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СТО ГОДИНИ ОД САРДИСУВАЊЕТО НА Л    

Пишува: Илија ПЕТРУШЕВСКИ

"ЕГУМЕНЕ, КАДЕ Т   И СЕ КОМИТИТЕ"ЕГУМЕНЕ, КАДЕ Т 
- БРЕ СУЛТАНУМ,     ОВДЕ КОМИТИ НЕМА"- БРЕ СУЛТАНУМ,   

На 28.8. 2005 година се 
на вршуваат сто години 
од сардисувањето на 

ле   шочкиот манастир "Св. Ата-
насиј", кој се наоѓа во под нож-
јето на Шар Планина, се ве ро-
источно 8 км од Тетово и за-
падно 50 км од Скопје. 

На критичниот ден, коми-
тите од четата на војводата 
Никола Панов - Гостиварче 
има     ле желба да присуствуваат 
на големиот манастирски со-
бир во Лешок, кој тради цио-
нално се одржувал секоја го-
дина на Света Богородица. 
Одеј   ќи кон Полог четата ми-
нала низ Дервенската Кли су-
ра, прво навратила во с. Ро-
тинце и се сместила кај учи-
телот, воедно и свештеник, Ко-
це Јанчевски од родот на Ме-
лазиини. И денес во не колку 
семејства на неговите потом-
ци како предание се прене-
сува престојот на комитите 
кај нивниот прадедо. Внуката 
Стојна го има раскажано ро-
дов ското предание, а него го 
забележал и професорот Вас-
ко Матовски од истото село.

Според договорот, тука ги 
чекал учителот од с. Јелош-
ник, Тодор Томев. Ноќта спро-
ти 28.8. 1905 година, Тодор ја 
повел четата кон Лешок по 
поблискиот полски пат. Тие 
минале низ Слатинско Поле.

На местото со топонимот 
Ка линово, покрај патот, се нао-
ѓал бостанот на браќата Јакуп 
и Пајазит од с. Слатина, кои го 
чувале бостанот од крадци. 
Одејќи по патот, Пајазит ја за-
бележал групата и викнал по 

Комитите од четата на војводата Никола Панов - Гостиварче сакале да при-
суствуваат на манастирскиот собир во Лешок, кој традиционално се одр-
жувал секоја година на Света Богородица. Браќата Јакуп и Пајазит кај Ка-
линово ја забележале групата комити. Почнала долга престрелка, при 
што Јакуп загинал, а Пајазит бил тешко ранет. Еден комита загинал, а 
неговите соборци го зеле и ноќта го погребале на селските гробишта во 
с. Туденце. Слатинчани, помогнати од албанското население од околните 
села, се упатиле кон манастирот, а тетовскиот кајмакам ги предупредил 
да не влегуваат во него. Албанците дозволувале да влезе кој сака, а 
никој да не излезе, мислејќи дека комитите се таму. 

Игуменот на "Св. Атанасиј", јеромонахот Еротеј, ги смирувал гостите да не се 
пла шат, бидејќи во манастирот немало комити. По пет дена, во ма нас-
тирот пристигнала османлиска војска за да ја осознае вистината. Ос ман-
лискиот командант почнал преговори со игуменот, кој го убедувал дека 
манастирот не е вмешан во убиството и дека во него нема комити.

ЛЕШОЧКИОТ МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС ВО 1936 ГОДИНА

во манастирот и да не ги 
вознемируваат околу трите 
илјади манастирски гости, би-
дејќи властите ќе презеле 
соодветни мерки за рас вет-

лување на случајот. Така, Ал-
бан  ците се наредиле на ма-

Јакуп, кој бил во колибата, ка-
жувајќи му дека доаѓа голема 
група луѓе. Слушајќи го по ви-
кот,  комитите сфатиле дека ќе 
бидат откриени, се распрс на-
ле и легнале на земја, а Јакуп 
пукнал, веројатно за да ја зап-
лаши групата, мислејќи дека 
се крадци. Меѓутоа, неразмис-
лувајќи многу вооружените 
комити  му возвратиле и така 
почнала престрелката која 
траела долго, при што Јакуп 
загинал, а Пајазит бил тешко 
ранет. По престрелката, коми-
тите се собрале и се вратиле 
назад, засолнувајќи се на пла-
нината Жеден.

ВИСТИНА

Според моите сознанија од 
истражувањето за настанот, 
дојдов до нови откритија, кои 
во вашиот неделник прв пат 
се објавуваат, а тоа е дека еден 
од комитите загинал, тие го 
зеле со себе и ноќта го погре-
бале на селските гробишта во 
с. Туденце, кое се наоѓа во 
под ножјето на Жеден, што се 
потврдува со изјавата на Лул-
ков дека четата се вратила на 

Жеден. Второ, кај бостанот ос-
танала капата на загинатиот 
комита, која на судењето ја до-
неле како доказен материјал, 
што се совпаѓа со кажувањето 
на притворениот Атанас.

Вознемирени од пукањето 

на пушките, жителите на с. 
Сла тина се упатиле кон по ле-
то и таму ги нашле бостан џии-
те, мртвиот Јакуп и тешко ра-
нетиот Пајазит, кој успеал да 
им каже дека тоа било по го-
лема вооружена група и дека 
таа се упатила кон манастирот 
во Лешок. Слатинчани помог-
нати од албанското насе ле-
ние од околните села, соб ра-
ни околу 7.000 вооружени со 
пушки, вили, секири и други 
предмети, предводени од Ме-
мет паша од с. Ратае, Алим-
бег Дерала, Адем-ага Тресија 
и Абдул Меџит се упатиле кон 
манастирот, при што прет ход-
но тетовскиот кајмакам ги 
пре дупредил да не влегуваат 
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настирскиот ѕид, дозволувајќи 
внатре да влезе кој сака, а ни-
кој не смеел да излезе, мис-
лејќи дека комитите се таму. 
Освен тоа, тие ја сопреле и 
водата со која се снабдувал 
манастирот.

За време од пет дена, кол-
ку што бил сардисан манас-
тирот, игуменот на "Св. Ата-
насиј" је ромонахот Еротеј ги 
смирувал гостите да не се 
плашат, би дејќи тука немало 
комити и манастирот не бил 
вмешан во никакви работи. 

По пет дена, во манастирот 
пристигнала османлиска вој-
ска од 300 коњаници и 2.000 
пешаци, под команда на Алај-
бег Гали, за да ја осознаат вис-

 тината и да преземат соод-
ветни мерки. Алај-бег Гали 
почнал преговори со игу ме-
нот јеромонахот Еротеј. Тој го 
убедувал османлискиот ко-
ман дант дека манастирот не 
е запознат и вмешан во убис-
твото и дека во него нема ни-
какви комити. Покрај убе ду-
вањата, бил извршен и закон-
ски претрес во конаците, при 
што Османлиите се увериле 
дека во манастирот навис ти-
на нема комити. Тогаш арнау-
тите (Албанци) биле расте ра-
ни од манастирскиот ѕид, со 
кој тој бил заграден, без да се 
на не сат пакости и палење на 

"Св. Атанасиј", како што пог-
решно се пее во една пог-
решна но вокомпонирана пес-
на, а гос тите си заминале. Ме-
ѓутоа, настанот оставил дла бо-
ки тра ги во сеќавањето кај 
гостите и кај лешочани, кое и 
денес им се пренесува на по-
младите генерации како пре-
дание.

ДОКАЗИ

Меѓу другото, се прене су-
ваат и неколку верзии околу 
четата комити. Во Лешок, во 
преданието се раскажува де-
ка четата била скриена на 
падините на Шар Планина во 
местото Габер, кое се наоѓа 

ната Жеден.
По повод овој настан, спо-

ред кажувањето на почи на ти-
от Атанас Поп Ончев, ос ман-
лиските власти ги притво ри ле 
и на суд ги изнела след ните 14 
луѓе: од Лешок - трој цата бра-
ќа Атанас, Јасре и Спиро, си-
нови на поп Онче од Лалошој; 
Ѓурчин - Дес по тов син од Ѓур-
чеј; Столе - Ко чов син од Ци-
нцарој; Јосиф -  Аврамов син 
од Кашамеј; Стојан - син Ива-
нов од родот Иваноски или 
Костадиној; од Варвара - Трпо 
од родот Коа чој, дедото на 
лекарот Киро Ковачески од 
Тетово; храб ри от Симче од 
родот на Кубурој, кому Мемет -
паша од Ратае му се заканил 

над манастирот. Според сла-
тин чани и според кажувањето 
на сега починатиот наставник 
Иснија Абдулахи, групата ко-
мити била сместена во Сла-
тина кај Џеладин Мехмед. Ме-
ѓутоа, двете верзии не се точ-
ни, бидејќи во Архивот на Ма-
кедонија се наоѓа изјава на 
Фи лип Трифунов Лулков од 
Вруток, кој бил еден од учес-
ниците во четата на немилиот 
настан. Инаку, тој е татко на 
универзитетскиот професор 
на Катедрата по географија 
Јован Ф. Трифуноски, во која 
меѓу другото е наведено дека 
четата се вратила на пла ни-

да не се прави многу храбар, 
бидејќи ќе го расчепи и ед-
ната нога ќе му се најде на 
Жеден, а другата на Плоча на 
Шар Планина; по тоа браќата 
Трипун и поп Тр пе Мојсоски 
од Брезно, инаку Трипун е 
татко на починатиот лекар во 
Државната болница во Скопје - 
Ристо Трифунов - Брезјанин, 
пр  виот примариус во Р Ма-
кедонија и адвокатот Иљо од 
Тетово; од Непрош тено - Мој-
со по кого родот е наречен 
Мојсиини, а денес ги викаат 
Кукој; и Сане Рис тов ски-Гуле 
од Тетово и Стојан од Врат-
ница.

Според истражувањето на 
Душко Атанасовски од истото 
село, Стојан му припаѓал на 
родот Тапшанои и на се дум-
наесетгодишна возраст тој се 
вклучил во организацијата за 
национално ослободување 
(на Душко ова му го раскажал 
неговиот син Јордан, кој сега 
има 62 години, а се родил 
кога татко му имал 55 години 
и тоа од неговиот втор брак). 
По повод овој настан, не поз-
нат пејач ја испеал познатата 
песна "Сардисале, сардисале 
Лешочкиот манастир", која со 
својата содржина се совпаѓа 
со вистинскиот настан.

Бог да бие, Бог да бие
Арнаути слатинчани.
Сардисале, сардисале
Лешечкиот манастир.

Први беше, први беше
Алим бегот Дерала
Други беше, други беше
Адем ага Тресија
Трети беше, трети беше
Абдул Меџит Кучето

Кажи попе егумене
каде ти се комитите
Ајр ефендум бре султанум
овде нема комити

Комити са више село
више село Слатина,
Комити са више село,
више село Слатина

Бог да прости, Бог да прости
Алај бегот Призренец
Тој ми прати суварие
и го пушти манастирот.


