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МАКЕДОНИЈА  

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

Во пазувите на Шар 
Планина, на десетина 
километри од Тето-

во, на патот кон гра нич-
ниот премин Ја жинце, се 
наоѓа уба вото село Лешок, 
на се лено со Македонци. 

БЕСЕДА ЗА ЕДЕН ИСЕ       

"Лешочани се многу исплашени. Помини низ 
Тетово како да живееш во џунгла. Ако во ми-
натото, на патот за татковината во авионот 
патувале по 300 Македонци, сега бевме ед-
вај четворица", вели Тодор Блажевски, исе-
леник од Детроит - САД. 

"Нема сапун којшто ќе може да ја измие оваа 
рашамонијада. Всушност, Македонија нема 
син кој ќе треба да се бори за неа, но можеби 
ќе го дочека некоја друга генерација", истак-
нува Блажевски.

Во сво јата дол говековна 
ис торија се ло то памети 
многу убави и ло ши мо-
менти, поради што и е опе-
ано во народ ните песни. 
Но, се когаш главен мотив 
би ле зулум ќарите слатин-
чани - соседи Албан ци, кои 
ги де ли една река, а во 
минатото чес то пати пра ве-
ле пустош низ селото и 

мно гу семеј с тва ги оста ва-
ле во црнила. 

Таков свеж пример беше 
разурнувањето на манас-
тир ската црква "Свети Ата-
насиј", која во 2001 година, 
припад ниците на ОНА со 
експлозив ја кренаа во воз-
дух. Судби на та на Лешоч-
киот ма настир ја сподели и 
блажено упокое ниот Кирил 
Пејчино виќ, об но вителот 
на манас тирот и прв игумен 
и маке донски про светител. 
Имено, надгроб ната плоча 
на гро бот на Пеј чиновиќ бе-
ше скр шена, а гро бот иско-
пан (ис поганет) по целата 
должина. Во јуни и во јули 
2002 го дина, стручна еки  па 
од За водот за заштита на 
кул турните споменици од 
Ско пје и од Тетово, со по-
мош на екипа од петнаесет 
работ ници од Лешок, рабо-
тела на расчистување на 
урнати ни те, а при тоа биле 
пронај дени  две направи со 
неекс плоди ран експлозив-
три тол. Две го дини подоцна 
црк вата се возобновува на 
старите теме ли, но никогаш 
нема така да сјае како што 
блескала пред трагичниот 
настан.

НЕМА ЗАКОН

За лешочани, најголем 
ду  ховен празник е "Голема 
Бо городица" или "Успение 
на Пресвета Богородица", 
праз ник кој секогаш жите-
лите ги собирал на едно мес-
то, на гум ното на мана с ти-

рот. Та му се игра и се пее, а 
се спо де лу ваат и радоста и 
тагата, би дејќи многумина 
лешо чани лебот го поба ра ле 
во прекуо кеанските зем ји.

Од Детриот - Соеди нети-
те Американски Држави 
доаѓа Тодор Блажевски, кој 
во оваа земја заминал во 
далечната 1973 година. Тој 
е еден од нај активните Ма-
ке донци во цр ковната опш-
тина "Раѓање на Пресвета 
Богородица". Во неа, од 
25.000 до 30.000 исе леници 
стамено ги чуваат ма ке дон-
скиот јазик и култура.  

"Во последно време са-
мо компјутерот и Интер-ТОДОР БЛАЖЕВСКИ ОД ДЕТРОИТ - САД
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Е ИЗВАЛКАНА
      ЛЕНИЧКИ ЖИВОТ

нетот ни се единствена вр-
ска со тат ковината, бидејќи 
весни ците одамна ги снема 
на овие про стори. Можеби 
има не кои пе чатени ме ди-
уми, кои изле гу ваат во Ка-
нада и во Западна Европа, 
но оние најважните, од Ма-
кедонија, ги нема", на жа ле-
но беседи Блажевски.

"Македонскиот црковен 
вес ник и иселеничкиот вес-
ник одамна згаснаа и затоа 
морам да повторам: да не 
ни се компјутерите сите ин-
фор мации кои доаѓаат од и 
за Македонија би можеле 
да се окарактеризираат 
под 'рек ла - казала'. Ма ке-

донците - вели Блажевски - 
порано ин вести раа во мар-
кети, но се га во техно лош-
ките бизниси. Теш ко се од-
лучуваат за тука. Ма кедо-
ни ја нема пазар. Не ма за-
кон, нема ред. Сè до дека 
тоа не се среди не мо жеме 
да збо руваме за биз нис 
здел  ки".

ОГЛЕДАЛО НА
СУДБИНАТА

Блажевски посочува де-
ка ако пред три до четири 
го дини луѓето под притисок 
на локалните Албанци биле 
протерувани, него од род-
но то огниште го истерал 
Тито. Тој за себе вели дека 
бил мошне солиден ученик, 
со изградени цврсти ста-
вови за животот, па затоа 
профе со рите не му доз во-
лиле да ја положи матурата. 
Тоа било моментот кој по-
доцна го од вел по стапките 
на не говите родители, "пре-
ку ба рата". Це ли 27 години 
рабо ти во ав томобилската 
индус трија, а од поранеш-
на та же на има две ќерки.

За животот во селото Ле-
шок по настаните во 2001 
го дина, Блажевски вели де-
ка "лешочани се многу ис-
пла ше ни. Помини низ Те-
тово како да живееш во џун-
гла. Ако во минатото, на 
патот за татко ви ната, во 
авионот па тувале по 300 
Македонци, се га бев ме 
едвај четворица. Македо-

нија е извалкана - вели Бла-
жевски - а нема сапун кој-
што ќе може да ја измие 
оваа ра шамонијада. Всуш-
ност, Маке донија нема син 
кој ќе треба да се бори за 
неа, но можеби ќе го дочека 
некоја друга ге нерација".     

Господинот Блажевски, 
го оставивме малку да се 
одмо ри на манастирското 
гумно и да ужива во тра ди-
ционалната селска весел-
ба. Но, потоа друж бата ја 
продолживме во спомен-
собата посветена на Кирил 
Пејчиновиќ. Во неа тој се 
потсети на историјата на 

Лешочкиот манастир. Вид-
ни от просветител и духовен 
водач е роден во селото 
Теар це, близу Тетово. Кни-
гите на Пејчиновиќ се на-
пишани на македонски ста-
роцрковен ја зик. Во 1816 го-
дина ја издал својата книга 
"Огледало", а во 1840 го-
дина во Солун ја от печатил 
другата книга "Уте шение 
грешним". Нашиот иселе-
ник, за нив вели дека го пот-
сетуваат на судбината која 
ја имаат Македонците во 
дијаспората, бидејќи во ог-
ледалото ја бараат својата 
татковина. 


