
                       ХРИСТО СИЛЯНОВ   -  130 години от рождението му 
                                             и нашето време 
 
                                               Арх. Кръсто Павлов 
 
          Христо Иванов Силянов е роден на 24 май 1880 година в 
Цариград и умира на 26 септември 1939 г. Основното си образование 
завършва в родния си град‚ а след това продължава образованието 
си в Солунската гимназия и завършва гимназия в Битоля. Тук 
учители в гимназията са били известните дейци‚ участници и 
свидетели   на станалите събития през 1903г. като  Гоце Делчев‚ 
Михаил Герджиков‚ Даме Груев‚ Гьорче Петров‚ Пере Тжошев и 
много други. По това време се създават различни кръжоци от 
ученици в гимназиите в България‚ и то след освобождението  на 
страната от турския деспотизъм  и установяването на българската 
даржава   според наредбите на тогава наречените “велики” сили: 
Германия‚ Англия и Австроунгарската империя‚ Русия и други. 
Такива кръжоци или наречени  още групи се създават в много  
гимназии в градивете на княжество България. През есента на 1895 
година ‚ пише П.Манджуков‚ в Пловдивската мъжка гимназия бяхме 
създали един анархистически кръжок‚ душата на който беше 
Михаил Герджиков. Членова на тази група са: Михаил Герджиков‚ 
Димитър Общински‚ Петър Манджуков  и Ст. Михов от групата от 
Пловдив‚ Димо Николов и Григор Дочев от Казанлък‚ Светослав 
Мерджанов от Карнобат‚ Йордан Калчев от Тутракан‚ Димо Ганчев 
от Русе и др. 
          През месец декември на същата година  Петър Манджуков е 
изключен от гимназията‚ защото “чел молитвата “Отче наш”  на 
македонски език‚ с което  е “оскърбил религиозното чувство на 
учениците” с право да завърши  учебната година  в някоя друга 
гимназия. Заедно с Манджуков е изключен и Стефан Михов‚ 
обвинен‚ че създал смях в класа‚ когато преподавателят по история 
Василев имал метода да чете от учебника онова‚ което има да каже в 
лекцията си. Когато той чете‚ Михов с молив следи редовете на 
учебника‚ учителят спира за момент‚ по какви причини не се знае‚ и 
ученикът се провиква с глас: “Спъна се в запетаята!” При тази 
забележка целият клас избухва в смях. Преподавателят Василев 
побеснял. В последствие Стефан Михов е изключен от гимназията. 
          След изключването на Михов и Манджуков изключват и 
Други анархистически групиМихаил герджиков понеже той се 
солидаризира с двамата си другари   и в знак на протест писал  на 

Ре
гио
на
лн
а б
иб
ли
от
ек
а "
Ди
ми
тъ
р Т
ал
ев

"-Б
ла
гое
вгр
ад



 

 

2 

2 

черната дъска в класната стая:  “Изключвайте‚ господа 
инквизитори!” 
          Други анархистически групи от младежи са образувани още в 
Лом‚ Габрово‚ Разград дори е имала такава не само в свободна 
България‚ но и в Солун на още поробена Македония. Тази група се 
нарича “Янаки” и Солувска анархистическа група. В едно писмо до 
Федерация на анархистите за подготовката на конгрес се казва: 
“Идеята за конгрес и Македонско-Българска анархистическа 
федерация се прие в кръга на нашите другари с голямо 
въодушевление….” Относно програмата на конгреса има да 
забележим следното:   “тъй като голяма част от нашето 
население   стене под ярема на бегството и се намира при 
особени условия‚ добре е да се тури още една точка І- аграрният 
въпрос. Също: тайна или явна ще бъде организацията” / В-к 
“Безвластие”‚ год. ІІ‚ брой 4‚ 13 юли 1910г‚ стр. 7 и в-к 
“Буревестник”‚ № 16‚ май 1909‚ стр. 10 в статията  “Революция в 
Турция и македонските инсургенти” от Н. Рогдаев/.  
          През есента на 1896г около Петър Манджуков в Лом   се 
образува един анархистически кръжок‚ в който са влизали: Мойсей 
Праматаров от с. Елешница‚ разложко‚ Димитър Андреев от София‚ 
Йован Божкович от пирот‚ Сърбия‚ Димитър Тодоров от Плевен‚ 
Ншикола Блажев и Андре Коцев - и двамата от Кюстендил‚ Йордан 
Караджулов - учител в с. Лавец‚ ломско и Никола Каранджулов  - и 
двамата братовчеди от Прилеп‚ македония. Единият от тях - 
Димитър Тодоров по-рано е принадлежал  към анархистическа група 
в Плевен‚ образувана от Юлий Цезар Розентал. 
          Баща му е д-р Август фон Розентал‚ полски благородник  е 
роден в 1830г в Болония. През време на полското въстание в 1831г 
по-голямата част от имота му е конфискувана и семейството фон 
Розентал се преселва в Киевската губерния. Като дете Август фон 
Розентал е бил много даровит‚ на 16 години свършил гимназия‚ а 
медицинския факултет на 21 години. Две години по-късно той 
организирал въстание против крепостничеството  в Малорусия‚ 
арестуван и осъден на смърт с разстрелване. Присъдата била 
заменена  с изгнание в Сибир‚ където преживял 26 години. В 1880г‚ 
заедно със семейството си се измъква от Русия‚ скита по Европа и 
вакрая се установява в България. Той се изявява не само като медик‚ 
но и като юрист‚ и като икономист‚ и като писател‚ и като поет. Той 
сътрудничил в най-видните руски спосания с най-различни 
псевдоними. През Стамболовата диктатура е бил грабнат една нощ‚ 
изтръгнат от семейството му  и изгонен извън България‚ умира като 
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изгнанник в гр. Враня‚ Сърбия. Той е възставал против всяка 
неправда и е отричал всяка власт. 
          Синът на Август фон Розентал - Юлий Цезар Розентал е роден 
на 14 юни 1872г в гр. Иркутск - Сибир. Първоначалното образование  
Юлий  получава в различни градове в България. Той учителствувал в 
Търновско в с. Килифарево‚ в Долна Оряховица и в Ножвозагорско. 
Навсякъде той събирал младежи около себе си и вдъхновявал с 
идеите на безвластието. По това време деветгодишното дете  Върбан 
Килифаревски от Разград е получило първия тласък към 
безвластническите идеи‚ с които Юлий Цезар Розентал работи‚ живя 
и умля като апостол на безвластническото учение в България. Той 
умира на 12 септември 1903г‚ прострелян в дясното коляно от 
турския аскер в сраженията край с. Луково. 
          Есента на 1896г Михаил Герджиков заминава за Швейцария за 
да се запише в правния факултет на Университета в Лозана. 
          При моите проучвания като студент в Женева‚ породени от 
големият ми интерес към това да намеря стъпки и дири за Михаил 
Герджиков тук‚ където той е следвал‚ аз успях да открия такива. 
Отидох първо в Лозана. Там служител в архива беше любезен да ми 
напише  на едно листче  данни от книгата за регистриране на 
жителите. Той написа на френски следното:  “Януари 1897г‚ 
преброяване на жителите‚ Димитър Общински род. 20.06.1877г   
е записан под №  61267 и Мишел Герджиков род. 26.01.1877г е 
записан под № 61268”. Значи  Общински и Герджиков са били 
заедно. Те двамата са живели  на бул. “Гранси” 19 б при вдовицата 
Катерин Жан Сен Фингер род. 19.І7.1848г. Тя е имала син Адолф 
род. 18.02.1878г. Михаил Герджиков остава в Лозана само зимния 
семестър и на 12 май 1897г  се прехвърля в Женевския университет. 
          В Женева образува група от съмишленици от обкръжението  
на интелектуалци - студенти‚ идващи от различни гимназии в 
България. Групата е известна в историята като  “Женевски кръжок”  
или Таен Македонски Революционен Комитет  / МТРК/‚ основан 
преди това от петър манджуков и Михаил Герджиков. Двамата са 
издавали   “Глас на Македонския Таен Революционен Комитет” и 
“Отмъщение”‚ печатани в париж‚ и двата вестника излезли по един 
брой. Те са били разпространявани  в България и Македония.  
Програмата призовава населението в България и Македония да вземе 
дейно участие в македонската кауза.  
          Женевският кръжок е бил голяма група. В него са влизали: 
Михаил Герджиков‚ Димитър Общински‚ Стефан михов‚ Слави 
Мерджанов‚ Петър манджуков. В групата имат дейно участие и 
жени: Иванка Хр. Ботева‚ Кина Генова‚ Олга Балинова и Тодора 
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Златева. Като клон на Женевския комитет‚ в Пловдив е била 
образувана македонска анархистическа група‚ в която влизали: 
димитър Аргиров‚ Иван Вълкович‚ Александър Костов‚ Бойчев‚ 
Богамито‚ Лазар Силянов - всички от гр. Пловдив  - Йордан Шурков 
от гр. велес и др. Тази група е получавала изданията на женевския 
кръжок и ги разпространявала в България. 
          Гоце Делчев не остава  извън влиянието на анархистите. През 
1987г той е в чета заедно с Върбан Килифаревски и през тази година 
за да се сдобият със средства за организацията   Гоце  заловил в 
Струмишко богатия турчин Назлъм-бей и за освобождаването му 
поискал откуп от 3‚000 лири. “Под влиянието на Върбан 
Килифаревски той беше прозрял и разбрал‚ че турците‚ взети 
като отделни личности или като човешка група‚ когато не са 
облечени във власт‚ са не само еднакво добри‚ както всички хора 
по земното кълбо‚ но са много по-човечни и с по-голяма култура  
от другите народи в Балканския….‚ ставаше явно както от 
симпатиите му към нас‚ анархистите от Женевската група‚ с 
които той се запознаваше за първи път‚ така и от интереса му 
към идеите‚ в преведени от мене анархистически брошури‚ 
особено към “Речта на Емил Анри”. Той ми поиска ръкописите‚ 
за да ги прочете”… По-късно той е напечатил и издал тия 
брошури - нещо‚ което  най-красноречиво говори за влиянието‚ 
което бяха упражнили върху него както Върбан Килифаревски‚ 
така и анархистите от Женевската група‚ с някои от тях той 
прекара четири месеца в чета през лятото и есента на 1899г” 
/Петър Манджуков‚ “Предвестници на бурята”‚ първа част‚ стр. 57‚ 
ИК “Прозорец” ООД‚ 1993/. 
          Известно е на всеки‚ който се интересува от борбите за 
освобождението на Македония и Тракия‚ че дейно участие са взели 
и дори са паднали жертви в тази борба и борци от други етнически 
общности. С Женевския кръжок те са поддържали постоянна връзка. 
Взаимоотношенията им са били  също на базата на взаимно 
уважение и на взаимопомощ в борбата. Като пример ще посоча 
участието на арменците‚ които имат същата участ   на потиснати 
както македонците и други балкански народи.  
          На една среща на Гоце Делчев с председателя   на Върховния 
комитет в София  генерал Данаил Николаев. На срещата генерал 
Николаев  заявил: “Вашите планове аз не мога да ги приема‚ нито 
искам да ги слушам. Каква организация Вие сметате да 
създадете там?  Революционна?  Вътрешна?  Македонска?  
Глупости!…. Има само една организация  - това е Върховният 
комитет…  А що се отнася до вашата работа вътре‚ ние ще ви 
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кажеме  кога‚ къде и що да правите”. На тази офицерска “заповед”  
Гоце отговаря:  “Това няма да го бъде‚ господин генерале. Ние не 
сме съгласни с вашите изказвания. Ние нема да позволим  други 
да решават дали да жимеем‚ да умрем и кога. Кога ще се вдигне 
въстание‚ ще реши народа…  но знайте‚ ние не искаме 
покровители‚ а още по-малко господари”. /Документи за борбата 
на македонския народ‚ том І‚ стр. 328‚ Скопие 1981г/. 
          След този разговор Гоце огорчен от позициите на един 
български генерал по въпроса за освободителните борби  на 
Македония и Тракия   на връщане и преди да влезе в Македония‚ 
през Кюстендил‚ той пише писмо до Никола Малашевски‚ пунктов 
войвода в гр. Дупница следното: “04.май 1897г  Никола‚ тежко му 
е на човек   да има работа  с шарлатани‚ каквито са тукашните 
управници; тежко и на нас‚ дето нуждата ни накарала да 
искаме помощ от тях; но що да се прави‚ “давещият се хваща и 
за сламка”. Зная го и това‚ че властта е символ на измама‚ 
насилие и грабеж‚ но ти казвам‚ нашата нужда е диктувала да 
се обърнеме към такива  политически хамелеони…. Ето това е 
моят отвор‚ това са думите‚ които‚ наместо   по 
телеграфската жица‚ бих искал да минат по твоите 
чувствителни жици и да се отпечатат в твоята душа  под 
наслов: гони ги управниците‚ мрази  и възставай срещу  всеки 
владетел”. /   Документи за борбата на македонският народ‚ том І‚ 
стр. 337‚ Скопие‚ 1981г./ 
          Михаил Герджиков преместил се в Женевския университет‚ не 
завършва учението си. Той се отдава на революционна дейност. 
Влиза в Македония и е назначен   за учител в гимназията в гр. 
Битоля. Тук се представя под фалшивото име  Тодор Луканов. Този е 
бил негов приятел-състудент   от годините прекарани в Женева. В 
Битоля са заедно учители с Даме Груев Ученик и на двамата е 
Христо Силянов. 
          Поради факта‚ че Тодор Луканов /Мишел Герджиков/ сред 
революционерите се ползвал като капацитет на организатор‚ по 
решение на Организацията  в Битоля е предложен на Екзархията   да 
го назначи  учител в Струмица. Владиката Гервасий‚ като разбрал‚ 
че под името Тодор Луканов се крие Михаил Герджиков‚ не само че 
не го е назначил  за учител но и направил донос пред турските 
власти. Тогава Герджиков влиза в четата на Христо Чернопеев. След 
тримесечно вървене по планините те разделят четата на две  - на 
полска и горска. Поради това‚ че конгреса в Смилево за вдигане на 
въстание на Илинден‚ несъобразено с подготовката на населението в 
Одринско‚ Главният щаб изпраща Михаил Герджиков  за 
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организатор на тази област. За подготовката на населението   Христо 
Силянов пише: “но тъкмо по това време в София се бавеше  
старият мой приятел и учител М.‚ /Мишел/  - който от година 
и повече работеше в Одринско. Щом узна намерението ми‚ той 
употреби всичкото си красноречие  /а притежаваше го в 
значителна степен/‚  за да ме скланя да му стана другар….аз 
подир няколко дена дадох на Мишел съгласието си‚ че му ставам 
другар и заминавам за Странджа”. /  Македонски преглед‚ год. _‚ 
брой 4‚ стр. 29/. 
          Още в началото  Христо Силянов в кратка форма е записвал  
бележки в приготовлението и похода към Странджа. По-късно той ги 
разширява  и по този начин оставя за поколенията  готов и 
обработен материал за бъдещите историци.  
          В предговора на “Спомени от Странджанско”  Силянов пише‚ 
че те са обнародвани   на части   през годините 1905-1907  в 
списанието “Македоно-одрински преглед”…   “И тук обаче не се 
реших да изменям или коригирам онова‚ което тогава  съм 
чувствал и мислил‚ понеже сметнах‚ че с това бих накърнил  
интереса   и значението на книгата като илюстрация    на 
тогавашните настроения и разбирания”. /София‚ 14 февруари 
1934 година - Хр. Силянов” 
           “28 юни 1903г сутринта. 47 души войводи‚ районни и 
окръжни ръководители‚ терористи‚ учители и по-
интелигентни четници се събрахме на една  равнина‚ сред 
“Петрова нива”. Ний бяхме избранниците‚ на които предстоеше 
да решат   близката съдба   на три цели каази  от Одринския 
вилает‚ - членовете от _ конгрес на  VІІ  Възстаннически окръг”. 
/Македонски преглед‚ брой 9‚ стр. 67/. 
          Както решението на априлския конгрес на битолските 
революционери‚ така и конгресът на “Петрова нива”    се наложи от 
безумните и шумни движения   на “генералското” въстание   на 
Върховния комитет в София  в лицето на полковник Янков‚ за 
движението му из Петричко и Джумайско. За позициите на  
Върховния комитет‚ изразени от генерал Данаил Николаев и 
позициите   на Вътрешната организация‚ изразени от Гоце Делчев‚ 
са вече известни от срещата между двамата. 
          В 2 часа след обяд Михаил Герджиков открива конгреса. 
Прочитат се присъствието на 47 делегати‚ след което се избира 
бюро‚ което да води заседанията. Избрани са: Васил Пасков    - 
председател‚ Велко Думев  - подпредседател‚ Христо Силянов  и 
Анастас Разбойников  - секретари. След като се прочетоха  доклади  
за състоянието   на отделните райони‚ направи се и план на действие 
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през време на бойните действия. Планът съдържа: 1/ Нападение     на 
незначителни войскови части   разпределени   по турски села и 
паланки; 2/ Нападение на турски  аванпостове‚ на караули‚ на 
полицейски и военни отделения‚ на башибозушки  потери‚ на пощи 
и др.; 3/  Нападение на военни складове  и разрушаването им; 4/ 
Терористични действия: Разрушаване на влакове‚ железопътни 
мостове‚ на тунели‚ релси‚ на станции‚ на кредитни учреждения‚ на 
фабрики и т.н. ; 5/ Скъсване на телеграфните жици  и рушене на 
телеграфни станции. 
          Планът на действие е приет и конгресът обсъжда  въпроса кой 
трябва да ръководи   общите действия във време на въстанието?  
След дълги разисквания   се решава да се избере   едно подвижно  
ръководно тяло  от три члена. Бюрото на конгреса предлага  Михаил 
Герджиков‚ капитан  Стамо Икономов   и лазар Маджаров. Тримата 
са избрани единодушно. Михаил Герджиков   по собствено желание 
и като поклоник на Кропоткин  бе одобрен   и за началник на 
терористичната чета. За негови помощници в терористичната чета 
влизат  Христо Силянов и Иван Варналията. 
          Избраното ръководно тяло бе наречено  Главно Ръководно 
Боево Тяло /ГРБТ/. Не е наречено Главен щаб както в Смилево‚ за да 
не мирише на военщина. 
          Докато младежите се упражняват в бойното изкуство  и 
подготвят за предстоящото въстание‚ селяните работят на нивите‚ 
жънат‚ наглеждат добитъка‚ складират храни     на определени 
места‚ нужни за изхранване на населението и на възстанниците. “В 
Македония‚ - пише Христо Силянов‚ бях виждал райони   и 
морално и материално по-добре подготвени от Малко 
Търновския‚ за пръв път‚ сега виждах  - комуна. Да‚ в 
навечерието на въстанието представляваше истинска комуна‚ 
която в боево отношение   напомняше    древната спартанска 
уредба - имотите общи.” /  Македонски преглед‚ брой 12‚ стр. 91-
92/. 
          Четвърти август 1903г. Вечер в местността “Китка” - едно 
денонощие преди решителния момент - крачка преди 
освобождението от петвековното турско робство. Денят е дъждовен. 
Вали като из ведро. Над балкана се стеле черен облак. Всички са 
притаили дъх и мълчаливо очакват да се разведрят  облаците. На 
другия ден‚ 5 август‚ насядали на полянка‚ обкръжили войводата 
Мишел‚ който ще им даде напътствени думи преди да се обяви 
въстанието. Той в речта си казва: “Часът‚ който петстотин 
години очакваме‚ за който работехме ден и нощ‚ купувахме 
пушки‚ скитахме из балканите и пълнехме занданите‚ най-сетне 
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е ударил…  От тая нощ ние не сме вече раи‚ не признаваме 
хюкюмат‚ аскер и каймаками‚ не плащаме данъци и вергии! 
Хюкюмат‚ кадии‚ съдии и аскер на тая земя ставаме ний ! 
Вместо с темане ‚ всеки турчин‚ ще се посреща с нож и куршум‚ 
догдето не се очисти нашата страна от душваните или се 
подчинят на нашия ред и заживеят с нас не като мъчители и 
господари‚ а в братство и мир‚ с еднакви права и задължения. 
Нека всеки‚ който чувства страх в сърцето си‚ да се отдели‚ 
догдето е време‚ защото потеглим ли оттук‚ няма вече 
връщане!  Тогава всеки страхливец‚ ако не падне от турците‚ ще 
падне от нас. Ние не сае борим за нас‚ борим се за нашите жени 
и деца‚ за тия‚ които идат след нас”. /Македоно-одрински 
преглед‚ брой 17‚ стр. 271 -272/. 
          Мишел свърши своята вдъхновена реч с някои общи 
упътвания по въстанието - пише ученикът и другар Христо Силянов. 
Слушаха го всички при гробно мълчание. Но по лицата на селяните‚ 
уви‚ аз не прочетох ентусиазъм и радост‚ а само покорност пред 
съдбата.  
            
                                                         Х        Х 
                                                              Х 
 
          С кратки описания на деятели-революционери‚ свдързани с 
най-изтъкнатите личности в подготовката на Преображенското 
въстание‚ сега преминавам на отражението‚ което се дава в 
съзнанието на идващите поколения‚ както самият Михаил 
Герджиков казва в своята “вдъхновена” реч‚ че “ние се борим за 
нашите жени и деца‚ за тия‚ които идат след нас”. По същия 
ред  на логичното мислене  Христо Силянов заявява: “И тук обаче 
не се реших да изменям или коригирам онова‚ което тогава съм  
чувствал и мислил‚…” С други думи‚ те ни посочват изворчето‚ 
откъдето извира чиста‚ бистра вода‚ готова  за консумиране  от 
жадните   и жадуващи за истината от онова време. Всеки знае‚ че  
когато  чистата бистра вода  излезе от недрата на земята в своя път 
до реката и морето тя повлича със себе си най-различни боклуци. 
Така е в природата‚ така е и в нашето общество.  
          За да не бъда голословен за онова‚ което твърдя  и пиша‚ ще 
приведа примери‚ с които ще докажа‚ че извора‚ откъдето блика  
чиста вода  е умишлено‚ безотговорно замърсен. Така‚ г-н Стоян 
Бояджиев‚ бивш председател на ВМРО - СМД   /сега покойник/ 
присъства на тържественото честване  на 90-годишнината на 
Преображенското въстание  на “Петрова нива”  на 21 август 1993г.‚ 
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произнася слово‚ в което цитира  пасажи  от речта на Михаил 
Герджиков‚ записана от Христо Силянов следното: “От този ден 
въстаналият роб заяви‚ че вместо с темане  ще посрещаме  
всеки турчин  с нож и куршум‚ докато страната ни не се  
очисти  от вековния душманин  и се подчини  на българския ред и 
заживее  с нас българите  не като мъчители и господари‚ а в 
братство и мир‚ с еднакви права и задължения”. /В-к 
“Македония”‚ брой 34‚ 25 август  1993г‚ стр. 2‚ “Заклевам се във 
всемогъщия бог‚ че ще пролея кръвта си”/.  В този цитат  г-н 
Бояджиев е вмъкнал думите  “българите” и “българския”‚ които 
нито са казани от Михаил Герджиков‚ нито са писани от Христо 
Силянов‚ а са негова собствена измислица‚ с което манипулира‚ 
заблуждава съзнанието на жадуващи за истина от младото 
поколение - с други думи‚ той отива на извора   на истината да се 
напие с чиста вода‚ но той получава стомашно разстройство  и 
наместо да се отстрани  и освободи от него‚ той се освобождава 
направо в извора.  
          По-нататък в статията си той говори  за неговите 
националистически идеи и схващания‚ като само поименно   ги 
присъединява към него‚ сякаш че те са били без идеи. 
          Следващият пример от нашето съвремие  са доказателство за 
всичките доводи‚ с които си служи г-н Бояджиев. През 2007 година‚ 
когато се откриха  досиетатата на репресираните в България‚ обяви 
се името  на заместника на г-н Бояджиев и депутат в Народното 
събрание‚ а именно г-н Красимир Каракачанов‚ депутат и лидер на 
ВМРО  /?/‚ че е бил завербуван  и работел като сътрудник на 
бившата ДС. Като обяснение той има наглостта и безсрамието да 
заяви: “Не се срамувам‚ че съм бил  сътрудник на ДС‚ защото съм 
работил  за “интересите на България!”   Какви са били 
интересите на България‚ той дължи откровен отговор към неговите 
избиратели и млади последователи‚ за да не изпадат в положение на 
безсрамници. 
         Ето още един пример: Писателят Николай Хайтов през 1993г 
издаде спомените на Петър Манджуков  “Предвестници на бурята”. 
Той пише:   “….направени бяха четири опита  за обнародването 
й: първият - още през 1972 година‚ но и този‚ и следващите 
опити през 1985‚ 1986‚ 1987г. безславно пропаднаха‚ защото 
никой  не посмя да обнародва мемоарите на един анархист. При 
това анархист‚ който не бе се “разкаял”  дори до края на 
живота си.  Хайде‚ главата  посветена на анархизма‚ можеше да 
се изреже‚ но Манджуков като убеден анархист е бил 
едновременно против властта и държавата‚ против социализма 
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и комунизма‚ против самата  Вътрешна македонска 
революционна организация  като неконтролирано съсредоточие 
на голяма и опасна власт. Бил е против организацията на т.нар. 
Върховисти в Македонското освободително движение…”  /Петър 
Манджуков “Предвестници на бурята‚ издателска къща “Прозорец”‚ 
1993г.‚   Послеслов‚ стр. 713‚ 715/.    В машинописния текст от 
оригинала    на стр. 70‚ част първа  Петър Манджуков пише за 
разговора  с вуйка му върху едно писмо на владиката Синесий до 
Натанаил. “Аз упорито продължих: - Той може да счита‚ според 
своите разбирания‚ че онова‚ което прави‚ е редно. Но той търси 
Вашето съдействие‚ за да Ви смъкне на онова морално равнище‚ 
на което е той. Вие‚ който бяхте….”  /продължението следва на 
стр.71/ Под този текст е означена фуснота 1‚ в която  Петър 
Манджуков  говори за вуйко му Натанаил‚ който ежегодно  изпраща 
на Скопския  владика Синесий  “по 25 звонкови турски лири‚ за да 
открие в с Кучевиста  българско училище и да плаща на двама 
учители. По онова време  годишната заплата  на селските 
учители  варираше между 4 и 10 лева… Давал ли е сметка 
Синесий за тия пари‚ не зная; но в Скопие хората разправяха‚ че 
това високопреосвещенство имало за метреса една арменка  - 
жената на съдържателя на хотел “Ориент”…   Изглежда‚ че 
парите‚ които моят вуйка изпращаше на Синесий за училище и 
учители в с. Кучевиста‚ по косвен път отиваха за обзавеждане и 
поддържане на хотел “Ориент”.  
          Отбелязаната фуснота Николай Хайтов  е пропуснал в своето  
издание вероятно да не обиди религиозното чувство и призвание на 
един български владика.    Ето и продължението на текста от стр. 71: 
“…пожертвали всичко  за свободата на Македония   - а 
Македония‚ това са хората‚ които я населяват  и които   
продължавате още да правите жертви за нея - как ще 
постъпите  вие спрямо неговото искане  да съдействате  за 
изгонването на тия хора?” 
          В следващата фуснота Петър Манджуков пише пак за вуйчо си 
владиката Натанаил: “Вуйка ми като Охридски владика‚ в 1876г 
организирал заговор за въстание в Битолско. Заговорът бил 
разкрит  и въстанието  - осуетено‚ а той успял да избяга. …. 
След избягването си‚ в 1878година вуйко ми организирал 
въстание в Кресна; с пари‚ взети под лихва от калофереца 
Петко Тъпчилещов‚ той набавил оръжие и водил въстанието;  
провъзгласена е била автономна македонска република‚ обемаща 
Горно-Джумайско‚ Петричко‚ Мелнишко‚ Неврокопско и 
Разлошко. След тригодишно съществувание автономната 
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македонска република  е била унищожена   от един силен отряд 
войска…” /”Предвестници на бурята”‚ част първа‚ стр. 68-72‚ копие 
от машинописен текст по оригинала/. 
          Втората забележка на Петър Манджуков‚ отнасяща се за 
дейността на Пловдивския митрополит Натанаил‚ е пропусната от 
Николай Хайтов‚ защото Кресненско-разлошкото въстание‚ чийто 
ръководител  e бил  Охридския владика Натанаил  и го 
провъзгласява за автономна македонска република. Истина‚ която не 
съвпада с националистическите схващания и разбирания с тези на 
писателя Николай Хайтов. 
          Накрая предлагам на жадуващите за истина‚ за факти‚ пред 
които  и боговете мълчат. За нашето съвремие‚ на което сме 
свидетели или деятели ще кажа онова‚ което казах на 19.12.1995г на 
митинга в Благоевград: 
          “В 120-годишното развитие на народа след 
освобождението му от турския деспотизъм той си остана да 
пъшка и да вярва само в “светлото” бъдеще за децата му. Това 
развитие не даде очакваните резултати. Народът остана 
излъган‚ ограбен и пак потиснат.  
          В този период от времето  се смениха  немалко 
правителства. Не малко правителствени глави бяха отрязани  - 
тази  на Стефан Стамболов‚ Димитър Петков‚ Александър 
Стамболийски  и последната досега на Андрей Луканов.  В 
България в “името на народа”  и за “интересите на България”    
се саздадоха  концлагери‚ затвори‚ избивания‚ разстрели‚ рязане 
на глави‚ физически мъчения‚ принудителна емиграция  и т.н. “ 
          Ще завърша с призива  на младият  анархист - поет и 
бунтовник  Кръстьо   Георгиев Хаджииванов  от с. Капатово‚ на 
когото след няколко дни  ще честваме  58 години от зловещото му 
убийство на 27 юни 1952г в река Струма‚ в землището на с. 
Чучулигово‚ където  на лобното място неговите другари “с искрени 
сърца” в негова памет изградиха мемориала. Той казва: 
          “Пари и власт! 
В името на тях какви ли не престъпности коват 
великите палачи на живота‚ 
осъждат‚ стрелят‚ бесят и затварят‚ 
убиват тъй човешката душа‚ 
заместват я с подла и лъжлива‚ 
поробена‚ покорна и страхлива 
и всичко туй‚ успеят ли тогаз 
народите започват с бич да шибат‚ 
с бич оплетен от пари и власт!”…… 
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15 юни 2010г 
Благоевград  
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