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Бранко ЃОРГИЕВ,1 
 

ТАЈНАТА ПАТНА МРЕЖА НА МАКЕДОНСКАТА 
РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СТРУМИЦА И 

СТРУМИЧКО 
 
Апстракт: Струмица како раскрсница на важни патишта со 

својата околија играла важна улога во тој дел на Македонија. 
Комуникацијата Овче Поле – Струмица била главната комуникација меѓу 
јужните и централните области на Балканскиот Полуостров. Од 
Ќустендил постоел и илегален пат кој водел преку Царево Село па преку с. 
Робово кон с. Владимирово и пристигнувал во с. Нивичино (Струмичко). 
Преку овие илегални патишта кои во внатрешноста на Струмичкиот округ 
се разгранувале и биле користени од припадниците на Организацијата се 
пренесувало оружје и писма во зависност од потребите. Пренесувањето на 
ваквите предмети било доста ризично и барало голема посветеност од 
страна на припадниците на Револуционерната организација. 

  
Клучни зборови: Струмички револуционерен округ, Македонија, 

Струмица. 
 
Во овој истражувачки труд се задржуваме на тајната патна мрежа на 

Македонската револуционерна организација воспоставена во Струмица и во 
Струмичко. Поточно на тајните канали кои биле користени од 
револуционерите и од нивните курири. Овие канали се формирани за тајно 
пренесување пораки и оружје со цел да се вооружи и да се подготви 
населението за кревање востание против османлиските власти. МРО (од 1896. 
ТМОРО, од 1905.ВМОРО) знаела дека само преку општонародно вооружено 
востание ќе се оствари целта, а тоа е политичка автономија на Македонија. 
Оваа патна мрежа била претежно воспоставена во планинските предели за да 
можат да се движат припадниците на револуционерната организација полесно 
и да не бидат лесно забележливи за османлиските власти.  

Со формирањето на револуционерните комитети во Струмица и 
Струмичко започнала голема агитација на револуционерните дејци меѓу 
населението и започнале да се формираат структурите на комитетите и да се 
спроведуваат наредбите од ЦК. Имено, според правилникот, уставот на 
Организацијата донесен во 1896 година од Ѓорче Петров и Гоце Делчев во 
глава II член 14 се предвидувало секој комитет да има своја тајна пошта. Со 
тајната пошта се пренесувале и покрупни материјали како: оружје, книги и 

                                                 
1 Кустос – историчар во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј 
Струмица, ул. „27–ми Март”, бр. 2, адреса на живеење: „Панче Пешев” бр. 58, Струмица, е-
маил: brane.gorgiev@gmail.com  
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др.2 Пренесувањето оружје и пораки била доста ризична работа и барала 
голема посветеност и внимание. Куририте кои ги користеле најчесто овие 
канали биле изложени на најразлични ризици. Од безбедносни причини 
револуционерните дејци измислиле посебни псевдоними на градови, села и 
личности кои ги знаеле само припадниците на Организацијата. Секој курир 
бил добро вооружен и со себе носел отров. Овие тајни канали се протегале на 
планински и недостапни места за да не можат османлиските власти лесно да 
ги разоткријат. Како се одвивале сите тие операции дознаваме од повеќе 
историски извори. Така, во своите спомени Аргир Манасиев забележал дека: 
„За време на 1897 година го складиравме во с. Ѓавато донесеното оружје во 
Гевгелиско. Тоа беше донесено преку Струмичко и се состоеше исклучително 
од пушки кримки, кои требаше да се пренесат за Битолско. Го пренесовме 
оружјето преку Вардар и преку селата Тушин, Коњско и Ноте беше 
предадено на Битолскиот комитет.”3 

Од М. Герџиков се дознава дека во Струмица и Струмичко главен 
пункт и клуч на каналот на Организацијата кон другите револуционерни 
комитети било с. Нивичино. Во него со својата револуционерна дејност и 
лојалност кон револуционерното дело мошне се истакнувал Атанас Нивички 
којшто, меѓу другото, имал за задача да не пропушта „надолу“ чети ниту пак 
припадници на Врховниот комитет, односно т.н. врховисти.4 За Атанас 
Нивички, кој раководел со горе споменатиот револуционерен пункт,  се 
зборува и во патувањата на икономот Тома Николов Христов познат под 
името поп Тома родум од Кичевско. Тој илегално преминал преку Прилепско, 
Тиквешко, Радовишко, Струмичко, Малешевско и Горноџумајско за да ги 
пренесе протоколите (записниците) од Смилевскиот конгрес. За него поп 
Тома раскажува: „Тој не прими радосно. Ги задржа кај себе по нивна волја 
моите тројца четници, а мене вечерта со еден курир ме спроведе во 
Малешевско” итн.5 Според В. Ѓоргиев Струмичкиот револуционерен округ 
имал можност меѓу првите области во Македонија да се снабди со поголемо 
количество оружје. Имено, од еден извештај на Бугарското трговско 
агентство во Солун дознаваме дека во Струмица во летото 1897 година 
пристигнале 200 пушки и 20 револвери и сл.6  

При посетата и агитацијата на Алексо Мартулков во Струмица и 
населените места  Дабиле, Робово, Муртино, Моноспитово како и во 
Гевгелија се движел по тајните канали на Организацијата. Во своите спомени 
                                                 
2 Ѓорче Петров, За решенијата на Солунскиот конгрес на Револуционерната организација ( 
1896 г. ), Документи за борбата на Македонскиот народ за самостојност и за национална 
држава, том први, Скопје, 1981, 330. 
3 Спомени на Аргир Наков Манасиев за участието му в Македонското, революционно 
освободително движение до Илинденското вьстание, Боян Мирчев, Известия на Института за 
бьлгарска история, 7, София, 1957, 354. 
4 Спомени на И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р. Х. 
Татарчев, Скопје, 1995, 248.  
5 Марија Пандевска, Струмички револуционерен округ ( 1893 – 1903 ), Скопје, 2002, 307. 
6 Ванчо Ѓоргиев, Слобода или Смрт, Скопје, 2003, 242-243. 
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тој раскажува за подготвеноста на населението во овие македонски краишта 
за револуционерна борба. А. Мартулков го користел патниот правец од 
Валандово преку Костурино – Триводи – Куклиш и стасал во Струмица. Од 
Струмица тој заминал во с. Дабиле на гости кај И. Маказлиев којшто бил 
учител во споменатото село и истакнат револуционерен деец од Струмица. 
Другиот ден заминал за с. Робово кај тамошниот учител и револуционер 
Христо Бабамов негов познаник и соученик во Педагошкото училиште во 
Скопје. Во оваа обиколка, А. Мартулков во с. Муртино го посетил и 
истакнатиот струмички учител, револуционер и војвода Костадин Самарџиев. 
Истовремено го посетил и револуционерното село Моноспитово. По 
обиколката на Струмица и Струмичко Мартулков стекнал определени 
сознанија за револуционерното дело во овие македонски краишта. Во 
Струмица присуствувал на веридбата на Стојан Ѓоргиев. По овој настан се 
упатил кон Гевгелија.7       

Во овој труд се застапени и усни кажувања на потомци од семејства 
коишто активно учествувале во македонското националослободително и 
револуционерно движење. На тој начин е искористена колективната меморија 
на населението во Струмица и Струмичко. Имено, општо е познато дека т.н. 
усна историја се употребува или  служи за историска реконструкција на 
определени настани, појави и процеси секогаш кога недостасуваат пишани и 
други извори. Раскажувањето и усното пренесување на спомените спаѓаат во 
речиси најстарите извори на сознанија за минатото, покрај материјалните и 
пишаните извори.  

Според исказот на Љубомир Цонев (внук на Атанас Нивички) 
оружјето на организацијата коешто пристигало од разни места се чувало во 
т.н. Котлова Пештера оддалечена 1.5 км од селото Нивичино на патот (од 
левата страна) кон денешната брана „Турија“. Такви слични пештери имало и 
во месноста викана „Кукла“. Оттука, во зависност на која страна во 
внатрешноста на Македонија биле препраќани товарите, се формирале три 
канали. Првиот канал водел од с. Нивичино кон Гевгелиско и Кожув 
Планина, а минувал преку селата Трибичино, Варварица, Рич и с. Костурино 
(в.: Сл. 1).  Треба да се забележи дека во близина на овој канал минувал 
средновековен пат кој бил доста користен во тој период. Вториот канал, исто 
така, водел кон Гевгелиско и Дојранско но во овој случај од селото Нивичино 
водел кон населените места Дрвош, Дабиља, Сачево, Куклиш и Костурино 
(в.: Сл.2). Постоењето на овој канал го потврдува и М. Герџиков во своите 
спомени кога вели дека: „Јас, Иван Варналиев и Атанас Нивички слеговме во 
полето да избереме место каде, како и кого ќе фатиме. Слеговме во селото 
Дабиље. Таму се сретнавме со Атанас Караманов...”.8 Имено, М. Герџиков 
заедно со неговите придружници имале план по предлог на А. Нивички да 
                                                 
7 Алексо Мартулков, Моето учество во револуционерните борби на Македонија, ИНИ, 
Скопје, 1954, 41. 
8 Спомени на И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р. Х. 
Татарчев, 248. 
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грабнат некој од Струмичките бегови за откуп и на тој начин да дојдат до 
средства за вооружување на населението. Други сведочења за овој таен канал 
на Организацијата се кажувањата на Трајко Бабамов9 пренесени од дедо му 
Ѓеорѓи Бабамов. Според него, „... Гоце често престојувал во Струмица и го 
користел патниот правец (канал) преку Сачево, Дабиље, Куклиш и се 
префрлувал на планината Беласица”. Важно е да се забележи дека Гоце 
Делчев многу придонел за формирањето, ширењето и зацврстувањето на 
Организацијата во Струмичко. Имено, од досегашните истражувања познато 
е дека велигденскиот распуст во 1895 година Гоце Делчев го поминал во 
родниот Кукуш. Тогаш го посетил и градот Солун. На враќање за Штип 
поминал низ македонските градови Дојран, Струмица и Радовиш и во нив ги 
поставил основите на првите месни организации10.  

Во разговорите меѓу Стојан Ѓоргиев (учител и прв раководител на 
Месната револуционерна организација во Струмица) и Гоце Делчев водени во 
насока за омасовување на МРО во Струмица и Струмичко, Гоце му укажал на 
Стојан да избере некое населено место во кое нема турско население и кое 
може да послужи како раскрсница и пункт од каде што ќе следува 
понатамошно проширување на Организацијата во овие македонски краишта. 
Погодно место за таквите планови се покажало рамничарското село Дабиље 
сместено во близина на градот Струмица. Во овој важен пункт на МРО во 
Струмичко револуционерните дејци биле префрлувани од с. Нивичино преку 
месноста викана „Диваци“. Овој таен канал којшто водел преку планинското 
село Нивичино го користел и Гоце Делчев кога доаѓал во Струмичко за 
извршување револуционерни работи. Треба да се спомене дека Г. Делчев 
често престојувал во селото Нивичино коешто служело како главен пункт на 
Организацијата во овој дел на Македонија. Тој имал голема доверба во 
селскиот раководител Атанас Нивички којшто бил еден од ретките 
револуционери– раководители во Струмичко што не биле учители. Познато е 
тоа дека А. Нивички имал голем авторитет не само во с. Нивичино туку и 
сред населението во Струмица и Струмичко. А. Нивички учествувал и во 
познатата афера со грабнувањето на Назлм бег во Струмица којшто бил криен 
во околината на с. Нивичино и сл. Според тоа, не случајно Гоце Делчев токму 
него го избрал за раководител и курир во овој важен пограничен пункт на 
Македонската револуционерна организација. Во овој дел на Струмичкиот 
револуционерен округ била формирана мрежа од револуционерни 
работници–курири кои разнесувале писма, оружје и друг потребен материјал 
                                                 
9 Фонд: 115 години од формирањето на МРО во Струмица и Струмичко, Архива на 
историско одделение при НУ Завод и Музеј – Струмица, Информација на Трајко Бабамов за 
Коце и Ѓеорѓе Бабамови учесници од Струмичко во Македонската Револуционерна Борба за 
време на турското ропство. Коце и Ѓеорѓе Бабамови се негови предци, односно прадедо и 
дедо по таткова линија. Разговорот го водел, запишал и редактирал Васил Ѓоргиев – Ликин, 
историчар вработен во Завод и Музеј - Струмица 
10 Повеќе за формирањето на месните организации на МРО во Струмица и Струмичко види: 
Манол Пандевски, Ѓорги Стоев – Трнката, Струмица и Струмичко низ историјата, Струмица, 
1969, 210-218  
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за револуционерните чети. Според кажувањата на Милчо Јанев11 курирот на 
организацијата Димитрија Стојанов од с. Нивичино доверливи информации 
разнесувал кон селата: Добрешинци, Злеово и Сушево. Нивите на Димитрија 
Стојанов се наоѓале во месноста викана „Д`лзиот рид“ којашто постои и 
денес. Се претпоставува дека на ова место биле прифаќани многу војводи и 
припадници на МРО. Исто така, и семејството на А. Нивички целосно било 
вклучено во работата на Организацијата. Така, неговиот брат Китан Цонев 
разнесувал пошта по следната рута: Нивичино – Пиперево – Дабиле преку 
Куклиш – Костурино па се до градот Солун. Протестанската мисионерка Мис 
Елен Стон и нејзината придружничка Катерина Цилка ноќе биле криени и во 
неговата куќа, а дење во т.н. „Котлова Пештера“. Треба да се укаже на 
сознанието дека револуционерните дејци имале добро организирана патна 
мрежа која ги поврзувала сите села во Струмичко со градот Струмица.  

Третиот таен патен канал по кој се пренесувало најразлични 
материјали, оружје, писма и друго за Кукуш и пошироката негова околина 
тргнувал од селото Нивичино преку с. Барбарево, кон с. Стиник, с. Бадилен, 
с. Габрене и натаму преку планината Беласица (в.: Сл. 3). Во овој дел од 
Струмичко особено се истакнувал курирот на Организацијата Ана 
Ристоманова од Ново Село којашто пренесувала најчесто оружје, писма, 
храна, тутун и сл. Средбите со револуционерите таа ги договарала во 
месноста викана „Ореж“ во близина на денешната акумулациона брана 
„Новоселска“ потоа кај „Степанова чешма“ или пак кај мостот „Муравско 
дапче”, кај „Панзиевата Нива“, кај месноста „Кљунче“ во близина на селото 
Сушица итн. Всушност, курирот Ана Ристоманова ги поврзувала населените 
места сместени во пазувите на планините Огражден и Беласица. Врската со 
подбеласичките населени места била воденицата на Ѓорги Пизулев кај селото 
Мокрино (в.: Сл. 5) во близина на Мокринските извори. Од Ново Село преку 
Мокрино и планината Беласица се стасувало до Солунското Поле и до градот 
Солун. Овој таен патен правец го користела и Ана Ристоманова при посетата 
на нејзиниот сопруг во солунскиот затвор „Еди Куле“ којшто бил осуден од 
османлиските власти како припадник на МРО. 

 За време на една посета на Гоце Делчев во Ново Село, при престојот 
во куќата на поп Стојчо Димитров (в.: Сл. 6), се покажало дека поради 
опасност од откривање на револуционерните дејци од страна на 
османалиските власти морал бргу да го напушти селото. Акцијата за 
извлекување се спровела од куќата на поп Стојчо преку соседната куќа на 
Ристоманови, а оттаму го извлекле над селото во правец кон Берово. Таму 
бил прифатен од беровската врска, односно од луѓе од селото Двориште. Овој 

                                                 
11Фонд: 115 години од формирањето на МРО во Струмица и Струмичко, Архива на 
историско одделение при НУ Завод и Музеј – Струмица, Информација на Милчо Јанев за 
Димитрија Стојанов од село Нивичино курир на Војводата Атанас Цонев Нивички. 
Информаторот Милчо Јанев е правнук на Димитрија Стојанов по таткова линија, односно 
Димитрија му е дедо на татко му. Разговорот го воделе и запишале Васил Ѓоргиев – Ликин и 
Емилија Петковска, историчари во Завод и Музеј– Струмица  
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настан покажува дека револуционерните дејци од Струмичката околија 
комуницирале со македонските револуционери од Беровската околија преку 
овој таен канал преку кој веројатно било пренесувано и оружје, писма и друг 
материјал во зависност од потребите на Организацијата. Според исказот на 
Аврам ( Љаме ) Стоилов12 за Алекса Поројски, Јован Тасев и Мануш 
Турновски за време на некој црковен празник настанала расправија меѓу 
селаните кој прв да врши богослужба. Расправијата преминала во сериозен 
конфликт. Во селото престојувала и андартска чета која од страв се повлекла 
меѓу селата Мокрино и Смоларе кај месноста „Русилска Чешма“. Меѓутоа, 
преку тајните канали кои се поврзувале со Моноспитско Блато па оттаму 
воделе до с. Куклиш – с. Костурино и оттаму до Гевгелиско, луѓето на РО ( се 
мисли на тајната полиција )13 ги откриле и ги ликвидирале. За продорот на 
андартските чети и за андартската провокација на територијата на 
Солунскиот Вилает пишува и Ванчо Ѓоргиев. Тој забележува дека во 1896 
година тие веќе биле присутни на територијата на Македонија. Нивна главна 
задача била да ги бранат интересите на грчката пропаганда.14 Овој таен канал 
го користел и војводата Крсто Новоселски. Тоа го потврдува исказот на Лазар 
Паљошков15 според кого постоел разработен таен канал којшто го користеле 
луѓето на Организацијата и врвел преку Ново Село – Зубово – Моноспитско 
Блато, а оттаму водел до селата Куклиш и Костурино. Интересно е да се 
спомене дека познатото Моноспитско Блато на револуционерните дејци од 
Струмица и Струмичко им служело како закрила и место за времено 
засолнување. За пристигнување до оваа база на револуционерните дејци се 
користел таен канал којшто врвел од Струмица преку селата Куклиш, 
Свидовица и Моноспитово. За одбележување е бегството од османлискиот 
затвор во Струмица на една поголема група револуционери предводена од 
учителот Стојан Ѓоргиев и истакнатиот струмички револуционерен деец од с. 
Моноспитово Ристо Џолев. Имено, струмичките револуционерни дејци 
успеале да ископаат подземен тунел кој минувал под темелите на затворот и 
во една немирна ноќ исполнета со грмотевици и пороен дожд ги напуштиле 
                                                 
12 Фонд: 115 години од формирањето на МРО во Струмица и Струмичко, Архива на 
историско одделение при НУ Завод и Музеј– Струмица, Информаторот Аврам ( Љаме ) 
Стоилов информациите ги примил од неговиот татко и дедо му. Разговорот го воделе и 
запишале Васил Ѓоргиев– Ликин и Емилија Петковска, историчари вработени во Завод и 
Музеј– Струмица 
13 Според Правилникот од 1896 година во глава II член 15 за следење на работата на 
надворешните и внатрешните непријатели и за претпазливост од нив, секој комитет си има 
своја тајна полиција. Види: Ѓорче Петров, За решенијата на Солунскиот конгрес на 
Револуционерната организација ( 1896 г. ), Документи за борбата на Македонскиот народ за 
самостојност и за национална држава, том први, Скопје, 1981, 330. 
14 Ванчо Ѓоргиев, Слобода или Смрт, 221. 
15Фонд: 115 години од формирањето на МРО во Струмица и Струмичко, Архива на 
историско одделение при НУ Завод и Музеј – Струмица, Информаторот Лазар Паљошков е 
внук на Илија Паљошков којшто бил учесник во Македонското револуционерно движење. 
Разговорот го воделе и запишале Васил Ѓоргиев– Ликин и Емилија Петковска  историчари, 
вработени во Завод и Музеј– Струмица.   
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просториите во коишто биле затворени. Извлекувајќи се надвор на улица 
биле прифатени од организационите работници и префрлени на тајно место 
во Моноспитското Блато. Притоа го користеле погоре споменатиот таен 
патен канал на Организацијата итн.  

 
ЗАКЛУЧОК: 
Веднаш по основањето на првите месни комитети на Македонската 

револуционерна организација во Струмица и Струмичко се пристапило кон 
организација на тајна патна мрежа која го претставувала во суштина 
„крвотокот“ на Организацијата преку кој се пренесувале важни пораки, 
писма, оружје, книги, весници и друг потребен материјал. Преку него во 
Македонија се префрлувале и револуционерните чети коишто работеле 
самопрегорно на самиот терен меѓу населението и биле негова поткрепа и 
заштита од зулумите на османлиските власти. Тајната патна инфраструктура 
била воспоставена во согласност со донесените Акти на МРО каде што во 
посебни членови од Правилникот донесен во 1895 година бил регулиран овој 
значаен сегмент од револуционерната дејност на МРО. Оваа патна мрежа ги 
поврзувала сите населени места не само во Струмица и Струмичко и во 
Струмичкиот револуционерен округ туку и пошироко со другите 
револуционерни окрузи  на МРО. Без оваа тајна инфраструктура МРО не би 
можела да ги реализира своите задачи и цели зацртани во Програмските акти 
на Организацијата. Всушност, преку неа се ширел и допирал гласот и идеите 
на МРО меѓу македонското население за започнување револуционерна борба 
и извојување политичка автономија за Македонија, односно создавање 
независна македонска држава. 

 
Резиме: 

 Во овој истражувачки труд се задржуваме на тајната патна 
инфраструктура на Македонската револуционерна организација воспоставена 
во Струмица и во Струмичко. Поточно на тајните канали кои биле користени 
од револуционерите и од нивните курири. Овие канали се формирани за тајно 
пренесување пораки и оружје со цел да се вооружи и подготви населението за 
кревање востание против османлиските власти.  Како се одвивале сите тие 
операции дознаваме од повеќе историски извори. Во нашиот труд ги 
користевме спомените на македонските револуционери од тој период, усни 
искази на потомци од семејства учесници во националреволуционерната и 
ослободителната борба на македонскиот народ од Струмица и Струмичко, 
како и соодветна литература што ја третира оваа проблематика.    
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Summary 

In this article we research the secret underground roads of the Macedonian 
Revolutionary Organization established in Strumica and its surroundings in the 
period 1897-1905. These underground roads and channels were used by the 
revolutionaries and their couriers in order of secret transporting of messages, 
peoples and arms. These channels played significant role in the process of 
preparing the population for the organization the Uprising against the Ottoman 
rule. In this article we use historical sources that gave value information about the 
functioning of these illegal / underground roads and channels. The data from the 
Memoirs of the Macedonian revolutionaries from the period, oral history by their 
descendants as well as the literature dealing with this topic are in the focus of this 
article.   
 

 
Сл. 1. Таен патен канал: Нивичино – Варварица – Рич – Попчево – Три Води. 

(графичка обработка: Никола Маглешев) 
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Сл. 2. Патниот канал којшто водел преку селата: Дрвош – Дабиље – Сачево – Куклиш. 

( графичка обработка: Никола Маглешев ) 
 

 

 
Сл. 3. Тајниот патен канал на МРО во Струмичко: Дрвош–Барбарево–Стиник–Бадилен–

Габрене. 
( графичка обработка: Никола Маглешев ) 
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Сл. 4. Мрежа на тајна патна инфраструктура на МРО во Струмица и Струмичко. 

( графичка обработка: Никола Маглешев ) 
 

 
Сл. 5.  Воденицата на Ѓорги Пизулев во близина на с. Мокрино  

(фото архива на историско одделение при НУ Завод и Музеј – Струмица). 
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Сл. 6. Остатоци од куќата на поп Стојчо Димитров во Ново Село во која престојувал Гоце 
Делчев кон крајот на XIX и почетокот на XX век ( фото архива на историско одделение при 

НУ Завод и Музеј – Струмица ). 
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