Четничеството на „родопските комити“ в периода 1904-1912 г.
Златка Петрова - РИМ „Стою Шишков“-Смолян
Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Одринска Тракия през 1903
г. е продължение на българската национална революция от епохата на Възраждането.
Въстанието е най-значителната изява в освободителните борби на българското население в
Македония и Одринска Тракия, ръководени от ВМОРО. Народните маси в тези две
области правят героичен опит по пътя на националното обединение успешно завършил с
Балканската война през 1912 г.
Проучванията върху тази величава епопея от 1903 г. продължават и днес. Това
паметно историческо събитие продължава да привлича вниманието на съвременната
историография. Проблемът за въоръжената борба на ВМОРО и четническите действия в
Македония и Одринско в периода след въстанието до Балканската война до сега са
разглеждани за ограничен период от време и само като отделни аспекти. Проф. Тодор
Петров от Центъра за военна история при ВА „Георги Раковски“ прави едно по цялостно
изследване по темата, но без да засяга конкретно Ахъчелебийско-Скечански (СмолянскоКсантийски) революционен район1.
По тази проблематика изследователи и местните краеведи като Христо
Караманджуков, Константин Канев и Петко Карапетков в по-ново време историците - доц.
Христо Гиневски и Андрей Печилков публикуват проучванията си в отделни научни
монографии2.
Затова главната цел на моето научно съобщение, на базата на архивни материали от
фонд „ВМОРО – Централни Родопи”, личните фондове на участници във въстанието и
революционната организация и „Колекция Балканска война”съхранявани в ТД „Държавен
архив” - Смолян както и на документи от Илинденско-Преображенското въстание във
фондовете на РИМ „Стою Шишков” – Смолян, е да се анализират сложния път, по който
преминават ВМОРО и нейните четнически въоръжени формирования в Ахъчелебийски
революционен район в периода след въстанието до Балканската война и спорните оценки
за т.нар.“комитски чети“ или по-популярния „родопски комитлик“. Хронологично темата
обхваща периода от официалното прекратяване на Илинденско-Преображенското въстание
от ръководителите на ВМОРО през декември 1903 г. до началото на Балканската война.
Поради специфичните особености и фактори за региона в изследването условно ще
разграничим два периода: първи период - от 1904 г. до Младотурската революция от 1908
г., и втори период - от 1908 г. до Балканската война от 1912 г. В началото ще акцентирам
върху някои основните моменти в политиката на турското правителство срещу четите на
ВМОРО след Илинденско-Преображенското въстание, защото това има важно отношение
към въпроса за състоянието на революционната организация в този край и тежката
обстановка, в която те продължават да действат.
Турските власти използват Илинденско-Преображенското въстание, за да унищожат
въстаническите бойни сили на ВМОРО - четите. Това не се осъществява напълно, но част
от тях са разбити и разпръснати, а останалите се спасяват в свободна България. В
поробените Македония, Одринско и част от Родопите остават малко чети, на които се
възлага да поддържат духа на пострадалото население и да възстановят структурата на
организацията.
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Турското правителство, за да прекрати движението на въоръжените чети през
границата, взема спешни мерки за усилване на граничните турски постове с военни
подразделения. На дипломатическия фронт също се предприемат важни инициативи. През
март 1904 г. е подписано българо-турско споразумение, което урежда редица спорни
въпроси. В член първи на документа се засяга именно този важен проблем за въоръжените
формирования на ВМОРО. Според съглашението Княжество България се задължава „да
попречи“ на образуването на въоръжени чети, насочени срещу империята, както и да ги
приема на своя територия.3
В края на юни 1904 г. инспекторът на румелийските вилаети Хилми паша започва
да създава нови специални формирования от лека пехота (така нар. авджи табори-ловни
дружини) в турската армия, имащи за цел преследването и унищожаването на четите на
ВМОРО. През декември 1904 г. Министерският съвет на Османската империя приема
специална „Инструкция за длъжностите и действията на подвижните и неподвижните
военни отделения.“ Тя се състои от 24 члена за борба с четите на ВМОРО и според нея
успоредно с новосъздадените табори в преследването на четите на вътрешната
организация се препоръчва при необходимост да се включат жандармерийски части, както
и административните власти.4 Член първи на тази Инструкция разпорежда:.“От
последните действия на комитите се вижда, че те още продължават да се движат в разните
райони. Затова всички войскови отделения трябва да се стараят да въдворят мир и
спокойствие, като обхождат и претърсват постоянно селата и разните пунктове в своите
райони.“5 В първата половина на декември 1904 г. инструкцията е размножена и изпратена
до всички авджи табори. В същото време нейното съдържание става известно на ЦК на
ВМОРО, който я изпраща до всички районни началници и войводи за сведение. След
разпространяването й тя е отпечатана и в органа на Вътрешната организация в.
„Революционен лист“, „за да могат повече другари да се запознаят с нея. Със същата цел е
препечатана и поместена и в органа на Върховния македоно-одрински комитет в.
Реформи.6
Предприетите от турските власти действия срещу четите на ВМОРО скоро дават
положителни резултати. Част от тях са унищожени, а други разпръснати. През 1906 г. в
преследванията се практикува едновременно и повсеместно претърсване на много села, за
да принудят четите да се укриват в труднодостъпни планински райони и престояват на
открито. Други мерки срещу четите са създаването на т. нар. турски комитети на
религиозна основа и свикването на запасните (редифа) части.
През 1907-1908 г. се изгражда система от блокхаузи (масивни съоръжения от камък
и дърво) за наблюдение и дълговременна отбрана по българо-турската граница, западно от
Родопите. Целта е контрол и пресичане на пътищата за движение на четите. През
декември 1907 г. със султански указ е утвърден нов проект за създаване на нова ловна
бригада от три полка, дислоцирани в Солунски, Битолски и Скопски вилает. През
февруари 1908 г. е формирана бригадата с 64 патрулни отделения с по 50 души и 120
отряда за преследване с по 25-30 души всеки.
От посочените по-горе мерки на турските власти става ясно, че през този първи
период от 1904 г. до 1908 г. физическото унищожаване на българските чети на ВМОРО
вече е издигнато до степен държавна политика в Османската империя. Дипломатическите
представители и кореспонденти забелязват това и в английския в. „Таймс“ през юни
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същата година се съобщава от Солун, че в операциите на султанските войски против
българските чети аскерът „се улеснява от ранените като ги избива“.7
Тази политика продължава и през следващия втори период от 1908 г. до
освободителната за този край Балканска война от 1912 година.
През септември 1909 г. е приет нов закон за „Унищожаването на четничеството и
размирието в румелийските вилаети и за преследването и наказанието на съучастниците“.8
През този период са унищожени изцяло десет чети, убити са 900 четници, водени са над
200 боя. Независимо от това във вътрешността постоянно има около 70 чети в състав
около 800-1000 души. Срещу тях се противопоставят над 3000 души модерно въоръжени
турски дружини и табори.
При тази целенасочена политика на турската административна и военна власт за
пълно унищожение на революционните чети, ще проследя как се развива революционната
организация и четничеството в Средните Родопи от края на въстанието до Балканската
война.
През първия период от 1904 г. до 1908 г. в Средните Родопи четническите действия
не престават. В революционната организация се прави оценка за реалното състояние след
неуспешното въстание и се предприемат действия за продължаване на въоръжената борба.
В края на август 1903 година петнадесет изтъкнати дейци в Ахъчелебийско искат с цел
«избистряне лошото положение на общата ни работа да се събере общо събрание с всички
тези, които се считат за отговорни. Необходимо е да присъства и Пею Шишманов като
ръководител”. Документът е подписан от Христо Караманджуков, К. Кедиков, П. Сбирков,
Н. Данаилов, Д. Левов и Вл. Коруев.9
В края на 1903 г. и началото на 1904 г. съвсем естествено настъпва спад в
революционното движение в Среднородопието. Една част от ръководителите на
движението са интернирани, други се отдръпват и се връщат към мирновременната си
дейност. Само един център начело с Пею Шишманов остава да поддържа
организационния живот и връзката с ЦК на Тайната македоно-одринска организация.
Едва след решенията на Одринския окръжен комитет за мобилизиране и за
излизане от състоянието на безвластие в организацията се предприемат мерки.
През март 1904 г. Пею Шишманов получава писмо от новоизбраното ръководство
на Одринските революционни дейци, с което го информират за решенията на Варненския
конгрес, който се провежда през февруари 1904 г. Според тях се планира една чета от 1015 души да влезе в Дедеагачко и Гюмюрджинско, а втора от 10 души в Ахъчелебийско.
Задачата им е да се повдигне духа на населението след поражението на въстанието и да
възстановят комитетската мрежа на организацията. Освен това Павел Ковачев уведомява
Пею Шишманов за становището на Одринския окръжен комитет, че „никога не са се
съмнявали във неговата честност и безукорно служене на организацията“, за това
предлагат и занапред да крепи и ръководи Ахъчелебийско.10
Христо Караманджуков, участва в този конгрес и поддържа становището да се
продължи борбата чрез продължаване на четническото движение. Но според него
четническия институт трябвало коренно да се реформира.
Това важно документално свидетелство показва правилните действия на
революционната организация в Тракия за нейното възстановяване и легитимира Пею
Шишманов като ръководител на района. Ръководството на боевото тяло на организацията
в лицето на Лазар Маджаров осъществява и среща с него. Това е важен напредък за
възстановяване на революционната организация в Среднородопието.
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През този период се появяват и първите съобщения за разбойнически действия на
отделни чети, които навлизат от българска територия в земите на юг от Рожен. Конкретно
става дума за проявите на малобройните чети на Лакудата и Даракчията.11
През годините 1904-1906 г. отделни дейци на организацията започват реално да
отчитат безпътицата, в която попада революционното движение след Илинденско –
Преображенското въстание, както и че няма силна и единна революционна организация на
поробените българи в Македония и Одринска Тракия. За тези проблеми в революционното
движение пише и Христо Караманджуков, който изтъква, че няма яснота какво ще се
прави в Ахъчелебийско. Вълко Шишманов също споделя, че в революционното движение
в Ахъчелебийско цари анархия, че има голяма нужда от потягане на редиците.12
Тежкото положение на организацията в Ахъчелебийско през март 1904 г. кара
ръководството в Одринско да вземе решение за организиране на една агитационна чета в
района под ръководството на Пею Шишманов. Също разпореждат и събиране на
информация за състоянието на склада на Ахъчелебийския пункт. Тревогата е предизвикана
и от липсата на единно ръководство на организацията, а също и от действията на
отделните комитски чети. Един от дейците на организацията Петър Кузманов споделя с
Пею Шишманов, че „организацията в нашия край е на разпадане.”13
Това състояние на организацията предизвиква съответни мерки на Одринския
окръжен революционен комитет, който изпраща указание за възобновяване на сродна
легална организация и укрепване на народния дух, училищата и църквата. Отчита се
важният фактор за структурното възстановяване на организацията.
Много важен факт е, че местните дейци отново разбират, че работата на
ръководството на организацията е насочена преди всичко към Македония.
В свое писмо Христо Караманджуков до Пею Шишманов от 10. 02 .1905 г. споделя,
че „Одринско си е оставено само на себе си. Какъв ход ще вземат работите там ще зависи
от самите дейци в тоя край.”14
В края на 1905 г. ЦК на ВМОРО изпраща размножена известната вече Инструкция
за преследване на четите и Окръжно до всички околийски комитети с препоръка за
събиране на точна информация за числеността на турските войскови, полицейски и
жандармерийски части, за да се предотвратят нежелателните сблъсъци с тях.
За предпазване от излишни убийства на четници се вземат мерки и за незабелязано
преминаване на четите на българо-турската граница. Засилва се и индивидуалното им
преминаване от Княжеството във вътрешността.
През този период се вземат мерки за постепенно съвземане на организацията в
Среднородопския край. Възстановяват се селските комитети и се избират управителни
тела. В село Петково за председател на тялото е избран Иван Бечев, подпредседател –
Марин Славов, секретар – Димитър п. Ангелов, членове-съветници – Кузман Парунски,
Петър Димов и др.15
Възстановява се и районната чета с командир с Пею Шишманов, която обикаля
района с организационни задачи. За това свидетелстват запазените удостоверения от 1905
г. на четниците Стефан Иванов от Стара Загора и Тодор Стойков от Славеино.16
Районната чета предприема действия за ограничаване на появилите се
разбойнически банди и разни други чети. Препоръчва се на селските комитети да не
приемат такива чети, „освен тази на Пею Шишманов, която е под ръководството на
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окръжното управително тяло”. Прави се извода, че разбойническите обири водят до
арести от турските власти, затваряния и страдания за семействата. 17
Идейните различия в ръководството на организацията също е една много важна
причина за разединението и появата на тези анархистично-терористични действия.
В писмо до Пею Шишманов Христо Караманджуков от 10. 02. 1905 г., тревожно
пише именно за тези различия в ръководството на организацията.“Оформиха се две
течения: централистично с Татарчев, Матов, Даме Груев и федералистично с Герджиков,
Гарванов, Арсов, Пасков. Издава се орган „Революционен лист“.18
В Родопите в периода 1904 - 1905 г. вече са факт така нар. „комитски чети“ на Тодор
Хвойнев от Левочево, Христо Стоев Лакудата и Бечо Даракчията от Чокманово, Никола
Пачеманов от с. Полк. Серафимово, Иван Сбирков от Соколовци, Манол Куцината от
Проглед, Петър Драгнев от Пашмакли (дн.Смолян) и други останали от двете страни на
границата. Затова и в писмо до Пею Шишманов от ЦК на ВМОРО от 01.09.1905 г., вече се
разпорежда:“Да бдите за разбойниците – Даракчията, Фойню, Иван Сбирков, Христо
Лакудата и др. къде се движат. Да обадиш на всички села, че са разбойници, а не комити.
Никой да не ги приема под строга отговорност пред организацията. Ще ви се изпрати и
шифъра с подробни наставления.“19
Този документ, който е изпратен до другите селища, показва ясно позицията на
ръководството на ВМОРО в Ахъчелебийско, определяйки ги като „разбойници“. Тоест
„своите“ категорично ги определят като „не комити“. Тази оценка според мен е доста
крайна и неприемлива, защото дори официалната турска власт ги определя като „комити“.
В историческите изследвания до момента има различни оценки за четническите действия
след 1904 г. в Средните Родопи. Една част ги определя за анархистични и разбойнически, а
според друга за закрилнически и родолюбиви.
Според някои изследователи през т.нар. „родопски комитлик”, четите се занимават с
отвличане, убийства, обири и заплашвания. Но от друга страна те са и страшилище за
местните турски власти, които се въздържат от крайни действия спрямо българите. Те
посочват, че Хвойневата чета създава „комитска фирма” с наименованието „Вътрешна
революционна организация – клон „Сакарка”.20
Други автори дават различна положителна оценка за дейността на тези чети и
комити. Особено Тодор Хвойнев, който е най-яркият пример за противоречивост в
действията си. Но тази оценка включва и критика на някои от техните действия.21
Според нас за тези борбени, но противоречиви личности е трудно да се даде
еднозначна оценка. Затова позовавайки се главно на документалните извори, ще се
опитаме днес повече от сто години след тези събития да дадем една исторически
справедлива оценка.
След Илинденско-Преображенското въстание, освен споменатата вече чета на Пею
Шишманов, остават да действат главно три комитски чети - на Тодор Хвойнев, Христо
Стоев-Лакудата и Бечо Даракчията. Те действат поотделно или съвместно в различните
периоди и участват продължително в революционното дело, преследвани както от
турските, така и от българските власти. Откъснати са от семейство, имот и стопански
17
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дейности. Някои от тях като Бечо Даракчията, Стою Сивков, Иван Калайджиев, Васил
Каракехайов, Георги Кропчев и др. имат сериозни противоречия с ръководството на
Задграничния пункт. Те дори са изключвани от организацията и за известен период от
време са извън нея. Тези дейци продължават борбата сами, на своя глава, както те я
разбират, прилагайки старата хайдушка тактика. Географският район на действие на тези
комитски чети от Родопско е твърде обширен - от Рожен до Беломорието и от изворите на
Арда до Гюмюрджина и Дедеагач (дн. Комотини и Александруполис в Гърция).
Когато правим анализ на дейността им, трябва да се има пред вид, че те са големи
патриоти, но същевременно много буйни и неконтролируеми. Познават обаче детайлно
цялата организационна мрежа в Родопите и поддържат непрекъсната връзка с другите
дейци в отделните селища. Те съхраняват оцелялото оръжие на революционната
организация, което създава условия за продължаване на борбата.
Паметни са сраженията, които водят тези чети край селищата Соколовци, Полк.
Серафимово, Пещера и многобройни са наказателните акции срещу турци, гъркомани, и
предатели, независимо от каква народност са те. Те подробно са описани в редица
спомени, но обобщено са представени в „Животописните бележки“ на войводата Тодор
Хвойнев. „От начало като четник, а после като войвода съм взел участие в 9 сражения с
турската войска и башибозук, в които сражения се дадоха 2 жертви, а именно: Гочо
Калфата от Левочево в сражение с турската войска между Габрово и Еникьой, Ксантийско
и Христо Карадимов от с. Еникьой, при сражение и аз бях пронизан от турски куршум в
дясното рамо вследствие на което останах сакат. В разните сражения паднаха много
турски войници. Вън от сраженията наложени бяха и следните наказания от четата ми, а
именно: 1. Янко Ръкиджията, гръцки агент - убит между Устово и с. Соколовци в м.
„Хубча“. 2. Един помак от с. Арда за гдето е ругал, гаврил и псувал български жени от
същото село. 3. Обесена една жена Милка от с. Габрово, Ксантийско, за гдето е подлагала
български жени и момичета за блудство с турски офицери и войници. 4. Раиф ефенди
държавен бирник от Златоград, убит за гдето изнасилвал български жени от Златоград.“22
Когато се четат неговите бележки при първи прочит се възприемат като „безрасъдна
авантюра“. Но ако поставим въпроса - ако не беше Фойню войвода и другите комити около
него кой реално щеше да защитава родопското християнско население след неуспешното
въстание?
На този въпрос отговора намираме в колекция „Спомени“ с тематичен раздел
„Националноосвободителни борби. ВМОРО“, записани от изследователя Мария Манолова
в периода 1973-1978 г. В тях съвременници на събитията от селищата Арда, Виево,
Давидково и др. пазят спомена за тях и споделят, че единствено тези комити, действащи в
края са били техни защитници и турците треперели от тях чак до Беломорието.23
Тодор Хвойнев, който е в организацията още от нейното създаване, прави анализ на
сложната ситуация и през 1905 г. провежда среща с генерал Цончев. Той настоява за
подкрепа от Върховния комитет относно необходимостта за обединяване на разпокъсаните
четнически действия в края.
Тук трябва да поставим и другия въпрос - кои са причините четническото движение
в Среднородопието да не стигне до обединение? Защо Хвойнев и сподвижниците му не
искат обединение?
Вината според нас не трябва да се търси в тях, а в съществуващото и за съжаление
непреодоляно разделение на „вътрешни“ и „върховисти“, в загубеното доверие към
ръководните дейци на организацията.
През 1906 г. Лазар Маджаров от одринското революционно ръководство идва в
Чепеларе, за да направи отново опит за обединение. Среща се с Пею Шишманов и Стефан
Калфа, след което взема решение да влезе в Ахъчелебийско, за да води преговори с
22
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комитите. Срещата става в с. Турян с двете чети на Бечо Даракчията и Георги Лютата.
Маджаров се опитва да ги убеди, че служат на една идея и от разединението помежду им
печелят само враговете. За тези преговори в спомените си войводата Георги Лютов
пише:“Лазар Маджаров ни предложи да се влеем в тяхната чета, но ние отказахме. Бяха ни
много навикали, че сме разбойници и не знам какви си и се опасявахме да не е измама. В
Лазара Маджарова не се съмнявахме, той бе идеалист човек, но около него имаше хора, на
които не вярвахме.“24
След този последен неуспешен опит за обединение на четите Маджаров се прибира
в Лозенград. Войводите Хвойнев, Даракчията и Лютата са отново разочаровани от
недоставеното оръжие и от отношението на районното ръководство и на Окръжния
комитет на МОРО, които ги наричат “самоволни“ комити.
И така те продължават борбата, отново преследвани от българските военни и
административни власти, лишени от ятаци и обявени за „разбойници“ от своите
съмишлeници. В специално писмо Пею Шишманов до селските комитети разпорежда
“ятаците да не помагат и укриват комитите“.25
Но на комитите помагат други ятаци, които вярват в справедливата им кауза.
Много показателно за отношението на българските власти и на армията към
родопските „комитски чети“ е едно писмо от подпоручик Г. Гочев от 07. 10. 1905 г. до Пею
Шишманов, в което пита следното: “Какво стана с разбойническата банда на Даракчиевци
и сие? Върлува ли още из нашия край? 26
Турските власти засилват гарнизоните, въвеждат комендантски час, извършват
повсеместни обиски и тайно избиват легални дейци на организацията, какъвто е случая с
Никола Петровски от Славеино и Никола Жокала от Чокманово.
За безправната рая тези “самоволни“ четници са единствената надеждна защита и
опора срещу своеволията и насилията на турските власти.
При всички по-крупни акции на комитските чети и при неуспех на турските власти
да се справят с комитите се отмъщава на мирното население. За това съобщава
пловдивския вестник “Балкански новини“ от 17. 07. 1905 г. “Преди няколко дена с.
Чокманово е било подхвърлено на голямо изпитание. Всичкото мъжко население е
подхвърлено под ударите на сопата. Причината е следната: в една засада попаднал Христо
Стоев Лакудата. Гръмнали са му няколко пушки и след туй аскерът се отправил в селото и
почнал своите изтезания“.27
Различни оценки на изследователите има и относно дейността на тези комитски
чети срещу навлизането на гръцките чети в Ахъчелебийско през периода 1904-1908 г.
Според някои автори само в Македония през този период действат и гръцки чети, а в
Средните Родопи такива не се появяват. Причините според тях са, че няма условия в тази
част на планината да действат гръцки чети и липсата на повече документални източници.28
Други изследователи считат, че гръцки чети действат в района на Средните Родопи.
Затова свидетелстват доста документи, едно от които е писмо на Вълко Р. Шишманов до
Пею Шишманов от 17. 02. 1905 г. „Гъркоманите в Ахъчелебийско използвайки момента на
разделение на революционните сили в началото на 1905 г. поканват една гръцка чета да
посети околията с пропагандна цел. Завчера бе дошъл Крум Савов от Чепеларе и ми
казваше, че в нашия край се появила гръцка чета и почнала своята деятелност. Гръцката
чета поддържа поп Паша… и сега се готвили да излезат от Скеча още 2 чети…“29
Във връзка с това един от дейците на организацията Георги Попанастасов (Пашата)
също пише тревожно писмо до Пею Шишманов: “Те са най-опасните противници на
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българизма тук. Само тогаз делото ще сдобие авторитета, а народът ще се окуражи и ще
рискува“.30
Гръцките чети, които не срещат съпротива почват да влизат в Ахъчелебийско и
тероризират българското население. В броя от 2. 09. 1906 г. асеновградският в .“Дружба“
съобщава, че през Ахъчелебийско преминали гръцки въоръжени паликарета от Станимака
и Пловдив, които отиват в Ксанти. В Ксанти владиката им осигурява работа, след което
събират чети и навлизат отново в Ахъчелебийско. Турските власти не противодействат и
една такава чета от 60 въоръжени гърци тръгва от Ксанти. Родопските комити, разбрали за
тази чета и правят засада. Така Даракчията, Лакудата и Хвойню спасяват родопското
население от терор и безчинства.31
Това, което Пею Шишманов не успява да направи, правят го родопските комити.
Негативната оценка за четничеството на родопските комити се повтаря чак до Балканската
война от 1912 г. и от някои дейци на самата организация в Ахъчелебийско.
В ръкописната чернова „Записки около моят комитлик“ Стефан Чакъров пише :
„Формираха се 2-3 своево рода нелегални четнишки групи под войводството на Бечо
Даракчията, Тодор Хвойнев, Лакудата и др… Никаква организационна идея нямаха.
Обявиха се за врагове на довчерашната си революционната организация и нейните хора.“32
Според него „помежду си тия групички не враждуваха, но общи действия не
предприемаха. Пею Шишманов търсеше всячески начин да се примирят за обща работа с
организацията и толерираше тези „комитски чети“ из района си. За тази цел той поиска от
ВМОРО специален пратеник в лицето на Пожарлиев, който беше дошъл и полагаше
усилия за разбиране.“33
Друг от дейците на родопското революционно движение Никола Гюмюшев дава
според нас много крайна оценка като цяло за революционната организация и за четите:
„Само луди хора и с болни мозъци могат да мислят за въстание в Ахъчелеби. Та тук няма
никаква организация.“34 …Никакво въстание, защото П. Даракчиев, И. Калайджиев и аз
минахме тази авантюра“ - пише той в спомените си.35 Според него до след 1903 г.,
движението е прикрито, благородно обирничество на населението. Затова през 1904 г.
разбойничеството вече официално се развихри и никой от авторите пет пари не даваше за
революционен морал и чест. 36
Също за такова отрицателното отношение на други революционни другари,
свидетелства и едно писмо до Пею Шишманов от 08.10.1905 г., в което заявяват, че
„нашето най-голямо желание е очистване на въпросните „кочини“.37
Според нас, наистина не могат да бъдат оправдани тези терористичноотмъстителни действия на комитските чети. Но след неуспеха на въстанието, повечето се
спасяват като преминават границата в свободна България и прекъсват борбата. В първите
месеци само тези „самоволни» 20 души четници остават в Смолянско за да защитават
населението. Затова Хвойнев пише с много болка: “Останахме сами. Бяхме в защита на
народа. В Пашмаклийско по това време беше само нашият местен родопски комитет, под
наше водителство, който само едно преследваше: да запазим Пашмаклийско, чак до
Бялото море – от турците и от всякави други насилия и обирничества“.38
Родопските комити Хвойнев, Даракчиев, Лакудата и др. не винаги подбират найправилните средства за борба, но е факт, че респектират и най-влиятелните турски
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управници, които се съобразяват с тяхното четническо присъствие в Родопа планина. И
още за какво „материално благополучие и облагодетелстване“ може да се говори при
положение, че тези комити рискуват имущество, семейство и живот за „народност
българска и свобода“. Проследявайки целия им жизнен път ще се види, че никой от тях не
живее в „богатство“ и не се с стреми към „удобни държавни постове“. Комитски, не
винаги точни с революционна зрялост години, понякога неясни, но борбени.
Така изложените факти довеждат до извода, че революционната организация в
Среднородопието в периода 1904-1908 г. е почти разформирована и четите продължават
неконтролирано да навлизат в селищата зад границата. Дейците на организацията
обикалят селищата с надежда да възстановят местните комитети. Но за съжаление
„…положението се влошава, организацията се разгроми и изгуби престижа си и ние
теглим от властимеющите, от правителството…“ споделя с голямо огорчение и отчаяние в
писмо до Пею Шишманов от 10. 10. 1907 г. Георги Попанастасов (Пашата).
Мнозина са на мнение, че населението в Ахъчелеби е „удушено от икономическата
криза“ и трябва да се засили материално, за да израсне по-младо и интелигентно
поколение”.39
В условно определения от нас втори период от Младотурската революция 1908 г. до
Балканската война от 1912 г. въоръжената борба като цяло в Македония и Одринско не се
възобновява.
Обявяването на Хуриета в Турция през 1908 година се посреща с надежда и от
населението в поробена Родопа, но и с определено съмнение дали обявените реформи и
големите права на немюсюлманските народи ще се осъществят. Четите се възползват от
обявените свободи, прекратяват въоръжената борба и слизат в родните селища. Посрещат
се от турските власти с почести и музика. На Рожен се играе комитско хоро с турските
погранични офицери. Тук са четите на Хвойнев, Лакудата и на Пею Шишманов.
Тържествено преминават през Смолян, Устово, Райково и Момчиловци. Този акт слага
фактически край на действията на четите в Среднородопието като до Балканската война се
запазва само четата на Пею Шишманов.
Много интересен е факта, че след амнистията точно тези „самоволни комити“ са
определени от турските власти за кметове - Тодор Хвойнев на Левочево, Христо Лакудов
на Чокманово и Иван Сбирков на Райково.
През Балканската война отново старите родопски комити изваждат оръжието и
формират доброволчески чети към 21 пех. Средногорски полк. Това са четите на Пею
Шишманов, Стефан Калфа, Никола Гюмюшев, Никола Данаилов и др.40
Тодор Хвойнев и Христо Лакудата са определени от бригадния командир в Райково
за водачи на Втора дружина на 21 пех. Средногорски полк в посока Ксанти.41
За кратко време всички поробени земи са освободени. Но започва
Междусъюзническата война. Родопските революционери отново първи се отзовават в
помощ на българската войска.Отново е формирана четата на Пею Шишманов от около 100
души, действаща в района на Златоград. Чети формират също Христо Лакудата и Димитър
Караманджуков от Чокманово със задача да охраняват района на Смилян, Горово до
Ксанти. Тодор Хвойнев и Стефан Калфа организират самостоятелна доброволческа чета от
42 души, която има за задача да спре нахлуването на гръцки войскови части.
Със своята цялостна дейност по време на двете Балкански войни от 1912-13 г.
всички родопски комити с четите си подпомагат българската армия, като едновременно с
това осигуряват и защита на населението в Одринска Тракия.
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След войните те продължават да бъдат водещи общественици, участници в
обществено-политическия и стопански живот в Родопския край. Те продължават да
отстояват активна гражданска позиция, като отново за пример ще дам Тодор Хвойнев,
който през 1924 г. в своя дом приема и укрива в продължение на три месеца известния
полковник Петър Дървингов. Той се издирва като „военнопрестъпник“ от сръбското
правителство след Първата световна война. Така Хвойнев, спасява живота на видния
революционен деец и организатор на Македоноодринското опълчение.42
Родопските комити до преклонна възраст живеят със спомените за своите борби за
освобождението на Родопите и от дистанцията на времето обясняват и тълкуват факти и
събития. Те са самокритични към някои свои крайни действия от времето на „комитлика“
наричайки ги „грехове“.
Така според изложените факти и документи тези известни родопски комити не
могат да бъдат разделени и вместени в оценки и клишета като „разбойници - самоволни
комити“ или „закрилници-родолюбци“, защото отдават целия си живот, за да видят
България свободна. За нас, исторически справедливата оценка днес, повече от век след
тези събития, е че са големи българи и патриоти. Не може да се отрече и технит принос в
общата борба за освобождение и обединение на поробените български земи. Те са една
неотминаваща гордост и символ на непокорния и борбен дух на родопчанина.
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