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UDC 323.285:32"1912/1939" 
д-р Александар ЛИТОВСКИ* 

КРСТО ЉОНДЕВ И УБИСТВОТО НА 
СПАСОЕ ХАЏИ ПОПОВИЌ ВО БИТОЛА 

 
Апстракт: Станува збор за атентатот коj го извршиле 

припадници на автономистичката ВМРО врз битолскиот новинар 
Спасое Хаџи Поповиќ и замешувањето во тој атентат на стариот 
комитски војвода Крсто Љондев. Се прави детална анализа на 
настаните сврзани со овој атентат, на полициската истрага, на 
причините кои српските окупаторски власти ги натерале да 
конструираат реконструкција во која бил затворен и убиен Крсте 
Љондев. 

Клучни зборови: Крсто Љондев, атентат, автономистичка ВМРО, 
Вардарски дел на Македонија, Битола, 1926 година.  
 
 

Убиството на сопственикот на битолскиот весник „Јужна ѕвезда“, 
Спасое Хаџи Поповиќ,1 се случило на главната улица во Битола, на 3 јули 
1926 г., во дваесет часот, кога тој од кафеаната „Босна“ одел кон 
сопствениот дом.2  

                                                 
*Доктор по историски науки Александар Литовски, кустос-советник во НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј-Битола, ул. Климент Охридски, бб., адреса 
на живеење Иван Милутуновиќ бр. 68/14 Битола, е-маил: acelitobitola@gmail.com  
1 Спасое Хаџи Поповиќ бил роден во село Буф, во 1878 г. Учел во српско училиште во 
Битола и станал учител. По Првата светска војна во Битола го издавал весникот „Јужна 
Ѕвезда“, кој го пропагирал српскиот национален карактер на македонското население. 
Весник „Јужна sвезда“ г. V, бр. 197, 10 јули 1926 г. Веднаш да објаснам дека некои од 
имињата и презимињата на лица кои се споменуваат во статијата ги пренесувам во српска 
варијанта, бидејќи така се воделе во официјалните документи на судот или во весниците 
и документите кои ги користев. 
2 Весник „Политика“, Белград, г. XXIII, бр. 6534, 5 јули 1926 г.; Доне Пановски, Буф и 
буфчани, Битола, 1998, 74. Кафеаната „Босна“ денес не постои, а се наоѓал во строгиот 
центар на градот Битола. 

НУ Завод и Музеј - Битола Зборник на трудови бр. 17

7



 
Kафеаната „Босна“ 

 
Полицијата во Битола презела низа мерки за откривање и апсење на 

извршителите и соучесниците во убиството.3 Веднаш по убиството, 
српската полиција прво ги уапсила Крсто Љондев и Павле Стојановиќ, а 
потоа и сите останати за кои сметала дека се замешани.  

Според истрагата на српските полициски власти, Крсте Љондев бил 
главниот организатор на убиството на Спасое Хаџи Поповиќ. Тој во 
истражната постапка бил обвинет дека бил уфрлен човек на ВМРО во 
Вардарскиот дел на Македонија и дека, фактички, бил „мозокот“ на 
создадената експозитура на ВМРО во градот Битола. 

Најнапред, кој бил Крсто Љондев? Според достапните податоци, 
роден бил во селото Неокази, Леринско, Егејски дел на Македонија. Бил 
истакнат припадник на Македонската револуционерна организација 
(МРО) во Леринско и војвода на чета од родното село во време на 
Илинденското востание. По востанието бил во четата на Ѕоле Стојчев4 и 

                                                 
3 Организацијата на атентатот била на автономистичката ВМРО. Директен извршител на 
атентатот бил Лазар Мулев, а бил помогнат од Коста Бицинов и Васил Николов 
Липитков. Сите тројца по потекло биле од Леринско, Егејски дел на Македонија и сите 
тројца скоро време пред убиството легално пристигнале во Битола од Бугарија. Сите 
тројца ја преминале границата со Грција, и додека Мулев и Бицинов преку Албанија 
стигнале до Бугарија, Липитков бил фатен од грчката полиција и предаден на битолските 
власти. Петар Манговски, Како е убиен Спасое Хаџи Поповиќ во Битола, сп. Развиток, г. 
11, бр. 3-4, март-април 1984.; Петар Шанданов, Спомени, Скопје, 2006. 
4 Ѕоле Стојчев (село Баница, Леинско, Егејски дел на Македонија, 1867 - 31 декември 
1909, Лерин) припадник на македонското револуционерно движење, војвода на МРО во 
Леринско. Во 1900 г. влегол во редовите на МРО и најнапред извршувал курирски и 
атентаторски задачи, а потоа бил комита во четата на војводата Тане Стојчев. Учествувал 
во Илинденското востание. По поразот на востанието станал околиски војвода на МРО во 
Леринско. Припаѓал на левото крило на МРО, а по Младотурската револуција се 
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во неа, еден период, бил заменик војвода, при што често дејствувал 
одделно со неколку комити. Од 1905 г. станал околиски лерински војвода. 
Неговата чета во тој период дејствувала најмногу во реонот на селата 
Сетина и Попадија. Во време на младотурскиот режим неговата чета, 
заедно со четата на Ѕоле Стојчев, според спомените на Алексо Стефанов, 
меѓу првите влегла во Битола. Како легален деец во тоа време бил близок 
на Народната федеративна партија и на Јане Сандански. Во тој период, на 
обидот на бугарскиот трговски агент (конзул) во Скопје, Тодор Недков, да 
го поткупи, му одговорил: „Сега разбрав оти санданистите се во право!“ 
Во време на Првата балканска војна бил војвода на чета која го помага 
настапувањето на грчките војски во Леринско, а во времето на Втората 
балканска војна бил војвода на чета која дејствувала на страната на 
бугарската војска во Битолско. Во време на Првата светска војна бил во 
служба на бугарската армија и бил офицер во Планинската бугарска 
дивизија. По завршувањето на Првата светска војна, иако бил војвода на 
автономистичката ВМРО, сепак, бил идејно близок со санданистите и со 
Македонската емигрантска федеративна организација (МЕФО). Како 
војвода на автономистичката ВМРО, бил стациониран во Албанија и со 
својата чета дејствувал во Леринско и Битолско. Во овој период бил 
близок соработник на членот на ЦК на ВМРО Петар Чаулев.5 Го 
дистрибуирал федералистичкиот весник "Македонско сознание",6 а по 
убиство, на Чаулев и по формирањето на ВМРО (Обединета) во 1925 г. 

                                                                                                                                  
легализирал и тесно соработувал со турската власт. Бил близок до идејните погледи на 
санданистите и член на Народната федеративна партија (НФП). 
5 Петар Чаулев (Охрид, 1882 - 23 декември 1924, Милано, Италија) припадник на 
македонското револуционерно движење, војвода на МРО и раководител на ВМРО. За 
време на Илинденското востание бил војвода на востаничката чета од селото Мешеишта. 
По востанието останал да дејствува како војвода на чета во Охридско. Во 1908 г. се 
легализирал, станал член на Народната федеративна партија на Јане Сандански. Во 1911 
г. бил избран за член на Централниот комитет (ЦК) на новоформираната на ВМРО. Бил 
учесник во балканските и Првата светска војна. Бил еден од потписниците на Мајскиот 
манифест во 1924 г. и отворено се спротиставил на врховизирањето на организацијата. 
Заради тоа, ВМРО го осудила на смрт. Бил убиен од атентаторот Димитар Стефанов. 
Борис Й Николов, Вьтрешна македоно-одринска революционна организация. Войводи и 
рьководители (1893-1934). Биографично-библиографски справочник, София, 2001, 185. 
6 Весникот „Македонско сознание“/Македонско съзнание/ излегувал во Виена, Австрија, 
од 15 декември 1923 до 1 ноември 1926 г. Во подзаглавието стоело дека е „орган на 
македонската слобода и интереси“, а фактички бил орган на Македонската емигрантска 
федеративна организација, односно на интелектуалците од Македонската федеративна 
организација што побегнале од Бугарија пред теророт на автономистичката ВМРО. 
Излегувал двонеделно, а потоа неделно, на бугарски јазик, но одделни статии биле и на 
македонски, француски и германски јазик. Редакцискиот одбор го сочинувале: Кочо 
Хаџи Риндов, Коста Терзиев и Георги Карамитрев. Како првостепена задача си поставил 
да се бори „против орудијата на големобугарскиот империјализам од групата на Т. 
Александров, А. Протогеров и Ив. Михајлов“. 
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бил привлечен во нејзините редови од Лазар Поповски7 и Христо 
Цветков.8 Како член на ВМРО (Обединета) дејствувал во Албанија. 
Настојувал да изгради мрежа на соработници од некогашниот комитски 
кадар на МРО кој бил во Албанија и го примал и дистрибуирал нејзиниот 
пишуван орган, весникот „Македонско дело“.9 Заради ваквата дејност, од 
страна на врховизираната автономистичка ВМРО бил прогласен за 
предавник и осуден на смрт.10 

Весник „Политика“ од 1926 г. со 
информации за Крсто Љондев 
 

                                                 
7 Лазар Поповски (Костур, Егејски дел на Македонија, 1891 - февруари 1952, Бугарија) 
припадник на македонското револуционерно движење, член на ВМРО (Обединета). 
Учествувал во Балканските војни и во Првата светска војна како офицер на бугарската 
армија. По Првата светска војна ја напуштил воената служба и се занимавал со 
новинарство. По 1925 г. станал воен аташе и секретар во бугарската амбасада во Тирана, 
Албанија. По создавањето на ВМРО (Обединета) станал нејзин член и дејствувал во 
насока на создавање нејзина воена база во Албанија. Од 1933 г. бил редактор на 
левичарскиот весник "Камбана". Во 1946 г. бил пратен на дипломатска служба во 
Истанбул, Турција. Во време на информбировскиот процес против Трајчо Костов, бил 
уапсен и осуден на казна затвор. Починал во затворот. 
8 Христо Цветков (село Кономлади, Кастурско, Егејски дел на Македонија, 1877 - 
септември 1934, село Нов Чифлик, Светиврачко /ден. Сандански/, Пирински дел на 
Македонија) припадник на македонското револуционерно движење, војвода на МРО во 
Леринско, војвода и раководител на МЕФО и ВМРО (Обединета). Од 1900 г. бил комита 
во четата на костурскиот војвода Коте Христов. Учествувал во Илинденското востание. 
Со својата чета учествувал во битката на врвот „Ножот“ во 1907 г. Учествувал во 
Балканските и Првата светска војна. Како војвода на федералистичка чета имал своја база 
во Албанија и дејствувал на теренот во Костурско. Еден период живеел и дејствувал во 
Виена, Австрија. Со формирањето на ВМРО (Обединета) станал нејзин член и повторно 
заминал во Албанија, во 1926 г., со цел да воспостави база за комитски акции. 
9 Весникот „Македонско дело“ излегувал во Виена, Париз и Берлин, од 10 април 1925 до 
25 мај 1933 г. Бил орган на ВМРО (Обединета). Првата редакција ја сочинувале Димитар 
Влахов, Павел Шатев и Владимир Поптомов. Излегувал на 10 и 25 во месецот. Објавени 
биле вкупно 179 броја. Весникот стоел на антиврховистички позиции и редовно ги 
критикувал антимакедонските постапки на автономистичката ВМРО. Се застапувал за 
создавање на македонска држава која би била дел од балканска федерација. Подоцна го 
бранел и афирмирал постоењето на одделниот македонски национален идентитет. 
10 Борис Й Николов, цит. дело, 947.; МИР, 275. 
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Српската полиција во Битола, во истражната постапка, конструирала 
сценарио по кое Крсто Љондев се населил во Битола со дозвола на 
српската власт, но по инструкции од ВМРО и тајните служби на Бугарија. 
Имено, според таа конструкција, откако во Милано, Италија, бил убиен 
Петар Чаулев, дејствувањето на ВМРО во Албанија му било доверено да 
го раководи Крсто Љондев. Откако тој, наводно, увидел дека не може да 
се дејствува против српската власт во Битолско, бидејќи народот ја 
поддржува, тогаш решил да се предаде и стапил во контакт со српското 
дипломатско претставништво во Корча и со српската амбасада во Тирана, 
Албанија, со чија помош, најпрво со брод пристигнал во Дубровник, а на 
17 јануари 1926 г. во Белград, во Министерството за внатрешни работи. 
Откако таму бил детално испрашан и проверен, бил упатен да живее во 
Битола и да помага на тамошната полиција во борба со „бугарските 
комити“.11 

За да ја оправдаат својата неспособност, полицијата и 
големосрпскиот печат тврделе дека Љондев навистина во почетокот бил 
во судир со ВМРО, се признавало дека фактички тој бил цел за 
атентаторите на ВМРО,12 но се објаснувало дека брзо откако дошол во 
Битола воспоставил контакт со претставниците на ВМРО во градот, Павле 
Стојановиќ и Мицко Романовиќ, и им ја понудил својата соработка и 
помош, со цел да се „рехабилитира“ за претходно сторените предавства. 
Конструкцијата одела дотаму што се тврдело дека набрзо по ова Љондев 
„застанал на чело на нивното движење и организацијата во Битола“.13 
Секако, ваквата нелогична измислица е далеку од вистинита.   

За да се подготви населението за судењето на лицата кои се сметале 
за убијци на Спасое Хаџи Поповиќ и за дополнително да биде оцрнет 
Крсто Љондев како главен организатор, весникот „Политика“ од Белград 
донел опширен текст во кој имало извадоци од пресудата за него на 
битолскиот суд од 6 април 1920 г. Според та пресуда, која во судот се 
водела под број 3845, Крсто Љондев бил осуден во отсуство за едно 
кривично дело на смрт, за пет други по дваесет години затвор и за шест 
други со по пет години затвор. Покрај него на смрт биле осудени и: 
Михајло Крстиќ-Мучевац, Панде Ставрев, Лазар Ѓорѓев и Коста Трајчев. 
Според пресудата, Крсто Љондев бил осуден од битолскиот суд заради тоа 

                                                 
11 Весник „Политика“, Белград, г. XXIII, бр. 6539, 10 јули 1926 г.  
12 На првото сослушување Липитков изјавил дека од раководителите во Бугарија, Крсто 
Љондев бил директно посочен како човек кој треба да биде убиен заради тоа што бил 
сметан за предавник кој се ставил во српска служба. Весник „Политика“, Белград, г. 
XXIII, бр. 6545, 16 јули 1926 г. И без да се врати во Битола и да се предаде на српските 
власти, како еден од најистакнатите раководители на федералистите во македонското 
ослободително движење и близок соработник на Петар Чаулев, Крсто Љондев бил на 
списокот за ликвидација на врховизираната автономистичка ВМРО.  
13 Весник „Политика“, Белград, г. XXIII, бр. 6542, 13 јули 1926 г. 
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што во периодот 1914-1915 г. ја помагал ВМРО во битолскиот крај и бил 
нејзин најистакнат член. На српската војска $ нанел штета со тоа што ја 
шпионирал на непријателите и поттикнувал и врбувал други лица да ја 
шпионираат и истите ги засолнувал и штител на сите можни начини. 
Истовремено ги поттикнувал оние кои требало да заминат да служат во 
српската војска да го откажат служењето во неа и да заминат во планина 
како комити во четите на ВМРО. На тајни состаноци организирал 
комитски чети кои имале задача да вршат убиства врз општинските 
функционери и службеници, да го попречуваат извршувањето на 
наредбите на српската власт, а населението го уверувал дека Македонија 
ќе биде под власта на Бугарија. Битолскиот суд во пресудата од април 
1920 г., меѓу другите дела го осудил Крсто Љондев и заради тоа што 
изрекол смртна пресуда врз Тале Милевиќ, кмет на селото Боишта, 
Мариовско. Имено, во пресудата се тврдело дека тој со писмо му наредил 
на војводата на ВМРО, Михајло Крстиќ-Мучевац14 ,од село Цапари, да го 
ликвидира Тале Милевиќ заради соработка со српската војска. За 
извршување на убиството бил директно одреден еден од најблиските 
соработници на Љондев, комитата Димитар Стојановиќ, а за негов 
помошник Коста Спировиќ. Во јуни 1915 г. тие го пресретнале во заседа 
Тале Милевиќ, го заробиле, го одвеле кај Михајло Крстиќ-Мучевац и тука 
со ножеви го убиле. Од убиениот биле одземени саатот, пушката и парите 
кои ги носел со него, а сето тоа му било дадено на Крсто Љондев. 
Пресудата за Љондев била и заради издадената наредба на комитите Коста 
Спиревиќ, Ѓорѓе Крстиќ и Коле Ристиќ, во јуни 1915 г., да ја убијат Менка 
од Лера, жена на Спиро Танќевиќ која на српската полиција им кажала за 
движењето низ селото на една комитска чета. Во август 1915 г. судот 
утврдил дека по негова наредба биле убиени Никола Петровиќ и кметот на 
село Цапари - Митре Петковиќ. Судот го прогласил за виновен како 
директен извршител на свирепото убиство на Анастас Анѓелевиќ од село 
Отешево кој во 1915 г. бил претседател на Општината во селото Стење.15 
Повторно во функција на оцрнување на Љондев, во една крајно 
антикомунистичка атмосфера, започнало да се пишува и акцентира дека 
тој заедно со Петар Чаулев, имал тесна соработка со комунистите и бил 
нивни истомисленик, па затоа во Битола продолжил да ја пропагира 
комунистичката идеја и да ги наговара луѓето да влегуваат во редовите на 
Комунистичката партија на Југославија.16 
                                                 
14 Веројатно се мисли на Михаил Ставрев Мукев, кој од српските власти бил осуден на 
смрт и ликвидиран. Види Борис Й Николов, цит. дело, 111.  
15 Весник „Политика“, Белград, г. XXIII, бр. 6544, 15 јули 1926 г.     
16 Милан Алексиќ, потпретседател на Здружението за борба против бугарските комити во 
Битола, на судското рочиште од 12 декември 1927 г. пред судиите изјавил дека за 
прокомунистичката активност на Љондев бил информиран од Мицко Романовиќ. Весник 
„Политика“, Белград, г. XXIII, бр. 7051, 13 декември 1927 г. 
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Крсто Љондев „преправен“ како свештеник 

 
Српските весници, кои добиле податоци за реконструкција на 

убиството од 3 јули 1926 г. од битолската полиција, објаснувале дека 
атентатот се случил на следниот начин: на денот на убиството, скоро цело 
попладне, Љондев седел во кафеаната „Босна“ заедно со жртвата Спасое 
Хаџи Поповиќ. Нешто пред дваесет часот убиениот оттаму тргнал кон 
местото на убиството,  а Љондев останал да седи во кафеаната се додека 
не се слушнал истрелот, а потоа се изгубив во гужвата која се случила.17 
Дури сите овие тврдења да биле точни, тоа само по себе не докажувало 
дека Љондев имал било што со организацијата на атентатот и неговото 
извршување, но сето тоа, очигледно, се правело да се добие и кај јавноста 
и кај судот впечаток дека Љондев бил замешан и дека исполнувал задачи 
од автономистичката ВМРО и Бугарија.  

Самиот Крсто Љондев во исказите пред полицијата тврдел дека е 
целосна измислена конструкција неговата врска со автономистичката 
ВМРО. Напротив, тој тврдел дека бил дојден во Битола со „одобрување на 
властите за да ги уништи комитите и да ја зголеми јавната безбедност“. 
Тој изјавил дека атентаторите Мулев и Бицинов не му биле сомнителни, а 
Липитков го сметал за премногу стар за да биде способен да изврши било 
каква недозволена акција. Според него, имал информации дека 
Абдураманов сакал да фрли бомба врз хотелот „Босна“ и дека, во 
соработка со големиот жупан и полицијата од Битола, се обидел да го 
уапси, но дека тој пребегнал во Грција.18 

                                                 
17 Весник „Политика“, Белград, г. XXIII, бр. 6543, 14 јули 1926 г. Во своите искази пред 
полицијата Љондев ги негирал ваквите конструкции и тврдел дека во време на убиството 
седел во кафеаната "Охридско Езеро" и дека от таму си отишол дома. Весник 
"Политика", Белград, г. XXIV, бр. 6997, 20 октомври 1927 г.  
18 Весник „Политика“, Белград, г. XXIV, бр. 6997, 20 октомври 1927 г. 
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Бидејќи целата полициска конструкција околу замешаноста, па дури 
и раководната улога на Крсто Љондев во атентатот на Спасое Хаџи 
Поповиќ била на „стаклени нозе“, српската полиција се решила за негова 
ликвидација. Иако за мотивите на српската полиција да го убие Крсто 
Љондев, сега засега, нема директни докази, сепак, од она што е досега 
познато нема никакви дилеми дека Љондев е намерно убиен. 

Убиството на Љондев се случило на 1 февруари 1927 г. од страна на 
српските полицајци, а со официјално образложение дека тоа е направено 
„при обид за бегство“. Според полициската верзија, тој утрото бил од 
затворот одведен во битолската општина на испитување, а кога бил 
стражарно враќан во затворот се обидел да им побегне на стражарите, па 
затоа бил застрелан со неколку куршуми. За да ја направи поуверлива 
„приказната“ за обид за бегство, битолската полиција тврдела дека 
бегството било подготвувано повеќе време и дека Љондев имал 
соработници кои биле организирани да му помогнат во бегството. Имено, 
според таа конструкција, Љондев требало да им побегне на полицајците 
кои го спроведувале и зад првиот агол да им се придружи на своите 
соработници кои го очекувале и кои, доколку Љондев успеел да стигне до 
нив, требало да ги убијат полицајците кои би го гонеле. Фактот дека 
битолската полиција никогаш не покренала истрага да ги најде 
„помагачите“ во бекството, ниту да ги обелодени нивните имиња, само 
уверливо кажува дека целата „приказна“ била за во првите моменти да се 
оправда пред јавноста убиството на Љондев.19  

Истовремено, со ваквите конструкции српските весници ја 
преповторувале биографијата на Љондев и го претставувале како еден од 
најголемите злосторници во Битола и Битолско од редовите на ВМРО во 
периодот на Првата светска војна. Паралелно со ова, се обвинувал за 
прокомунистичка дејност. Во сето тоа исфорсирано пропагандно 
оцрнување на Љондев, се „заборавило“ дека истата српска пропаганда 
тврдела оти тој како федералист дошол во судир со ВМРО во повоениот 
период и дека бил "одново" регрутиран пред убиството на Спасое Хаџи 
Поповиќ. Српската пропаганда дури и самата си противречела со ваквите 
пишувања, бидејќи претходно била објавувана изјавата на Васил 
Липитков, по која Љондев бил една од главните мети на убијците од 
ВМРО, уште пред да допатуваат во Битола.20  

                                                 
19 Весник „Политика“, Белград, г. XXIV, бр. 6744, 2 март 1927 г. 
20 Весник „Политика“, Белград, г. XXIII, бр. 6545, 13 јули 1926 г. Впрочем, Липитков и 
пред судот во Битола дал изјава дека имал наредба да го убие Крсте Љондев и никого 
друг и дека во времето кога бил убиен Спасое Хаџи Поповиќ, тој се наоѓал покрај реката 
Драгор и чекал да намине Крсо Љондев за да ја изврши поставената задача од ВМРО. 
Весник „Македонија“, Софија, г. II, бр. 308, 20 октомври 1927 г. На третиот ден на 
судењето пред судот свој исказ дал Никола Абдураманов кој, исто така, бил обвинет за 
замешаност во атентатот на Спасое Хаџи Поповиќ. Тој сосема јасно и недвосмислено го 
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Дека Крсто Љондев немал врска со убиството, фактички, сведочел 
индиректно и директорот и главен уредник на в. "Јужна sвезда" Јован 
Ничота. Имено, тој и во двете свои искажувања пред судот,  тврдел дека 
Љондев и Спасое Хаџи Поповиќ не само што биле многу блиски 
соработници, туку и дека биле истомисленици за поддршка на српската 
кауза во Македонија.21 Можеби најголемиот доказ дека Љондев немал 
врска со атентатот е подоцнежното искажано задоволство од неговото 
убиство на Ванчо Михајлов, за кого Љондев бил „презрен ренегат“.22 

 
На претходно објавуваната верзија за тоа како Љондев стигнал да 

биде во српска служба во Битола и по која верзија тој преку Корча во 
Албанија бил префрлен во Дубровник, па оттаму во Белград, по неговото 
убиство српските весници, брифирани од полицијата, направиле „мала 
измена“, или, поправо речено, вметнале „додаток“, па верзијата била 
дополнета со: „Ама наместо одма да оди за Белград, Љондев преку Драч 
заминува во Италија, во Бари, каде се состанува со генералот Протогеров. 
Дури по тој состанок преку Дубровник стигна во Белград.“23 Ваквата 
реченица е додадена за да се направи „веродостојна“ приказната дека тој 
цело време работел за автономистичката ВМРО и Бугарија и дека 
заслужуваше да биде убиен. Згора на сето ова, српската полиција во 
јавноста ја проширила веста дека Љондев, иако во почетокот на истрагата 
одрекувал било каква поврзаност со организацијата на атентатот, соочен 

                                                                                                                                  
потврдил искажувањето на Липитков дека Крсто Љондев бил мета на автономистичката 
ВМРО и дека требало да биде убиен. Весник „Политика“, Белград, г. XXIV, бр. 6997, 20 
октомври 1927 г. 
21 Весник „Политика“, Белград, г. XXIV, бр. 7051, 13 декември 1927 г. 
22 ИванÍ МихаŸовÍ, „Спомени“ III, Освободителна борба 1924-1934, 292. 
23 Весник "Политика", Белград, г. XXIV, бр. 6744, 2 март 1927 г. 
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со доказите по апсењето и испитувањето на Васил Липитков, наводно, ја 
признал својата улога во атентатот.24  

На крајот, кога се стигнало до судскиот процес во врска со убиството 
на Спасое Хаџи Поповиќ, веднаш можело да се сфати зошто битолската 
полиција инсистирала на вмешаноста на Крсто Љондев и зошто пласирала 
„приказни“ за него и неговиот живот. Така, според обвинителниот акт, 
Крсто Љондев бил човекот кој ја водел ВМРО во Битола и Битолско и бил 
во врска со ЦК на ВМРО во Софија. Обвинението тврдело дека тој оттаму 
побарал да му бидат испратени атентатори за вршење убиства и дека така 
во Битола биле пратени Васил Липитков, Лазар Мулев и Коста Бицинов. 
Врз основа на истрагата, обвинителот тврдел дека Крсто Љондев, преку 
Павле Стојановиќ и Фидан Мајсторовиќ, ја организирал набавката на 
оружје за вршење на атентатот и дека определил најнапред да биде убиен 
Спасое Хаџи Поповиќ.25 Едноставно кажано, и на самиот судски процес, и 
во обвинителниот акт, Крсто Љондев ја добил улогата на главен виновник, 
на мозок на операцијата, на човек кој с# подготвил, организирал и 
реализирал. Секако, таквата конструкција немала никаква врска со 
реалноста и, фактички, Крсто Љондев бил жртва на една „игра“ од 
раководството на автономистичката пробугарска ВМРО и барањето на 
„жртвено јагне“ од страна на српската цивилна и полициска власт во 
Битола и Вардарскиот дел на Македонија. 
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Резиме:  
Дејствувањето на врховистичката ВМРО во Вардарскиот дел на 

Македонија во периодот помеѓу двете светски војни е предмет на научен 
интерес во македонската историографија од поодамна. Сепак, за 
убиството на битолскиот новинар и експонент на големосрпската 
политика кон Македонија, Спасое Хаџи Поповиќ е сосема малку 
пишувано. Оттаму, во статијата станува збор не само за атентатот коj го 
извршиле припадници на автономистичката ВМРО врз битолскиот 
новинар Спасое Хаџи Поповиќ, туку пред с#, и замешувањето во тој 
атентат на стариот комитски војвода Крсто Љондев. Акцентот е ставен врз 
обидите на српските окупаторски власти по секоја цена да конструираат 
„случај“ против Крсто Љондев, иако тој според сите досегашни сознанија 
воопшто не бил вмешан во организацијата и реализацијата на самиот 
атентат, туку бил искористен од страна на врховистичката ВМРО за 
реализација на нивните цели. Во статијата е направена детална анализа и 
на причините заради кои српските окупаторски власти направиле 
„реконструкција“ на убиството, со која бил затворен и убиен Крсте 
Љондев. 

 
Resume: 
The action of Vrhovist’s  IMRO in Vardar Macedonia in the period 

between the two world wars is the subject of scientific interest in Macedonian 
historiography from afar. However, the murder of Bitola’s journalist and 
exponent of the Great-Serbian policy towards Macedonia, Spasoe Hadzy 
Popovic is featured quite a bit. Therefore, in this article in question is not just 
assassination carried out by the members of autonomy IMRO on Bitola over the 
journalist Spasoe Hadzy Popovic, but above all it is about the interference of 
the old soldiery leader Krsto Ljondev in the assassination.  The accent  is placed 
on trial of Serbian occupation authorities at any cost to construct the "case" 
against Krsto Ljondev, although he, by all previous knowledge was not 
involved in the organization and implementation of the assassination, but was 
used by the Vrhovist’s IMRO  to deliver their goals. This article offers an 
analysis of the reasons why Serbian occupation authorities made 
"reconstruction" of the murder after which Krste Ljondev was imprisoned and 
killed. 
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