
Благој СТОИЧОВСКЙ

РЕВОЛУЦИОНЕРОТ И СОЦИЈАЛИСТОТ НАЈДО ЧЕРГА 
— ДЕДО НАЈДО ОД РАКИТНИЦА

Седумдесеттите години од X IX  век се карактеризираат со 
силен вриеж иа потчинетите народи на Балканот против турска- 
та власт, против стегите на османлиската повеќевековна експло- 
атација, којшто довел до Босанско-херцеговското востание во 
Босна и Херцеговина од 1875 година, до Априлското востание од 
1876 година во Бугарија, и до Разловечкото востание од 1876 
година во Македонија. Причините за овој вриеж и незадо- 
волство и за овие востанија на потчинетите народи на овие бал
кански простори главно се еостоеле во: зголемувањето на стари
те давачки и воведување на нови, и тоа во услови на големи 
природни и елементарни непогоди, разните пљачкосувања, убис- 
тва и сл.1)

Работничкото движење во Македонија, поради задоцне- 
тиот развиток на капиталиэмот во Турската империја, почну- 
ва да се развива и оформува во класно движење кон крајот на 
X IX  и почетокот на XX  век, односно многу подоцна отколку 
во другите земји. Тоа се развило и под пооебно тешки услови, 
за разлика од друште работнички движења, во околности на 
тешка економска експлоатација, жестока национална угнете- 
ност и целосна политичка обесправеност. На неиовата појава 
и развиток покрај економско-социјалните претпоставки и фак- 
тори, влијаеле и соседните работнички движења, како и то- 
гашниот полет во којшто се наоѓало меѓународното работнич- 
ко движење. Првото македонско работништво ое ретрутирало 
предимно од селанството, од еснафските работници и од дру
гите категории на непосредни производители.2)

Главниот извор врз кој ое темели овој труд е необјаве- 
ниот ракопис (машиноиис) на Миле Бочвар за Дедо Најдо-Чер-
-------.------------- i

>) Историја на македонскиот народ, Институт за национална истори- 
ja, Скопје, 1969, 71.

2) Вида пооиширно за овој проблем: Орде Иваноски, Балканскитс 
социјалисти и македонското прашање од 90-тите години на X IX  век до 
создавањето на Третата интернационала. Култура, Скопје, 1970, 66—67.
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га, којшто се чува во Архивот еа Иснститутот за национална 
испорија на Македонија, Сл. IV  65/а. Во него исцрпно не се 
дадени подетални податоци за извесни периоди од негоовата 
богата социјалистичка и револуциоыерна дејност. Според тоа, 
обработувајќи го неговиот животен и револуционерен патопис, 
во извесни периоди од неговото делување остангуваат и некой 
празнини, коишто ќе бидат дополнети по откривањето на пот
ребите податоци до коишто не успеавме да дојдеме при под- 
готвувањето на ooBioj прв прилог посветен на Најдо Черга. При 
обработката на прилогов, се служевме и со некой податоци и 
сеќавања на современици и соселани на Дедо Haj до, коишто 
лично го познавало, а некой од нив и се наведени во спомна- 
тиот ракопис на Миле Бочвар.

Роден е 1875 година во демирхисарекото село Ракитни- 
ца, во бедно земјоделско семејство. Во својот роден крај, па 
и пошироко, тој бил познат како Најдо Черга или како што 
подоцна го нарекле другите „Дедо Најдо” .3)

Најдо Черга бил со среден раст и прилежен човек со природ- 
на интелиганција. Уште од најраните години ja сфатил тежината 
на животот во неговиот паоивен крај и барал начини во пот- 
рага по насушната корка леб. Понатамошното) негово живеење 
во селото' значело и перманентно робување на беговите и чиф- 
лик-сајбиите од околните села каде што биле настанети Тур- 
ците. Од тие причини, Haj до во својата рана младост решил да 
замине на печалба во Оофија, Бугарија. Дома немале воопшто 
пари, ниту за пат, па неговиот татко морал да позајми пари 
од некој богат тргоовец од Крушево, со цел да го испрати сина 
си на гурбет, со ветување дека парите ќе ги врати во најскоро 
време и со голема камата (фајде). Штюм се подготвил и про- 
нашол другари од околните села и од Крушево за на печалба, 
младиот Најдо заминал за Оофија.4) Toj не можел да претчув- 
ствува какви маки и неволи ги очекувале во Бугарија, канви 
понижув!ан,а и горчини од ропството, од продолженото работ- 
но време и сл.

Во тоа време во Софи ja имало многу Македонци, ai посеб- 
но многу Крушевчани, коишто веднаш се погрижиле да му 
најдат стан и времено вработување. Најпрвин, тој работел ка
ко ѕидарски помошник. Тежок бил животот во тоа време на

3) Најдо Черга потекнува од семејството Черговци од с. Ракшница, 
Демирхисарско. Неговото презиме според крштеницата не е Черга, туку 
Haj до Велјанов, меѓутоа во (сите документы, белешки, сеќавања и сл., се 
среќава како Најдо Черга или Дедо Haj до. Селаните од селото, од окол
ните села, Демир Хисар, па и од Крушево го знаеле само како Haj до 
Черга или Дедо Најдо. Затоа насекаде во текстот што го поместуваме 
во прилогов се среќава како Haj до Черга или Дедо Haj до.

4) Во Бугарија тој заминува како осумнаесетгодишно момче, токму 
во цвете г на свој ата младост·, жеден да еаучи нешто повеќе за животот 
и светот.
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печалба во туѓина, одвај да ое прехрани, а эа облека, нетто 
дома да испрати или назад да се врати требало на заем да по
за j ми и за тоа да плаќа голема камата. Но уште οοι самого 
пристигнување, тој ќе ja почувствува сета суровост на капи- 
талистичката експлоатација од страна на младата бугарска бур- 
жоазија, кода македонските печалбари ш  ползувала како ев- 
тина работна сила за најсл ожени физички работав Согледувај- 
ќи ja тежи-ната на аргатскиот живот, младиот Најдо решил да 
го изучува столарскиот занает и ое вработил како столарски 
работник во работйлницата на крушевчаните Китанови,5) Вед- 
наш пото-а, се запишал во вечерното училиште како реда- 
вен ученик. Во Софија тој ce сретнал со Веле Марков и поч- 
нал со него почесто да друтарува и да чита напредна литера
тура. Читајќи напредна ооцијалист1ИчКа литература, се зДо- 
бил со прилично добро знаење за работничкото движење, по- 
себео за Синдикатите. Преку Веле Марков тој се запознал и со 
в!елешкнот столар и основач на Македонскаяга работничка оо- 
цијалистичка трупа во Софи ja, Васил Главинов. Во столар- 
ската работилница на Васил Главинов> во- Софија извесно време 
работел и Никола Карев. Поради cè почестото другарување 
со Никола Карев и Веле Марков, Haj до наскоро преминал на 
работа кај Васил Главинов. Во- 1896/97 година Haj до станал 
член на социј алистичката трупа, со ко ja раководел Веле Мар
ков. Во вакви услови и во ваква средина, под извонредро теш
ки околности, Најдо Черта почвал да го оформува својот иде
ен, револуционерен и политички светоглед.

Во 1898/99 година Haj до Чер-га ее вратил во Демир Хисар, 
во- своего p-одно село Ракитница, по- налог на групата да фор- 
мира таива трупа во Демирхисар-ско, а Никола Карев дошол во 
Крушев-о да фор-мира социј-алистичка трупа. Дедо- Најдо не 
успеал да го стори тоа од причини што нар о дот таа партија 
ja сметал за безбожничка (бидејќи град ската буржоазија така 
ja претставувала) од една страна, и поради фактот дека од то-ј 
крај сите мажи о деле на печалба и со старите луѓе тешко мо- 
жело да се наиде на разбирање, од друга страна. Toj знаел 
дека во тоа време било мошне тешко да ое зборува против ве- 
рата. Во религијата то-ј гл-едал сво ј голем и огорчен противник. 
Борбата за ослободувакье на македонскиот народ тој не ja гле- 
дал, како што во тоа време ja гледала 1радската буржоазија и 
селските богаташи, за вера и нација. Toj во борбата за слобода 
ja  подразбирал националната рамноправност и ооцијлна прав
да. Се борел против ексштоатацијата на народот и против 
секаков вид, на насил-ннштв-о. Во почетокот не -оакал да се 
сложи со програмата на ВМРО. Сметал дека та-а е реакционер-

5) Kaj крушевчаните Китано-ви тој дошол по препорака на некой 
крушевски трговци.
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та и треба да се дбћолни со пройрамата на сотајалистичтата 
партија.

Во 1900 година Веле Марков се вратил од Софи ja, по на
лог на Басил Главинов, да формира социјалистичка трупа во 
Крушево, заедно со Никола Карев и Најдо Черга. Веле Марков 
веднаш отворил столарски дуќан, со цел групата да има свое 
сврталиште за идни договарања. Наскоро тие успеале да фор- 
мираат социј алистичка трупа. Toj се пюврзал со Никола Пет
ров Русински, кој во тоа време се наоѓал во Битола,6 7) и решиле 
да се одржи првата социзјалистачка конференција во Круше
во, со делегата на сите групи од тој терен. Штом се подготви- 
ле сите потребни работа, конференцијата, со која раководел 
Никола Петров Русински, се одржала во Крушево. Haj до го 
изнел ставот на социјалистите стрема ВМРО. Toj енергично 
се зал ага л ооцијалистите од Македонија да водат одвоееа бор
ба од ВМРО, поради фактот што според него на нив не им од- 
говарала програмата за работа на ВМРО. Но кога не успеал во 
тоа, под притисок на мнозинството се покорил, ja примил 
донесената резолуција и станал член на ВМРО, но со цел гру
пата да продолжи со својата работа и да ги спроведува своите 
цели. Во Демирхисарско, Најдо станал прочуен како Најдо со- 
цијалистот или како селаните го нарекле „чуучуулист“.

Најдо Черга навистина имал позитив!ен и активен однос 
спрема ВМРО. Неа ja признавал за предводничка и движечка 
сила на македонскиот народ чијашто револуционерна борба 
високо ja ценел и ja прифатил како своја борба. Toj ja имал 
таа можност да биде верен сведок на револуционерниот од на 
македонскиот народ, почнувајќи од формирањето на ВМРО, 
појавата на социјалистичките групи во Македонија, Илинден- 
ското востание, Балканските и Првата свет ска војна, cè до поче- 
токот на Втората светска војна кога смртта го спречува да ja 
употреби сета овоја енергија и револуционерео искуство за 
триумф на македонского дело за чиишто идеали тој го посве
тил целиот свој живот. Само три години го делеле од тој голем 
и неостварен сон, неговата татковина Македонија и македон
скиот народ да ja дочекаат слободата.

Нужно е да го споменеме и фактот дека во најраеата 
платформа на социјалистите (1895) влезе девиэата „Ослободу- 
вањето на Македонија е дело на самите Македонци,,,?) којашто 
Haj до Черга ja спроведувал до крајот на својот живот.

Поврзувајќи ja борбата на работничката класа со целиот 
македонски народ и народностите, македонските социјалисти 
први на Балканот на дело развиле една самобитна социјалистич-

6) Со Никола Петров Русински Најдо имал прилика да се сретне 
и во Софија.

7) Данчо Зографски, Југословенските социјалисти за македонското 
прашање, Кудтура, Скопје, 1962, 159.
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ka äkTHiBMocT ко ja претставувала револуционерно ус6гласуван>ё 
на интернационалните обврски со националната должиост 
на овојата поробена татковина.8) Во својата појдовна позици- 
ја тие се раководеле од осознаената потреба за ееодложно ос- 
лободување на Македонија како предуслови за победата и на 
претстојната социј алистичка револуција којашто ja замислува- 
ле како перманентна етапа и фаза на македонската револуција.

Во 1901 година Веле Марков стана л во ј вода на Крушев- 
ската чета, а Никола Карев и Најдо Черга продолжувале со ра
бота на теренот со оформените социјалистички групп. На 129) ју- 
ни 1902 година загинал Веле Марков со четата, предаден од 
ракитничанец, токму од родного село на Дедо Најдо. Најдо 
бил мошне трошат што предавеикот (на неговиот другар бил 
токму од неговото родно село, но не бил во можност да му по- 
могне.

Пред заминувањето на Никола Карев на Смилевскиот 
конгрес, групата на социјалистите во ко ja припаѓал и Черта, 
решила Карев да заземе став против подигање на востанието, 
за коешто се сметало дека cè уште не се созреани условите и 
дека е прерано народот неподготвено и предвремено да вос- 
тане.

Во Илинденското востание од 1903 година активно учест- 
во зел и Haj до, но не во Крушевскиот реон, туку во Велешко. 
По крвавото задушување на востанието, кога силите биле ра- 
зединети, Haj до заминал за Софија каде што се оретвал со 
Главинов и Карев. По опстојните договори и планови, тие реши- 
ле Најдо да се врати во Крушево и да нодготви терен за фор- 
мирање на нови социјалистички групи, бидејќи старите се рас- 
формирале и скоро сите членови заминале како борци во Илин
денското востание и во одбраната на Крушевската Република, 
нејзината слобода и чест.

Смртта на Никола Карев во 1905 година,10), го затекнала 
Најдо во моментот кога активно се залагал за формирање на 
нови групи. Работата на Најдо Черга во пропаогирањето на 
социјалистичките идеи во Демирхиоарскиот и Крушевскиот ре
он како да сплаанала поради загубата на Карев и Марков. Но

8) Данчо Зографски, цит. дело, 160.
9) Овој податок ни го презентира Миле Бочвар во своите спомени 

за Haj до Черга. напшнани додека се наоѓал на лекување во Специјална- 
та болница во Бигола во 1953 година, а кои моментно се чуваат во: 
АИНИ, Сл. IV  65/а. Исто така и Миле Јанкуловски од с. Ракитница, ро- 
ден во 1920 година, мошне добро се секава дека таа орослава се одржа- 
ла на 12 јуни 1942 година бидејки и тој бил присутен на црославата. Ме- 
ѓутоа, во нашата историографија е познато дека Веле Марков е убиен на 
23 јуни 1902 година.

10) За смртта на Никола Карев постојат две верзии, едната дека е 
убиен, а другата дека ее самоубил, Види: Благој Стоичовски, Како заги
нал Никола Карев, Иселенички алманах. Матица на иселениците од Ма- 
кедонија, Скопје, 1984, 126—128.
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тој и понатаму не мирувал. Заминал эа Софија и повторно се 
сретнал со Басил Главинов. Убиствюто на Сарафов го затекна- 
ло во1 Софија. Во тоа време бугарските власти апселе cè што е 
напредно. Подгонет Најдо пребегнал во Србија, во Белград. 
Српските власти, по добиените докази од страна на бугарските 
власти, го затвориле под мотивација дека е социјалист. Во зат- 
оворот тој бил прилично измачуван, а подоцна осуден и на 
смрт. Најдо се жалел и барал да биде предаден на турските 
власти, бидејќи бил Македонец, роден во Македонија, и турски 
поданик. Судот му побарал крштеница со ко ja ќе докаже дека 
е роден во Македонија. Крштеницата од Крушево ja добил, су- 
дот го ослободил, но го предал на пограничните турски власти 
и Haj до бил спроведен во Крушево. Од Крушево на слобода 
бил пуштен со откуп.

Откако малку дошол при себе, решил повторно да замине за 
Софија. Таму cera се вработил како угостителски работник во 
една кафеана. Пред Први мај тој успеал да организира едда 
трупа угостителски работници незадоволни од својот статус да 
не работат и да не одат на излет на Витоша. Властите пак го 
побарале Најдо да го затворат, ео  тој овој пат побегаал ово Ро
манса, во Влашко. Од Романија се префрлил во- Русија и таму 
за кратко време се вработил. Еве како Најдо му го раскажал 
овој настан на Миле Бочвар: „Во Русија се сретнав со еден 
м]ногу силен човек. Висок, сериозен и мошне пријатен за разго
вор. Се викаше Максим Горки. Toj ми даде една книга. До 
скоро ja имав. Изгледа при претресите ми е земена, но не се 
оеќавам како дојде до оваа средба. Јас тогаш малку знаев за 
Горки“ .

Во 1914 година српските власти го; затвориле Најдо третц- 
рајќи го како Бугарин и барајќи му пушка. Toj бил страшно 
цретепан. Две недели бил ложен со кромид, но од овојата л>у- 
бов — пушката не се откажал и не признал дека е кај него.

И по толку перипетии, Најдо не останал рамнодушен. 
Заедно со Стојче Куно11) во 1920 година организирал социјалис 
тичка работничка партија на Југославија (комунисти) во Кру
шево. Избрале управа, создало свој клуб и развиле бајрак 
среде чаршија. На општинските избори се јавиле со совой канди 
дати. Со објавувањето на „Обзнаната” партијата се растурила, 
а архивата и сите документа: биле запленети. Најдо со целата 
своја трупа и се приклучил' на демократската партија. Toj бил 
весел, пријатен, чесен и духовит човек. Во селото и околината 
бил мошне денет и сакан, и сите го) сметале за напреден човек. 
Често зборувал за работничките движења во светот, за црог- 
ресот на луѓето, одејќи по свадби, на гости или во дуканот. И 
bio Демократската партија тој се истакнал како добар диску
тант. Миле Бочвар се сеќава на една иегова изјава од 1924 го- *

и) Близок другар на Дедо Најдо од Крушево.
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дина, каде што на една конференција, меѓу другого, тој ре- 
кол: „Нашата партија е млада, таа е дете недоносче, ние ќе 
треба да бидеме внимателни за да можеме да ja изведеме на 
вистинскиот нејзин пат” . Народот му ракоплескал, го кревѕале 
на раце, a чорбациите го правеле ненормален шут. Тоа било и 
разбирливо, бидејки Haj до* не избешувал понекогаш и отворе
но да ги критикува. Haj до останал досяедек борец и, (верен на 
идеалите на своите другари Марков и Карев, и покр&ј големи- 
от терор roj не потклекнал. Во времето кога престојуовал во 
селото Ракитница, работел како столар и земјоделец, и живее л 
од својот труд.

Уживал Најдо да седне со полот или со даскалот и да 
дискутира за религијата, за обичаите и др. Често сакал да збо- 
рува и со младите, велејќи им дека „на младите светот оста
ну ва” . Toj често им зборувал за Марков и Карев, воздивнувај- 
ќи кота ќе им речел: „Е, бре деца, да ни беше некој од нив 
жив“ , но се тешел кога тие му велеле дека се родиле нови Ве- 
левци, нови Каревци, со нови сили.

Во 1938 година Черта се запознал со Кочо* Поповски од 
с. Кочишта, во тоа време ученик во битолската гимназија.12) 
Откако се запознале, зачестиле посетите на Кочо кај' Дедо Нај,- 
до. Долго разговарале за издишувањето на науката, за живо- 
тот на луѓето, за режимзот на државата, за дејноста на соција- 
листите во Македонија и сл. Во една прилика Кочо му поста
вил и едно директно* прашање и тоа дали тој го сака својот 
народ како и порано? Дедо Haj до му одговорил: „А море дете, 
ако jac не го сакав, ќе стекнев некој чифлик. Младоста ми ми
на СО' љубов кон Партијата, кон народот“ . Потоа Кочо го ин- 
формирал Дедо Најдо дека веке во* земјата има организирана 
партија раководена од еден центар. Haj до* бил мошне пријатно 
изненадан од оваа пријатна вест и му се обратил на Кочо По
повски со следните зборови: „Не ми е жал cera и да умрам, 
кога има кој да се бори за она што сум работел целиот мој 
живот“ .

Летото на 1939 година Haj до во Ракитница го посетило из- 
летници од Крушево и од Прилеп. Во групата од Прилеп има- 
ло ученици и студента. И Кузман Јосифовски-Питу на неколку 
пати му бил гостии на Дедо Најдо* заодно со Кочо од с. Ко
чишта. Најдо* продолжувал и понатаму да чита напредна лите
ратура и често да дискутира со другарите за прашања од за- 
еднички интерес.

Најдо го доживеал и големиот ден, денот кој како што 
тој рекол дека „ке го земе за слава“ , кога па мал церемонија-

12) Toj подюцна завршува Екоеомски факултет во Скоп je, извесно 
време работа како директор на Фабриката за стакло и стаклена волна 
во Скопје, а потоа се вработува како наставник на Економскиот факул
тет. Пензиюнщран е како вши предавал. Живее во Скопје и носител е на 
„Партизанска споменица 1941 гoдинa,^
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лён начин бил примеи за член на КШ .1*) Во се лото била формй- 
ipama партиска ќелија, составена од тројца членови: Дедо Haj- 
до, Борис13 14) од Ракитница и Нове од Растојца.15) Во иочетокот 
кај Haj до се јавила душевна борба, со цел да ja совлада лини- 
јата 1на КПЈ. Оостаноците зачестиле и најчесто се одржувале 
(во куќата на Черта. Најдовица била стражар. Штом ќе дошле 
луѓе за состанок, таа ja земала фурката и излегувала надвор 
да треде и да чува стража. Партиската ќелија од Ракитница се 
поврзала со Слоештица и воспоставила врска со Демир Хисар. 
Се приредувале повеќе излети во селата. За време на една по- 
сета во Пуста Река ги дочекал Симо Билјановски (обесен во 
Битола 1942 година, брат на Злате Билјановски) и со нив эаед- 
IHO слешале во Кочишта, а од Кочишта заедно со Кочо продол- 
жиле за Ракитница. Со гитари, свирки и пеани прцредиле ве- 
селба во дворот на Дедо Најдо. Се мешале со селаните, ги по- 
канувале на ракија, се воспоставувало другарство меѓу селаните, 
работниците и студентите. Дедо Најдо бил мошне радосен што 
неговиот сон се осшарувал. Рамо до рамо застанувале, стар и 
млад, граганин и селанец, сите биле единствени. И (во таа 
весела атмосфера Дедо Најдо нашол погодна прилика да им об- 
јасни на селаните дека војната за конечно ослободување на 
неговата мила татковина е на прагот и дека треба сите да би
дат подготвени, да го дочекаат тој долгоочекуван coih.

Најдо остарувал, го издавала силата, но желбата за работа 
и победа поетојано го крепнела. Toj растурал летоци, ги под- 
готвувал селаните за борба. Македонија ja зафатила бугарска- 
та фашистичка чума. Се слушале разни разговори по селото. 
Некой селани велеле дека ќе биде подобро со Бугарите, дру- 
гите велеле положбата ќе остане иста само поробувачот ќе би
де друг. Полиција и чиновници се пуштиле наоекаде низ села- 
та. Барале да јадат и пијат. Од сите страни се слушале гласо- 
ви: „Ние ве ослободивме“ . А Дедо* Haj до им велел на селаните: 
„Море луѓе, не е слатка слободата без жртви, никој нема да 
нё ослободи за бадијала. Разберете, секој нов ослободител е 
и нов поробувач. Немојте да им верувате на овие јадачи и 
пљачкачи кога гледате дека се гладни. Ако сакате слобода, 
јас сум ви рекол одамна, засукајте ги ракавите“ .16)

13) Во селото било подготвена мала свеченост кога била формирана 
првата партиска келија во Ракитница на ко ja Дедо Најдо свечено бил 
примен за член на КПЈ. Прватд партиска организација во Ракитница би
ла формирана во првата половина на 1940 година.

14) Според Кочо Поповски, негов соборец, роден 1920 годрша, тој се 
нрезивал Стојановс1Ш.

15) Исто така според К. Поповски од Кочишта, тој се презивал Ве- 
љановски.

16) Необјавен ракопис, машинопис, од Миле Бочвар, АИНИ, Сл. IV  
65/а. Во тој ракопис се дадени и некой податоци за револуционерниот 
и буен живот на Haj до Черта.
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На 12 јуни 1941 година, по повод годишнината од смртта 
на Веле Марков, Бугарските власти организирале проелава во 
селото Ракшшща. На митингот ое собрале многу Илинденци од 
Демирхисарско и Крушевско а имало и многу бугарски чиоов- 
ници й полицајди. За овој настан знаела и Партијата и му било 
наложено1, покрај другите, за збор да се јави и Дедо Најдо. 
Свеченоста била зголемена со свирки и музика и требало да 
се одржи на селските гробишта каде што бил погребай војво- 
дата Веле Марков. Kora го забележиле Петруш Карев17 18) и Мето
дика Стојчевш) Дедо Најдо, му се приближиле, го зеле во нивна 
придружба и му го претставшге на околисюиот началник. Пр- 
во шворел околискиот началник, потоа Методија Стојчев, во 
чиишто говори било величено делото на Веле Марков, коишто 
го правел е дека бил голем Бугарин, борец за мајката родина. 
Поинаку и не можеле да говорат со оглед на фактот дека од 
сите страни биле опколени со бугарски чиновници и полицај- 
ци. Слушајќи ги говорите, Најдо како да се намуртил и со 
возбуда го чекал својот настап. Во тој момент, привикале Йлин- 
денците: „Дедо Најдо да зборува“ . Тие добро знаеле дека е 
добар говорник и дека добро ш  знаел работите. Најдо се пра
вел дека не сака да зборува, дека е стар и може да згреши, 
но на крајот се согласил да говори. Се качил на гробот на Ве
ле Марков и ведеаш Bio миелите му се појавил филмот од не- 
говото убиство присетувајќи се на целите за кои се бор ел. Ko
ra забележале Илинденците дека Најдо ќе зборува, го поз- 
драв1иле со силни ракоплескања и со голем интерес очекувале 
да слушат што ќе каже овој измачен старец и долгогодишен 
борец за слободата на Македонија. На овој настан присуству- 
вал и Миле Бочвар,19) и еве како тоа го опишува: „Кога стивна 
cè наоколу, тој малку ja поткрееа главата и викна со буен, но 
темен глас, како да сакаше да ги растажи сите околу него, а на 
луѓето им минаа морници низ тел ото. Стани Веле! Стани да 
видиш зошто ги сложи коските во овој rpio6. Да го браниш 
кародот, да ja браниш честа и слободата. Да живее слободата 
да ги скинеме ропските синцири. Стани да видиш каков цган 
те полазил. До вчера не мушкаше српскиот жандарм, од де- 
неска бугарскиот бич. Не можам да зборувам, ви реков, стар 
сум ќе грешами. Почнале ракоплескаша од страна на него!вите 
соборци и соселани, додека бугарските чиновници и полицијата 
се збуниле, и потиштени почнале да ira напуштаат селските 
гробишта во Ракитница. Целта на организаторите на просла- 
вата не била иснолнета. Пропаднале печените јагниња и пиење-

17) Братот на Никола Карев.
18) Бил член на Крушевската организациона чета. Вида: Димитар 

Димески, Ракитничката провала . . 1 4 6 — 147.
19) Toj е од блиското село Кочишта, и мошне добро го знаел Дедо 

Најдо,
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то подготвени за што посвечено одбележување на овој значаеы 
настан.

Бугарите не го зШеле Дедо Најдо, не знаеле дека тој е 
организиран и дека тоа овесно го направил, не ja знаеле и си- 
лата на КШ  во овој крај. Ним не им било познато дека Ко- 
мунистичката партија на Југоелавија сво Македонија имала так- 
ви храбри и сшооони кадри кои биле во состојба да им ее 
спротивстават во секое време и дека народот е толку силно 
поврзан со Партијата. Партиските состаноци во реонот зачес- 
тиле. Окупаторите барале да им се предаде оружјето. Се воделе 
долги дискусии и по цели ноќи. Најдо им велел на помладше 
членови на Партијата: „Море, деца, да не е ова некоја дрово- 
кација! Оружјето не го предаваме. Ако треба и со стапови 
борба ќе водиме“ .

Во 1942 година се подготвувал првиот крушевски одред 
,Диту Гули“ . Haj до бил мошне радосеи што народот се орга- 
низира во борба за конечно ослободување. Toj ослабнал и за
болел. Жалел што не ќе може да им помогне на борците од 
одредот. Неговата сопруга Малинка продолжила со својата ра
бота. Обезбедувала храпа, алишта и cè друго што било потреб
но за испраќање на одредот.

Еден ден кога се почувствовал мошне слаб и немокек, ja 
замолил неговата сопруга20) да ги новика Борис, Кочо и Нове 
да дојдат за да се видат и да позборуваат. Најдовица ги нашла 
Борис и Нове, кои не успеале да* го пронајдат Кочо во Кочишг 
та и побрзале кај Дедо Haj до. Во куќата имало и роднини кои- 
што дошле да го посетит Најдо. Најдо й се обратил на Малин
ка и ja замолил сите да излеэат од собата, бцдејќи сака л мал
ку да позборува со другарите. Кога излегле сите, ja затворите 
вратата, и тогаш Haj до им рекол: „Блате другари, поткренете 
ме малку повисоко да го видам сонцето. Оонце мило, сонце 
златно, нема посвеке да ме грееш. Колку е убава светлинава 
деца, ама мене за кусо време ќе ме покрие темнина. Не ми се 
умира деца, сакам да поживеам да ja дочекам елободата, да 
поживеев во свободна татковина“ . Другарите почнале да го 
тешат, велејќи му дека не треба да се плаши и дека е рано за 
умирање. „Да знаете колку е мила виделинава, мила е, нема 
помило. Ах, колку е тежок овој час, да се делиш од куќата, 
од огништето, од другарите, од Партијата, од борбата. Тешко ми 
е што умирам cera во моментов кога и јас можев малку да по- 
могнам. Да ставев една тула и јас во големата зграда што ќе 
ja изградите. Можеби cera ви требав повеќе од било кога, де
ца? Да беа Марков и Карев живи и тие ќе ви помогнеа. Нека 
ви е благословен патот по којшто одите, деца. Само едно знај- 2

2°) Стар и изнемоштен. кон крајот на својот живот, дел од своите 
обврски тој ги пренесувал на неговата сопруга Малинка којашто мош 
не успешно ги обавувала.

126



те! Непријателот е суров, ќе найдете на големи препреки. Бор- 
бата е тешка, а вне токму што навлегувате ово неа, само бидете 
храбри и верувајте дека ќе победите. Ова е последна борба, би
дете истрајни. Знаете ли зошто ве викнав? Сакам да умрам во 
вашите раце, во рацете на комунисти, сметам да умрам во 
слободна татковина, не сакам да ми ее ситат душманите, да 
видат како умоарам. Простете другари што ве оставам кота Haj- 
многу требаше да ви помошам“ .

Haj до умрел во рацете на другарите со отворени очи жа
ле јќи за својата неостварена желба: да ja вида Македонија 
слободна. Неговиот богат револуционерен од и животопис эгас- 
нал во раните денови на пролетта 1942 година. Подюцна заги- 
нале и друга негови другари: Мише, Кочо Миленко и Шула21) 
коишто секојдневно навраќале кај Дедо Haj до.

Идејниот светоглед и револуционарната активност на Де
до Haj до досега не биле истражувани и научно обработуваеи. 
Toj е еден од најистакнатите организатори и дејци во ооција- 
листичкото и работничкото движење во Македонија, работејќи 
заедно со Басил Главинов, Михаил Циков, Душан Цекиќ, Димо 
Хаци Димов, Никола Карав, Веле Марков, Никола Петров Ру
сински, Александар Антонов Севастјанов и други.22)

Неговата животна и револуциокерна врвица, неговиот ис- 
конски од по маките бара потемелна обработка и поголемо вни
мание, со юглед на фактот дека тој досега ниту маргинално не 
беше спомнуван иако заслужува да му се даде понагласено мес
то во македонското работничко и ооцијалистичко' движење. Ce 
разбира, тоа ќе го сториме во некоја друга прилика, по приби- 
рањето на уште некой податоци коишто1 уште појасно ќе фрлат 
светлина врз личноста и делото на oboi] наш заслужен револу- 
ционер, идеен деец и социјалист.

Toj е еден од ретките р1еволуционери и социјалисти23) кој- 
што за разлика од многу друга македонски дејци доживеал 
длабока старост (67 години), личност ко ja за само' две годазни 
не успеа да го дочека оној „Втор Илинден“ , онаа долшочеку- 
вана мупра, кога беше остварен повекевековниот сон на маке- 
донскиот народ за своја слобода и независност. Македонскиот 
народ за првпат во својата историја заедно с о  другите југосло- 
венски народи и народности со Народноослободителната војна 
и Револуцијата ги круниса сите свои стремежи и цели за ово- 
ja државност и самостојност како полноправен член на југоо 
ловенската федеративна социјалистичка заедница.

21) Спорад подалпоците што ш  добршме од Кочо Поповски, Мише бил 
Михаил Ефтимов Иванов, а го викале Мише Ефтим, а Шула бил Анас
тас Минов Јанев, и Кочо Миленко, сите од Крушево.

22) Орде Иваноски, цит. дело, 71.
2* 2 3) Сите цитати поместени во ово] труд се земени од спомнатиот до- 

кл/мент на Миле Бочвар за Најдо Черга што беше баэичен материјал
при изготвувањето на црилогов.
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THE REVOLUTIONARY AND SOCIALIST NAJDO ČERGO — 
DEDO NAJDO FROM RAKITNICA

The author in this article writes for the first time about the 
revolutionary and socialist Najdo Cerga, who up to the present 
day was very little known to our historical science, though he be
longs to the pléiade of revolutionaries such as: Nikola Karev, Ve
le Markov, Nikola Petrov Rusinski and others.

He was born in the village o f Rakitnica, near Demir Hisar in 
1875. Since his early youth he was supposed to emigrate to Bul
garia to make his own living. There he met a lot of people from 
Kruševo and Macedonia who gave him a hand in finding a tem- 
potary job. After that he got an employment with the workshop 
of Vasil Glavinov, the founder of the Macedonian working socia
list group in Sofia. There he met also Nikola Karev and later on 
Vele Markov and became a member of the socialist group headed 
by Vele Markov. Here he used to attend an evening school and 
under such conditions he started forming his ideological and po
litical knowledge.

Later on he comes back home for several times to form so
cialist groups in the Demir Hisar region. Aftei that he had been 
to Belgrade, Vlaško, Romania, Russia, comming back home to go 
on with his revolutionary activity. He became also a member of 
the VMRO (Internal Macedonian Revolutionary Organization), 
member of the Communist party of Yugoslavia, always having in 
mind that the liberation of Macedonia should be an act of the Ma
cedonians themselves.

He had a possibility to be a loyal witness of the revolutiona
ry act of the Macedonian people, begining from the establishment 
of VMRO, the appearance of socialist groups in Macedonia, the 
Ilinden uprising, the Balkan and the First World War up to the 
beginning o f the Second World War when he died. Three years af
terwards Macedonia welcomed the second Ilinden and the right for 
free and indepedent state within the scope of Yugoslavia.

At the end the author underlines the significance of the re
volutionary and socialist activity of this Macedonian eminent fi
gure who divoted all his life to the struggle of the Macedonian 
people for its freedom and independence.
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