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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА

НЕВИДЕН СРАМ ЗА     

Спомениците посветени 
на загинатите членови 
на поранешната ОНА 

во Арачиново, Слупчане, Бла-
це, во Тетовско итн. никну ва-
ат како печурки, со пре мо л  ч-
но "амин" од власта,  при што 
не се почитуваат зако ни те, 
правилата и критериумите 
за изградба на културно-ис-
ториски спомен-обележја. 
До  дека тоа непречено трае и 
се одвива со несмален интен-
зитет, кој ја иритира јавноста, 
во меѓувреме се забораваат 
позначајните македонски спо-
меници на културата и нив-
ните надгробни плочи. Тие 
се на маргините од оп штес-
твото, бидејќи нивните нас-
ледници не ги "штитат" нив-
ните придобивки и само по-
жртвуваноста, која ово з мо-
жи да се живее во сло бодна 
и независна Република Ма-
кедонија. Таа негрижа е алар-
мантна, бидејќи народ без 
јазик, култура и почи ту ва ње 
на историските ар те фак ти е 
народ без корен, земја и крв. 

ИДЕОЛОГИЗИРАЊЕ

"Споменици се подигну-
вале уште од најстари вре-
миња. Со нив се овекове чу-
вале имињата на владе те ли-
те, на истакнатите војско вод-
ци, но и на други лица. Често 
споменици се подиг нувале 
во чест на значајни на стани 
(добиена битка и сл.). На тој 
начин се изра зу вала почитта 
кон своите вла детели, војско-
водци, кон сво ите предци, 
но и кон нивните дела. Така 
се создавала тра диција, ко-
лек тивно паме те ње и почит 
кон минатото. Со појавата на 
нацијата и гра ѓанската др-
жава споме ни ците добиваат 
национално, општодржавно 
и граѓанско значење", истак-

"Скелетот на помладиот покојник се наоѓаше на 
левата рака на постариот, а постариот скелет 
целиот беше свртен кон помладиот. Сликата 
длабоко нè трогна", објаснува новинарот и 
ис  тражувачот Тренчо Димитриоски. 

нува истори чарот проф. д-р 
Ванчо Ѓор ѓиев.

Поради сложените ис то-
риски околности, Македо-
нија како држава се консти-
туира кон крајот на Втората 
светска војна и тоа само на 
еден дел од својата природна 
и етничка територија.

"Оттука имаме огромен 
временски дисконтинуитет 
во традицијата на маке дон-
ската држава. Но, од друга 
страна, пак, неспорен е кон-
тинуитетот на борбата на ма-
кедонскиот народ за созда-
вање сопствена држава. По-
ради тоа, младата маке дон-
ска држава почна да презема 
иницијативи за подигнување 
на споменични обележја, кои 
ќе го потврдат конти нуитетот 
на борбата за маке донска др-
жава. Меѓутоа, со бегол пог-
лед и лаичка ана лиза на по-
дигнатите споме ници вед наш 
паѓа в очи сил ното комунис-
тичко-идео лошко влијание на 
тој план. Апсолутно доми нан-
тно мес то во споме нич ните 
обележја им беше да дено на 
настаните и на личностите од 
Народ ноослободителната 
војна (1941-1944). При тоа, 
беа зас тапени личностите и 
наста ните со силна комунис-
тичка идеологија и пројуго-
сло вен ска ориентација. Тоа 
се чув ствува и во самата кон-
цеп ција на споменичните 
обе    лежја. Истовремено, од 
идео лошки причини, беа за-
по ста вени значајни личности 
и настани од македонската 
ис торија. Со тек на времето 
почна селективно подигну-
вање на споменични обе-
лежја на личности и на на-
стани од поблиското минато 
на македонскиот народ (вто-
рата половина на XIX и по че-
токот на ХХ век). Но, за жал, и 
во овие споменични обележ-

ја, очигледна е идеолошката 
тенденција за провлекување 
на црвената нитка", објаснува 
историчарот.

Наспроти тоа беше зане-
марена историјата на маке-
донскиот народ од античките 
времиња и средновековието. 
На тој начин во споменичните 
обележја не се најде место за 
Филип II, Александар Маке-
донски, за последниот маке-
донски крал, за Самуил, за 
многумина од илинденската 
генерација, за Ченто и за мно-
гу други. Од друга ст ра на, 
кул  тот за нив грубо беше 
преземан и негуван од пре-
тен  дентите на македонското 
минато и на македонската 
земја. Затоа е излишна се-
каква анализа на ефектот и 
на последиците од тоа.

"По прогласувањето на 
независна и самостојна Ре-
публика Македонија и по во-
ведувањето политички плу-
рализам се создадоа прет-
пос  тавки да се поправат 
овие грешки. Скромните ини-
цијативи и подигнувањето 
на некои нови споменични 
обележја ни оддалеку не се 
на соодветно ниво. При тоа 
се навлезе во нов ќор сокак. 
Комунистичката идеологија 

беше заменета со партиска. 
Некои настани и личности се 
предимензионираа, а други 
се сатанизираат, со што од 
една се оди во друга крајност. 
Ефектот од тоа е поразителен 
и самоубиствен. Сè уште не-
достасуваат соодветни спо-
менични обележја за многу 
круцијални настани и лич-
ности, за многу културни деј-
ци и за илјадниците незнајни 
борци за слободата на Маке-
донија. Воопшто, недоста су-
ва општ Меморијален центар 
на Македонија, кој ќе го обе-
динува континуитетот на ма-
кедонската историја и на мно-
гуте знајни и незнајни синови 
и борци за маке дон ската др-
жава", смета профе сорот Ѓор-
ѓиев.

КОСКИТЕ НА 
ВОЈВОДАТА ТОЛЕ 

ПАША

Пред неколку години, но-
винарот, писателот и истра-
жувачот Тренчо Димитрио-
ски водел своја битка за за-
чувување на македонската 
историја. 

"Во рамките на мојот но-
винарски и истражувачки 
про ект 'Комитски битки во 

ПРАВНУКОТ НАЈДО КУЛЕСКИ ПРЕД ОСТАТОЦИТЕ НА ВОЈВОДАТА ПРАВНУКОТ НАЈДО КУЛЕСКИ ПРЕД ОСТАТОЦИТЕ НА ВОЈВОДАТА 
ТОЛЕ ПАША И НЕГОВИОТ СИН ВЕЛЈАНТОЛЕ ПАША И НЕГОВИОТ СИН ВЕЛЈАН
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      ПОЛИТИЧАРИТЕ

ПРЕГРНАТИ КОСТУРИ НИ ГО ЧУВААТ 
ЗАБОРАВЕНОТО МИНАТО

Пелагонија, Прекурид и Ма-
риово' во 1999 година решив 
да го лоцирам и да го по се-
там местото на погребу ва ње-
то на војводата Толе Паша од 
с. Крушевица во Мариово. 
На почетокот имав само не-
потврдени информации дека 
гробот на војводата се нао-
ѓал во месноста Кленски Дол 
над селото Гудјаково, на ле-
виот брег на Црна Река во Ма-
риово. Локацијата им беше 
по зната, главно, на лицата 
кои по потекло се од ис пус-
теното село Гудјаково. За таа 
цел стапив во контакт со Сто-
јан Митрески - Шикле, кој со 
своето семејство сè уште ег-

гробот на Толе Паша и на не-
говиот син Велјан. За таа цел 
слеговме околу 1,5 км надолу 
кон Гудјаково и на едно мес-
то, на левиот брег на Кленски 
Дол, кој се слива кон селото, 
Стојан Митрески ни покажа 
мала грамада камења, за која 
тврдеше дека постарите од 
Гудјаково кажувале дека е 
гробот на војводата и на не-
говиот син. Му оддадовме по-
чит, запаливме по една све-
ќа, оставивме цвеќе и еден 
импровизиран крст, го обе-
лежавме местото, а во раз-
говорот кој потоа следуваше 
се роди идејата за ексху ма-
ција и пренесување на кос-

Велјановска, постариот по-
којник во моментот на смрт-
та имал околу 42 години, а по-
младиот од 19 до 21 го дина. 
Скелетот на помладиот по-
којник се наоѓаше на ле вата 
рака на постариот, а по ста-
риот скелет целиот беше 
свртен кон помладиот. Сли-
ката сите длабоко нè трогна", 
објаснува Тренчо Дими три-
оски. 

По стручно извршената 
екс хумација, моштите биле 
пренесени на чување во при-
лепскиот Завод и Музеј, би-
дејќи требало да се на пра ват 
подготовки за нивно пре не-
сување во достоен гроб во 

дови во Македонија. По па-
растосот оддржан од не кол-
ку свештеници на чело со 
мит рополитот Петар и гово-
рот на владиката пред насо-
браниот народ следуваше 
богата културно-уметничка 
програма, со присуство на 
поети, играорни групи и сл. 
По речиси 100 години од за-
гинувањето (1904 година) вој-
водата Толе Паша и неговиот 
син Велјан беа вратени во 
своето родно село Кру ше-
вица".

Минатата година, во орга-
низација на Културниот ис-
тражувачко-докумен та циски 
центар за Мариово "Калеш 

зистира во атарот на Гу дј а-
ково. Во меѓувреме се срет-
нав со еден од правнуците 
на Толе Паша, Најдо Кулески, 
кој покажа голем интерес и 
самиот да дојде и да го по-
сетиме местото на битката и 
гробот на неговиот прадедо", 
се потсетува Димитриоски. 

Својата идеја тој му ја из-
ложил на поранешниот ди-
ректор на Завод и Музеј од 
Прилеп, Илија Ристески кој, 
исто така, покажал интерес 
да се вклучи во акцијата.

"Патот до Гудјаково е мош-
не лош и местото можеше да 
се посети само со џип. 

На нашите подготвителни 
средби решивме 8-годиш ни-
ната од референдумот за не-
зависност на Македонија да 
ја одбележиме токму со ло-
цирање и со посета на гро-
бот на војводата Толе Паша 
кај с. Гудјаково. Моите ин-
формации беа дека во истиот 
гроб се наоѓа и синот на вој-
водата, Велјан. Во екипата се 
вклучи и прилепскиот вајар 
Богдан Грабуловски - Бонач. 
Така, на 8 септември 1999 го-
дина, по претходен договор 
со Стојан Митрески се упа-
тивме кон Гудјаково. На пре-
војот Клен, над Гудјаково го 
сретнавме и татко му на Сто-
јан, Митре Митрески. Двај-
цата потврдија дека можат 
да ни го покажат местото на 

ките на покојниците во нив-
ното родно село Крушевица", 
се сеќава на настанот иници-
јаторот. 

Благодарение на интере-
сот на поранешниот дирек-
тор на Завод и Музеј од При-
леп, Илија Ристески, тие на 2 
ноември истата година фор-
мирале екипа од стручни и 
по мошни лица, кои ја извр-
ши  ле ексхумацијата на те-
лата. 

"Во екипата беа д-р Фа ни-
ца Велјановска, антрополог 
од Музеј на Македонија во 
Скопје, археологот Алексан-
дар Миткоски, кустос во За-
вод и Музеј од Прилеп, Тр-
енчо Димитриоски, новинар, 
Александар Иваноски - Глого-
вичанец, педагог и истра жу-
вач на историски теми од 
При леп, Најдо Кулески, пото-
мок на војводата и Стојан 
Мит рески од Гудјаково. Вкуп-
ната организација ја следеше 
и материјално ја поддржу-
ваше поранешниот дирек-
торот Илија Ристески. Ексху-
мацијата траеше три дена и 
притоа беа потврдени ин-
формациите дека во гробот 
се наоѓаат две тела. Беше от-
криена трогателна слика. На 
педесеттина сантиметри во 
длабочината на земјата ле-
жеа два прегрнати скелета. 
Според стручните искажу ва-
ња на антропологот Фа ница 

селото Крушевица. Потом-
ците на војводата изразиле 
желба гробот да се направи 
во рамките на семејните гро-
бишта на нивното семејство. 
Изградбата на гробот и под-
готовката на големиот на-
роден собир во селото била 
тешка и макотрпна работа. 
Особено било тешко да се 
обезбеди материјална под-
дршка за реализација на це-
лиот проект. Во проектот вле-
гувале: изградба на достоен 
гроб и организирање го лем 
народен собир со целос на кул-
турно-уметничка про гра ма.

"Затоа пренесувањето на 
моштите беше направено 
дури на 13 мај 2001 година. 
Тој ден - вели Димитриоски - 
во Крушевица беше вистин-
ски празник. Настанот почна 
уште вечерта на 12 мај, кога 
моштите на Толе Паша и на 
неговиот син Велјан, во при-
дружба на парохискиот свеш-
теник Веско Лапоски беа пре-
несени во црквата 'Св. Благо-
вештение' во Прилеп. На 13 
мај, во 11 часот беше од др-
жана литургија, а потоа ко ло-
ната со моштите, предводена 
од митрополитот Петар се 
упати кон селото Крушевица. 
Таму беа пречекани од 2.000 
души-посетители, оркестар 
со плех-музика, голем број 
угледни гости од Прилеп, Би-
тола, Скопје и од други гра-

Анѓа" од с. Круше ви ца, било 
организирано "Чес твување 
по повод 100 години од за-
гинувањето на војво дата То-
ле Паша и неговиот син Вел-
јан". На настанот пов торно 
чи ноначалствувал вла диката 
Петар, а биле при сутни по-
голем број угледни личности 
од повеќе места во Маке до-
нија, а вкупниот број посе-
тители не бил помал од 600. 

СВЕДОШТВА

Стојан-Толе Паша се ро-
дил 1863 година во семеј-
ство то на Трајко Кулиќов (Ку-
лески) во селото Крушевица, 
Мариово. Заедно со другите 
христијански семејства од 
Крушевица и неговото ра бо-
тело на чифлигот на Адем-
бег. Во 1884 година Адем-бег 
му го продал чифлигот на 
Јован Попов од Прилеп, при 
што му го понудил со семеј-
ствата кои работеле на него. 
Ова, а особено неговата же-
нидба, под притисок на Адем 
- бег, со девојката Ката од 
Стеван Ковачот, која на бегот 
му била посестрима и на овој 
начин тој сакал да се осло-
боди од обврската кон неа, 
кај младиот Стојан (Толе) пре-
дизвикало силен револт и 
омраза. Затоа многу брзо по 
свадбата, по празникот Ве-
лигден, тој го напуштил се-
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ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА

НЕВИДЕН СРАМ ЗА     

мејството и имотот на бегот 
и заминал во селото Пол-
чиште кај стариот арамија 
Јован Мачникот од кого учел 
како да стане одметник. Зи-
мата 1886/87 година Толе се 
вработил во рудникот Ал-Ша-
ри во Мајдан, кај селото Ро ж-
ден, исто така, во Мариово. 
Таму, во расправија и во са-
моодбрана, го убил заптијата 
Акиф и се нашол во прилеп-
скиот затвор, каде што ос та-
нал 3 месеци. Толе не го за-
боравил ниту бегот Адем, 
господарот и тиранинот на 
неговото семејство и при 
една посета на семејството 
во Крушевица, тој го пре те-
пал бегот и му го зел коњот. 
Од подвиг во подвиг, Толе 
станал познат одметник од 
османлиската власт и нему 
му се приклучиле и други не-
задоволници и борци против 
тиранијата. Историчарите му 
посветиле малку време на 
овој легендарен мариовски 
војвода и затоа сознанијата 
за неговиот почетен ајдутски 
живот, главно, ги добиваме 
од раскажувањата на него-
вите современици од Марио-
во и од други места. Есента 
1894 година тој бил опколен 
од потерата во селото Пол-
чиште, но храбро им се спро-
тивставил на повиците на 
башчаушот Ферад за да се 
пре даде. Наместо тоа тој од-
говорил: "Јас не се предавам, 
овдеа јас су паша, а не ти",  
пукнал во башчаушот и го 
убил. Ваквата дрскост на То-
ле ги изненадила осман лис-
ките војници и тој брзо го 
поминал обрачот, при што не 
бил ниту ранет. Истата есен, 
притиснат од голем број по-
тери Толе Паша морал да по-
бара спас во Бугарија, ка де 
заминал со помош на при леп-
скиот чорбаџија Јован Гра-
бул. Во Софија Толе Паша се 
сретнал со голем број Маке-
донци, кои се засолниле та-
му поради нивното одмет-
ништво и револуционерната 
дејност, а се тврди дека имал 
средба и со Гоце Делчев. По 
формирањето на Маке дон-
ската револуционерна орга-
низација, според запишаното 
во историските текстови, Ок-
ружниот комитет на Битола 
се обидувал да ги стави Толе 
и неговата чета, која броела 
и до 20 души, под своја кон-
трола. Научен сам да коман-

дува и сам да се снаоѓа во 
одметничкиот живот, тој не 
сакал да се подведе под ра-
ководство на Организацијата. 
Затоа таа го осудила Толе на 
смрт. Тоа се случило по не-
колкуте обиди на Окружниот 
комитет од Битола да стапи 
во контакт со Толе Паша и да 
го стави под своја контрола. 
Неуспевајќи во тоа Коми те-
тот донел пресуда Толе Паша 
да биде ликвидиран. Оваа 
задача му била доверена на 
прилепскиот војвода Петар 
Ацев кој, пак, му наредил на 
Шакир Војвода да среди 
средба со мариовскиот ле-

борам за Македонија, но не 
за врхо вистите (врволистите) 
од Бу гарија, и не за Бугарија". 

Во Лопатица се до го во ри-
ле да се сретнат и со вој во-
дата Пет ре Ацев. Средбата се 
случила во соседното село 
Орле, кое како и претходно 
спомнатото Лопатица, било 
вистинско комитско гнездо 
во кое мно гу често навраќале 
комит ските чети. Притоа То-
ле Па ша му ја подал пушката 
на Ацев и истакнал:

"Војводо, вие сте го терале 
народот да се бори против 
беговите и зу лумџиите. Еве, 
и јас се борам, како што знам, 

тука го скрил, подо цна, поз-
натиот револу цио нер и вој-
вода Никола Кран џулов за-
едно со уште еден активен 
член на органи за ци јата од 
Прилеп, Атанас Ива нов, а 
преку Толе Паша оруж јето 
било растурено меѓу чле но-
ви на организацијата во ма-
риовските села Круше вица, 
Кокре, Кален, Дуње, Пол чиш-
те, Витолиште и др. Во 1899 
година, според рас кажување 
на современик на Толе од се-
лото Чаниште во Мариово, 
Прилепскиот ко митет на 
ВМРО во Мариово ги испра-
тил Петар Ацев и Крсте Гер-
мов Шакир за да формираат 
револуционерен комитет во 
оваа област. При тоа нивна 
главна задача била во орга-
низацијата да го при влечат и 
Толе Паша, со кого можеле 
да придобијат по голем дел 
од населението. Во знак на 
пристапување во органи за-
цијата, Толе Паша го извадил 
коланот во кој имал 250 лири 
и им го по да рил како прилог 
за револу ционерната борба. 
Во след ниот период Толе бил 
осо бено активен и формирал 
револуционерни комитети 
во повеќе села во Мариово. 
Според една народна песна, 
Толе Паша имал средби и со 
големиот идеолог на маке-
донското револуционерно 
де ло Гоце Делчев. Ако се има 
предвид дека преку Марио-
во воделе канали за врски во 
Егејскиот дел на Македонија 
ваквите средби речиси се 
факт. Ваква средба е можна и 
при доаѓањето на Гоце Дел-
чев во Прилепско и во Би-
толско при крајот на 1901 го-
дина. Извршувајќи извесни 
промени во Прилепскиот и 
во Битолскиот комитет на 
ВМРО, во декември 1901 го-
дина Гоце Делчев заминал за 
Костурско и Леринско, каде 
што имал намера да ја за-
цврсти организацијата. При 
неговото заминување за овие 
области, тој веројатно поми-
нал низ Мариово, кога е 
можно и да се сретнал со 
Толе Паша. Ангел Динев ис-
такнува дека есента 1901 го-
дина Гоце Делчев ги посетил 
четите на Толе Паша во Ма-
риово и на дедо Кољо во Ле-
ринско, кога престојувал во 
Костурско. Пред Илинден-
ското востание Толе Паша, 
според некои исто риски по-

гендарен војвода. Средбата 
се случила на 20 март 1903 
година кога Толе Паша со 
четата од 11 души се наоѓал 
во селото Лопатица, Прилеп-
ско. Од ова село Толе Паша 
имал неколку четници и ја-
таци кај кои се засолнувал. 
Шакир Војвода влегол во 
селото Лопатица со седум-
члена дружина и ја затекнал 
четата на Толе Паша во една 
куќа во селото. Луѓето кои 
требало да чуваат стража за-
спале и Шакир Војвода ги из-
ненадил Толе Паша и него-
вите комити. Знаејќи дека 
Толе е осуден од Окружниот 
комитет во Битола неговите 
луѓе посегнале по пушките, 
но Шакир ги успокоил истак-
нувајќи дека не е дојден со 
лоши намери. При средбата 
Толе Паша истакнал:

 "Тие од Битола ме осудиле 
на смрт како врховист. Но, 
јас не раз бирам ништо, ниту 
од врхо визам, ниту од цен-
трализам (црволизам-врво-
ли зам), ка ко се вика немам 
абер од не го, јас знам оти се 

ама вашиот ред е друг. Еве ти 
ја мојата пушка, јас вам тес-
лим ви се правам. Ако сум 
погрешил со нешто, сакам да 
ме су ди те...". 

На ваквиот настап на вој-
водата, Петар Ацев не са мо 
што не го казнил, туку го 
назначил и за војвода во Ма-
риово, со тоа што во неговата 
чета е назначен за секретар-
инструктор Шакир Војвода. 
Иако се тврди дека Толе Па-
ша влегол во револуцио нер-
ната организација дури про-
летта 1903 година, не колку 
месеци пред Илин ден ското 
востание, има пода то ци дека 
тој со неа сорабо ту вал уште 
од 1897 година. По знат е 
еден случај на расту рање на 
оружје во мариов ските села, 
кое било извр ше но преку 
Толе Паша. Од ст рана на ор-
ганизацијата, во Прилеп, во 
мај 1897 година биле соб ра-
ни извесни сред ства со кои 
биле набавени 24 пушки-
крим ки, кои прво би ле скрие-
ни во месноста Ме чка кај 
Селце, Прилепско. Оружјето 
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датоци, бил и комита во че-
тата на Петар Ацев, заедно со 
Анте Дунски, од семеј ство то 
Јаснини од село Дуње, Хрис-
то Оклев од Прилеп, Јо ван 
Волчев од Врбјани, При леп-
ско и др. Непосредно пр ед 
востанието Толе Паша е еден 
од војводите кои деј ствувале 
со свои чети во При лепско. 
За време на подго товките на 
Илинденското востание Толе 
Паша активно се вклучил 
преку војводата Петар Ацев, 
особено преку Шакир Вој-
вода, кој бил на значен за се к-
ретар-инструк тор во него ва-
та чета. За вре ме на воста-
нието Толе Паша учествувал 
во нападот на мудурлакот во 
селото Вито лиште, заедно со 
Никола Пе тров Русински, Пе-
тар Ацев, Пере Тошев и др. 
По Илин денското востание, 
на поче токот на 1904 година, 
Толе Паша и Шакир Војвода 
се до говариле и го поделиле 
Мариово на два дела, при 
што и двај цата станале вој-
води на чети во овие делови. 
Разочаран од неуспехот на 
востанието, по неговото за-
вр шување и давањето наред-
ба за соби ра ње и складирање 
на оруж јето, но и за рас пуш-
тање на четите, Толе Паша се 
вратил и продолжил да крс-
тари со четата низ Мариово. 
Во тоа време неговата чета 
од 20 се намалила на 11 ко-
мити. Го лем број од четни-
ците и вој водите побегнале 
во Буга рија или на други 
места, но Толе Паша изгледа 
не сакал да прифати таков 
избор и останал во својот 
реон не растурајќи ја ниту че-
тата. При повлекувањето на 
чети те и на раководителите 
на организацијата тој одиг-
рал значајна улога. Имено, 
кога преку Мариово се по в-
леку вале костурските чети, 
Толе Паша и дедо Кољо со 
четите ги пречекале коми ти-
те и ги снабдиле со храна и 
со други потребни работи. 
Истото тоа се случило и по 
битката на Маргара кај се-
лото Чаниште, кога комитите, 
меѓу кои бил и Ѓорче Петров, 
пробивајќи го обрачот пре-
минале преку Црна Река, пре-
морени и гладни. Кај него се 
засолнил и војводата Ѓорче 
Петров, кога по битката кај 
селото Чаниште и зами ну ва-
њето на голем број војводи и 
комити во Бугарија, останал 

сам во Мариово, а им по ма-
гал со храна и со засолниште 
и на другите членови на ор-
гани зацијата. Ѓорче Петров 
тврди дека и во тоа време 
четата на Толе Паша имала 
дваесетина момчиња, но де-
ка и таа се распаѓала. 

"Како сите други, така и 
оваа чета, одеше веќе кон 

зулски извештај, Толе Паша и 
самиот сакал да се предаде 
заедно со својот син, но не 
на Османлиите. 

"Толе играше улога во вре-
ме на востанието минатата 
го дина и отепа многу вој ни-
ци. Во октомври многу са-
каше да се предаде заедно 
со сво јот син и за таа цел ми 

предаде, зашто на "Тур ците 
или на некој паша ни како не 
би се предал".

Од писмото јасно се гледа 
дека легендарниот и не улов-
лив војвода Толе Паша од 
Кру шевица, кој повеќе од 2 
децении успешно се борел 
со османлиските потери и 
зулумџии, по Илинденското 
востание сериозно е за гри-
жен за својот опстанок, а 
особено за опстанокот на 
својот син, и од таквата си-
туација се обидел да про нај-
де излез. Притоа, тој и натаму 
останал доследен на својата 
решеност на Османлиите в 
раце да не им се даде. За жал, 
и покрај напорите, Толе Па-
ша не успеал да го спаси сво-
јот втор син Велјан (пр виот 
син, кој се викал Трајко, Толе 
Паша успеал да го од ве де во 
Бугарија и според из весни 
ра скажувања од не гови по-
том ци, тој бил смес тен во 
Пловдив). Дека ситу ацијата 
навистина била вло шена 
докажуваат и настаните кои 
следеле потоа и тра гич ниот 
крај на Толе Паша и не говата 
чета. Во 1904 година дошло 
до крвава битка кај се лото 
Гудјаково, во која четата на 
Толе Паша била разбиена, а 
загинал и тој заедно со син 
му Велјан. Овде четата на То-
ле Паша е опколена од силен 
аскер и 4 часа се водела бит-
ка. Според раскажу ва ње то 
на современици, во битката 
прво бил погоден Велјан, на 
кој му притекнал на помош 
Толе Паша, а притоа и самиот 
бил смртно погоден. По бит-
ката телата на мртвите ко-
мити биле однесени кај сел-
ската црква и кога чаушот 
Сулјо, кој ја водел војската, 
дошол кај нив забележал де-
ка едно од нив недостасува. 
При потрагата, бил пронајден 
сè уште живиот син на вој-
водата, и при тоа главата му 
била столчена со камен, а му 
ја скршиле и десната рака. 
Подоцна жителите на Гуд ја-
ково ги ставиле во ист гроб 
таткото и синот. Ексху маци јата 
на нивниот гроб из вр шена во 
1999 година покажа дека тие 
биле ставени пре грнати во 
гробот, а се по твр дени и дел 
од раскажувањата за нане се-
ните повреди на синот од ст-
рана на Осман ли ите, кои се 
пренесени и во романот "Толе 
Паша" на Ста ле Попов.

своето рас паѓање: мом чи ња-
та ја напуш таа еден по еден и 
два по два и им се предаваа на 
властите. Само 8 момчиња не 
можеа да се предадат, зашто 
имаа крвни престапленија, 
но го тови беа при прва пуш-
ка да побегнат". По воста-
нието положбата на четата 
на Толе Паша се вло шила. 
Населението било ис пла ше-
но од повеќеилјадната осман-
лиска војска, која се движела 
низ Мариово, го неј ќи ги че-
тите кои се засолниле во 
овој планински крај по во-
станието. Според еден кон-

ис прати едно вон редно ори-
ги нално писмо, кое јас си до-
зволувам да го испратам ка-
ко куриозитет", се вели во 
извештајот.

Со писмото, кое е на пи-
шано од секретарот во че-
тата, Крсте Гермов Ша кир, 
Толе Паша му се обратил за 
помош на австрискиот кон-
зул, молејќи го за за сол ну-
вање на него виот син Ве лјан, 
зашто ако го остави во При-
леп, тој ќе биде убиен по ра-
ди него, а го моли конзулот 
да најде начин, пр еку ав-
стриската власт и сам да се 

ВЛАДИКАТА ПЕТАР ЧИНОНАЧАЛСТВУВАШЕ СО ЦЕРЕМОНИЈАТА ВЛАДИКАТА ПЕТАР ЧИНОНАЧАЛСТВУВАШЕ СО ЦЕРЕМОНИЈАТА 
НА ПОВТОРНОТО ЗАКОПУВАЊЕ НА КОСКИТЕ НА ВОЈВОДАТА ВО НА ПОВТОРНОТО ЗАКОПУВАЊЕ НА КОСКИТЕ НА ВОЈВОДАТА ВО 
СЕЛОТО КРУШЕВИЦА-МАРИОВСКОСЕЛОТО КРУШЕВИЦА-МАРИОВСКО


