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1) 94(497.781)“1906“ 
2) 929 Сугарев, Ѓ. 

3) 929 Николов, Т. 
4) 325.83-05 Сугарев  

Никола МИНОВСКИ 
 

ПРЕСТОЈОТ НА ЃОРЃИ СУГАРЕВ, ВО МЕСЕЦ МАРТ 1906  
ГОДИНА, ВО КИЧЕВИЈАТА 

 
Апстракт: Во овој прилог се зборува за престојот на Ѓорѓи 

Сугарев со четата, во месец март 1906 година, во Кичевијата и за 
предавството на Петре Лигушев и уништувањето на четата на Ѓорѓи 
Сугарев во селото Паралово на 5 април 1906 година, ова никаде не е 
пишувано во нашата историографија. 

Клучни зборови: Ѓорѓи Сугарев, Битолски окружен комитет, поп 
Тома Николов, Милан Матов, Петре Котев Лигушев. 
 
 Во годината по Илинденското востание непријателствата и кавгите 
помеѓу сарафисти и груевисти во Битола зедоа толку голем и опасен замав 
кои, наместо еднодушно да ја продолжат борбата против непријателите 
кои се намножија со засилената вооружена пропаганда од соседните 
држави, тие се расправаа кој да ја има превласта на Окружниот комитет 
или на околските комитети. Тој раздор и расправии доведоа да опадне 
моралот и дисциплината, бидејќи и двата комитети го изгубија автори-
тетот кај селските чети и кај населението. Ѓорѓи Сугарев, кој по лекува-
њето во Софија се врати од Бугарија со силна желба да му служи на 
делото и што побрзо да се консолидираат и зајакнат револуционерните 
сили на организацијата.  Тој дојде во Битолско, каде што, наместо да биде 
дочекан со братски прием од Окружниот комитет и да му се даде 
почетното место на окружен војвода, на коешто имаше морално и 
законско право, бидејќи како еден од старите организатори кој го 
познаваше целиот Битолски округ, како близок на Даме, претставуваше 
пречка и непријатност од секретарот на окружниот комитет, Петре Котев 
Лигушев. Разочаран и огорчен до дното на душата од таа непризнателност 
на Окружниот комитет кон него, тој го напушти Битолско и се префрли во 
Прилепско. „Оттаму во почетокот на март 1906 година-вели поп Тома 
Николов, ми се јави со писмо во кое ми ја опиша плачевната положба на 
работите на организацијата во Битола, поради личните страсти и амбиции 
кои зедоа врв над делото и, очаен од таа положба, решил да го напушти 
округот и да замине за Бугарија“.1 Воедно, Сугарев го молел да му 
дозволи привремено да престојува во Кичевската околија. Тоа негово 
писмо како исказ на неговата душевна состојба од состојбата во 
Окружниот комитет во Битола длабоко го трогна и поп Тома Николов,2 
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тогашен член на Околискиот комитет во Кичево. Поп Тома Николов 
веднаш му одговорил да не отчајува и дека може да дојде кога сака и 
радосно ќе биде пречекан и дека ќе биде негов советник во раководење на 
делото во Кичевско. По приемот на писмото, Сугарев се префрли во 
Кичевско и се јави од селото Латово. Радоста на Поп Т. Николов беше 
толку поголема со мислата дека тој ќе остане во Кичевско, и ќе го замени 
Наќе Јанев како околиски војвода. Според поп Тома, Наќе не беше 
погоден за војвода, но и страдаше од ревматизам во ногата. 

“Доаѓањето на Ѓорѓи Сугарев во Кичевско се разнесе како гром по 
селата, бидејќи беше многу популарен а своевремено, 1899 година, беше 
учител во селата Елховец и Св. Врач. Доаѓањето во Работин кол Сугарев 
внесе голема надеж и воодушевување кај населението. Но власта, со 
помош на некои србомани, дознала за неговото доаѓање во Кичевско. 
Војската, со помош на броен башибозок, ги опсади селата по Работин кол. 
Ѓ. Сугарев и овде како и во други случаи пројави завидувачка снаодливост 
и тактика во движењето од с. Латово наместо да скршне кон некое село во 
Рабетин кол од реката Велика, тој се префрли од другата страна на реката 
во селото Дворци со само 5-6 македонски куќи, расположено меѓу двете 
помашки села Пласница и Лисичани, каде војската не можеше да 
претпостави дека во такво село може да има чета.”3 Поп Тома Николов, 
плашејќи се за безбедноста и откривање на четата да не настрада, испрати 
двајца курири од селто Раштани кон реонот на Горна Копачка за да ја 
префрлат четата над градот меѓу албански села каде што имаше и помаци 
и каде власта нема да се посомнева дека овде може да има чета. Во текот 
на ноќта куририте незабележано четата ја префрлија во селото Раштани. 
Оттука Сугарев со писмо го известува поп Тома Николов дека е многу 
уморен, бидејќи откако е пристигнат во Кичевско за да не биде откриен од 
Турците, постојано е во движење. Истовремено Ѓорѓи Сугарев добива 
писмо од Окружниот комитет на Лигушев со кое го известуваат веднаш да 
замине за Мариовско, со задача да се справи со андартските чети во тој 
крај.4 
 Не насетувајќи дека му се готви замка, Ѓорѓи Сугарев, како дисци-
плиниран и чесен во исполнување на заповедите од повисокото началство, 
вденаш тргнал за Мариово. За движењето на четата до селото Паралово и 
другите подробности, како и ликвидирањето на четата на Ѓорѓи Сугарев 
во селото Паралово на 5 април 1906 година, е опишано во монографскиот 
труд за Ѓорѓи Сугарев од мојот драг колега и пријател Ѓорѓи Димовски – 
Цолев, сега покоен. 

Милан Матов, подоцна претседател на Окружниот комитет, вака ја 
опишува средбата со членовите на Окружниот комитет, тој вели: „Откако 
слушнав за убиството на Ѓорѓи Сугарев со целата чета (23-бм) кај селото 
Паралово, веднаш истрчав во кафеаната на Ицо Тагаро, во внатрешната 
соба каде обично се собираа членовите на комитетот. Петре Лигушев, 
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Гиче Ошавков, Евгенија Пописменов и Божин Талев. Изненаден од веста 
за тоа убиство, веднаш ги прашав за подробноста за тој трагичен настан, а 
прв одговори Гичето:  

- „Кој го тераше да оди во Мариово, тука си го бараше, партија ќе 
ми прави таму!“- алудирајќи на приврзаноста кон дамата.  

По него се јави Лигушев: „Кој го тераше да оди во Мариово за 
партија да прави таму!“ Со идентични зборови. Другите не одговорија 
ништо, молчеа  како риби. Тоа ми изгледаше како задоволство од убис-
твото и почнав да ги пцујам на албански јазик со сите епитети од 
прилепскиот речник кои само Ѓиче можеше да ги разбере. 
 Демонстративно ја напуштив кафеаната и истрчав во дворот на 
централното училиште, кај поп Трпо, кој тогаш важеше за привремен 
претседател на Окружниот комитет. 

...Се втурнав во одајата и откако го запрашав како се случи, тој 
буквално ги повтори зборовите на Лигушев: „Мајка си бараше во 
Мариово, партија ќе ми прави, шо бараше си најде... кој му е крив, зеде на 
душа толку души.”5 За Милан Матов и за сите чесни и вистински 
радољубиви борци немаше сомнение за класичното предавство за погиби-
јата на Ѓорѓисугаревската чета.  
 Да, би рекле, кој ни е крив кога низ Македонија се изродија бројни 
Лигушевци, за Гоце, Карев, Христо Узунов, Парашкев, Цветков, 
Александар Турунџев, Лазар Поп Трајанов, Методија Патчев и други 
херои и корифеи за слободата на страдална Македонија. 
        
1  Милан Матов е роден 1875 година во Струга, брат на Христо Матов, 
познат идеолог на Внатрешната македонско – одринска револуционерна 
организација (ВМОРО) еден од првите видни раководители. Член на 
раководството на револуционерната организација во градот Струга од 
1900 година до Илинденското востание. Беше претседател на еден од 
најмоќните окружни комитети на ВМОРО – Битолскиот, во продолжение 
од 5 години (1907-1911) година. Потоа за време на балканското востание 
против спрската власт во септември 1913 година, во западна Македонија, 
потоа окружен војвода и многу други активности. Како претседател на 
Битолскиот окружен комитет на ВМОРО, бројни настани и случувања во 
Битолскиот револуционерен округ ги опиша во неговите спомени под 
наслов „За премолченото во историјата на ВМРО”, издадени во Софија, 
2007 година, умре во 1962 г., во Софија. 
2 Поп Тома Николов (1863-1946) роден во с. Вранештица, Кичевско, 
средно образование завршил во Солунската гимназија, извесно време 
учителствува, а подоцна е расположен за ѓакон. Сонот на Тома како 
духовно лице не го попречува да земе активно учество во револуци-
онерното движење на македонскиот народ. На Смилевскиот конгрес 
(1903) беше избран за делегат од Кичевскиот реон и како најсоодветна 
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личност, со решение на конгресот, бил одреден да ги однесе во 
задграничното претставништво во Софија протоколите од конгресот. 
Повеќе пати бил затворен во турските затвори. Во Битола извесно време 
работи како свештеник и во други места. Поп Тома Николов, Балканските 
војни го затекнаа во градот Воден од каде грчките окупатори го одведоа 
во Еди куле во Солун со стотици други затвореници. Со помош на 
Заахарија и Јулијан Шумлјански бил ослободен. Поп Тома Николов 
напишал: „Спомени од моето минато” издадени во Софија, во 1988 
година. 
 
1. Поп Тома Николов, Спомени из моето минало, Софија 1988 г., стр. 194 
2. Поп Тома Николов (1863-1946) цит. Спомени, стр. 195 
3. Цитираните Спомени, стр. 195 
4. Ѓ. Сугарев добива писмо од Окружниот комитет за Лигушевци со кое го 
известуваат веднаш да замине за Мариовско со задача да се справи со 
андартските чети во тој крај. 
Поп Тома Николов, цит. Спомени, стр. 197 
5. Милан Матов, за премлченото в историјата на ВМРО, Софија, 2007 
година, стр. 78 
6.  Милан Матов, цит. дело, стр. 77  
7. Милан Матов цит. дело, стр. 78 
8. Милан Матов цит. дело, стр 79 
 

Кој беше Петре Котев Лигушев? 
 
 Во почетокот беше учител во маалското училиште на Баир маало и 
наскоро беше поставен за одговорен на една група на револуционерната 
организација на Баир маало. И како таков тој продолжи дури до 1903 
година во отсуство на видните раководители на револуционерната 
организација по востанието, но по правилникот за член на Окружниот 
комитет можеше да стане дури во 1904 година.  
 По загушувањето на востанието, кога меѓу Груев и Сарафов како 
црна мечка да помина и во Битола почнаа да се делат на груевисти и 
сарафисти во 1905 година, во екот на разгорот на караниците помеѓу 
груевистите и сарафистите во Софија доаѓа Петре Лигушев, тогаш од 
Борис Сарафов зел 300 златни наполеони за “потребите” на Битолската 
организација и се вратил во Битола. Располагајќи со толкава голема сума 
на пари, почнал да се држи надмено и да се однесува на високо6. 
 Во 1906 г. по Демирхисарската провела беше затворен и П. 
Лигушев, некои од затворениците, како Михаил Ракиџиев, Јане Скаев и 
други, изнесува сведоштво за држењето на Лигушев дека тој на Турците 
им предавал сé. Освен не за неговите приврзаници заблудени и наивни, 
без злобни намери и кусогледни. Лигушев почнал ноќно време да се 
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среќава со директорот на затворот. При неговото судење судот јавно 
кажал дека докрај не бил искрен кон државата, бидејќи ги кажал само 
своите лични непријатели, а не целосно кон внатрешната организација. 
Оттука, до општо предавство го делеше само еден чекор. Неговите средби 
со директорот на полицијата зачестија. Во 1907 година група од 60 
затвореници осудени ги однесоа во Солун, па оттаму во Подрум Кале7. Во 
Ноември од Солун пристигна писмо од Нестор Поповски во кое известува 
дека Лигушев неколку пати го земале на разговор со Хилми Паша. 
 „Писмото ми беше мене дадено- вели Милан Матов (тогашен 
претседател на Битолскиот окружен комитет) и штом го прочитав, останав 
стресен и веднаш потрчав да дојдат околиските раководители на совет. 
Заповедав за неколку часа да се премести цела архива од едно на друго 
место, сите складови, скривници мали да бидат разместени и дека Петар 
Лигушев сé ќе предава како официјален предавник. Таа работа се сврши 
со голема брзина и успех”8. 
 Очекувањата не задоцнија, другиот ден полицијата започна со 
претреси во централното училиште (денес „Кирил и Методиј“) и во 
црквата Св. Богородица посочени од Лигушев. Турците со голема 
увереност превриле во двата објекти кои де факто претставуваа главен 
пункт на организацијата. Прислужникот на црквата, Чоланов, меѓу многу-
бројната полиција и војска го препозна и со прст покажувал каде да бараат 
и да превртат една плоча каде што била тајната архива. Но ни таму не 
нашле ништо, влегле и во олтарот и таму ништо не нашле во двете 
скривници посочени од Лигушев. 
 И во училиштето извршиле претрес до најситни детали дури и во 
превазите на прозорците. Откако се претресиле и не нашле ништо се 
увериле дека имало претходно предупредување и останале со празни раце 
и си заминале разочарани. Во дворот на училиштето учителките Билјана 
Трифунова Каранова и Фатинка Петрова-Тичето и други во лицето на 
маскираниот војник го препознале својот бивш колега Лигушев, кои со 
најгрдни зборови се обратиле кон него пред сите дека се потурчил и дека 
треба да се фрли да се удави отколку да живее. А Лигушев се преправал 
дека не ги познава и забрзал што побрзо да замине.9 
 Петре Лигушев и понатаму остана во турската полиција како таен 
агент со плата. Тој остана докрај верен на Турците. Обидите на револуци-
онерната организација за негова ликвидација се покажаа безуспешни. Тој 
подоцна избега во Цариград а потоа од таму во Америка. 
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Ѓорѓи Сугарев 
 
 

Ѓорѓи Сугарев со Христо 
Узунов 
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Ѓорѓи Сугарев со четата – седнат во првиот ред со црна капа 

 

 
Ѓорѓи Сугарев со четата – прв од лево 

 
 
 




