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99 ГОДИНИ ОД УБИСТВОТО НА ЃОРЃИ СУГАРЕВ

пејаниот во 
на      родната 
пес  на вој во-
да Ѓорѓи Су-

гарев е ро ден во 
1876 година (според 
некои из во ри во 

1879), во Би то ла, како прво 
жи во од вкупно деветнаесетте 
родени деца во бракот на Ко-
те и Донка.

Малиот Ѓорѓи го завршил 
централното училиште, а по-
тоа егзархиската гимназија 
во Битола. Извесно време по-
сетувал и педагошки курс во 
Солун, каде што се запознал 
со Гоце Делчев. Ги совладал 
турскиот, грчкиот, а во извес-
на мера и рускиот јазик. Учи-
телствувал во битолските се-
ла Радобор, Стрежево, Деде-
балци и во кичевското село 
Ехловец, а потоа и во Битола. 

Револуционерното искус-
тво го здобил од Никола Ру-
сински, на почетокот на 1901 
година во Демирхисарско-
кру шевско-кичевскиот ре ги-
он. Од 1901 година бил член, 
а потоа и секретар и војвода 
на Битолскиот окружен ко-
митет. 

ПРОТИВ 
ВРХО ВИЗ МОТ

"Во животот на Сугарев 
има низа преломни моменти 

По трагедијата кај окрвавените Параловски чу-
карки, еден од убијците го ограбил војводата 
Сугарев, за потоа да може да се "јуначи" пред 
другарите со црвената шамија, во која биле 
личните предмети на починатиот: џепниот ча-
совник, синџирчето... Тој се пофалил дека лич-
но го убил Сугарев, а всушност војводата 
имал само една рана в гради, според сеќа ва-
њето на современиците и сведоците на нас-
танот. Значи дека потоа бил искасапен.

што го определуваат неговото 
исклучиво аскетско однесу-
вање спрема приватното, ин-
тимното, секојдневното", ана-
лизира Верољуб Андо новски 
во "Предавства и политички 
убиства". 

"Ретко ќе ја посетува и сво-
јата свршеница, учител ката 
Анета Спирова, со која ни-
когаш не ќе стапи во брак, од 
проста причина што це лиот 
свој краток век ќе й  го по све-
ти на својата 'втора свр ше-
ничка - Македонија'".

Сугарев учествувал на Сми-
левскиот конгрес (мај 1903), 
каде што бил избран за гор-
ски началник на пели с тер ски-
от реон. На Конгресот тој се 
согласил со ставот на Делчев 
за опасностите од пред вре-
меното востание. Се пак, ак-
тивно учествувал во Илин ден-
ското востание и го дал својот 
максимум за орга ни зирање на 
кренатиот на р о д.

Сугарев не можел да се 
помири со фактот дека некој 
може да му наштети на ре во-
луционерното дело. Тој бил 
задолжен од Организацијата 
во корен да ги уништува пре-
давствата, уфрлените врхо-
висти, особено приврза ни-
ците на Сарафов, кој подоцна 
се обидел да доминира со 
функциите во битолската ор-
ганизација. По востанието, не-
посредно пред Рилскиот кон-
грес, агитацијата на сарафис-
тите станала морбидно секој-
дневие, во кое се нашол и жи-

вотот на Сугарев. 
Со пари на Организацијата 

Борис Сарафов поткупувал 
многу свои "приврзаници". 
На ваков начин успеал да го 
придобие и секретарот на 
Окружниот комитет во Би то-
ла, Петар Лигушев, кој сосема 
му се предал на врховизмот. 
Поддршка добил и од Матов 
и од Татарчев, а во сè тоа 
учествувала и бугарската вла-
да. Во периодот кога Ѓорѓи 
Сугарев, непосредно пред 
тра    гичното убиство, престо-
јувал во Паралово, Лигушев 
веќе го остварил својот план 
за ликвидирање на сите кои 
му стоеле на патот на него-
виот престиж, добро платен 
од Сарафов. "Случајните" убис-
тва од овој период на Христо 
Узунов, Никола Карев и Ѓорѓи 
Сугарев се само дел од не-
говата злосторничка кариера.

Праведниот Сугарев наја-
вил ревизија на матери јал-
ните трошоци на Органи за-
цијата, а на оние кои требало 
да ги провери великодушно 
им оставал термин во кој тие 
можат да ги подготват смет-
ките и да го надоместат укра-
деното. Најавувал конспи ра-
тивна посета на Битола, која и 
му била последна.

ТРАГИЧЕН КРАЈ

Очекувајќи ја казната од 
Сугарев, приврзаниците на 
сарафистот Лигушев, се под-
готвувале за ново предавство. 
Според повеќе извори кои ги 
наведуваат Ангел Динев и 
Ѓорѓи Димовски - Цолев, на 
почетокот на пролетта 1906 
година, Сугарев добил писмо 
од Организацијата да замине 
во инспектирање на битол-
ското Мориово, каде што во 
селата се јавила грчка чета. 
Задача му била да ја уништи 
или барем да ја разоружа. 
Присуството на четата било 
измислено, а од "инфор ма ци-
јата" на заговорниците дека 

таа чета ги тероризира се ла-
та, Сугарев бил револтиран и 
подготвен да замине. 

Писма со иста содржина, 
со иста маршрута и цел им 
биле испратени и на ресен-
скиот војвода, Ѓаконот Евста-
тиј, и на прилепскиот војвода 
Крсте Гермов - Шакирот.

Војводата Сугарев тргнал 
на пат несвесен за пајаковата 
мрежа која околу него ја 
сплел Лигушев. Убиството на 
војводата Ѓорѓи Сугарев кај 
Параловските чукарки во Би-
толско, било осведочено и во 
народната песна која го опи-
шува трагичниот крај на овој 
истакнат македонски револу-
ционер.

По трагедијата кај окрва-
вените Параловски чукарки, 
еден од убијците го ограбил 
војводата Сугарев, за потоа 
да може да се "јуначи" пред 
другарите со црвената ша ми-
ја, во која биле личните пред-
мети на починатиот: џепниот 
часовник, синџирчето...Тој се 
пофалил дека лично го убил 
Сугарев, а всушност војводата 
имал само една рана в гради, 
според сеќавањето на совре-
мениците и сведоците на на-
станот. Значи дека потоа бил 
искасапен. 
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