станувавме з а т в о р е н и ц и (макар и многу тешко), нашата
„аклиматизација” спрема затвореничкото секојдневие, спрема
условите на тој начин на преживување постепено зацврстуваше нешто
крајно неопходно за секој затвореник, кој не сака да умре од тага по
својата загубена слобода, по сето тоа што останало далеку зад
камените ѕидови на занданата.
Беше сосема природно и неопходно (макар и многу тешко) секој
пооделно да си го признае до еден или друг степен својот пораз и да
се потруди колку што се може побрзо и побезболно да се навикне и да
заживее со новите услови, со сите лишувања и непријатности на
затвореничкото секојдневие. Поинаку и не можеше да биде. Во такви
ситуации човек треба да ја признае сопствената немоќ во поглед на
својата судбина, и покрај тоа што тоа е многу тешко и болно,
затвореникот неминовно мора да си признае, дека е крајно упатно да
се придржува на новите барања на така стекнатите околности.
Се разбира, тоа не е воопшто лесно, како што може да се
претпоставува, тоа така брзо и безболно не може да се случи - тешко
му беше на овчарот (а такви меѓу нас имаше многу), кој до неодамна во
трлото ги затворал овците, а сега, пак, тој самиот се беше претворил
во овен и пикнат во таа дупка, каде што освен човек ниедно друго
животно не би можело да преживее, макар и едно деноноќие! Тешко
му беше на селанецот навикнат со просторот, со постојаниот труд по
нивите и така наеднаш да се свитка на дрвената „постела” со скрстени
раце, внатрешно жестоко разјадуван од туѓото за неговите сфаќања
безделничење и постојано мислејќи за неизораните ниви, за гладната
челад, оставена на произволностите на судбината.
Ни беше тешко на сите, што така наеднаш требаше да се
навикнуваме на новата клима, на новите услови на живот, но веќе
немавме никаква друга можност. Во една таква ситуација таму, веќе
не можеше ништо да се направи, штом крилјата нй беа така кусо
потсечени, а перјата, пак, ни беа целосно искубани!
А треба да се знае и нешто друго, нешто многу важно за тоа
време тогашно и за тие премини. Тогаш, кога ние се мачевме да
станеме затвореници и да мислиме затворенички, тогаш пред нас се
испречуваше и здодевното и тешко разрешливо прашање, за кое
толку многу се спореше во таа смрдлива дупка. Таму, во таа темна
дупка, во таа смрдлива дупка, за нас не беше доволно само тоа
безусловно да го признаеме нашиот пораз како свршен чин, за којшто
коментарите веќе беа излишни, туку и за другото, за објективните и за
субјективните причини, кои не доведоа до тој трагичен крај. И за да се
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стаса до таму, до признавањето на нашиот пораз, без да се запраша:
зошто се требаше да заврши така трагично, така глупаво, кога имало и
друг излез, други решенија, за да не се стигне до затворот.
Морам да си признам, дека ]ас, и покрај целата моја момчешка
наивност, сета лесноверност со која се однесував спрема сето тоа што
така силно ги вознемируваше возрасните, и покрај тоа, слични
прашања не ми беа туѓи и мене, но, за жал, никогаш не можев и не
успеав да си дадам задоволителен одговор, никогаш не останував
задоволен од сопствените објаснувања. Секогаш, при секој обид да си
дадам некакво објаснение за тоа што се случи, веднаш потоа го
побивав, веднаш потоа го отфрлав како неосновано, како лишено од
цврста основа и кое не може да издржи никаква логика.
Бидејќи не останував задоволен од моите објаснувања за она
што се случи, за несреќата што не снајде, бидејќи се чувствував
немоќен да се сопрам на нешто посериозно, кое потоа ќе го ртфрлам
како нелогично, решив да прашам некој друг, и не кој и да е, туку
Бачиски, за да дознам што би ми рекол за овие непријатни за сите нас
прашања. И колку и апсурдно да ми изгледаше тогаш тоа решение да
му се обратам нему за мислење, на тој човек, на крајот на краиштата,
не успеав да му одолеам на искушението. Директно го запрашав да
каже што мисли за се што нй се случи. И колку што се сеќавам, во
истото време кај нас дојде, без да биде поканет, Михаил Думбалаков,
кој побрза да го искаже и своето видување за овие здодевни
прашања, спрема кои никој не беше сосема рамнодушен;
- Според мене, на Герасим му недостасуваше комитско
искуство, ,тој не беше подготвен за таква работа... Ако jac бев на
неговото место и ако стоев на чело, тогаш нашата положба ќе беше
поинаква и другарите - комунисти доста време ќе трчеа по нас и пак
немаше да не фатат! - изјавува тој, со нему својствената надуеност и
самоувереност. - Jac сум Думбалаков и многу добро знам што
зборувам!
Сосема природно беше jac да не останам задоволен од
мисленьето на Думбалаков, но не му се спротивставив, туку само ja
искористив можноста што ми се пружи и го запрашав за оној проект устав на „ОМ” и за тие „стари Македонци" од Софија, кои се обидувале
Герасим да им се стави на нивно располагање, на што тој се беше
спротивставил најкатегорично. И кога го изреков последниот збор,
забележав дека тој речиси се стресе, остана поразен од мојата
информираност за неговата дејност од пред година и половина. И уште
повеќе тој се вознемири кога му спомнав и за „ОМ” и за сите тие
историски материјали, кои што јас веќе ги бев прочитал во она снопче,
за кое веќе споменав уште на почетокот од моите спомени (записи).
- Тоа ли Герасим ти го кажал, и тоа ли го знаеше?'... Па, ти
можеш жив да ме закопаш и многу други луѓе, ако...
- Не се плаши, господине Думбалаков, не се плаши - побрзав да
го смирам - и jac знам каде и што зборувам, и покрај тоа што сум толку
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млад, штом досега сум успеал да си ja затворам устата.
А потоа му раскажав подетално од каде и како сум успеал да
дознам за тие поединости и како се е „погребано”, па затоа нема
потреба да се вознемирува.
- Слушај, ако тие книги бидат зачувани и ако ти некогаш
излезеш жив од затворот, те заколнувам во името на Македонија, во
прва прилика да ги пренесеш во туѓина, за да се отпечатат и видат бел
ден! - ми рече тој и веднаш се повлече во темниот агол, каде што ги
минуваше задушливите денови и ноќи.
А што се однесува до Бачиски, тој ме посоветува никого да не
обвинувам за тоа што се случи, за несреќата што не снајде. Исто така,
ми рече, дека секој треба да си го носи крстот, зашто така барале
времето и христијанскиот морал. За разлика од некои други меѓу нас,
Бачиски никого не обвинуваше за несреќата што не снајде, никого не
обвинуваше што се нашол во затворот и тоа со смртна пресуда. И како
човек - христијанин, тој сакаше сам да си го носи крстот и сам да се
искачи на Голгота! Таков беше тој и такв висна на бесилката.
Сега веќе не можам точно да си спомнам и по каков повод
некој од затворениците во таа ќелија кажа неколку зајадливи зборови
на адреса на бившите офицери од царската армија и поконкретно за
дел од оние што биле во Грција и во Србија за време на окупацијата
1941-45 година. Истите тие имале прекрасна можност да избегаат со
Германците, а оттаму и на Запад, но наместо тоа, тие претпочитале да
се вратат назад во Бугарија, каде што комунистичката власт ги чекала
со „раширени раце”. Се разбира, дека тоа не беше насочено против
самиот Бачиски, туку општо против сите оние државни службеници и
офицери, кои сите тогаш можеле да избегаат во странство, наместо да
се враќаат во Бугарија, а оттаму и во затворите за цел живот. И по тој
повод овој некогашен офицер кажа неколку зборови за моралот и за
воспитувањето на неговите некогашни колеги, за нивниот долг кон
татковината и кон Бугарија воопшто.
- Господо, колеги по судбина, должен сум да ве потсетам, дека
историјата на Бугарија не започнува да се пишува од деветти
септември 1944 година, туку од многу порано, од пред 1.260 години!
Пресврти во таа историја имало многу, но и покрај тоа Бугарија
секогаш наоѓала начини и можности да заздрави и да опстане до
денешни дни... Во својата многувековна историја минувала низ многу
политички и други потреси, но секогаш се одржувала и тоа за инает на
многуте нејзини злонамерници и непријатели. Сакам да верувам, дека
мојата таковина и овојпат ќе ги преброди тешкотиите, дека и овојпат
нема да пропадне, туку ќе живее вечно. Силно верувам дека Бугарија
и овојпат нема да биде избришана од картата на Европа како посебна
држава, таа и овојпат нема да пропадне, туку ќе исчезнат оние, кои со
сите сили и можности се стремат да ja врзат за туѓа кола!
- Што се однесува, пак, до бившите офицери како мене, нема
да откријам некоја тајна ако речам, дека како на мене, така и на
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другите што бевме надвор од границите на Бугарија, на сите нй се
пружаше прекрасна можност да избегаме во туѓина, на друго место да
бараме лична среќа. Мене Германците ми нудеа многу пари, но и да
заминам со нив, доколку го предадам оружјето на мојата војска, која
што времено ја командував во Македонија. Тоа не само што можев да
го направам јас тогаш, туку и многу други како мене, ако дозволевме
дека овојпат нашата татковина ќе пропадне и место за нејзините
офицери овде нема да има. Но, слична стапка така лесно не се прави,
така наеднаш татковина не се напушта.
- На германските генерали што ми ја предлагаа спомнатата
зделка, јас директно им реков, дека јас сум бугарски офицер и како
таков не сум способен да направам таква гадост. Им реков, исто така,
дека во историјата на Бугарија никаде не е забележана таква нискост
извршена од бугарски војници и офицери! И сега, и покрај тоа што овде
сум со смртна пресуда, која ми е изречена во името на бугарскиот
народ, и покрај тоа што сум во таква бедна положба, јас изјавувам,
дека не се срамам, ниту пак жалам што тогаш така сум постапил и сум
се вратил во татковината. Не жалам што тогаш не сум ја предал
својата војска на Германците и што не сум заминал со нив. Напротив,
се гордеам што совесно сум го исполнил долгот на бугарски офицер,
се гордеам што ги вратив назад во Бугарија со своите војници, а не ги
оставив таму да се растурат, да се раштркаат низ ЈугославиЈа и да ме
колнат во текот на целиот живот!”
Што да се прави: за некои патриотските чувства се
непроменливи, постојани и со иста сила за сите времиња и во секакви
околности.
Колку жално и тешко беше Да се гледаат тие наши колеги
оковани во синцири, во р'ѓосани железа, колку тешко беше да се
слушаат нивните воздишки, кои што како да не им доаѓаа од градите,
туку од длабочините на земјата. Тешко беше да се гледаат тие
клетници, кои веќе не живееја со човечки надежи и мечти за својата
иднина, туку со христијанска помиреност го чекаа времето, кога за
последен пат ќе погледнат и засекогаш ќе ги затворат очите.
Беше тажно што во тие тамошни услови, веќе никој со ништо
не можеше да помогне, со нешто и на некаков начин да ја измени
нивната судбина. И така беше секој ден, така минуваа деновите и
ноќите - се едно и исто, се ѕвечкање на тешки синцири, сб едно и
исто брмчеше во тој тунел преполнет со полуживи човечки суштества.
И еден ден, чиниш намерно, нашето проклето еднолично секојдневие
се наруши. Во еден од весниците се соопштуваше, дека се извршени
смртни пресуди на неколкумина од нашиот крај, обвинети и осудени на
смрт за „предавство” и за „шпионажа” во полза на меѓународниот
империјализам и на црната реакција... А и дедо Илија Чопев беше
повикан на средба со неговата бабичка и кога се врати беше како
претепан, нозете одвај ги влечкаше и за малку не падна пред црната
врата на ќелијата. И кога сепак успеа да влезе внатре, тој се струполй
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како покосен од громна грубите штици. Се плесна сиромашкиот на очи
и гласно зарида, чиниш како да го оплакуваше најмилото што го
изгубил.
Господи боже, дали е можно таков старец да плаче на глас
сега, а не пред тоа, кога му ја прочитаа смртната пресуда! Што ли
толку страшно беше дознал овој стар човек, каков удар беше добил,
за да почувствува толку силна болка и да биде така одеднаш скршен,
па да плаче и да се тресе, чиниш како да го беше фатила тропска
маларија?
Еве ја и причината, еве ја страшната новост, која го беше
погодила дедо Илија Чопев тогаш за време на таа средба: неговата
стара бабичка му беше кажала преку железните решетки, дека за
време на блокадата командантот на село Дебел Даб, агентот на
Државната безбедност, еден Циган, којшто се викаше Керим, ја
силувал нивната шеснаесетгодишна ќерка, која, исто така, била
уапсена и испитувана од семоќниот манго. Истиот криминалец, тогаш
како командант на тоа селце, ја силувал не само ќеркичката на дедо
Илија Чопев, туку и две други малолетни девојчиња, задржани под
сомнение дека му помагале на Герасим Тодоров. Тогаш, исто така,
дедо Илија беше дознал, дека и неговата стара бабичка за време на
блокадата била задржана две недели и измачувана до бесвест од
укротувачите на Антон Југов.
- „Од таа старица, Чопевица, скршив неколку етапа и една
цепеница, која се распадна како во чкорчиња за кибрит - ни се пофали
еден офицер на милицијата, поручникот Грчев, уште во времето кога
бевме под истрага во смрдливите подруми во градот Свети Врач, Инает старица, бре! И ги врзав во едно и рацете и нозете како овца за
стрижење, па така по гол газ со една борова цепеница удирав, удирав,
удирав дотогаш, додека дрвото не се распадна на чкорчиња за
кибрит! Ха, ха - ха!”
Кутриот дедо Илија, дури тогаш беше дознал на какви маки и
страдања била изложувана и неогвата бабичка за време на страшната
блокада, дури тогаш тој беше дознал и за силувањето на неговата
малолетна ќерка, за нејзиното осрамотување, и тој страшен удар тој го
поднесе неколкукратно потешко отколку осудуваььето на смрт со
бесење.
И ако веќе не се лажам, за време на таа средба баба Цефа,
сопругата на дедо Илија, успеала да каже малкунѕа и за судбината на
оние четворица наши луѓе, кои за време на блокадата беа уапсени и се
наоѓаа во училиштето во село Влахи, но, да суд воопшто не стигнаа.
Тогаш дознавме (според тоа што баба Цефа беше успеала да го
соопшти преку железните решетки), дека Васил Адамов од село
Дебел Дол, чијашто ќерка Циганот, исто така, ја беше силувал, Солун
Георгиев, Ванчо Тапчев и двајцата од село Влахи и Асен Драпчев од
маалата Полена, четворицата, исто така натоварени во тој камион,
каде што бев и јас за време на нашето префрлување за градот Свети
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Врач, но симнати во село Гара Пирин, а потоа враќани пак назад - тие
четворицата биле убиени некаде без суд и пресуди, без тие
формалности со кои не удостоија нас. Тие, за разлика од другите, беа
ликвидирани на тој начин, но на какви мачења биле подложени пред
да им излезе душата, тоа го знаат само нивните убијци и никој друг.
Подоцна, за Асен Драчев дознав уште неколку подробности, кои ќе ги
изнесам уште веднаш.
Еве ги зборовите на Петар Бенѓузов од моето село, еве што ми
рече тој за Асен Драчев за време на блокадата, кога и двајцата биле
одведени горе во планината, за да посочат каде се наоѓа земјанката,
за која тогаш сешто се зборувало:
„Беше многу студено, газевме дебел снег, а Асен Драчев беше
бос и угул гол како од мајка роден. И така тој одеше, одеше, боден
непрекинато со ножови од милицонерите. Кога стасавме до месноста
„Нивче”, на Драчев му рекоа за последен пат, дека ако не признае и
не каже каде точно се наоѓа земјанката, не само што нема да му ги
дадат алиштата и чевлите, туку и ќе ги набскаат свирепите кучиња
веднаш да го растргнат.
Тој со помодерното од студот тело и раскрвавен од кучињата,
се тресеше и постојано велеше, дека ништо не знае, дека Герасим
толку многу не му се доверувал, за да би му каже каде се наоѓа
бункерот. И наместо да му се поверува, милиционерите одново ги
нас'скаа кучињата по него, кои го соборија на снегот и којзнае колку
време го каса, којзнае колку го тркалаа, тоа не можам сигурно да го
кажам, зашто се бев свртел со грб, за да не ги гледам тие ужаси”...
Тоа е само малку, само незначителен дел од сето тоа што Асен
Драчев го беше искусил на сопствениот грб; тоа е само едно делче од
таа драма, одиграна таму горе во планината. А уште колку ли други
уште потешки и пострашни искушенија тој и другите тројца маченици
беа поднеле тогаш, на какви ли уште други мачења биле подложувани
тогаш и подоцна, пред да им излезе душата, тоа не го знам, бидејќи,
барем засега, нема кој да ми го каже и докаже.
Според искази (непотврдени), според тоа што по извесно
време можев да го дознам труповите на овие наши луѓе се видени од
овчари во некој капињарник, блиску до селото Долна Белица, покрај
патот. Овие четири трупови времено биле таму фрлени, зашто, се
чини, убијците немале време да ги закопаат по темница, или, пак,
нешто ги спречувало тоа да го сторат веднаш. Биле издупчени како
решето
од
ножевите
или
од
колците,
обезличени
до
непрепознатливост и така, по ден-два, тие исчезнале засекогаш од
оние капињарници, но каде се однесени потоа, никој не знае.
Се разбира, дека не може да се тврди оти тие четири трупови
биле з а д о л ж и т е л н о на нашите луѓе, а не на некои други
несреќници, на други жртви. Тоа не може да се докаже, пред некој од
самите убијци да изврши вистински разоткривања, не каже и каде и
како е извршено злосторството, без такви докази, ништо со апсолутна
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сигурност не може да се тврди, туку само може да се претпоставува.
Подоцна, по извесно време, кога веќе бев излегол од
болшевичкиот пекол и бев станал „слободен” граѓанин на Народната
република, тогаш дознав, дека судбината на тие четворица маченици
била решена непосредно по кревањето на блокадата и тоа во самото
село Влахи од специјален партиски „трибунал", на чело со стариот
Кимо, некогашен
затвореник за криминални дела, поточно за
убиството на сопствениот татко. Овој старец и за време на
комунистичкиот „отпор” бил овчар кај едни луѓе и во планината им
давал туѓи овци на црвените партизани, за што по деветти септември
беше станал „активен борец” за слободата.
Овие подробности ги дознав не од други, не од подалечни луѓе,
туку од устата на тој старец, кој за време на блокадата и во текот на
заседанието на селскиот „трибунал” имал решавачки збор, нему му
била дадена неограничена власт и права за пресметка со секој од
селото, кој претставувал реална или измислена закана за
комунистичката партија и за „народната власт”. Според проценката на
овој татко-убиец се одредувало кој од селото е неподобен и треба
веднаш да се ликвидира, и кој има право на живот, на натамошно
опстојување под сонцето на социјализмот! Тој, стариот убиец на својот
сопствен татко, Кимо, тогаш го заземал местото на врховен судија и
извршител во селото Влахи, се разбира, не сам, туку со многу други
како него!
Треба уште сега да одбележам, дека ако тие четворица наши
луѓе стасаа до куклениот суд, нивните веројатни пресуди ќе беа меѓу
пет, десет и најмногу до петнаесет години затвор. Таква, во најлош
случај, ќе беше мивната казна, доколку тие беа исправени пред оние
судии-марионети и ќе беа судени како другите. Бидејќи нивните
„гревови” спрема „народната” власт беа споредбено ништожни,
беззначајни, би рекол. И токму поради тоа, поради оваа причина, тие
не стигнаа дури ни до куклениот суд, туку станаа обични жртви на
лични амбиции и одмазди, а не на објективни нарушувања на законот!
Тоа го потврди и самиот дедо Кимо, кој ми рече, дека секој поединец
од оние четворица имал повеќе „гревови” спрема одредени луѓе,
отколку кон самата власт.
„Тодор Донков го изеде Асен Драчов, затоа што тој имал нешто
со жена му, Солун Ѓоргиев го отепав јас, бидејќи тој еднаш ме уапси и
ми ги врза рацете одзади, а Адамов и Танчев не се сеќавам зошто не
ги испратија на суд, туку така ги истепаа"..,.
Тоа се кажувањата на оној старец, дедо Кимо, кои што добро
сум ги запаметил.
На крајот од нашиот престој во турекиот затвор засилено
почна да се зборува, дека наскоро ќе не префрлеле во вантрешноста
на земјата, на сигурно место и против секакви евентуалности. Се
раширија гласови дека ќе не преселуваат, за да сме подалеку од
Македонија, од нашиот роден крај. И не знам како така се случува, не
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знам како до тоа се доаѓа, но ќе кажам, дека штом нешто почне да се
пренесува тивко од уста на уста, тогаш подоцна з а д о л ж и т е л н о
станува реалност, сигурно ќе се случи.
, Не знам дали таа информација, која понекогаш буквално не
поплавуваше, пристигнуваше од надвор, или, пак, имаше нешто и од
самите нас, оД самите затвореници, кое беше резултат на интуиција,
на длабоки размислувања и на севозможни претпоставки. Мора да си
признам, дека до крајот на затвореничкиот живот не успеав да си
објаснам како и каде се наоѓаа тие невидливи извори на информации,
кои не секогаш се потврдуваа од самата реалност, особено тогаш, кога
истите беа во полза за самите нас, а не против нас и нашата желба.
Треба да одбележам, дека најчесто, ако не и секогаш,
реалност станува оние гласишта, кои секогаш бидуваа на некаква
штета на затворениците, секогаш против нашите желби и интереси!
Штом ќе почнеше да се зборува за нешто лошо, на шхета на
затворениците, тоа задолжително и се остваруваше, неодложно се
случуваше. Треба да се знае и тоа, дека меѓу затворениците најмногу
се зборува за јадење и за амнестија, за „олабавување", и покрај тоа
што такви настани се случуваат многу ретко во комунистичкиот
систем, речиси никогаш во деспотските режими.
Во зем]и со еднопартиски систем, со тоталитарен режим, нема
роденден на царот, роденден на престолонаследникот, менување на
власта со нови избори и т.н. и т.н. За амнестија во затворите секогаш
се зборува, на амнестија се надеваат и оние криминални затвореници,
кои се познати како „деца на затворот”, оние кои на поимот слобода
гледаат со насмевка и презир. Ако не е таа надеж, ако не е таа лажна
лулка, таму не може да се преживее ниту еден ден, а камоли десетици
и повеќе години.
Постојаната надеж го крепи духот на затворениците. Таа им
дава храбост и сила да издржат и пред перманентниот притисок, кој
доаѓа од разни страни и насоки и со најразновидна цел и намери. Без
лажните надежи, без оваа приспивна лулка, со сигурност може да се
тврди, дека многумина од осудените ќе претпочитаат да умрат на еден
или друг начин, отколку да живеат со постојаната миела, дека се
предодредени за вечни и бесконечни страдања, дека се осудени да
умрат и тоа во затворот, а не надвор, не како слободии. Ако не е
спасувачката надеж, дека секој момент вратите на затворот можат
широко да се отворат и сите негови одвратни страни ќе останат
далеку зад грбот на секој затвореник, тогаш слободно може да се
каже, дека малкумина се оние осудени души, кои би се согласиле да
умираат во текот на целиот нивни живот во смрдливите ќелии,
отколку еднаш, само во еден миг.
Треба да се знае и тоа, дека по страшниот удар, по тешката
пресуда и привремениот целосен очај, осудениот почнува да
„еволуира” да се созема и да се надева, дека се е времено, дека се е
минливо, дури и неговата жестока пресуда!
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И како што веќе реков, дека лошите гласови, дека сето тоа
што е против интересите и желбите на затворениците, секогаш
станува реалност, така и тогаш, лошата вест за нашето претстојно
префрлување се покажа точна, а не лажна; таа се оствари, нешто, што
таму е гйлемо прашање дали некој од нас го посакуваше и покрај
тешките услови во кои бевме принудени да живуркаме во таа
смрдлива дупка. И покрај тоа што се задушувавме во таа смрдлива
дупка, и покрај тоа што зјаевме како риби исфрлени на песокот, никој
од нас не го посакуваше тоа наше проклето префрлување.
Co или без нашата желба и согласност, нашиот престој во тој
стар турски затвор стигна до својот неизбежен крај, исто како што
заврши и престојот во нашата р о д н а земја... Една утро, некаде кон
крајот на месец август 1948 година, по список ги спомнаа имињата на
речиси сите жители од четвртата ќелија - сите, со исклучок на тричетворица, набрзо почнавме да го собираме својот личен багаж и да се
редиме на малото дворче пред внатрешниот портал на затворот.
Политички затвореници имаше и во другите ќелии на турскиот затвор,
и од таму почнаа да излегуваат клетници со поголем затворенички
стаж од нашиот. И кога се наредивме на тоа мало дворче, групата
изгледаше доста впечатливо - повеќе од сто и дваесет осудени души!
Големата пратка од „дива” Македонија, одредена за вториот и
дисциплински затвор во градот Сливен, каде што требаше да нб
„облагородуваат”, да
ецивилизираат"
н
„
по комунистички,
сталинистички.
И како секогаш во такви ситуации, така и тогаш
вознемиреноста се беше кренала прилично високо, а претпоставките и
нагаѓањата >- најразновидни и противречни. Никој со сигурност не
можеше да каже каде ќе не испратат, каде и зошто не префрлуваат. А
кој знае можеби и кон... Сибир, кон огромната руска гробница, кон
подземјата на оваа руска пустина, каде што гине се што е побудно, се
што е поумно, што оваа огромна земја го para?
По извесно време во малото дворче се втурнаа многу
униформирани и цивилни цандари, кои почнаа на најбезочен начин да
го расфрлаат нашиот личен багаж и да прават детален претрес. Се се
расфрлаше, се се разгледуваше највнимателно, се загледуваа и оние
места на затворениците каде што доброто однесување не дозволува,
само и само господарите да бидат спокојни, дека ние сме сосема
безопасни, дека сме со целоно извадени заби! И секој затвореник на
којшто претресот му беше направен веднаш беше изведувач надвор од
железните решетки, до самата зандана и таму се чека крајот на
целата операција, крајот на претресот.
Повеќе од очигледно беше, дека „Грофовци” брзаа да не
експедираат колку што се може побрзо, колку што се може подалеку
и на посигурно место. Брзаа овие господари побрзо да се ослободат од
нас, зашто макар и напикани во оној турски затвор и под цевките на
митралези и автомати, нивното спокојство, се чини, не било целосно;
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најверојатно стравови постојани ги „напаѓале”, деноноќно и во секое
време. А не дај боже да се случи некое „чудо”, не дај боже да се случи
нешто неверојатно и таа смрдлива дупка одненадеж да се непразни и
осудените души, собрани со толку труд и мака, така наеднаш да
излетаа надвор, кој каде види и може!...
Веќе стануваше повеќе од очигледно, дека е дојден часот, кога
секој од нас требаше по своему да се збогува со родниот крај, со
Македонија и да појде надалеку, надалеку, каде што ќе живее само со
своите спомени за сето тоа што е оставено, за се мило и познато.
Дојдено беше времето, кога секој од нас требаше да каже: „Збогум
роден крај, збогум Македонијо, ние сме достојни да го поднесеме тоа
што не снајде, за нашата несреќа; ние заслужено го добивме
страдањето што не снајде, штом не сме ги познавале суровите закони
на борбата, штом не сме ги знаеле правилата на оваа жестока игра и
најнакрај, штом не сме знаеле како да се бориме и да умираме мила
Татковино! Проштевај, Македонијо мила, ние се покажавме недостојни
за тебе, но белким идните твои чеда ќе бидат на неопходната висина и
подостојни од нас. за да го извршат својот долг кон тебе така како што
заелужуваш! Збогум мила Татковино и прости ни”
Ах, беше дојден фаталниот момент, кога за последен пат
требаше да погледнеме крадешкум кон нашите планини, за последен
пат да стапнеме на родна земја и да кинисаме на делечен пат.
И така, строени сме по летмина во војничка колона, со
смрдливи, извалкани и мувлосани алишта, со бледи и испиени од
влагата во ќелијата лица, со нозе и раце кои се тресат од физичката
истоштеност, секој ја нарамува бовчата со личен багаж и со нетрпение
ја чекаме наредбата за поаѓање. на секој на лицето му е испишана тага
и неутешна душевна болка, секому ерцето му се кине од болка поради
тоа што го напушта својот роден крај; секој во мислите и по свое се
простува, зашто никој не знае каде оди, за колку време и дали
воопшто некогаш ќе се врати назад здрав и жив!
- Внимание! Тргнуваме за железничката станица и никој да не
прави обид за скршнување! - не сепнува писклив глас. - Кој се обиде
да скршне, ќе биде убиен на место!” - не предупредува началникот на
окружната униформирана милиција Миладинов, брат на оној
Миладинов, којшто ја водеше мојата истрага.
А и кордонот од униформирани џандари и цивилни агенти густо
нб притисна со насочени кон нас автомати, готови да застрелват секој,
кој би се осмелил да погледне настрана, а камоли, пак, и да побегне.
На чело на живата колона врват нашите другари осудени на смрт,
чиишто тешки пранги тажно и трогателно одѕвонуваат, чиниш како со
тоа да сакаат да им стават до знаење на тие што ги носат, дека
можеби таа е нивната последна погребна песна, лесна од студените и
бесчувствителни железни алки.
Спроведувани сме од стотици човечки очи, кои сочувствуваат
со нас, роеви од љубопитни деца не испраќаат до железничката
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станица, и покрај предупредувањата на свирепите џандари.
Придружувани сме, исто така, и од грбавото и еднооко чудовиште, од
жестокиот Георги Давидов, прочуениот „Гроф". Тој, облечен во бел
костум, наликува на снежен човек, качен на велосипед и се движи на
извесно растојание од нас, ту не одминува, ту заостанува зад колоната
од затвореници и милиција.
Најпосле колоната пристигнува на железничката станица, без
некој од нас да направил и најмал обид за скршнување, од што
најмногу стравуваа тогаш властодршците. Застанати сме пред
коловозот и одново не извикуваат поименично, за да бидат сигурни
дека за време на тоа кратко патување од затворот до железничката
станица ниту еден затвореник не испарил. Не напикуваат во еден
вагон и многубројните цандари го удвојуваат нивното внимание, за да
некој од нас не се искубе во последен момент.
Возот, пак, засвирува тажно и продолжително, неговите
железни тркала почнуваат да тракаат ритмично, а звукот од тоа
тракање почнува да се забива како остри клинови во главата на секој
од нас, кој за последен пат веќе му кажал збогум на својот роден
крај....

Софија, централната железничка станица.
Возот пак исвирува неколку пати со ред, ја намалува брзината,
сопирачките се пуштаат во дејство и тркалата почнуваат да скрцаат и
болно да пиштат. Луѓето од сите страни слегуваат и брзаат за некаде,
без да знаат (ако воопшто ги интересира), дека во истата композиција
патувале и посебни човечки суштества, страшен товар, предодреден
за длабоко замрзнување...
- Внимание! Еден по еден слегувајте преку отворената врата и
застанувајте напред до втората наредба, без да се свртувате настрана
и да зјапате во граѓаните! - наредува началникот на обезбедувањето,
едно анемично, ама многу злобно офицерче, чиишто очи беа
поцрвенети и искреа од омраза и злоба спрема нас. - И никакво
намерно ѕвечкање со синцирите, никакво погледнување настрана и
друго ништо!
Но, единаесетте рТосани и тешки синџири воопшто не сакаа да
знаат за дадените строги наредби - овие единаесет жртвувани решиле
да дадат целосна слобода на своите посестрими, на нивните р'ѓосани
партнерки, кои се завиткале околу нивната снага како бршлен. Тие
решиле сега и на отворено да ја слушнат вистинската песна на своите
пранги, пискливиот глас на студените алки, кои како слепици се држат
една за друга.
-Дрн-дрн-дрн - ја започнуваат нивната песна тешките синџири.
Дрн-дррр, се јавува осаменичка, намерно испуштена на земјата, врз
плочките. Дрн-дрн-дррр - се придружуваат едноподруго и другите
железа, чиниш како да се довикуваат еден со друг, за да не се изгубат
низ навалицата на централната железничка станица, меѓу тоа
льубобитно мноштво од најразлични луѓе.
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- Затвореници, затвореници, гледајте колку многу се! « се
провикува некој од насобраната околу нас огромна толпа.
- Престанете со тоа проклето ѕвечкање бе, гадови! - вика со
сета сила она офицерче, задавено од злоба, и со камшикот удира каде
што ќе стаса и може,
, А љубопитнмте патници од секаде не опкружија и постепено
почнаа да го сТеснуваат кругот околу нас, без да им обраќаат
внимание на џандарските викотници и севозможните нивни пцости...
Луѓето;се ловеќе се приближуваа, за да може поодблизу да не видат,
да не разгледаат, чиниш како да бевме ретки зоолошки примероци,
кои за прв пат ф појавуваат пред толку многу човечки очи, за првпат
се среќаваат по патиштата низ Бугарија.
Дрн-дрн-дрндррр * продолжуваат раздразнувачки да ѕвечкаат
единаесетте тешки синџири, бесчувствителни и т у в и спрема
џандарските врескања и пдости.
„Стојте,. стојте! Ќе пукаме, ќе пукаме! Назадг; назад!" - викаат
побеснетите џанддри, кои не знаеја како да се извлечат од таа
навистина неприја|на положба.
Крај на првиот дел.

*

289

Македонија мојата потпора

КОЈ Е ГЕРАСИМ ТОДОРОВ?
Герасим Тодоров е роден во 1909 година во селото Плахи,
Светиврачка околија. Завршил
гимназиско образование. Откако
одбива да ја служи воената обврска и поради немањето соодветна
работа во тоа време, тој прифаќа да стане шумски чувар во село
Оштава, соседно село на Влахи. За време на таканареченото
проширување на Бугарија (1941 - 1944 година), Герасим оди во Егејска
Македонија и таму ја врши должноста началник на државен расадник
за садници.
По 1944 година, кога окупациониот корпус го напушта егејскиот
дел на Македонија, Тодоров се враќа во неговото родно село и, по
извесно време, со неколкумина свои побудни соселани создаваат
шумарска индустриска кооперација кон којашто ја приклучуваат и
новосоздадената селска производна кооперација на која Герасим
станува благајник - сметководител. Но, сите овие зафати, и покра тоа
што се сосем ситни, се реализираат без согласност на локалните
големци од „народната" власт, а тоа е веќе нешто повеќе од
неприкриена провокација, нешто што силно го раздразнува чувството
на семоќност на новоиспилените властомани. И од таму почнало сето
тоа, кое подоцна, по многу други „натрупувања", беше довело до тие
трагични настани што следуваа, кои така болно ги проживеа речиси
целиот наш крај.
Како што е добро познато, комунистите ништо така лесно не
забораваат и за ништо не проштеваат - тие се стократно
поодмаздливи, дури и од кротките слонови!... Се почнува со засилено
чепкање по недалечното минато на Герасим Тодоров, се бараат
некакви непознати „гревови” на овој млад човек, но задолжително да
се од пол птички карактер, безусловно да се поврзани со „отпорот” на
болшевиците по тие места, каде што тој бил на работа.
И за упорните загари тоа не претставува никаква посебна
тешкотија: пред неколку години, кога Тодоров бил на работа во село
Оштава, група младинци - левичари, организиране некаков своевиден
затворнички собир, на кој решаване и умувале како да го пренесат
социјалистичкиот ра) не само во Бугарија, туку и на целиот Блакански
полуостров. За несреќа, меѓутоа, некој од тие учесници на
нелегалниот собир им потшепнал на некаков начин на локалните
власти и така дошло до „големата провала”. И како што обично бидува
во такви случаи, биле извршени и соодветни апсења, така што меѓу
уапсените се нашол и еден младинец - ученик (Стефан Михајлов
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Сотиров од маалата Ѓаковци), кој важал како најискусен во
„конспиративното дело”.
И бидејќи
сеизгледало момчешки наивно, општинските власти
во село Оштава, каде што биле задржаните „конспиратори”, на
инсистирање на Герасим решиле се да се прекине таму и да не се
стасува ниту до полицијата, ниту пак до судот. При ослободувањето на
„конспираторите", Тодоров му удрил две шлаканици на Стефан
Сотиров, велејќи му дека заслужил и нешто повеќе, но од почит
спрема татко му со кого биле добри пријатели, засега тоа било
доволно, но ако се повтори...
По деветти септември 1944 година, Стефан Сотиров станува
голем човек - политички офицер во новата бугарска армија. Оваа нова
позиција на Сотиров (макар и со извесно задоцнување), му дава
прекрасна можност да побара сметка од својот некогашен „тепач”.
Почнуваат малтретирања и притисоци, на индиректен начин
кон Герасим Тодоров се упатуваат обвиненија за „мачењата” што ги
вршел над комунистите за време на „фашистичката робија”, му се
припишуваат гревови, дека тој свесно го запирал растежот на
„Движењето на отпорот” во нашиот крај, и на тој начин ги лишувал
„борците” од можноста да се пројават во најрешителните моменти. Му
се упатуваат уште куп други глупави обвиненија, а на неколку пати се
правени обиди да биде уапсен. Неговиот легален живот од ден на ден
станувал се понеподнослив и најнакрај (во текот на мај 1947 година)
решил да го напушти сопствениот дом и семејство. Така, од тој момент
наваму станува нелегален.
Кога бил на помлади години членувал во младинската МВРО.
Татко е на три деца - две момчиња и едно девојче.
Герасим Тодоров е човекот што кој ја создаде првата
нелегална вооружена група во пиринскиот дел на Македонија за борба
не само против присуството на наметнатата од надвор болшевичка
власт, но исто така тој ЕДИНСТВЕН отворено им рече НЕ и на Сталин,
Тито и Димитр.ов, кога овие тројца сакаа на Македонија да й наметнат
такво решение, кое претставуваше ново ропство! Тогаш тој прв и
отворено се обиде да им каже на овие диктатори, дека судбината на
Македонија треба да се решава од самите Македонци и с а м о
во
нивни интерес, а не од друг, не од тирани, кои сами си го присвоиле
правото да ја диктираат волјата и нивните желби на туѓи народи и
земји!
Загинува ( се самоубива) во текот на месец април 1948 година,
неколку километри понагоре од селото Влахи во маалата В'чковци.
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