
Љ. ЛАПЕ

ОД КОРЕСПОНДЕНЦШАТА MA ДИМИТАР МОП ГЕОРГИЕВ 
БЕРОВСКИ СО СТЕФАМ БЕРКОВИЧ ВО СЕРЕС

Богатата кореспоиденција на Стефан Беркович со разни 
свои соработн'ици во Македонија, што беше прибрана во бугар- 
ските архиви, почна да отанува cè подостапна за научно ползу- 
вање откако се објави еден нејзин голем дел во две обемни 
публикации на Бугарската академија на науките: во книгата на 
М. Арнаудов, Беркович и Веда Словена излезена во Софија во 
1968 г. и во книгата „Документа за българското възраждане от 
архива на Стефан И. Беркович, София 1969 г/'. Во последнава 
најдоа место и 20 писма на иашиот познат водач на Разловечкото 
востание од 1876 г. и началник на штабот на Кресненското вос- 
тание од 1878 г., Димитар Поп Георгиев Беровски.1)

Раководејќи се од интересот не само на нашата научна туку 
и поширока јавност за животниот пат и делото на овој наш ран 
македонски бунтовен водач ги преведов на македонски литера- 
турен јазик горните 20 писма и сите нив ги објавувам овде. Со 
нив ќе ни стане личноста на Димитар Поп Георгиев појасна, 
особено неговите први години поминати на учење во Белград по 
напуштањето на Одеса.

Димитар Поп Георгиев се запознал со Берковича во Бел
град и сите свои писма, како и писмата до своите родители, ги 
испраќал преку Берковича во Берово.

Доста важни и за личноста на Димитар Поп Георгиев неоп- 
ходни факта можат да се извлечат од овие 20 писма. Пред cè 
ново и непознато од тие писма досега во нашата историографија

0 Роден во Берово во 1840 г., Димитар Поп Георгиев по завршува- 
њето на основното училшпте во својот роден крај заминал во Одеса да го 
продолжи своего образование во Духовната семинарија. Поради својот 
буен темперамент бил исклучен и преминал во Белград во 1861 год., каде 
што завршил -воено учаилиште. Откако се вратил дома станал учител. Како 
таков зел видно учество во црковеите борби против фанариотекиот ми
трополит во Струмица. Од 1875 г. преминал на оружена борба против 
туроката власт и учествувал во двете гореспомнати востанија. Оневозмо- 
жен да ее задржи во Македонија емигрирал во Кустендил и  таму умрел 
во 1907 г.
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беше дека Димитар Поп Георгиев го зел псевдонимот Македон
ски], појава не толку ретка во 60-те годный од XIX век и за 
други наши дејци. Со овој свој псевдоним Поп Георгиев се пот- 
пишувал на сите свои писма од Белград до Берковича. Ново в 
непоэнато беше, исто така, дека тој водел многу тежок живот 
во Белград само со 30 гроша месечно и дека стапил во редовите 
на орпската војска во 1863 година, што подоцна корисно ќе му 
послужи стеченото познавање на основите на воената венггина 
за водењето на Разловечкото востание и штабот на Креонен- 
ското востание во својство негов началник. Од писмата се гледа 
дека големата носталгија за својот роден крај по четиригодиш- 
ноте престојување во Белград успеал да ja реализира благодаре
ние на испратената парична сума од Стефан Беркович.

Смртта на неговиот родител, незгодите околу поделбата на 
неговото наследство, а особено разболувањето по своето присти- 
гање во Берово го довеле Поп Георгиева до таква очајна состојба 
што не можел да му го исплати својот паричен долг на Берко
вича и ВО' редица писма морал да се брани од прекорите на сво- 
јот доверител. „Откако сум стасал во оваа моја татковина и ка- 
мењата се наоружаа против мене за да ме збришат од лицето 
на земјава, па дури и мойте браќа и мојата сестра не сакаат да 
ме пожалат“ — ее оплакува Поп Георгиев во едно свое писмо од 
1868 год. до Берковича.

Како и повеќето соработници на Берковича, така и Поп 
Георгиев му собирал старини од Македонија, му правел преписи 
од записи, па дури и еднаш му испратил и парчиња од руди 
за да му се отплати за направеното добро. Иако кратко- 
трајна, сепак оваа дејност на Поп Георгиев беше досега непозна- 
та и  секако заслужува да се иетакне и да се знае за неа

Познато беше дека Поп Георгиев дошол во остар еудир со 
струмичкиот фанариотски митрополит Јеротеј. Меѓутоа, не беа 
иознати досега податоците од овие писма дека тој бил одбран за 
векил, оти по сугестии на Јеротеја биле собирани потписи да го 
отстранат од Малешево, дека по одно време му бил одземен ве- 
килакот и даден на неговиот и на народот непријател од Беров- 
ско Пецо Милчов, „грчко мекаре“, како што ќе го нарече во 
едно од своите писма Поп Георгиев за на крајот овој ист Мил
чов да отиде до таму по советите на Јеротеја да наговори еден 
пехчевски Турчин да го убие Поп Георгиева за што му ветил 10 
турс-ки лири награда. Општо земено, во оваа иегова активност 
по ѕцрковното прашање и сам се жали дека „совршено се упро- 
пастив и станав по беден од секогаш и дека за своето едногодиш- 
но учителствување не зедов од беровци дури ни една пара“.

Од објавените записки на Димитар Поп Георгиев се знаеше 
дека тој го организирал народот во Берово да го истераат демон
стративно Јеротеја кота дошол во Берово и оти иако тој сам се 
спасил од затвор, неговите брака прилично долго време лежеле 
во срлунскиот затвор, a тој сам се криел во Солун. Меѓутоа, овие
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лисма даваат нови податоци за неговите врски со началникот на 
католичкиот ред Лазаристи од Солун — Бонети, потоа за него
вите жалби до солунскиот вали ja Рехуд паша против фанариот- 
ските неправди на Јеротеја и барање да ее изведе пред суд за 
на крајот, губејќи секаква надеж во турската правда да заклучи 
во своего последно писмо до Берковича од 19. II. 1876 г. дека 
„жалбите на судот ќе ги оставам да висат и нивното веројатно 
дефинитивно' решение ќе стане во Малешево" — а тоа со Apyriï 
зборови кажано било во оврска со востанието што го иодготвувал 
во својот роден крај, верувајќи дека ќе го симне од дневен ред 
не само духовного фанариотско ропство туку и политичкото.

Внимателното читање на писмата ни дава можност да за- 
клучиме дека во лицето на Димитар Поп Георгиев имаме одна 
личност со цврст кар актер ко ja, става јќи се во служба на стре- 
межите на македонсѕките народни маси во нивните борби, ги 
руоши сите пречки што му се прават на неговиот пат и од борец 
против црковните неправди прераонува во бунтовен водач за 
отстранување со оружје на главииот виновник на народните не
правди — турската врховна власт.

Писмава што овде се објавуваат се од неговите млади го- 
дини и го опфакаат периодот од 1863 до .1876 година, т.е. од 
неговата 23 до 36 година. Подредени се хронолошки и следу- 
ваат подолу:

•к

*
*

1
Љубезни дри-јателу!2)
По долго молчење, еве ме cera да Ви се пофалам дека го примив 

Вашего кратко писменце од 4 мај, а исто така и она од мојот татко. На 
мојот татко по примањето му одговорив, а дали го примил одговорот и 
каква му е состојбата, не можам да знам её додека Вие не ми јавите, 
зашто неговото писмо многу ме вознемири и ме принуди да мислам 
■непрестано за неговите оретстојни противења за коишто Вие треба да 
знаете подобро. Toj искажува голема благодарност спрема Вас и ми 
ветува, дека <ќе се труди.

Немојте да ми забележувате дека одамна не сум Ви пишал, зашто 
јас не сум виновен, туку околностите. Многупати сум се наканувал да 
Ви нишам, но штом помислив дека околностите што ме опкружуваат не 
се радоони за пријателот да ги знае, тогаш се откажував од намерите 
да Ви пишувам. Но еве cera желбата ми се превртува и зема друг вид 
кон постигање на истого. Jac денеска сум примен за регрут и Be молам, 
не кажувајте му на татко ми, зашто тој може да се ужали од оваа вест, 
ко ja ќе му биде противна.

2) Писмово како и сите што следуваат му е упатено на Стефан 
Беркович, таен агент на српската влада во Серее.
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Засега немам друго ново да Ви кажам. Be поздравувам љубезно и 
останувам засекогаш Ваш искрен иријател и брат,

3 септември 1863 Д. Г. Македонски ј ,3)
во Белград

Be молам испратете го приклученово писмо.

2
22 септември 1864

Почитувани пријателу господин Беркович,
Откако Ви пишав минатата година за Г. С. Р.,4) веќе не добив ни 

одговор ни поздрав од Вас, а дали се најдовте навредени поради ова мое 
писмо не знам, или е некоја друга причина, па не сакате да ми јавите 
за мойте родители. И ако сте Вне зафатени со други работи, jac Be 
молам ако не во специјално писмо, барем во писмото на господин Ша- 
фарик5) јавете ми што слушате за мојата куќа, зашто во последното пис
мо на татко ми се жалеше од новиот фанариот, кој се зафатил оилно да 
го заплашува, а што понатаму му направиДе не^знЅм.

Ако сакате за мене да разберете .нетто, jac сум фала богу здрав, 
но бидејќи на човек што живее иадвор од својата татковина не му е 
доста само здравјето, туку и да го употреби во полза, а тоа кај мене е 
сосема лото  ..., но сепак ее надевам.

Сакајќи да разборам за Вашето здравје, останувам засекогаш Ваш 
искрен пријател.

А· Македонски].

3
Почитувани пријателу!
Го прими® на 16 овој месец Вашето драгоцено писменце, коешто 

премногу ме израдува со Вашето сакано здрав je.
Одамна ми се познати Вашите непријатности кои и мене ми стоеја 

на патот да Ви пишувам за да не ви направи моево писмо случајно 
повеќе непријатности, но кога гледам cera од Вашето писменце дека за 
тоа Вие не се плашите, брзам позбиено да Ви нишам.

3) До cera непознат псевдоним на Димитар Поп Георгиев Беровски.
4) Георги Сава Раковски, бугарски револуцио-нер и водач на Првата 

бутарска легија во Белград.
5) Д-р Јанко Шафарик (1812—1876), Словак, се занимавал со архео

логи^ и нумизматика. Во Белград тогаш б и л  директор на Пародниот 
музеј и Библиотека како и  претседател на G pncK O To научно друштво. 
Јанко Шафарик й го препорачал я:а орпската влада Берковича за него- 
вата мисија во Македонија и б и л  иегов постојанен соработник и до- 
верител.
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Неискажано ме зарадувавте кога видов дека се занимавате со опи- 
сот на Македонија.6) Нестрпливо ќе чекам да го видам тоа, за кое ќе Ви 
должат вечна благодарност синовите на Македонија. Од моја страна јас 
единетвено Be молам, мој најдраг пријателу, немојте да нм обрнувате 
внимание само на поглавните градови, зашто гледате и сами дека во нив 
најмногу е расипан јазикот, изменети се обичаите и се има склоност 
кон грцизмот. Не ш губете од вид оние планински населби, кои најдобро 
ги зачувале јазикот и обичаите и за тоа имено Be потсетувам, немоjте 
да го прескокнете Мариово, кое му припаѓа на Битолскиот санцак на ис
ток од Битола, во планините каде што извира Црна Река. Таму живеат 
само чисти Словени кои и по облеката се гледа дека ее оние истите 
стари грчки варвари.

Колку за Малешево и Радовиш jac без да чекам му пишувам на 
татко ми и го молам бездруго да ги опише до идниот naHaiyp, но не 
знам дали имате кој да ги опише Разлог и Пијанец, бидејЈш овие места 
не се никако за оставање. Таму природата го излила своето топографско 
искуство. Многу добро би сториле ако Вне самите, кога имате време и 
тоа ако е мирно, да поминете ;низ тие места. Таму ќе Be сретнат многу 
љубоспитни и интереони работи. Зашто друг и да ги опишува, не може 
да ги усоврши како Вне. Ем Be молам, потрудете се неколку песни од 
тие места да добиете, зашто Вашите печатени женски песни гледам дека 
се само од понекои градови и села, а не како што го носат н а с л о в о т . 7)

Овие четири табаци од Раковското сочинение бев Ви ги подготовил 
уште лани, кога ми пишавте да Ви ги испратам, а причината што не сум 
Ви ш испратил е истата како и онаа за што и не сум Ви пишал. Затоа 
cera, Ви ги испраќам преку господин Шафарик и Ви ветувам дека ќе 
бидам секогаш готов и нешто повеќе да Be услужам.

Сакајќи пиомово мое да Be затече во добро здравје и уверувајќи 
Be во мојата преданост и љубов, останувам со најдлабока почит.
27 октомоври 18628) Ваш искрен пријател Д. Македонскиј

Во Белград

4

Moj најдраг пријателу!
Со првата пошта го добив Вашето драшцено писменце од 6 о®, м. 

на кое сакав со уште поминатата пошта да Ви одговорам, но околностите 
не ми дозволија, затоа Be молам, немојте случајно да го земете за ipein- 
ка, а и дотогаш уште не бев ги подготвил тие два дела од сочинението

6) Опи’сот е подоцна објавен во книгата на Веркоович, „Топографи- 
чеоко-етнографический очерк Македонии“, СПБГ, 1889.

7) Се мисли на збирката песни на Стефан Беркович излезена во 
Белград во 1860 г. под наслов „Народне песме македонских Бутара — 
женоке песме“.

8) Според редакторот оваа година била лажна и требало да биде 
1864 година.
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на Р акав ски. Jac не можам да разборам поряди ко ja причина г. Шафа- 
рик не Ви го испратил тој дел, што сум му го дал уште одамна. Навистина 
тој се размислуваше да не Ви направи некоја пречка, но сепак ми вети 
дека ќе Ви го испрати со некој друг аманет, затоа оттогаш и не сум го 
пратттал, а може од многу работа или ако се измешало со други книга 
заборавил. Но еве, jac добив други два дела и по Ваша желба му га 
предадов на г-н Андриќ9) за да Ви ш прати.

За сето време откако го добив писмото, не можам да се изначудам 
што го довело татко ми10 *) во таква слабост, за ко ja никогаш не може в 
да помислам без да дочекам таков негов срамен однос! Но Be молам прш 
јателу, немојте да ja сметате оваа навредя за неизлечива, ко ja сте во 
можноет без труд сами да ja излекувате. Зашто jac сум тврдо уверен, 
дека тој тоа сам не го старил туку оној што го подбоцнал да го направи 
тој предлог jac сум му го препорачал на татко ми заедно да га опишат 
нашите околии, a тој за мојата препорака ми ja враќа оваа благодарност, 
но и jac нема да му останам должен. Само тоа ми е најголема грижа 
што не знам зошто татко ми се покажал толку ладен спрема мене. Ако 
Вне знаете, бидете така добри, известете ме што зборувал за мене, дали 
нешто се жалел што не сум се вратил дома или пак има некое сомнение 
заряди мене од власта, та е толку огорчен.

Со ова писмо го потсеќавам за сите негови постапки и пак го мо
лам да ми га испрати тие заби(!)и) што ви га покажал, а и Вас прија- 
телски Be молам без оглед на минатите случки да имате со него врска, 
гшшувајте му почесто и со ова (писмо, б. м.) испратете му еден лист од 
овој весник, што ќе почне да го издава г. Андриќ, a jac ќе бидам овде 
негов претплатник. Овде, во ова писмо додавам уште едно писменце за 
мојот брат и го молам ако може да стали со Вас во познанство, а ако 
не, Вие стрпете се уште некое време, додека jac доjдам таму па тогаш 
ќе имате со кого да ja исполните својата желба во секој период. Jac би 
дошол и cera кај Вас, но не знам дали смеам, т.е. да не имам некакво 
подозрение.

На Света Троица овде (во Белград, б. м.) ќе биде прослава на 50-го- 
дишнината од ослободувањето на Србија, што ќе се изведе со голема 
1т,ерем0'нија. Α'ΡΥτο ново нема ништо да Ви кажам, само Be молам да ги 
поздравите сите пријатели и В. Дијамандиев,12) ако го познавате, а Вие 
примете од мене нријателски топли поздрав и поздравете ja Вашата гос-

9) АндрИќ Алекоандар, уредник и издавач во 1865 година во Бел
град на веоникот „Исток“ чиј што редактор бил Никола Прванов. Весни
ков во првата година излегувал само на бугарски јазик, а од втората на 
бугароки и на српски јазик.

10) Татко на Димитар Поп Георгаев бил поп Георги Димитриев, свеш- 
теник во Берово. Умрел 1865 година.

и) Прашалник и кај издавачот на ова писмо.
12) Басил Дијамандиев (1843—1900) од Охрид. Учел во Русија каде 

што веројатно ее запознал со Д. П. Георгиев Беровски. Околу 20 години 
Дијамандиев бил учител во Македонија и гонет од фанариотите.
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поѓа и малата ќеркичка Мартица. Јас сум, фала богу здрав, само ми е 
жал да дојдам кај Вас, а не Вие кај мене. А cera сакам да Be најде моево 
писмо во најдобро здраовje и останувам Ваш најискрен пријател.

27 април 1865 г. Ваш Д. Македонски ј
во Белград

5

Мили пријателу!
Сега не можам веќе да Be зарадувам за иокажаната желба, затоа 

брзам поскоро да Be известам барем за она што можев да го сторам.
Со премии атата пошта го прими® Вашето скапоцено писменце од 

15 ов. м. преку г. Андриќ со кого ми порачувате да Ви го испратам Асе- 
мановото евангелие13) и описот на милата Ви татковина Босна. Kora 
видов дека сета надеж сте ja префрлиле на мене, не проиуштив да не се 
потрудам за спомнативе Ваши потребни книги. Jac уште со оваа пошта 
сакав да Ви го испратам барем описот на Босна, но госп. Андриќ ми кажа 
дека Ви го тратил заодно со окне четири табаци од сочинението на Ра 
ковски со првата пошта. Евангелието го има кај книжарот Валожиќ како 
и еден старословјано-грко-латински лексикон во 6 дела, издание Микло- 
шиќево. Книжарот ми рече дека некој трговец ги порачал за Вас да 
ги набави овие две книги, а откога ш набавил, никако кај него не се 
вратил, затоа бил иринуден да објави по весеиците за да ш продаде, но 
jac ги затеков кај него и го молев, ако некој ги побара да не му ги 
продаде за 20 дена.

Премногу ми е жал што не можам да Ви ги испратам со денешнава 
пошта. Знам дека ќе Ви биде многу жал, но Be уверувам ни најмалку 
да ,не се грижите, нема да останете без тие книги. Можеби ja знаете 
причината што не ми дава да В,и ги испратам, но пак не е срамно пред 
авојот пријател да ja откријам мојата сиромашна положба! Еве веќе 
четири години откако живеам во Србија, а и кога дојдов не бев со голем 
капитал, но само со ученички патен трошок. Затоа уште во првата година 
бев приеуден и алиштата да си ги продадам само да не примам врз себе 
никакво повижување! Навистина сум бил и во победна положба од де- 
нес, но совеста ми била секогаш чиста, па галено осеќав што е често
любие, зашто мислев и мислам ако склопам раце пред некого со навед- 
ната глава да молам за милост, ќе ja оцрнам целата моја иднина! Затоа 
се предадов на пријателска и околносна положба, та и cera со 30 гроша 
цел месец терам!

Ете пријателу, знам, должен сум да Be послужам и со повеќе 
нешто, но таа е причината ко ja само уоно можам да Ви ja кажам, а не 
писмено. Be молам поскоро да ме известите, од кого да ги земам потреб
уйте пари, за да Ви ги купам -книгите и тоа: Евангелието го оценува 5

13) Стар паметник во Македонија од XI век, пишуван со глаголски 
букви.
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српски форинти, а лексиконот 18 (осумнаесет) форинти. Лексиконот е 
прескап, затоа ако не Ви е од голема потреба, подобро е да не пла
кате толку пари.

Уверен сум кога ja видовте мојата состојба, ни најмалку не ке ми 
забележите, затоа земам слобода со братска искреност да Be поздравам 
заедно со Вашата фамилија.

29 јуни 185514) Ваш секогашен пријател Д. Македонскиј
во Белград

6

Moj најдраг пријателу!
Be молам немојте да ми забележувате што задоцнив со одговорот 

на Вашето писмо од 13 јули, зашто причините за тоа забавање е една од 
најважните мои задачи, за кои подолу поошпирно ке зборувам.

Јас веке одамна сум Be известил, но и cera ее пропуштам да Be 
известам за мојот потфат. Со првите писма Ви кажав дека мојата намера 
е да се вратам во мојата татковина, но бидејки оиромашката положба ми 
стой на патот, Be молев да му предложите на татко ми да ми прати 
нешто за патен трошок. Од писмото се уверив дека таа молба сте ja 
пзвршиле пријателски и сте му предложиле на татко ми, но јас го 
дознавам неговиот карактер, а и Вне сте го запознале добро, затоа и 
яшито не можам да чекам од него, а не сакам ни да прашам што одго- 
ворил на Вашиот предлог. Толку Ви кажувам, зашто пред неколку дена 
јас му предложив со молба овде на мойте и Вашите пријатели, на г-н 
Шафарик и на г-н Ф. Зах15) и да ми го дадат на заем потребниот трошок 
за на пат, a jac штом ке стигнам дома да им го вратам, со кое ке ме 
задолжат за вечна признателност, но бидејки горекажаниот предлог не 
ста-пил уште во дејство и кога не сум еавистина уверен каков крај ке 
земе, Be молам понизно пријателу, пишете им на спомнативе господи- 
новци колку се може поскоро или Вие сами помогнете ми да се избавам 
од оваа толку привремена a cera најшлема беда, па кога ке дојдам дома 
да Ви ги вратам (парите, б. м.). Jac не можам да верувам дека мойве 
овдешни пријатели ке бидат толку ладеокрвни на мојата молба, но пак 
мојата прва надеж е на Вас, за кое и нестрпливо чекам да ми одговорите, 
зашто околу крајот на овој месец мислам да тршам за Цариград, бидејки 
после ке биде доцна — по Дунав ке прекрати вапорот да вози. Во случај 
да бидам толку неорекен, та мојата молба се оштети, не ке се обвиеувам 
себеси, но татко ми кој нема чувство...  A jac решив да се изложам 
на добро или зло.

14) Годината 1855 е лажна. Според содржината на ова писмо и прет- 
ходните писма, ова писмо на Поп Георгиев е од 1865 г.

15) Ф. Зах (1807—1892) од Брно, воен стручњак во Србија и поли- 
тички работник.
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Андриќ престана да го издава в. „Восток“. Причината треба да е 
гюткупот. На г-н Валожиќ му предложив за лексиконот (Миклошизќев), 
но тој никако не попушти од 18 форинти, а за Евангелието мислам дека 
веќе сте го примиле.

Другите ноиини сакам (ако рекол бог) лично да Ви ги донесам, 
а засега многу сакам да Be затече моево писмо здрави и весели. Ги 
поздравувам сите Ваши домашни и останувам Ваш еајиокрен пријател.

12 октомври 1865 Ваш A· Македоескиј
во Белград

7

Moj најдраг пријателу!
Со првата пошта Ви пишаов дека сум за на пат и Be молев да им 

пишете на Вашите и мои пријатели, да ми зај мат патен трошок или Вие 
самите да ми ja сгорите таа добрина, па штом стишам дома да Ви ja 
вратам. На мојот предлог од спомнатите во моего прво писмо наши 
пријатели уюте немам дефинитивен одговор. Пријателу, cera можам да 
се поплачам кај Вас на тие мои пријатели, зашто во мојата најголема 
потреба, просто со презир ме пречекаа, некој од нив како и да не ме 
гюзнаваа, а не знам дали ги принуди мојата бедна состојба или мислат 
дека не можам никогаш да им бидам од полза и од благодарност да им 
вратам. Разжалостен оној ден во саботата отидов кај мойте пријатели, 
кога добив писмо од мојот брат дека умрел мојот родител, .но и тоа ни 
кајмалку не ги подбуди кон пријателско сожалување!

Пријателу, јас никогаш не го очекував ова од мойте и Вашите 
пријатели, и најпосле се зачудив и просто некое л>убопитство ме натера 
да го поднесам пријателскиот презир. Јас не како богаташки син, но со 
чесно срце ги молев да ме зајмат па ако ништо никаде немам, оовеста 
ми е богата и е во состојба да ме принуди Вас или другого да служам, 
а чесноста неповредена да остане. Овде Ви еоошптувам дека последната 
надеж ми е во Вас, но Be молам и со ова писмо, ако веќе не сте ми 
одговориле на апрвото писмо, пишете им на Вашите тие да ми дадат 50 
дукати додека стишам дома, а овде на давателот на тие пари jac fe  му 
дадам признаница за да Ви они испрати. Тоа и г. Шафарик ми ш рече и 
вети со денешната пошта да Ви пише. Не можам достаточно да се начудам 
дали навистина умрел татко ми и како Вам тоа не Ви е познато, за да 
ме известите, но братовиот плач да го чујам дури овде. Затоа приклуче- 
ново писмо, Be молам, по секој начин и колку што се може поскоро 
направете ми ja и таа братска љубов, испратете го до брат ми, па ако 
по никаков друг начин не ее може, платете му на некој човек да го 
однесе.

ПоздравувајЈш Be братски, останувам Ваш најискрен пријател, 

Белград, 26 октомври 1865 Д. Македонскиј
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8

Haj драги мој господине!
ГЕремногу ми е жал што не можев сироти моето ветување поскоро 

да Be известам како за моето пристишување така и нетто и за Вашите 
работи. Во случај да бев слободен, пријателу, та да не сакав да Ви 
нишам, тогаш сам ќе се укоров како непостојан на својот збор и непри
знателен на Вашего добро, но јас ни најмалку не можам да се обвинувам 
себеаи во овој случај, кој и сам јас го презирал! ако не ми биле окол- 
чостите кои ме ограничуваат.

Сум го иопитал, пријателу, Вашего благородно орце во цврстината 
на Вашего длабоко пријателство, за то а не сакам да наведувам многу 
/бедливи примори, кога достаточно ќе Be подбудат кон сожалување овне 
неколку зборови што подолу ги изложувам, т.е. откако дојдов, непрестано 
се борам со противности кои катадневно се покажуваат од секоја страна, 
а еајмногу ми  здодеа една телеска слабост, која безмилосно ое прилепи 
на мене од пред неколку дена. Повод на оваа опомната слабост не знам 
од што се породи, зашто една вечер кот бев повикан на разговор кај 
вујко ми каде што остаеав и да спијам, при легнувањето без да имав 
кашлица, ми зовре во градите и почнав да плукам балшни (хракотини 
од чиста крв). Јас не се збунив од оваа внатрешна болка, макар што 
оеше ненадејна, но сеќавам некоја слабост во градите од продолженото 
плукање на многу крв. Секоja вечер при легнување или подоцна во ноќта 
напочнуваше како река крв од градите да тече и ако дозволев, можете 
по две до три оки во текот на ноќта да истече, но кога видов најпосле 
дека оди животот во опасност, употребив некой киселини и ja позагаснав 
малку крвта, та cera 3—4 дена престана да тече и, фала богу не чув- 
ствувам голема повреда. Тоа беше нај грозно за моето здрав je, кое и 
лшвотот ми го држеше во опасност, ако случајно течењето на крвта ме 
доведете до голема опасност, немав човек да ми помогне.

Пр ©многу околните противности не толку што ее ми дозволија да 
Ви пратам извештај за моето пристишување и што Ви дадов повод ладно- 
крвно да ги отправите Вашите мисли, туку и никаква друга работа не 
можев да заночнам. Додека бев здрав, иако се борев со противностите, 
на бев направил почеток со намера и по друзпите села да одам. Зашто 
со црвото мое одење во Пехчево прашав преку овои луге еа неколку 
места за антики, а тие ми одговорија: „Има на две-три места“, а и на 
едно друго село имало кај некој човек. Ex, колку се радував да се пока- 
жам пред Вас трудољубив во своите ветувања и признателен за добри- 
ната што сте ми ja направиле, но зло ми ja пресече налгерата, та дури 
cera Ви праќам извештај. Тогаш во Пехчево се видов со мојот кираџија 
Јане, кому му бевте порачале бездруго од мене да Ви донесе извештај. 
Јас му ветив да му ja платам денгубата, само кога трине за Сер, да помине 
откај Берово за да Ви испратам писмо. И нешто друго бев подтотвил, но 
тој оттогаш кај мене не се јави никако, a јас од слабоста не можев да 
барам кираџија по кој да можам да Ви испратам писмо.
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За други поинтереени работа ке Ви шишам кога ќе ми одговорите 
на писмово и кога ке се уверам во безопасноста на нашата ксреапонден- 
нија, а  колку засега Ви забележувам да знаете: по Беровци еикогаш не- 
мојте да ми праќате писма, ниту по некој од друпите малешевоки села, 
освен по Пехчевци и тоа по Турчин, за да му го предаде на ова момче, 
што ке Ви го предаде моево писмо, т.е. Басил Лазарев. Ишаку нема да 
го добијам и може да ми наштети. В и испраќам чепкееи по истово, што 
В и го· предава писмово.

Be молам поздравете ги сите домашни, а Вие примете од мене 
братски поздрав и од мойте друга браќа, кои признателно Be сме- 
таат за брат.

20 фебруари I86016) Ваш искран пријател и брат
во Берово — Малешевско Димитар П. Георгиев

Друго, Be молам известете ме ако Ви се потребни парите што имам 
да Ви га дедам. Пишете ми да Ви га пратам, а ако иемате потреба сёедно 
нека стојат кај мене, ќе га употребим за Ваши потреби. За малку време 
миелам да пропатувам по околките места.

9

Мој најдраг дријателу, господин Стефаие!
Оној деп го примив Вашето писмо од 2 март и разбрав што ми 

забележувате. Тоа е така, господине, кемарник и неблагодарен на своите 
добротвори и најдраги пријатели, но во таа иста смисла дали е така? Не! 
Не дај боже, да сум таков за каков што ме сметате според далечното 
лшение или според моею надворешно поставување. lac сум готов драги 
мој пријателу, од колку сум задолжен и повеќе да Ви послужам, но од 
бога да најдат татковите противници, кошпто ja испија и мојата последна 
капка крв! Зошто не ме прашате, господине, како сум останал жив од 
мойте мили едпородци сотатковници, та за имотот мој нека е последно 
драшање, туку и Вие ми се лутите место да ме жалите!

Бог е верен дека ни еден ден не ми дозволија околн остите да ja 
7'урам во презир својата иднина и признателноста кон своите еа јдраги 
пријатели, за што откако сум стапил во оваа моја татковина и камењата 
,.е вооружай против мене, за да ме збришат од лицето -на земјава, та и 
браќата мои како и мојата сестра не сакаа да ме пожалат, тю се воору
жая против добрините што им ги направив со моето доаѓање, га послушаа 
;уюите противеи(ци, та се оемелија и од најдолеата скала да ме турнат, 
не знам во каква состојба. Под овој израз велам дека сите грозотии на 
светов во овие 2—3 години се струполија врз мојата глава, за да страдам 
бог знае зошто!

Пријателу, следново не Be интересира да Be обременувам со чи- 
тање, >ко бидеј/ќи не можев да ja исполнам мојата желба лично да Ви

16) Годинава 1860 е лажна. Поверојатно е дека е 1866 година.
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се истажам и бидејќи -не можам точно да определам иетовремено кота 
кај скоро £е Be посетам, Ви ш  сооиштувам делумно мойте приклучениј а, 
за да ми поверувате дека околностите се причина да ме изобличите во 
своего писмо. Вам Ви е познато дека татко ми беше човек ее  од долна 
состојба, туку по божја волја по неговата смрт, било речено неговиот 
дом да премине и материјално во друг период, кој уште во почетокот на 
моего идење cè започна, т.е. третиот ден по моего пристишување за пре
ние ме глобија со 600 гроша, потоа не помина малку време дојде сестра 
ми и по неа испаднав во штета со повеќе од 6000 гроша под фајде диг- 

_ЈНати. Уштё тоа не бев го излекувал, "лани татковите противници се осме- 
лија со помошта на фанариотот17) да ми го земат животот и ме извадија 
од .толку трршок. Потоа- се поделија браќа ми, а сета пак rio влегувањето 
на 1868 година, фанариотот ги покани мойте неразумии сотатковинци да 
му дадат маазар18) против мене, за да ме отстранат од Малешево поради 
тоа што сум бил на еди косей место и уште многу друш такви владички 
лошотилаци. Најпосле бев решил cera на naHaiyp нарочно да Be посетам, 

“Tîo за моја зла чест и тука ми завиде ѓаволот — токму тогаш повикаа во 
Скопје, да се судам за к'шлите со вилаетлиите, т.е. за да потрошам и таму 
500—600 гроша. Ете од такви противности досега не сум можел ни пис- 
мено да Ви се обрнам, љубезни пријателу! А не знам дали ќе ми поверу
вате дека јас единствено со Вас сум слободен и на Вас се надевам да ме 
поткрепите кога ми е најмачно, пак ако Ви е драго да си го обидете 
Вашето оружје и на мене, со голема учтиво6т ќе го подносам и Вашиот 
удар! Но не верувам!

Господине, штом ќе се ослободам од овие напасти, ќе се потрудам 
да Ви заблагодарам и за пропуштеното време, ако бидам ереќен да се 
наречам онај Ваш понапрежен пријател. Колку за cera, бидејќи сум во 
многу скудна состојба по однос на пари, затоа Ви испра^ам по Вашиот 
слуга Арсееија Георгиев19) само 200, двесте чаршиски гроша. За кусурот, 
Be молам бидете така добри да ме рричекате по малку време да Ви 
го донесам сам.

Сакајќи да Be затече моево писмо во најдрагоцена состојба и по- 
здравувајќи ги сите Ваши домашни, останувам Ваш искрен пријател.

18 март 1868 г. * Д. П. Георгиев
Берово — Малешевско

Не се ооглаоив повторно да се враќа Арсенија во Радовиш по 
Коетакија, зашто тој се наоѓа во Кустендил. Сега не може пари да земе, 
само залудно &е се тропш и ќе прави непотребни расходи. Поради тоа, 
јас зедов врз себе да му нишам на Коста1кија, та според неговиот одговор 
ќе постапам за натаму.

17) Мисли на етрумичкиот грчки митрополит Јеротеј (1862—1876).
18) Сонар одна молба, баранье.
19) Арсенија Георгиев Костенцев (1842—1923) од штипско Ново Село, 

учител и борец против фанариотите.
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10

Moj драги вријателу, господин Стефане,
Многу ми е жал кога се гладам несреќен и оваа година, та не 

можам да дојдам на панаѓур да се видиме, а уште повеќе дека не можам 
да Ви пишувам почесто и да ги добивам Вашите иисма, но сами гледате, 
господине, дека положбата на местово цврсто ми забранува. Поради тоа, 
со овој случај не пропуштам да ее Be песетам со ова писмо.

Откако усно зборувавме за антикаџиската трговија во Мелничкото 
село, не можев веќе повторно со тој човек да станам во паэарлак зашто 
не сакаше, како што мислееме, да дојде кај мене по овршувањето на 
неговата работа, та да одам и јас со него, за да му ja  прегледам стоката 
и да му ja  купам или да Ви јавам за да ja видите и Вие самите. Ова 
негово неидење ме двоуми, како што Ви реков, да не е лага. Јас му 
порачав да дојде кај мене, но тој не Аојде, ниту ми прати одговор, само 
од брата му дојде една пусула20) со која ми бараше 80 гроша за да му 
пратам за беделот,21) но јас не верував и не смеев да пратам, за да не 
биде залудно, па Вие не экам што ќе ми речете, но ако цврсто оверувате 
дека е вистина, пишете ми што да правам.

Ако дојдеше тој самиот, мислев да му дадам и повеќе пари по тој 
начин, како што мислевме, а инаку нејќам да правам савјачка работа,22) 
зашто не .малку смешно ќе биде кога ќе нё излаже еден толку прост 
човек за да тури неколку пари на рака без сенет,23) а потоа да не се 
сврши работата. Јас мислам дека е многу подобро, макар и да се поза- 
бави само да не е со иэмама, затоа и Вас Be молам, не ja  стеснувајте 
стрпливоста, а пак и не губете ja надежта, та ако бог рекол, и ако има 
навистина, бездруго ќе влезе во наша рака тоа нешто. Ако пак некој 
дојде до Вас, препорачувајте ме, да можам да добијам пошлемо влија- 
ние над тие луге, за да ми ее поверат некако. Тоа истото и јас го 
правам за Вас.

Поважни новости немам да Ви соопштам оевен приклучениов нат- 
пис, кој со голема мака одвај сум го исчепкал толку од ©дан чисто счоп- 
кан камеи. Каменот е четириатолно изделкан и достаточно голем, -не 
можат да го носат еден чифт волови. Се наоѓа во една малечка долина 
при кладенецот бутнат од ееговото место, а таа долина е сред урнати- 
ните на едно големо старо село, кое се вика Јадиштата и се гледа дека 
било многу убаво по положбата на иеговите урнатини. Сред урнатините 
ги забележав ооновите на една правилна црква, а околу урнатините 
кедалеку во севереата страна на една меѓа се познава и се вика Црквата. 
Во северозападната страна на патот има урнатини и се викаат Манасти- 
риште, на западната страна на една висока меѓа пак има урнатина и таа 
се вика Црквиште и е во правилна положба, на јужната страна има 
урнатина, ко ja се вика Двор и потоа го носи јужната страна од урнати-

20) Пусула — белешка.
21) Откупување на даеокот за воена служба.
22) Така стой во самиот документ.
23) Запис, потврда.
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ните името Дворжите, a во југоисточната страна на една висока меѓа 
има и се вика Вртена Скала. Таква е положбата еа  Јадиштата, каде што 
го најдоов овој натпие, господине. Има таму и друг сличен на овој камен 
и тој бил напитан, но cera ништо не се познава. Во урнатиеите е најдана 
гробница до црквата, но cera е затрупана, а кажуваат, имало таму бунар 
блиэу каменот. Поодамна некой од селаните ископале таму но урнати- 
ните пари, но по внесувањето еа  еајдените пари дома, ватила болеет кај 
домашните и тие помислиле да не е од парите, па ш  вратиле назад и ги 
закопале и cera не знаат каде се.

Колку за cera еемам друго што да Ви нишам, само Ви се молам 
кога пишувате поздравете ш особено господин Зах, г. Шафарик, г. А. 
Николиѓќ,24) и г. Павле Шафарик,25) a мојот син Страшимир заедно со 
мене и со мојата госпоѓа ja поздравува, драги господине, целата Ваша 
фамилија и пожелува да Be најде писмово во најдобро здравје.
21 февруари 1869 Ваш сум Д. П. Георгиев

Верово

Јавете ми дали може нешто да се разбере од овој натпис или и тој 
е неоравилно изведен. Писмово што Ви го носи Атанас Пеков е верен. 
Ако има нешто и усео да ми порачате, бидете слободни, а пред друг 
ништо не откривајте. Toj fe  Be моли да пратите некогаш писмо во ова 
писмо и од моja страна поздравете го трговецот господин Марковиќ.

И

Ваше високо благородство мој најдраги пријателу, господин
Стефане И. Веркович!
Во едно време минатата година не можам точно да го определам 

кој датум и месец беше, бидејќи сум заборавил и писмото сум го загубил, 
примив едно Ваше почитувано писменце и тоа беше последно.

Јас на ова почитувано писменце по истиот што ми го донесе наед- 
наш ветив одговор со надеж дека ќе успеам да го ублажам засегнатото 
Ваше благородно и пријателско чувство кон мене, поради непостојан- 
ството на мойте ветувања. СудејЧш само по себеси, нездраво бев се уве
рил дека &е ми се послуша гласот кога Be молев со ова писмо, да имате 
голема стрпливост до премошатиот панаѓур, за да направиме еден личен 
разговор. Оваа моја молбена желба, без да се измени ниту една цртичка 
се соврши, дојде речееиот панаѓур и одамна помина, но моето ветување 
влезе пак во непостојан пат. А зашто стана овој неуспех? Вие треба многу 
убаво да ете известени и непотребно е да Ви раскажувам.

24) Андра Николиќ (1803—1882), политичар и книжев,ник, виш чинов
ник во Министерството за надворепши работи на Србија. Бил еден од 
првите помошници на министерот И. Гарашанин.

25) Син на Јаека Шафарика.
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Драги мој пријателу, замајан сум и не можам да се сетам што да 
Ви нишам и по каков начин да Ви го препорачам моево писмо. Гас ее 
сум ги заборавил деновите, во кои Вашето доста иочитувано име беше 
ги надминало сите милиеи на светов. Не можам да заборавам, зашто 
најдраго и еајлоубезно ми беше да чујам од нивните благородства г-н 
Танке Шафарик и госоодинот полковник Ф. Зах за здравјето на г-н С. И. 
Беркович и сл. и сл., а сета како ќе ми е мирна совеста (и како да се 
сетам пристал да наорав ам, за да влезам во разговор со тоа лице, што 
стана ееговото име страшен мачител на мојата совеет? Ништо друго 
не можам да кажам и никакво извинување не можам да барам, но ќе 
Be молам да поверувате, дека до кота го помнам името и го гледам пор- 
третот на мојот почитуван С. И. В. на ѕидот закачен, не го губам од умот 
и не ми е мирна совеста за саканата Ви порачка и по г-н Христо".26) 
Но cera сум отежнат од калуѓерскиот Фееер, та кота преминам со божја 

пЙ Ш ш ^^^ш лш лоста^а^нш тШ ’̂ Шкан цар султан А. Азис, 'ќе ги црине- 
сам во благородна жртва на сите пријатели за четиригодишните трудови, 
во кои ги загубив сите мои материјалии сиди.

Сакајќи писмово да Be најде во најдобра состојба со целата фа- 
милија, останувам поздравувајf e  Be најљубезно и до овој час сме со 
здравјето благодарии, но во моето отсуство го загубив мојот единстве?] 
син Стр1ашимир, а на негово место ja најдов ќерката Тор дана. Таа е ма- 
лечка, но се забележува по цртите на нејзиното лице дека Be ооздравува 
эаедно со мојата оопруга.
3 јули 1870 г. 

Берово
Ваш искрен пријател и брат 

Д. П. Георгиев

Be молам немојте сосем да ме лишавате од Вашите писмееи посети.

12

Драги мој најмили господине Ст. И. Беркович!
Од некое време наваму со Вашите 2—3 писма што ги прими®, а 

најмногу со последното од 9 јули со кое решително ме напаѓате запла
т у  вај f a  ме со векили27) да стапат со мене во парница з а . . .  Ми се лутите 
дека на двапати сте ми пишале и со нарочно пратен од Ваша страна 
човек во Бер ово не сте до биле од мене одговор. Дека одговор не сте 
добиле верувам господине, но вината не е моја и кога ќе ja  испитате 
вистин ската причина, Вашата лутина за првото ќе биде вашиот понов 
лубезен пријател и веќил Пецо Милчов, a мој и народен најголем про-

26) Христо Алексиев од Горна Џумаја, свршил протестантско учи- 
^иште и станал учител во Радовиш, но порадн гонењето на фанариот- 
скиот митрополит го напуштил Радовиш во 1868 година и отишол за 
учител во Ваташа.

27) Полномошник, застапник на народот.
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јата и го скри од мене своего одење во Серее до неговото тргање рано 
на другиот ден и од коњот ме праша: „Дали има готово писмо?“, a јас му 
реков: „Не сум знаел за да ш  подготвам“. Колку за второто писмо навис- 
тина по нарочно пратериот од Ваша страна се донесе, но немав чест со 
него да ее видам, зашто, како што се гледа, тој си имал тогаш работа 
само со Пецо. Писмото ми го даде на рака Пецовиот син, кога веке си 
отиде вапшот г-н Петко и одговорот на тоа писмо jac му го дадов на 
Пецо, кој cera и пред г-н Петко сам призна, но не се надевам дали Ви го 
испратил. Како и да е, jac Ви го честам отворено новиот пријател и 
веќил Пецо Милчов, само Be советувам, брате, немојте со него многу да 
се зближувате, зашто многу брзо ке Ви притребаат мойве зборови. Jac 
посовреме ќе Ви пишев за него, но не се надевав дека сте стапиле во 
толку тесни врски, за да му се поверите и Вашата личност да ja  прет- 
ставува. Сега за него толку Ви пишувам, а потоа кога дојде ред да ме 
прашате и повеќе. Jac уште преку г. Христо Баков, пнигопродавецот збо- 
рував за сё што ми пишавте, a повеќе и од писмата Ваши верувам за 
Вашата несакаеа растурена состојба, за ко ja ме каните да Ви пратам 
неколку пари, повеќе поради опасната наша годшпна скапотија. Таа беда 
е и кај нас, мили пријателу, а знаете уште дека се сосипав сосем за 

I народните црковЕШИ работа, Јгака што во паричен поглед сум победен од 
секого, зашто ни од едногоАШпното мое учителствување не можев од 

ј Беровци да земам ниту една пара, а и земјоделство не работам, животот 
I го купувам, како и Вие, затоа и не се согласив повеќе да Be снабдувам, 
како што ми пишавте, со 100 оки брашно или жито, зашто ке Ви излезе 
поокапо отколку во Серее. Со третото писмо ми заповедувате да му ja 
предадам на веќилот облигацијата од Ѓорѓија Хумленлијата. Ви благода- 
рам, но jac не го најдов тоа за згодно да го сторам, зашто за таа обли- 
гација jac му дадов на г и  Христо Баков од моја рака запис дека му 
должам или облигација или пари. А и тоа да го оставам, мислам ако се 
извадат со истата парите од ѓорѓија, бидете спокојни и ако не се потес- 
лимат за секогаш милиот Ви Пецо, пак нема да се загубат. Jac ќе се по- 
грижам да Ви ги пратам, тој вети да продаде некоја живина и да се 
оддолжи.

Be молам, пријателу и брате, не се одмаздувајте за случајов и не 
ми ja  одземајте довербата од мене, за да му ja дадете на некој не толку 
познат, зашто ниту Вие ниту јас ќе останеме во оваа состојба. Во најго- 
лемата овоја окудност за милост моја позајмив и Ви правам по г-н Петка 
100, сто гроша овдешни пари. За её ќе претрпам, но по себеси судете дека 
е добро до крајот на потребите да се штедиме еден со друг.

Примете од мојата супруга цоздрав и за Вашата госпоѓа, децата и 
другите Ваши домашни. Таков останувам засекогаш Ваш најискрен 
цријател и брат.
14 јули 1871 Д. П. Георгиев

Берово

448



13

Почитувани пријателу, г-н Стефане, здрав ствуј те!
Вашето писмо од 29 минатиот месец во исправност го прими© пре- 

к.у вашиот момок Петко и како што ми порачавте му дадов 100 гроша. 
Вториот предлог многу ме зачуди, кога ми прикажувате опшир-но за 
Вашиот домашен неред поради една недоброразумна мома од балд'зите 
Ви, која десет годный Ви го правела животот несрочен и дека cera барате 
•начин како да се избавите од злото. Во некой од мойте писма може да 
сум Ви яабележал дека овде со еден човек иако ни е по род свој, по 
работата ми е многу туг и така со него немам врска, како и Вне со 
ѓаволот што сте секогаш непримирни. Зашто тој никогаш не се задово- 
лува, ако не Ви е зло. Мој ѓавол е Вашиот нов пријател Пецо Милчов. 
Пред 5—6 месеци, подучен од струмичкиот биовш Грк владика Јеротеј, 
натоварал еден од пехчевските Турци по име Серек-басан, да 1мё убие за“' 
плата од"ТО турскЈГ^ш ри!^ж о^суЖ ~л^, ќе го повикам"1фед 
владин судГ”Ха“ дава "одговор, a помирување меѓу мене и мојот ѓавол 
Пецо нема да има. Не знам како Вам Ви се допаднал мојот ѓавол, та сте 
стапиле со него во толку тесни врски што и во писмото го опомнувате 
и ми велите: „да не Ви остане атер, зашто и тој ми е како и Вие добар 
пријател, а  освен тоа, како што е познато, тоа лице е од највлијателните^.

Вистина највлијателното лице е за потсмев на луѓето! Вие не ме 
прашавте по колку пати во годината се тупа во градите пред народот во 
ирквата ова влијателно лице и колку е чесно пред своите сотатковци 
ова грчко ме^аре,28 29) но ме задолжувате да зборувам со него за Вашите 
потреби! Be молам, не ме принудувајте да го читам во Ваше друго писмо 
името на тој нечовек, зашто духот мој ее го трпи. . .  Оставам cè настрана 
и без да се поооветувам со мојот ѓавол, сметам за овоја должност во се- 
кој случај да го услужам по можност мојот пријател. Поради тоа, бидете 
уварени дека ако се согласи Вашата балд’за и  мома да дојде, заради 
Вашата добрина ќе биде примана во мојот дом и по Ваша желба cè добро 
ќе биде. Колку за во метохот не се мешам. Повеќе заповедувам на својот 
дом отколку на туг метох.

Бидејќи местоположбата забранува да нема близу до Малешево 
пошта, пак и патиштата се затворени и не врват редовно луге за Сер, 
често не сум можел да Ви пишам и од Вас на неколку пиома немам 
одговор. Пред три години Ви пуштив неколку сребрени антики и препис 
од еден камен по Ѓорѓија од Хумлена, лани на Петка му дадов 100 (сто) 
гроша, а и Ви питав, така и на друш неколку писма не добив одговор, а 
тоа. е cè една и иста причина, ко ja  и мене ме запира често да Ви пишувам.

Мислам дека и другпат сум Ви напомнал, а и cera Be молам, ако 
Ви е можно, пишете му на г-н Шафарик до Вас да ги испрати неколкуте 
книги што сум ги оставил ово неговиот дом со еден пакет писма, но знајте 
дека книгите се воени и во писмата може да има не многу слободни. 
Ако може некако да ми се пратат, големо добро ќе ми сторите. Народ- 
ните работи кај нас си го тераат својот пат, само со поповите имаме

28) Слуга.

29 Историја
449



голема расправија. Тие поткреваат поповска партија за да грабаат многу, 
народот пак сака поумерено да дава и така за да не сме без работа се 

\  раѓаат помету нас еесрейи, <но ќе еатежнат оние што даваат. Во нашата 
П -околиja од неколку години еаваму при царскиот живот многу мирно 

живееме, а од скоро време на двапати голема еесреќа се случи. На 21 
септември еоќта во село Негрево двете деца хмашки на Стојан Клетников, 

i едното на 12 години другото на 16 ги заклаа и татко им не емее да биде 
I даваџија.29) Оној дан, на 31 октомври пак ноќта ©о Пехчевоката гора две 

момчиња од Пехчево се најдоа отепани и изгорени каде што опиеле, а 
кивните родители ее смеат да се давации, зашто се плашеле да не ги 
исколат и еивните друга деца! Тоа го имаме за најново и важно, а за 
кое нетто  уќуматот29 30) Пехчевски не зема на себе никаква грижа.

Be поздравувам со сите домашни, a мојата супруга Ви праќа 10 оки 
грав и две 'рдокви. Поздравувајќи Be братски останувам
4 ноември 1872 Ваш А· П. Георгиев
. Берово

Го поздравувам Вашиот учител господин Стефам.31)

14

Почитуван пријателу и брате, господин Стефане!

1875, 24 март 
Солун

Многу време мина откако ни писмено не сме се посетиле, та Вие 
можеби сте по слухови чуле за моею сегашно отсуство, како и за пора- 
нешните злосторства што се претргаа од струмичкиот злосторник фана- 
риотинот,32) но jac од Вашето Шследно^ АВОгодишно писмо немав веќе 
среќа ни да чујам нетто за Вас, а тоа многу ме нажалува, а уште кога 
си помислам дека многугодишното зло стана причина да не оддалечи 
дури како во заборавност.

Со посетувањето, верувам дека ќе сакате да знаете нешто и за 
мојата положба, но cera ќе Ви јавам многу накратко колку да видите 
дека Вашиот пријател е жив, па ако имам чест да примам одговор, ќе 
Ви пишам поопширно. Jac сум овде (во Солун, б. м.), но нашите се зат- 
ворени бидејќи уште не ги пуштаат. Принудан сум во скришно живеа- 
лиште да се еасладувам од општите правдани, т.е. не слободен. Не губам 
надеж дека некогаш ќе се подобрат работите и за нас, но cera е најго- 
лемото зло во Малешево кое ее хможе да се одрече дека е плод на еемар- 
носта на Егзархијата и има да зафати уште многу друга места.

29) Обвинувач.
30) Власт, управа.
31) Стефан Салганџиев, учител во Солунско и во Серее од 1871—1878.
32) Струмичкиот митрополит Грк Јеротеј.
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Be молам, пишете нешто за Вашето здрав je, а писмото да е при- 
клучено под натпис на француски „До негово преподобие г-н Бонети, апо- 
столски миоионер при ф р а н ц у с к а т а ' ~ ~ ~ ~ ~

Проче, поздравувајќи Ви ja целата фамйлща” й сакајќи Ви добро
здравје останувам Ваш

Д. П. Георгиев

i!

15

До негово благородство г-н Стефан Беркович, археолог во Сер.

Почитувани приј ателу!
Ви го препорачувам мојот брат Алексија, за кого што стана збор, 

штом се јави некое место за учител да го пратам. Toj не е толку вешт 
по новата училишна метода, но колку за некое основно училиште ќе 
послужи, а особено кога има свој човек да го води. Ако има место да 
стане учител, Be молам, дајте му ги потребните упатства да се однесува 
според карактерот на селаните, каде што ќе биде, зашто, како што 
гледате, уште е аџамија.33)

Без сомнение, уверен во Вашата добрина, поздравувајЈш Be оста
нувам Ваш
1875, септември 11 Д. П. Георгиев

Солун

16

До негово благородство г-н Стефан Беркович, во Серее.

Почитувани приј ателу !
Не можам да ja шишам својата радост ко ja ja почувствував од 

часот во кој бев најсреќен во долговремените страдања, кога го примив 
во одговор Вашето драгоцено писмо од 14 овој (месец б. м.) кое ми ja 
излекува едната од најстрадните болки. Изложен во пустата положба од 
Вам позлатите причини јас и досега тукуречи бев ни во живите, ей  во 
умрените, кога од умрените ме одвратуваше товарот 1на крмата“”сб* куп 
земја, а од живите-нрикЖенбста~"^“Тц ш ^ е ^ ^Жриотстшот идбл Теротеј 

'и^еѓовзШт^М чен  ппюбратим 77Г~Тие~ мё зй1р 1 Ду©2ЙПэ^бГ^аТ1 досега под 
тежината нивна не дишев слободно и од сите свои пријатели стоев одда- 
лечее, кое нетто еајмеогу и до очајашШ ме вознемирувашеЦ ~

За Вас често мислев, но немав од кого ни два збора да чујам за 
Вашето драгоцено здрав je за кое најпосле особено се обидов и кога ус- 
пеав, ете cera се чувствувам поореќен.

33) Аџамија, неопитен, млад.
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Вашето претчувство сличено го осетив сној час во кој злото го 
удривме ' во главата и мене срцето ми збореа дека нема веќе да ce поддр- 
жува магијата на елинбфасариотс^ “Ce' надевам дека Ъравосуд-
ниот вГ неуморно активниот садразамин34) ќе постатш по прав дољубивите 
желби на негово царско величество султанот кога ги исполни понапреж- 
пите проку журналистите испитувања и без сомнение ќе го добие заслу- 
женото и овој фанариотин за своите дела. Неговото превосходство Рехуд 
iiainä, новиот солунски валија, велаатдекаби л  многу правилен и внима
телен. Ние денес му поднесовме извештај за нашите работи со кои про- 
тестираме за нашите загуби и бараме суд за фанариотот и за други кои 
ни се со него даваџии. Јас ќе ги видам последиците ако ми позволат и 
ако бидам слободен, ќе Be посетам мгчно и ќе се поразговориме за соби- 
рањето на антиките, ако ли не и тогаш ќе Ви пратам колку што можам 
на располаганье.

Поздравувајќи ja Вашата фамилија и Вас, останувам најискрен
1875, септември 22 Ваш Д. П. Георгиев

Солун

Натписот на Вашите пмсма да биде на француски: „До неговото 
преподобие г-н Бонети, началник на Лазаристите во Солун“.

Истиот

17

Почитуваши пријателу, господин Стефане,
Вашето писмо од 3 ов. м. во исправност го примив, но немав време 

да Ви одговорам по истата пошта. Заодно со мене се радувате дека сум 
можел да излезам јавно и слободно да го дишам гласот против неправ- 
дата. . .  Колку за гласот да го дигнам не оставив -ни еден случај, но 
според турската пословица „Соилеен вар, динлеен јок“35) и уште не сум 
слободен да излегувам, ниту сакам да излезам, додека не видам да се 
задоволат праведно нашите барања.

Валијата Рауф паша по заповед го напушти Солун и отиде за управ- 
ник -на Босна. Велаат дека ќе го заменел досегашниот босаноки управ- 
ник Мехмед Хамди паша, а  други велат дека на истиов татко му ќе дошол.

Ί Имаше барем надеж да влезат во дејство нашите жалби, но еве како 
невидлива рака управува со нашата судбина. Промената на валијата nè 
остави нас пак во првобит-ната положба. Може да е за подобро, ако е 
волјата божја. Ние ни најмалку не ja губиме надежта во правосудството 
на цароката влада, особено на сегашеиов голем везир Махмуд паша.

За антиките што Ви пжнав, дури кога ќе се видимо лично, ќе се 
разбереме, бидејќи пробата од нив не сте ja угодиле, кога е веќе и многу 
одам-на, т.е. уште при нашето прво видување, кога се запознавме кај гчн
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Шафарик. Може и да се сетите, кога подобро ќе помислите. За Пецовите 
антики другпат ќе Ви расправам, мислам дека сум Ви пишал, дека е тој 
многу чесен Циганин, та и каде што Be излагал да се трошите, нему не 
му е срам, дури и кожата на неговото лице не се црвенее.

Каков вид и да земе нашата работа, jac сакам лично да Be песетам 
или во противен случај и преку некој пријател нарочно пратен. Тогаш 
ќе си го дадам мислењето за антиките, за кои ме прашавте. Сега што да 
В и кажам оддалеку не знам дали ќе угодам.

Верувам дека новиот валија што ќе дојде ќе даде некаков крај 
и ќе се реши нетто за нашата иднина. Потоа пак ќе Ви иишам, исто 
Be молам и Вие не ме заборавајте.

Поздравувајќи Ви ja фамилијата и Вас
1875, октомври 13 Останувам Ваш А. П. Георгиев

Солун

18

Почитувани пријателу!
Вашето драгоцено писмо од 19 минатиот го примив во исправност, 

на кое Ви одговарам пак со задоцнување.
По нашето прашање нема ништо ново. Малку ее надев!аме во 

доаѓањето на новиот валија — ќе видиме. Ние не губиме волја и наполно 
веруваме дека праведната царска влада, макар и подоцна ќе ни ja  задо- 
воли праведната желба.

Kora јавувате за антиките, дека cera немало муштерии, многу се 
вознемирив, но потоа ми давате надеж, дека до панаѓурот како и да е ќе 
се појават купувачи. Нека Вашата претпоставка биде на место, a jac 
дотогаш, занимавајќи се со нашето прашање, ќе се мачам да откријам 
и повеќе антики, но додека не се појават муштерии, не сакам да собирам, 
та одвај ако може по приватни лица да се трошат. Ке соберам неколку 
од поважните што се гледаат. Времето не препорачува од никоја друга 
работа таква добра печалба, како од собирањето на антиките, но и тоа 
ќе зависи од добри муштерии. Be молам, имајте внимание, штом се от- 
крие некој благопријатен случај, незабавно да ми јавите. Колку за тро- 
шоците околу нив, нема да има големи тешкотии. Знаете дека секоја 
антика и којашто нема одлична важност пак има вредност колку за 
своите трошоци. И ќе ги иоплатувам дури кога со нив добиеме средства 
од купувачите. За Пецовите антики ќе се потрудам иреку пријатели да се 
откријат каде се, опоред како што ќе ми порачате, без да се сети тој.

За рудата што сте збарувале со мојот брат, и мене ме опфати иэвон- 
редно љубопитство, но за несреќа тој ja загубил, затоа и не беше ми 
кажал додека од Вашето пиомо не научив, неа ja оставил тој кај еден 
мој пријател за да ми ja  предаде мене, но кога ja загубил се орамел да 
ми каже. Според како што ми раскажува, треба да е благородна руда.
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Jac наеднаш му питав на тоа лице да дојде и да донесе стопина драма 
од истата руда во поголеми грутки и тогаш, според како што ми препо- 
рачавте ќе Ви ja испратам.

Искрено поздравувајќи Be оетанувам

1875, ноември 3 А- П. Георгив
Солун

Ова писмо од две пошпи остана поради тоа што немало кој да ja 
препорача на немската пошта. Be молам за натаму со туроката пошта пи
шете ми преку Константина до бугарската книжарница на Манчева.

Пред десетина дева пристиша новиот валија Ахмед Хамди паша. 
Ние одложуваме за 7—8 дана, за да се запознае со ионужните работи и 
сетне ќе му поднесеме арзовал за нашата работа. Во четвртокот ќе 
дадевме арзовал, но во истиот дан нога научивме од телеграфската вест, 
дека валијата ќе го заманувал бившиот садразамин Хусейн Авди паша, 
не дадовме и работата наша её на одно исто место стой, да брои несреќ- 
ии дни како врват со една пуста надеж <на некакво правосудство.

Истиот
Ноември 17

Не чудете се кога го гледате моево писмо така разглобено. Jac не 
го изменив, за подобро да влезете преку нею во мојот живот. Нема 
потреба од приказни кога гледате дека мойте писма по цел месец немам 
како да ги испратам. Оној дан стаса од татковината моја она лице, за 
коешто бав Ви пишал, но бидеј!ш немал време да набави толку колку 
му пиша© од рудата, донесе само одно мало грутче што се наоѓало кај 
него. Toj ми рече дека била богата таа руда, но jac кога не разбирам 
од тоа не можам да ти го кажам мислењето дури дали е руда, па бидеј!ш 
сосема мало е тоа грутче, не може да се одбере. Порачав да донесе колку 
стотина драма на една или две грутчиња и си отиде. Сега Ви го 
правам тоа грутче. На него под плоснатата страна ќе забележите бела 
руда. Јавете ми ако може да има нешто благородно во таа -руда. Пора- 
чаното кога ќе го донесат, ќе Ви го испратам. Од него подобро ќе се 
разборе. Од мојата мостра им ало доволно антики. Чекам да ми јавите 
кога го примите извештајот што сте исчекувале од музејот да Ви јави 
дали ќе ги прима! Добро ќе сторите и пак да се опитате за поскоро да 
разбереме, зашто многу добри антики станувале зијан. Луѓето, како 
прости ги топеле кај кумеециите овде-онде. Тоа е жалосно и уште малку 
време ако видам дека преку Вас не ќе може да ее најде муштерија, ќе 
купам според мойте средства колку што можам и ќе ш  однесам во тур- 
скиот музеј, каде што знаете, дека со драга волја ќе ги купат, но jac 
многу малку ќе се ползунам во сегашново време. Вали паша уште не 
стигнал.

Ноември 24 Ваш Д. П. Георгиев
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19

Почитувани пријателу, господин Стефане!
Моето писмо наредеио со неколку датуми од минатиот месец мис- 

лам дека го примивте од Кочо кираџијата на Иловиот ан во Вашиот 
град. Во него имаше приклучено едно мало грутче од рудата за којашто 
ми пишувавте.

Нашата работа уште еикако не напреднала. Доеега дадените молби 
ништо не подејствувале и за големо чудо е! Гледаме дека тие законски 
ги примаат, ш запипгуваат во протоколите и ги издаваат нивните броеви, 
а потоа ниту не прашаат, ниту знаеме што станува натаму. Со секоја 
молба ш броиме и нумерата од порано дадените молби, но eè е залудо. 
Веќе не е за верување дека ќе се задоволи нашата несреќа, кога цели 
три години не им ее обрнало никакво внимание на нашите безбројни 
молби, а потоеавме во сто илјади гроша и повеќе расходи и загуби, освен 
нашите постојани маки и тегоби. Ние по убедугвање им веруваме на оние 
што се жалат дека страдаат под свирепата неправда, но и не се очају- 
ваме кога навистина ja знаеме неискажаната тежина на татковската ми- 
лост, која што ja вложува неговото И. В. нашиот добар цар и татко Аб
дул Аэис хан и неговиот голем везир да ги иэвади овоите верни пода- 
ници од клетото незнаење.

Пак Be молам и нема да престанам во секое писмо да Be потсету- 
вам, сторете добрина да се пронајде поскоро муштерија за антиките, но 
да не биде како паризлијата, кој што беше Ви ги вратил дури и по 6 
месеци. Ви кажав дека тие овде-онде се трошат неполезно. Секакви луге 
има, макар да им се дава надеж за подобра цена ако ги почуваат уште 
малку време, но тие нетрпеливи ги претопувале и кај куменциите. Тоа е 
многу жало-сно. Се разбира подобрите ги раоипуваат.

Јас предвидувајќи дека не можам повеќе да бидам постојанен жи- 
тел на мојата татковина се зафатив да испродадам cè, колку што имам 
мулк36) и подвижно и за да ее изврши тоа го ополномоштив еден верен 
пријател. Со љубопитетво го чекам одговорот за спомнатата руда, не ќе. 
биде ли таа окаменето дрво.

Ь

â

Поздравувајќи ja Вашата фамилија и Вас останувам
1875, декември 8 

Солун
Ваш Д. П. Георгиев

20

Почитувани пријателу, господин Стефане!
Поминаа неколку ;недели откако Ви го испратив по пошта моето 

последно и досега кога не добив одговор пак и немав што пољубопитно 
да Ви јавам, молкома го дочекав и панаѓурот кош Ви го честам и Ви 
пожелувам да Ви донесе добра среќа во трговијата.

36) Подвижен или неподвижен имот во полна сопственост на има-
телот.
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Пријателу! И јас бев со камера нетто д а подготвам за пакаѓурот, 
но мојата положба ja одложи таа моја камера за панаѓурот. Дотогаш, ако 
е од бога здравје, бездруго колку антики сум открил и ќе откријам, сите 
ќе ги соборам и ќе ги изнесам за продавање, а колку има за Ваша по
треба меѓу нив, ќе Ви ги доставам ако не се кајдеме на панаѓурот.

Вне ми ветувавте и еве jac Be потсетувам и Be молам да ми јавите 
како ©рват тие на панаѓурот и еатаму каква ќе им биде важноста кај по- 
големите трговци. Од скаменото дрво не можев да Ви пратам повеќе.

Како што се гледа, работите во судот ќе ш оставиме да еисат и 
мислиме за поверојатно еивното дефинитивно решение ќе стане во 

. чМалешево.
“ Be молам поздравете ш пријателите мои со кои ќе се сретнете,

а Вас со фамилијата поздравувај 1ш Be, останувам

1876, февруари 19 
Солун

Ваш Д. П. Георгиев
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