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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА

Повод да се јавам со пис-
мово е да дадам допол нува-
ње на отворањето на ликов-
ната изложба на Казимир Ма-
левич - Репродукции и до ку-
менти за Македонија IX - XX 
век, од архивите на Руската 
федерација, која се одржа во 
Гостивар во ноември мина-
тата година, односно на вто-

АРХИВСКИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  АРХИВСКИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  
НАШИТЕ  ЗНАМЕНИТИ  ЛИЧНОСТИНАШИТЕ  ЗНАМЕНИТИ  ЛИЧНОСТИ

Во својата книга "Ни војна 
ни мир", печатена во Риека во 
1970 година на страна 56, 
Ми   лан Стојадиновиќ, висок 
функционер во Кралството 
Југославија, вели: "Во ста ри   те 
предели на Србија, се од   гле-
дуваше малку тутун, но тој бе-
ше далеку под квалитетот и 
квантитетот од оној што го 
произведуваше Македонија. 
Тој беше од онаа сорта која 
во цел свет била афирмирана 
како ориентален тутун, а кој 
во тоа време го имаше само 
во Турција. Сега Србија ста на 
наследничка на еден дел од 
тие, за садење тутун, погодни 
краеви. Освен тоа, тогаш прв 
пат слушнавме и за одгле ду-
вање афион. Војниците ни 
рас  кажуваа, по враќањето од 
бој ното поле, за цели мо ри-
ња 'црвени афионови цве то-
ви'. Од афионот се прави опиум 
и се извезува во далечните 
земји Кина и Јапонија. Мно-
губројни стада овци се дви-
желе преку лето по висовите 
на Шар Планина, над Приз-
рен, за преку зимата да се 
спуштат на југ, во пасиштата 
под Пелистер и други ри диш-
та околу Битола. Се збо ру ва-
ше и за богати полиња со раз-
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новидни минерали, со цинк, 
олово, па дури и сребро и 
злато.

Во 1913 година (со по дел-
бата на Македонија н.з.), 'на-
шата држава дошла до неза-
мисливо богатство од сите 
видови. Секако, државата ре-
чиси се удвои по прос тран-
ство. Градот Врање, кој по ра-
но беше на самата граница, 
одеднаш дојде на средина од 
линијата Белград-Гевге ли ја'". 

Како што се гледа од наве-
деното, Милан Стојадиновиќ 
бил изненаден од богатс тво-
то кое го содржел делот на 
Македонија кој го добиле 
Србите во 1913 година, а тоа 
значи дека дотогаш Србите 
немале врска ниту со маке-
донската земја, ниту со нејзи-
ното богатство, ниту со маке-
донскиот народ, ниту со не-
говата историја, а најмалку 
со неговата култура и пис ме-
ност. Инаку, како беше мож-
но Светите браќа Кирил и Ме-
тодиј (со своите ученици), да 
тргнат од Македонија, да про-
парадираат низ Србија, да 
одат во Моравија да го обра-
зуваат и да го просветуваат 
моравскиот народ?! И, зошто 
таа задача не ја преземале по-

блиските, во случајов Ср бите. 
Во однос на сè ова нашите 

северни соседи треба поте-
мелно да размислат за себе, 
а особено за својот однос кон 
Македонија, и за сè што е ма-
кедонско.

Она што го кажа Милан 
Стојадиновиќ, сакам да го пот -
крепам со тоа дека на 10 ав-
густ 1913 година, Србија, Гр -
ција и Бугарија во Буку решт 
поделиле 66.725 километри 
квадратни македонска земја, 
од која Србија добила 34.153 
км, Грција 25.774 км и Бу-
гарија 6.788 км. Се пос та ву ва 
прашањето како Србија до-
била 34.153 км маке дон ска 
територија, а по распа ѓа ње-
то на Титова Југославија Ма-
кедонија има 25.000 км, при 
што произлегува дека и де-
нес во границите на српс-
ката држава се наоѓа маке-
донска територија од 9.153 
километри квадратни (пода-
тоците за поделбата на ма ке-
донската земја се земени од 
албумот - алманах "Маке до-
нија" издаден во Софија во 
1931 година).

За нас не е небитно и тоа 
дека за време на Титова Ју-
гославија постоела админис-

тративна граница, според ко-
ја манастирот "Свети Прохор 
Пчињски" се наоѓаше на маке-
донска територија. За тоа све-
дочи "Мала енциклопедија", 
издадена од "Просвета" во 
1958 година, каде на стра-
ница 371 се вели: "Манас ти-
рот 'Св. Прохор Пчињски' се 
наоѓа на брегот на реката 
Пчиња во Македонија". И во 
енциклопедијата издадена во 
1968 година, исто така, се ве-
ли дека 'Св. Прохор Пчински' 
се наоѓа на брегот на реката 
Пчиња во Македонија. Да ука-
жам дека манастирот пос тои 
од првата половина на XI век, 
додека Србите прв пат згаз-
нале на македонска тери то-
рија, на чело со кралот Милу-
тин во 1928 година.

Поради сè ова Србија тре-
ба да й го врати на Маке до-
нија манастирот "Свети Про-
хор Пчински", како и делот 
од македонската територија 
од 9.163 километри квад рат-
ни, кој во меѓувреме го оку-
пирала, а кој сè уште се наоѓа 
во границите на денешната 
српска држава.

Глигор С. Ралповски
       

риот историски дел од из лож-
бата.

На отворањето на из лож-
бата, пред денот на осло бо-
дувањето на градот, 18 но-
ември 1944 година, од стран-
ските фашистички окупатори 
и домашните предавници, од-
носно од балистите, присус-
твуваше и претставник од 

рус ката Амбасада, како и го-
лем број граѓани и ученици.

При отворањето сакав да 
им се обратам на присутните 
за да посочам дека на ис то-
рискиот дел од изложбата му 
недостасуваат многу зна чај-
ни личности и настани, кои 
се од големо значење за блис -
ките односи меѓу маке дон-

ски  от и рускиот народ во те-
кот на историјата, но бев спре -
чен. Поради тоа, решив на ва-
ков начин да й се обратам на 
јавноста и да ја дополнам 
праз  нината во изложбата. 

Всушност, беа изложени 
архивски документи за на ши-
те знаменити личности, како 
што се, Димитрија Чуповски 
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и Крсте Петков Мисирков, но 
не беа изложени документи 
и за други, исто така, наши 
зна  менити преродбеници и 
револуционери, како Хаџи 
Партенија Зографски-Ажиев-
ски, Ѓорѓи Пулевски, двајцата 
родени во моето родно мес-
то Галичник; како и за Ило 
Малешевски, попознат како 
дедо Ило Војвода. Всушност, 
сакам да презентирам мал 
дел од нивниот придонес за 
блиските пријателски односи 
меѓу нашите два братски сло-
венски народа.

Имено, Партенија Зограф-
ски, нашиот филолог-сла вист, 
историчар, фолклорист и пуб -
лицист, ја завршил Духовната 
академија во Москва и бил 
еден од најписмените обра-
зовани луѓе, еродит, поли-
глот, говорел десет јазици, 
бил духовник на рускиот цар-
ски двор и воспитувач на де-
цата на рускиот цар, а воедно 
и е прв македонски владика.

Ѓорѓи Пулевски, македон-
ски национален, културен пре -
родбеник, самоук, грама ти чар, 
поет, собирач и издавач на 
народното творештво и го-
лем револуционер, ја напи-
шал првата македонска исто-
рија. Активно учествувал во 
српско-турските и руско-тур-
ските војни 1876-1878 годи-
на, а со својата чета се истак-

нал во ослободувањето на 
Стара Загора. Поради тоа, зе-
мал и српска и унгарска пен-
зија, а за покажаната храб-
рост во борбата против Тур-
ците тогашниот руски цар го 
одликувал со орденот "Свети 
Ѓорѓи" и му подарил царска 
сабја. Тој учествувал и во Крес -
ненското востание 1878/79 го-
дина.

Ило Малешевски, дедо Ило 
Војвода, ајдутин, револу цио-
нер, како водач на ајдутска 
чета дејствувал во Малеше-
вијата, на Пирин и на Рила. 
Со сопствена чета од 300 бор-
ци како доброволец учес тву-
вал во Кримската војна (1853-
1856) на страната на руската 
војска против англо-фран цус-
ката и турската инвазија на 
Крим. Тој и неговата чета 
учес  твувале во Белградската 
буна (1862 година) и во Срп-
ско-турската и Руско-тур ска-
та војна (1876-1878). Самиот 
тој убил 53 аскери, па од на-
селението бил наречен мале-
шевски цар, и по Александар 
II Македонски, бил најсил ни-
от Македонец.

Исто така, на изложбата не 
беа презентирани документи 
за блиските пријателски од-
носи на Македонската и на 
Руската црква, односно со Ох-
ридската патријаршија - цен-
тарот, престолнината на хрис-

тијанството, вториот Еруса-
лим, од каде што учениците 
од охридскиот универзитет 
го прошириле христијан ство-
то меѓу целиот словенски 
свет и Европа. Всушност, и 
Апостол Павле од Ерусалим 
почнал да го проповеда и да 
го шири христијанството во 
Европа токму од Македонија, 
па затоа Македонија е биб-
лиска земја, која се спомнува 
на повеќе места во Библи-
јата.

Таа тесна и блиска сора-
ботка на Македонската и на 
Руската црква се темели на 
тоа што тогашните маке дон-
ски црковни великодостој ни-
ци многу помогнале во оса-
мостојувањето и во форми-
рањето на Руската црква во 
988 година, кога го примиле 
христијанството. Во истори-
јата е познато дека руската 
кнегиња Олга и нејзиниот 
внук кнезот Владимир во X 
век биле покрстени во Ох-
рид. Таа соработка не се од-
вивала само на чисто цр ко-
вен туку и на воен политички 
и економски план, што не би-
ло случај, на пример, со Срп-
ската или со Бугарската црк-
ва. Во историските извори 
не е регистриран случај дека 
некој духовен големодос тој-
ник од тие две цркви не ко-
гаш престојувал во Русија 

или беседел со некој руски 
цар. Наспроти тоа, врските 
на Охридската патријаршија 
со Русија и со Руската црква, 
а особено со рускиот царски 
двор имале траен пријател-
ски карактер. Москва ја посе-
тиле 36 поглавари на Охрид-
ската патријаршија.

Видно е учеството на Ма-
кедонците и во Октом врис-
ката револуција во Русија во 
1918 година. Еве, што во 1987 
година беше изложено пред 
руската Амбасада во Скопје.

Антон Петковски од село 
Тресонче, член на комунис тич-
ката група во Петроград, сли-
кан во 1918 година; д-р Гав ри-
ло Констатиновиќ (1881-1918) 
од с. Смрдеш - Костурско, ра-
ботел во Комесаријатот за 
народно здравје во Владата 
на Ленин; Владимир Каваев 
(1880-1931) од Струга, фото-
графиран со група црвено-
армејци; д-р Елена Ентигел 
Каваев, учесник во Октом-
врис ката револуција на фото-
графија од 1957 година, како 
прима одликување од рус-
киот амбасадор Кузњецов во 
Белград, по повод годиш ни-
ната од Октомвриската рево-
луција.

Димитрија Брезовски,
Гостивар
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