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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА

УРНАТИ ТАБУАТА ЗА МЕТОДИЈА АНДОНОВ-ЧЕН    

Прилепската чаршија бе-
ше вистинското место 
каде што се осознаваше 

истори јата на македонскиот 
народ и каде што се кроеја 
пла новите за неговата ид ни-
на. Во таа чаршија одрасна и 
Методија Андонов - Ченто, ка-
ко чирак и калфа, но и ка ко 
сопственик на своја тр говска 
фирма со алкохолни пијалаци 
и ко ло нијална сто ка. Методија 
Ан донов - Ченто е роден на 
17. 8. 1902 година, во предве-
че рието на слав ното Илин ден-
ско вос та ние, во кое е соз-
дадена пр вата ре публика на 
Балканот - Кру шевската Ре-
публика. Мла дешките де нови 
ги минал во својот ро ден град 
Прилеп. Ги пре жи веал сите 
тешкотии и не правди низ кои 
мина целиот македонски на-

Животот и делото на Методија Андонов - Ченто 
неколку децении претставуваа табу-тема на 
македонските простори. Но, народот не доз-
воли од нашата историја да се избрише име-
то на овој достоен борец за македонската кау-
за, а во 1990 година, на барање на не говиот 
син Илија Андонов-Ченто, беше обно вен суд-
скиот процес за него и обвинувањата беа пов-
лечени, односно падна пресудата од мон ти-
раниот судски процес. 

род, како по следица на роп-
ствата, кои се заменуваа едно 
со друго, со седите ја при сво-
јуваа и ја де леа ма кедонската 
земја. 

За жал, долго време на ма-
кедонските простори се пра-
веше сè  за да не се знае исто-
ријата на македонскиот на-
род. Но, помнењето никој не 
може да го избрише и ко га и 
да е таа ќе биде напи ша на ток-
му таква каква што била. Од сè  
ова не беа поштедени ниту 
животот и делото на Ме тодија 
Андонов - Ченто, со един стве-
на цел да се ста ви во заборав 
неговиот при до нес за испол-
нување на ис кон ските желби 
на македон ски от народ: да 
живее обе динет, самостојно и 
во добри од но си со сите со-
седни на роди. 

Чентовото дело не смее да 
се заборави. Тоа беше при чи-
на преку разговорот со син 
му Илија Андонов-Ченто, да 
ве пот сетиме на живот ниот 
пат и идеалите на овој голем 
Маке донец.

ЖИВОТЕН ПАТ

"Ќе ви кажам зошто сум се 
залагал и зошто дотерав до-
таму да одлежам затвор цели 
девет години и педесет дена, 
ниту крив ниту должен. Вие 
сте сега големи, можете сè  
тоа да го разберете и должни 
сте да го знаете. Покрај мене 
и вие страдавте заедно со мај-
ка ви. Дали ќе ми забе ле жите 
или не, вие сами ќе си оце ни-
те. Но, едно треба да знаете, 

ди со него, заради неговото 
дело".

Учејќи ја историјата на сво-
јот народ во прилепската чар-
шија, а потоа и од спо ме ните 
на учесниците во Илин ден-
ското востание, среќавај ќи се 
со некои од нив и во еми гра-
ција, во Софија, пату вајќи низ 
другите делови од Југославија 
и посетувајќи ја Грција, Мето-
дија Андонов - Ченто, на поче-
токот на три есеттите години, 
го потврдил своето сознание 
за наци о налната припадност, 
однос но дека Македонците 
не се ниту Срби, ниту Бугари, 
а уште помалку Грци, иако им 
се поделени на нивните др-
жави, кои се обидувале да ги 
асимилираат. Тој се вклучил 
во борбата за националните 
права на македонскиот на-

НЕ МУ СЕ СУ  
дека секогаш треба да ја по-
читувате мајка ви и да бидете 
благодарни што успеа, со мно-
гу маки, да ве истера на некој 
пат. Јас сакав да имате многу 
повеќе од она што го имавте, 
и не само вие, туку и сите ва-
ши врс ници, затоа што за вас, 
отка ко се родивте, имаше се-
ко гаш повеќе отколку за мно-
гу други. Многу пати ви ускра-
тував, оти како деца не мо-
жевте да ги разберите сите ра-
боти. Тоа го правев за ва ше 
добро, затоа што како де те 
имав многу тежок живот, и не 
сакав таков живот да има би-
ло кое дете", се потсетува Или-
ја на зборовите на својот тат-
ко и додава: "Никој од нас, ни-
когаш не му забележи што бе-
ше многу малку со нас. На про-
тив, секогаш бевме и сме гор-

МЕТОДИЈА АНДОНОВ-ЧЕНТО КАКО КАЛФА, 1919 ГОДИНАМЕТОДИЈА АНДОНОВ-ЧЕНТО КАКО КАЛФА, 1919 ГОДИНА

КАКО ГИМНАСТИЧАРКАКО ГИМНАСТИЧАР

КАКО МАТУРАНТ НА ТРГОВСКАТА АКАДЕМИЈА (1925 ГОДИНА КАКО МАТУРАНТ НА ТРГОВСКАТА АКАДЕМИЈА (1925 ГОДИНА 
СЕДИ ПРВ ОД ЛЕВО)СЕДИ ПРВ ОД ЛЕВО)
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   ТО, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМ

ските војни македонскиот на-
род требало да се бори за ос-
лободување од Отоман ското 
ропство, а по тоа и за обеди-
нување. Според него, по Прва-
та светска војна, а особено по 
Грчко-турската војна, Македо-
нија била поде лена на четири 
дела: Вар дарска, Егејска, Пи-
ринска и четвртата - Еми гран т-
ска, чии маки ги сознал при 
по сетата на Софија во 1935 го-
дина. 

"По Илинденските демон-
страции во 1940 година - рас-
кажува Илија - заради одр жа-
ниот говор на Шаторов Камен, 
Ченто бил затворен и задржан 
во затвор три ме сеци, под об-
винение дека е главен орга-
низатор на де монстрациите. 
На родител скиот состанок во 

македонски јазик, за тоа што 
ние сме Ма кедонци, а нашите 
деца се македонски деца. Ние 
Маке донците има ме свој ја-
зик и нашите деца имаат пра-
во да зборуваат насекаде на 
својот мајчин јазик. Ниту ние 
им забра ну ваме, ниту некој 
друг може да им забрани на 
срп ските деца, кои се дојдени 
во При леп, да зборуваат на ни-
вниот мајчин српски јазик. Не 
им браниме да бидат Ср би, но 
нашите деца нека ос танат Ма-
кедонци. Ако овој поли тички 
поредок не ни ги дава нашите 
политички и на ци о нални пра-
ва за само стојност, ќе дојде 
ден, во една феде ративна др-
жава, кога оваа земја нема да 
се вика Јужна Србија, туку Ма-
ке донија и ќе биде самостојна 

зекуција". 
По нападот на Германија 

против Советскиот Сојуз, ко га 
на Петровден комунистите 
растуриле летоци, Ченто бил 
првиот затвореник на ново-
дојдената бугарска полиција 
во Прилеп, а по него биле за-
творени Никола и Благоја По-
повски и Аспарух, братот на 
Кузман Јосифовски-Питу. Го 
пуштиле по неколку дена, но 
постојано бил под надзор на 
будното око на полицијата. На 
крајот на 1942 година бил ин-
терниран на југот на Бу гарија, 
а веднаш по враќа њето го ис-
пратиле во ра ботниот логор 
во Чучулигово - Рупел, каде 
што многу ми ната интерни-
рани и образо вани Бугари ги 
убедил дека Македонците не 

 ДЕШЕ НА ЧЕНТО, МУ СЕ 
 СУДЕШЕ НА АСНОМ !

прилеп ската гимназија на 8 
декем ври 1940 година, вед-
наш по враќањето од затво-
рот, на барањето на дирек-
торот на гимназијата, учени-
ците да зборуваат и дома, и на 
улица и во гимназијата само 
на срп ски јазик, одговорил на 
ма кедонски: 'Господине ди-
рек   торе, не можете тоа од нас 
да го барате. Не можете ниту 
Вие, ниту било кој друг да ни 
за брани нам и на нашите де-
ца, дома и овде на часо ви те 
да зборуваме на својот мајчин 

држава. Уш те на состанокот 
бил физички нападнат од по-
лицискиот писар Матиќ. Вед-
наш потоа - се потсетува Или-
 ја - неговиот татко Ченто бил 
затворен, а на почетокот на 
јануари 1941 година бил ин-
тер ниран во Бајина Башта. 
Подоцна бил обвинет како 
пет токолонаш и осуден на 
смрт од Прекиот воен суд, но 
на интервенција на видните 
граѓани на Бајина Башта, бил 
спасен во после ден момент, 
пред постро ениот вод за ег-

се Бугари. Есента 1943 година, 
по раз говорите со Кузман Јо-
си фов ски - Питу, Ченто зами-
нал на ослободената терито-
рија во Дебарца, каде што ст а-
нал член на Главниот штаб на 
НОБ и претседател на Ини ци-
јативниот одбор за сви ку ва-
ње на АСНОМ. 

СУДИР

Ченто влегол во судир со 
Светозар Вукмановиќ - Тем по, 
кој кога партизаните би ле 
притиснати од герман ската 
војска и од балистите, инсис-
тирал да се повлечат кон Ко-
сово и Санџак, а Ченто му од-
говорил:

"Таму не е Македонија! Ако 
треба да се повлечеме, тогаш 
ќе се повлечеме во Егејска и 
Пиринска Македо нија, кои се 
делови од Маке донија и каде 
што живеат Ма кедонци, кои 
треба да се вк лучат во осло-
бодувањето и во обеди нува-
њето на Маке донија".

"Во април и на почетокот 
на мај 1944 година, на сед ни-
ците на Иницијативниот од-
бор - раскажува Илија - Ме то-
дија Андонов - Ченто се за ла-

На Првото заседание на 
АСНОМ, одржано во мана с-
тирот "Св.Прохор Пчињ ски", 
на Илинден 1944 го дина, 
Ченто бил избран за прет-
седател на Прези ди умот на 
АСНОМ, претста вително и 
исполнително тело на На-
род   ното собра ние на Де-
мократска Феде рална Ма-
кедонија. На ис тата функ-
ција бил избран и на Вто-
рото и на Третото (последно) 
заседание на АСНОМ. На из-
борите на 11 ноември 1945 
година бил избран за пра-
теник во На родното соб ра-
ние на На родна Република 
Маке до нија и во Сојузното 
народно собрание на ФНРЈ. 
Во Со јуз ното народно соб-
рание бил прифатен него-
виот аман дман на пред ло-
гот за Устав за правото за 
самоопре де лување на наро-
дите (феде ралните еди ни-
ци) за при со единување до 
отцепување. 

род, уверен дека до нив мо же 
да се дојде по мирен пат. Чен-
то заклучил дека до Бал кан-

КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМ

ДОЧЕК НА ПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМ И ГЛАВНИОТ ШТАБ НА НОБ ДОЧЕК НА ПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМ И ГЛАВНИОТ ШТАБ НА НОБ 
НА МАКЕДОНИЈА ВО ОСЛОБОДЕНО СКОПЈЕ, 15 НОЕМВРИ 1944 НА МАКЕДОНИЈА ВО ОСЛОБОДЕНО СКОПЈЕ, 15 НОЕМВРИ 1944 
ГОДИНАГОДИНА
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
УРНАТИ ТАБУАТА ЗА МЕТОДИЈА АНДОНОВ-ЧЕНТО, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА АСНОМ

гаше делегацијата, која тре-
бало да оди кај Нацио налниот 
комитет за осло бо дување на 
Југославија, да го истакне пра-
вото и барањето на маке дон-
скиот народ за обединување, 
како и за по викување на вид-
ните еми грирани Македонци 
да се приклучат во борбата за 
соз давање македонска др-
жава. Делегацијата составена 
од Методија Андонов - Ченто, 
Емануел-Мане Чучков и Ки-
рил Петрушев, барала На цио-
налниот комитет да де лува кај 
сојузниците да се пос тави 
главниот проблем на маке-
донската борба - пра ша њето 
за целосна обеди нета Маке-
донија. Тие опре делби се вне-
сени и во од луките на Првото 
заседание на АСНОМ, на Илин-
ден 1944 година, кое го от во-
рил нај стариот пратеник Пан-
ко Бра шнаров".

Желбата на македонскиот 
народ сам да си ја создава 
својата држава се гледа и од 
тоа кога Методија Андонов - 
Ченто, пред заседанието, на 
Темпо, кој рекол дека Ини ци-
јативниот одбор "мора" да го 
кооптира анонимниот Ви доје 
Смилевиќ (се однесува на Ви-
дое Смилевски-Бато), му ре-
кол:

"Дали мораме или не мо-
раме, тоа е работа на Ини-
цијативниот одбор. Ти мо же ш 
да присуствуваш на на шиве 
заседанија, но не мо жеш да 
ни кажуваш што 'мо раме' да 
правиме. Ние не сме деца, па 
постојано некој да ни кажува 
што 'мораме' и што треба да 
правиме. Како делегација, на 
Вис се дого воривме, во На ци о-
налниот комитет, како да го 
одржиме заседанието и ние 
знаеме што е најдобро за Ма-
ке до нија. Со тоа и Тито се со-
гласи. Затоа, те молам, да не 
се ме шаш многу во работата 
на Иницијативниот одбор, без 
да бидеш прашан".

Темпо излегол, но веднаш 
побарал да се состави пар тис-
ка комисија, на чело со Видоје 
Смилевиќ да го осуди непар-
тиецот Ченто.

При формулацијата на Ма-
нифестот се воделе жес токи 
дискусии. На инсис ти рање на 
Ченто било запи ша но и обја-
вено:

"Тргнувајќи од вековните 
идеали на македонскиот на-
род, Првото македонско на-
родно собрание ја прокла-

мира, пред целиот свет, сво-
јата праведна и неотстапна 
желба за обединување на це-
лиот македонски народ. Со 
тоа ќе се стави крај на роп-
ство то во сите делови на ма-
кедонската земја и ќе се соз-
дадат услови за искрена соли-
дарност и мир меѓу бал кан-
ските народи. И натаму  АС-
НОМ станува и останува един-
ствен носител на на род ниот 
суверенитет на првата маке-
донска држава. Правото на 
македонскиот народ оди до 
самоопределување, от цепу ва-
ње и присоединување со дру-
ги народи".

Но, за жал, сите тие желби 
и прокламации постепено се 
напуштиле затоа што не биле 
во интерес на Комунис тич ка-
та партија на Југославија, и на 
верните извршители на таа 
политика во Македонија, кои 
почнале да го менуваат текот 
на настаните, со силата на 

трапро дук тивен на идејата за 
обе ди ну вање на Македонија, 
за тоа што Англија била голем 
про тивник на менувањето на 
гра ниците и поборник за вра-
ќање на кралот во Грција и 
кралот во Југославија.

Ченто длабоко верувал во 
реализацијата на одлуките на 
АСНОМ. 

По жестоките критики на 
Главниот одбор на Народ ни от 
фронт на Македонија, Чен то 
под нел оставка на си те функ-
ции и се вратил во При леп 
(март 1946 година), со един-
стве на надеж во Миров ната 
конференција во Париз, зака-
жана за есента 1946 го дина, 
затоа што сакал да ос тане дос-
леден на принципите од дого-
ворот на Вис и на одлуките на 
АСНОМ, и затоа што не сакал 
да "си го врати часовникот на-
зад", како што му било пре по-
рачано од ге нералниот сек-
ретар на Глав ниот одбор на 

се надеваме дека маке дон-
ското прашање, односно обе-
динувањето на македон скиот 
народ може да биде правилно 
решено…".

Понатаму изјавил:
"Времето на вооружена 

борба помина. Сега сите спор-
ни прашања треба да се ре-
шаваат со разум. Мене, ма ке-
донското прашање, ме ин те-
ресира како и секој Маке до-
нец, и сè  што би можел би сто-
рил за обединувањето на Ма-
кедонија и доброто на маке-
донскиот народ, било да сум 
во Македонија, било да сум 
надвор од Македонија. Обеди-
нувањето на македон скиот 
народ го сметам за по следен 
долг кон својот на род, кој е 
многу измачен, осо бено со по-
делбата на Маке донија на три 
дела во 1912 година. Заради 
тоа доколку решев и успеев 
да се пре фрлам во Америка, и 
ако ми се дадеше можност, тој 
свој политички став и јавно 
би го изнел, пред Обединетите 
на ции и Мировната конфе рен-
ција, со цел да придонесам за 
обединувањето на маке дон-
скиот народ".

 Потоа, додал:"Сметам де ка 
обединувањето на Маке до ни-
ја може да биде по ми рен пат. 
Јас лично не сакам повеќе ни 
една капка крв да се про лева 
за Македонија".

"Во ноември 1946 година - 
објаснува Илија - се одржа су-
дење по сценарио на Ви дое 
Смилевски-Бато, во кое обви-
нението го читаше Бла гоја По-
поски и му судеа Коле Чашуле 
и Лазар Мојсов, за едно со Пан-
та Марина. Беше осуден на 11 
години затвор со присилна ра-
бота и потоа 5 години губење 
на гра ѓан ските и политичките 
права. Во затворот остана 9 
години и 50 дена, од кои 59 ме-
сеци во потполна изолација. 
Во затворот боледуваше од 
хро нична анемија, му беше ус-
кратувана лекарска помош и 
како последица на тоа се раз-
боле од рак на желудникот и 
почина на 24 јули 1957 го ди на, 
кога неговиот град, и по крај 
сите забрани од Кому нис тич-
ката партија, достојно го ис-
прати до вечниот дом. Во 1990 
година, по мое ба ра ње, беше 
обновен судскиот про цес и 
неправедната пре суда од 1946 
година беше укината, бидејќи 
обвини те лот го пов лече не-
одржливото обви не ние".

оружјето, и тоа уште на Вто-
рото заседание на АСНОМ, на 
крајот на декем ври 1944 го-
дина. Тогаш, на местото на 
Пан ко Брашнаров, познат на-
роден трибун, за прв пот прет-
седател на Пре зидиумот го по-
ставиле Лазар Коли шевски. 

Синот Илија нè потсетува и 
дека за прашањето каде да 
оди македонската војска: на 
Солун или на Срем, Ченто и 
неговите истомисленици се 
нашле во дилема - дали тре ба 
да се ризикува влегу ва њето 
во Солун со можен во ен судир 
со единици од Бри танската 
армија, сличен на оној кој се 
случил кога таа ја бом бар ди-
рала Атина од своите бродови 
и со авиони. Заклучокот бил 
дека еден та ков судир со со-
јузничка ар мија, би бил кон-

Народниот фронт и на Цен-
трал ниот ко митет на Кому нис-
тичката пар   тија.

На 14 јули 1946 година бил 
уапсен во близина на паркот 
во Прилеп, а три не дели по-
доцна било објавено дека е 
"уапсен токму кога се оби ду-
вал да ја премине југо сло-
венско - грчката гра ни ца"!

Намерата, а не обидот за 
илегално емигрирање, при ис-
питувањата ги објаснил вака:

"Се интересирам за обе ди-
нувањето на македонскиот 
народ и тоа може правилно 
да се реши, ако биде приз на-
ено, на прво место од го ле ми-
те сили. Сега засега е при зна-
ено од Советскиот Сојуз, а тре-
ба да биде признаено и од 
Америка и Англија. Само при 
таква согласност може ме да 
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