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"Ги одбележуваме сите 
значајни руски настани, на 
пример, првиот сателит 
Спутник, првиот космонаут 
Јуриј Гагарин, првата жена 
Русинка космонаутка. Секоја 
година го одбележуваме денот 
на руската дипломатија, 10 
февруари, и тоа со 
поставување венци на 
споменикот на Александар 
Росковски, загинатиот конзул 
во Битола. Тој беше голем 
љубител на македонскиот 
народ, а при една прошетка со 
Мисирков го убил турски 
војник", вели почесниот 
претседател на Сојузот на 
здруженијата за македонско-
руско пријателство во 
Република Македонија, Пеце 
Гаштаров.
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СЛУЧУВАЊАСЛУЧУВАЊА

ОД МЕШАНИ   БРАКОВИ ДО ОД МЕШАНИ  
НЕГУВАЊЕ НА РУ   СКАТА КУЛТУРА НЕГУВАЊЕ НА РУ 
донија, затоа што, како што потенцира 
Гаштаров, девојчињата од село се ма-
жат в град, така што изумираат селата 
при што цел им било да ги оживеат.

ПРОЕКТ
"Решивме да ги организираме пот пе-

листерските села и да го реализираме 
тој проект. Не наидовме на разбирање 
кај тогашниот и сегашен претседател на 
државата Бранко Црвенковски, како и 
кај тогашниот премиер Владо Буч ков-
ски. Ни помогнаа Црквата и некои би-
толски општини и фирми. Но, сепак иде-
јата ја реализиравме пред две години. 
Стапивме во контакт со претседателката 
на Здруженијата на жени на град Мос-
ква, 'Жени на нашиот град', Лариса Гор-
чакова Фјодоровна. 'Марфил - Пелаго-
нија турист' од Битола нè однесе до Со-
фија, од каде летавме за Москва и потоа 
повторно нè зема од бугарската пре-
столнина. Во групата имаше мал број 

момчиња. Здружението во Москва нè 
пречека на аеродром и со минибус, со 
кој управуваше жена, нè шетаа по го-
лемите фирми, меѓу вработените де вој-
ки. Прво бевме во градот Калинин, се-
гашен Твер, во срцето на Русија. Таму 
живеат околу 450.000 жители. Нè смес-
тија во еден мотел, а другиот ден нè 
однесоа во фабриката за леб - пекара 
со 2.000 вработени, од кои повеќето се 
жени. Организацијата беше на високо 
ниво, а вечерта во салата имаше ма ни-
фестација за колективот, настапуваше 
фолклорно друштво. Така се запознаа 
нашите ергени со девојките. Бевме само 
деветмина, иако планиравме да дој де-
ме 30. Со нас беше и попот од селото 
Буково, кој имаше благослов од вла-
диката Петар. Вечерта се роди првата 
симпатија и првиот брак меѓу нашиот 
претставник Тодор Трајановски и една 
мома од фабриката. Бракот и денес 
функционира во село Оптичари. Сакав-
ме девојките да бидат од селата, но во 

М А К Е Д О Н С К О - Р У С К О  П Р И Ј АТ Е Л      С Т В ОМ А К Е Д О Н С К О - Р У С К О  П Р И Ј АТ Е Л   

Сојузот на здруженијата за маке-
донско-руско пријателство во Ре-
публика Македонија постои од 

2000 година. Формиран е во Отешево, 
во присуство на тогашниот руски ам-
басадор, владиката Петар, градоначал-
никот на Ресен и многу други истакнати 
личности од општествениот живот на 
Битола, Ресен и воопшто од Македонија. 
Неговиот почесен член, битолчанецот 
Пеце Гаштаров, вели дека идејата за овој 
Сојуз постоела од поодамна. Иако во 
Македонија има околу 8 здруженија за 
македонско-руско пријателство и тоа во 
Битола, Тетово, Гостивар, Кичево, Ресен, 
Кочани, преку формирањето на Сојузот 
тие сакале заеднички да делуваат. Овие 
здруженија ја негуваат руската исто ри-
ја, музика, култура.

Во 2002 година Гаштаров бил пред-
ложен за претседател на Сојузот и таа 
функција ја извршувал во два после до-
вателни мандата. Во периодот од че-
тири години имале многу активности 
во однос на одбележувањето на зна чај-
ните денови на руската историја и кул-
тура во Македонија. Тој ја истакнува и 
соработката со Амбасадата на Руската 
Федерација во Македонија, со кои за-
едно ги одбележуваат сите јубилеи. Меѓу 
интересните проекти бил и проектот 
кој на Основачкото собрание на Сојузот 
го предложил владиката Петар, однос-
но да им се помогне на неженетите 
млади Македонци од селата во Маке-

САКАВМЕ ДА СКЛУЧИМЕ ДЕСЕТТИНА БРАКОВИ МЕЃУ САКАВМЕ ДА СКЛУЧИМЕ ДЕСЕТТИНА БРАКОВИ МЕЃУ 
РУСИНКИ И МАКЕДОНЦИ, А ПОТОА ПРОЦЕСОТ ДА РУСИНКИ И МАКЕДОНЦИ, А ПОТОА ПРОЦЕСОТ ДА 
ПРОДОЛЖИПРОДОЛЖИ, ПЕЦЕ ГАШТАРОВ, ПЕЦЕ ГАШТАРОВ
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ОД МЕШАНИ   БРАКОВИ ДО БРАКОВИ ДО 
НЕГУВАЊЕ НА РУ   СКАТА КУЛТУРА СКАТА КУЛТУРА 

ги носевме беа повозрасни од 44 го-
дини, а девојките од фабриката имаа 
околу 27 години. Најголема пречка беше 
тоа што повеќето жени беа разведени, 
кај нив е честа појава да имаат дете а да 
немаат сопруг, што за нас, за овој бал-

АКТИВНОСТИ
Меѓутоа, во тој период, според не го-

вите кажувања, во Македонија се кре-

нал голем прав, некои дури и напишале 
дека 7.000 Сибирки ќе дојдат во Ма ке-
донија, што воопшто не било вистина, 
а за тоа протестирала и руската Амба-
сада.

Нивна цел била да се склучат 10-20 
брака, а потоа процесот да продолжи, 
така што девојката која се мажи во 
Македонија ќе ја запознае својата дру-
гарка со ерген од нашава земја и про-
цесот ќе продолжи.

"Значи - вели Гаштаров - цел ни беше 
да го иницираме проектот, а потоа тој 
да продолжи да се развива. Се раз мис-
лува на возобновување на оваа идеја".

Во однос на останатите активности 
на Сојузот, Гаштаров објаснува: 

"Ги одбележуваме сите значајни нас-
тани, на пример, првиот сателит Спут-
ник, првиот космонаут Јуриј Гагарин, 
првата жена Русинка космонаутка. Ор-
ганизираме и изложби. Секоја година 
го одбележуваме Денот на руската дип-
ломатија, 10 февруари, и тоа со поста-
вување венци на споменикот на Алек-
сандар Росковски, загинатиот конзул 
во Битола. Тој беше голем љубител на 
македонскиот народ, а при една про-
шетка со Мисирков бил убиен од турски 
војник. Во Битола му е подигнат руски 
крст или руски споменик. Во Скопје 
постои Македонско-руска комора, која 
функционира во состав на Сојузот, чија 
цел е соработка меѓу Македонија и Ру-
сија. Јас сега сум директор на училиште 
за глуви деца, па стапив во контакт со 
Сојузот на глувите во Русија и со едно 
од најубавите училишта за глуви деца 
во Москва. Се надевам дека ќе ги по-
сетиме и ќе ни ја возвратат посетата. Во 
летниот период, во детското одмо ра-
лиште 'Мајски цвет' во Струга, чиј ди-
ректор е претседател на Здружението 
за македонско-руско пријателство за 
овој град, Јован Пасковски, се одржува 
Фестивал на игри и песни, односно доа-
ѓаат детски ансамбли од Русија. Се на-
деваме дека и ние ќе оствариме во-
зврат на посета", потенцира Гаштаров.

Тој соработува и со македонската 
заедница, која е формирана во Русија. 
Ги поддржува во нивните активности и 
колку може помага во дружењето и во 
соработката меѓу македонскиот и рус-
киот народ.

М А К Е Д О Н С К О - Р У С К О  П Р И Ј АТ Е Л      С Т В О С Т В О

кански менталитет, беше неприфатливо. 
Инаку, девојките сакаа веднаш да дој-
дат. Контактите меѓу нашите ергени и 
тамошните девојки сè уште траат", вели 
Гаштаров.

Неодамна рускиот крст (изграден пред пет години, со за-
еднички вложувања на Руската Федерација и на битолската 
локална самоуправа), беше мета на вандализам. На него беа 
испишани погрдни зборови и пароли со сексуална содржина. 
Надлежните институции си ја префрлуваа одговорноста за 
скандалот.

Русија веќе не постојат села во класична 
смисла или ако ги има во нив се ос-
танати само изнемоштени стари лица. 
Знаевме дека е потешко Русинките да 
дојдат во битолските села. Ергените кои 

МОСКВАМОСКВА


