ВО БЛАГОЕВГРАД (ГОРНА ЏУМАЈА), ВО БАНСКО И
ВО МЕЛНИК

ДЕЛ ОД БУГАРИЈА ВО КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА” НА СЛАВЕ КАТИН
Во утринските часови на едно ноемвриско утро, тргнавме кон Горна Џумаја,
денешен Благоевград. Во далечината горделиво се издигаше Пирин, убавецот и
највисоката од сите планини во Македонија. Чиниш со раце ќе ја допреш славната
планина на Јане Сандански за која се врзани безброј легенди на Македонците од овој
крај.
Под Пирин Планина, во рамниот простор што реката Струма го дели на два дела,
се вгнездил градот Благоевград (порано Горна Џумаја). Бргу се спуштивме низ густата
шума на патот за Благоевград. Овде-онде среќававме по некој автомобил и трактор.
Влеговме во градот и откај автопатот што води кон Софија се упативме по улицата
која води во центарот на градот, каде што е подигнат споменикот на Гоце Делчев,
големиот македонски син, кој за жал, неправедно и грубо, во пиринскиот дел на
Македонија, од страна на Бугарите, се прикажува како борец на бугарскиот народ. Но,
бугарските националисти ќе го поставеле споменикот на Гоце Делчев во Варна, ако
бил Бугарин, туку го поставиле во Благоевград, во Пиринска Македонија, бидејќи бил
Македонец.
Со чувство на непријатност, подзатскривајќи се, направивме неколку фотографии
од споменикот на Гоце Делчев и се упативме на спротивната страна од паркот, од кај
реката во тесната уличка, каде што живее еден наш роднина роден во Воден, во
егејскиот дел на Македонија, а бил донесен во Бугарија заедно со уште многу илјади
Македонци, кои како стебла беа откорнати од родната грутка и преселени со грчко бугарскиот договор за размена на пограничното население од дваесеттите години на
минатиот век.
Лесно ја пронајдовме куќата и влеговме во дворот. Нашиот роднина е
црномурест, со крупни веѓи натежнати над очите од кои зрачи пријателство, светлина,
тага... Тој е со карактеристични црти на лицето на кое времето оставило трајни
белези. Поради својата национална определеност како Македонец немал успеси во
животот во Бугарија, но тоа не ја променило неговата определба во врска со
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националното прашање. Кога се сретнавме почна да нѐ гушка и да плаче од радост.
Ни збор не можеше да прозбори од возбуда. Седна и со внимание нѐ слушаше за сѐ
што му кажувавме.

Споменикот на Гоце Делчев во Благоевград
Инаку, како старец, изнемоштен, со мала пензија и во тешки услови за живот, тој
бил учесник во културно-просветната дејност кога по Втората светка војна во
пиринскиот дел на Македонија беа отворени македонските училишта, книжарници,
весници. Ни раскажуваше за минатото, за тешкиот живот, за својата тага која, како што
рече тој, е голема како Пирин Планина. Кај него, веројатно, носталгијата беше
поизразена, така што постојано ни зборуваше за својот роден град Воден. За жал,
откако го прогониле од родната земја, никогаш повеќе не го видел родното место и
гробовите на своите предци. Неговата тага беше уште поголема што не се здобил со
национална слобода, но беше горд што останал Македонец. Ја чуваше личната карта
од времето кога во Бугарија беа признати правата на Македонците и кога во
документите можеше да се напише дека по националност е Македонец.
Со тага се разделивме со нашиот роднина, а потоа го продолживме нашето
патување кон градот Симитли, кон Разлог и Банско. Патот што води кон исток се
искачува долж реката Елвица, која извира од северните падини на Пирин Планина и
се слива во Струма. Патот е тесен, асфалтиран, но не многу пријатен за возење.
Меѓутоа, живописната природа: брзата река, високите букови шуми и прекрасните
елки што се издигаат над голем број падинки вдолж патот, го тераат човека да
заборави сѐ што се случува во не многу контролиран сообраќај.
Во текот на нашата посета го посетивме и градчето Банско кое е сместено на
јужната страна на Разлошката Котлина под падините на Пирин Планина. Распослано е
на двете страни на реката Глазне. За првпат се спомнува во турски документ од 1576
година, а силен растеж и процут доживеал во втората половина на XVIII век, кога
станал познат трговски центар за тој дел на Македонија. Караваните на банскалиите,
како што обично ги нарекувале жителите на ова питомо место, секојдневно тргнувале
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кон Белград, Дубровник, Виена, носејќи го надалеку познатиот по квалитет бански
тутун. Исто така, афионот стигнувал до европските пазари. Меѓутоа, за тоа време
особено на добар глас биле предметите изработени од дрвјата од витите стебла на
белиот и црниот бор што виреат на просторите на убавата, богата и висока Пирин
Планина.

Банско
Македонците од Банско по многу нешта се специфични луѓе, со особено
задоволство ќе ви говорат за Банско и Пирин, за богатствата што им ги оставила
историјата. За она што нивните предци го вградиле во македонската национална
историја. Горди се поради тоа што во последната деценија на XIX век, или поточно во
1896 година, во Банско допатувал Гоце Делчев како учител на македонските деца.
Беше пладне кога пристигнавме на широкиот плоштад во Банско. Десно е Културниот
дом, а до него нанижани неколку продавници и кафеани во стилот на старата банска
архитектура. Градени се, главно, од камен. Лево е куќата на Елена и Јонко Вапцарови,
во која детството и дел од младоста поминал големиот македонски, бугарски и
интернационален поет Никола Јонков Вапцаров. Предниот дел е претворен во музеј.
На мермерната плоча, поставена на споменикот, забележани се зборовите изречени
од големиот поет: „Да умреш кога земјата се дели од својата вемла, кога милиони се
раѓаат... тоа е чест, да, тоа е чест...“ И од бронзата извира питом поглед и поетски
жар. Се поклонуваме пред споменикот на Вапцаров. Перчето бујна руса коса му паѓа
врз слепоочницата на овој интернационален поет и чиниш поигрува галено од
питомото ветре што се задава откај врвовите на Пирин.
Музејската поставка во куќата-музеј впечатливо говори за животот на поетот, за
неговото творештво и за трагичниот крај во тунелите на софиското стрелиште, откако
претходно беше осуден на смрт со стрелање, заедно со неговите сонародници,
соoбраќа и соборци, македонските патриоти Антон Попов и Атанас Романов. Се
присетивме на средбата со неговата мајка Елена. Како тогаш да ги слушнавме
нејзините зборови во кои беше измешана и тагата и радоста. Црната шамија ѝ ги
скриваше белите коси, а длабоко од неа извираше гордоста што е мајка на такво чедо.

3

Ја напуштивме куќата музеј на Вапцаров и кинисавме да чекориме по
калдрмисаните улички на Банско. Во ова пиринско-македонско планинско гратче,
куќите се градски, убави, молерисани со млечно бела боја, а луѓето се љубезни,
горделиви, разговорливи и мошне пријатни. Слушнавме дека семејното гнездо е свето
катче, а чесноста е нивната одлика. Тие бесконечно ги почитуваат белезите на
традицијата и своите корени, а со посебно чувство го негуваат македонско-пиринскиот
фолклор. Песната и песнопојноста им е знак за распознавање меѓу Пиринците.
Го посетивме и Мелник, кого често случајните намерници го нарекуваат „град
легенда“, „град на виното“, „град на минатото“, а тој, всушност е најмалиот град во
Пиринска Македонија и на Балканот, ако не и во Европа. Во него живеат едвај 400-500
жители.

Мелник
Меѓутоа, Мелник пленува со својот необично живописен изглед и архитектонски
остварувања. Сместен е меѓу песочните пирамиди на двете страни на Мелничката и
Роженската Река и претставува град-музеј, бидејќи секоја куќа е музеј за себе, а се
зачувани и манастирот „Света Богородица“ и црквата „Свети Никола“, кои зборуваат за
богатиот црковен живот на овие простори.
Мелник има многу интересно минато. Уште во времето на цар Самуил бил важен
воен центар, а подоцна станал привлечно место, бидејќи тука континенталната клима
се преточува во планинска, а и во алпска погоре кон Пирин Планина. Во минатиот век
Мелник бил многу значаен трговски центар и град на престиж меѓу трговците каде што
се отворале широки перспективи.
Затоа во него, покрај Македонци - Пиринци се доселиле бројни Елини (Грци),
Турци, Ерменци, Власи, Евреи и други, чиј број на крајот од XIX век достигнал до
20.000. Во тој период градот доживува голем растеж и напредок на трговско поле;
карвани од коњи и камили натоварени со буриња и мешини мелничко вино
секојдневно заминувале на сите страни на светот. Така, карваните на југ оделе до
Египет, на запад до Париз и Мадрид, а на север до Будим и Пешта.
При враќањето трговците донесувале многу производи од богатите европски
пазари, а ја пренесувале и најновата мода во облекувањето. Затоа, често се вели дека
Мелник е огледало на едно убаво минато, на големи богатства и раскош. Ваквиот
живот бил особено изразен преку богатите куќи, ремек дела на дебарските мајстори,
кои големо внимание посветиле на надворешноста и фасадниот изглед, во чии визби
со иста температура се чувале големи количества вино.
Во Мелник застанавме да се одмориме во кафеаната под големиот чинар што се
наоѓа во центарот до Мелничка Река, од каде што се гледа еден дел од градот, во кој
се реновираат бројни стари куќи со различна архитектура и во кои започнува нов
живот.
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Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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