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и ќерка Душка, која живее во САД. Зоран Париповиќ, 
синот на Ленка,  за  време на распаѓањето на Југославија 
во 1991 година загина и неговото име е  исклесано на 
Споменик во Сараево. Во Лешок живее само синот на 
Јордан, Зоран, кој ни  ги даде податоците. 

Податоци за семејството на Цветко ми ги има 
раскажано мојата баба по мајка Миљана, сосетка, 
врсничка и секојдневна соговорничка на Цана.

ПРВА БАЛКАНСКА ВОЈНА
     
Во првата  деценија  од 20-от век, балканските 

земји: Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора склучуваат 
таен договор за заедничка сојузничка војна против 
Турција, за доослободување на нивните територии и 
за целосно ослободување на Балканот, со крајна цел 
заземање на делови од  освоените територии, како и 
меѓусебна поделба на Македонската  географско етничка 
територија.

Во историјата оваа војна е позната како Прва 
балканска војна, во неа учествувале и голем број на 
Македонци, меѓу кои и лешани, заедно со бугарските и 
српските војски.

ЛЕШАНИ УЧЕСНИЦИ ВО ПРВАТА БАЛКАНСКА 
ВОЈНА 1912-1913,  МОБИЛИЗИРАНИ ОД БУГАРИЈА

Пред да започне Првата балканска војна, од 
Македонија имало голем број на селско и градско 
население на печалба во Бугарија. Работеле сѐ и сешто: 



17

фурнаџии, слаткари, млекари, бозаџии како физички 
работници др. Сега за потребите на војната, бугарските 
власти вршат мобилизација 5) во која мобилизација биле 
мобилизирани и голем број на Македонци, меѓу кои 
се нашле и 14 лешани. Мобилизираните  војници биле 
распоредени во повеќе дружини: Скопска, Велешка, 
Прилепска, Битолска, Серска, Воденска, Драмска, и др. 
Сите дружини ги сочинувале повеќе чети.

Сите дружини биле сконцентрирани во пределот 
на  Тракија. Се  воделе тешки борби со големи загуби, 
особено на Скопската дружина кај местото Шаркој  на 
26.01.1913 година. с.с.

Сите учествувале во опсадата на градчето Шаркој 
(Ṣarkoy) која започнала во ноевмври 1912 година. На 
26.01.1913 година се воделе жестоки борби за градчето. 
Од четиринаесетте учесници шестмина загинале, двајца 
биле ранети и двајца биле одликувани за храброст. 
Инаку градчето Шаркој (Sarkoy) се наоѓа на брегот од 
Мраморното Море, пред морскиот влез на Дарданелите. 
По завршување на војната некои од преживеаните 
останале за секогаш да живеат во Бугарија, а некои се 
вратиле во Лешок. 

Митко Спироски, случајно на интернет ја пронајде 
книгата: Македонско-одринско опалчение 1912-1913, 
Софија, 2006 год,5 и ги извлече податоците за 14-т 
Лешани, види: Прилог) кои во бугарската војска се 
бореле во балканските војни и така ние и нивните 
потомци вечно ќе  ги споменуваме.

5 Македонсо-Одринско опалчение 1912-1913. Софија, 2006.
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ПРЕЖИВЕАНИ УЧЕСНИЦИ ВО ПРВАТА
БАЛКАНСКА ВОЈНА

Според податоците на бугарските архиви и според 
преданијата на изумрените постари луѓе од Лешок, 
учествувале следниве  преживеани лешани: 

Ѓоре Ристо Мисајловски од родот Пашини. Во 
бугарските документи запишан како Христов Георги, 
под реден број 347 во буквата Х. Роден 1881 година,  
во воената единица пристапил на 20.10.1912 година. 
Бил распореден во првата чета на Десетата прилепска 
дружина. Ранет е во нога на 10.07.1913 година и 
одликуван со орден Крст за храброст од четворти ред. 
Демобилизиран на 23.09.1913 година и се враќа во 
Лешок. Починал на 31.12.1971 година на 90 години.

Во 1965 година, кога Ѓоре имал 85 години, повеќе 
од сигурно размислувал за текот на војните, неговото 
учество, како бил ранет и за загинатите млади другари. 
Зел лист хартија и ги напишал имињата на сите загинати 
од Лешок: Ристо, Цветко, Спиро, Атанас, Стојан и Стојан 
Попара. Отишол во Манастирот и листот со имињата, со 
плачење му го дал на попот Стојче Ристовски и му рекол: 
„Стојче еве ти го листов со имињата на тиа што загинаја,  
а бефмо заедно у Шаркој, па, на свака Задушница споме-
нуajте им ги имињата“.

Ѓоре во пород оставил два сина Стојче и Драган. 
Стојче се преселил во Ѓорче Петров. Во пород го има 
внукот Трипун,син на Стојче, кој веднаш по дознавањето 
за подигање на спомен обележје се вклучи во групата 
донатори. Вториот син на Ѓоре, Драган, е преселен во 
Тетово, но, редовно е присутен во Лешок.
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Тоде Диме Исовски од родот Дардаљеј. Во 
бугарските документи запишан како Димов Тодор Исов, 
под реден број 1055 во буквата Д. Роден 1883 година. 
Во воената единица пристапил на 15.10.1912 година и 
распореден во вторара чета на Втората велешка дружина. 
Демобилизиран на 23.08.1913 година и се вратил во 
Лешок. Починал пред Втората светска војна. Неговиот 
род кој бил од едно семејство 196? година се преселило 
во скопската населба Ѓорче Петров. Во пород ги оставил 
внуците Диме,Тодор и Стојна. Нивната куќа со куќното 
место се наоѓала северно од куќата на Никола Мазарак. 
Неговите наследници ја продале на Никола Трпковски 
- Коач од Варвара. Никола старата куќа ја разурнал 
и на нејзиното место изградил нова. Од ова семејство 
потекнува Митко берберот кој е во Детроит.

Блаже  Јастре Ристовски, чичко  на  прота ставрофор 
Стојче Ристовски, Во бугарските документи запишан 
како Ястребов Блаже, под реден број 322 во буквата Я, 
Роден 1890 година. Во воената единица пристапил на 
2.10.1912 година и распореден во втората чета на Втората 
велешка дружина заедно со Тоде Исовски. Бил ранет на 
20.11.1912 година. Демобилизиран на 23.08.1913 година 
и се вратил во Лешок. Негов син е Крсто, а внуците Јордан 
и Јове се одселени во Тетово по 1960 година.  

Тоде Аврам Стојановски од родот  Коачој со понов 
прекар Кунда и презиме Ковачески. Во бугарските 
документи забележан како Аврамов Тоде (Тодор), под 
реден број 58 во буквата А. Како фурнаџии работеле 
во Русе. Бил мобилизиран на 15.10.1912 година и 
распореден во третата чета на Четвортата битолска 
дружина. Бил одликуван со Орден за храброст од прв 
степен. Демобилизиран на 23.08.1913 година и со братот 
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Стеван останале да живеат во Русе, каде и денес живее 
нивниот пород. 

Во преживеаните учесници од Првата балканска 
војна, бил и Аце Ѓелче Филиповски од родот Такарој. 
Тој учествувал заедно со братучед му Мито. Во борбите 
со Турците  ја изгубил едната рака. Неговото име во 
бугарските документи не успеавме да го пронајдеме. 
По завршувањето на војната Аце се вратил во Русе од 
кадешто бил мобилизиран и останал до крајот на својот 
живот со синот Јоше.  Додека другите два сина Спасо 
и Петре по завршувањето на Втората светска војна се 
вратиле во Лешок.  Спасо од Лешок заминал за Белград 
и му се губи трагата.  Петре  Филиповски со прекар 
Малиќ кога бил во Бугарија како млад се приклучил 
кон партизаните и се истакнал како храбар борец. Бил 
прогласен за херој на Бугарија.  

Мито Ристо Филиповски  е  втор  учесник  од  
родот Такарој,  брат  на  Боро и Глигур и братучед на 
Аце, а татко на Коце. Во бугарските документи  запишан 
како Филипов Мито Христо, под реден број 59 во буквта 
Ф во воената единица пристапил на 20.09.1912 година и 
распореден во првата чета на Втората  скопска  дружина, 
заедно со Стојан Настовски, Атанас Ристовски и Ристо  
Војновски. За негова  среќа  ја  преживеал  борбата на 
Шаркој, но, останал со нарушено  здравје.  Заедно  со  
неговиот  братучед  Аце  се вратил во Русе. Меѓутоа, 
во документите стои: непозната судбина. Починал и во 
Русе бил погребан. Неговиот син Коце во шеесетите 
години од Лешок со семејството се преселил во Тетово, 
каде и починал. Неговиот пород од Тетово се преселил во 
Скопје. Куќата со дворот ја продал на неговоит братучед 
Круме. Денес во неа живее синот на Круме, Стојче. 
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Петруш Васов Исоски, роден 1892г. во родот  
Такароој. Во бугарските документи забележан како Васев 
Петар. Во буквата В под реден број 60,  бил мобилизиран 
на 07.10.1912 г., на 20 години, распореден во 3-а чета 
на 9-а Велешка дружина, заедно со неговиот братучед 
Тоде Димо Исовски. Со тоа што Тоде бил распореден во 
2-а чета. Демобилизиран е на 10.08.1913г. и се вратил 
во Лешок. Во пород ги оставил синот Ристо и ќерката 
Ленка, негови внуци се Верка, Перко и Раде. 

Томев Божин, роден 1880 г. во родот Мазаракоој. 
Во бугарските документи забележан како Томев Божин 
по грешка од Тетово во буквата Т под реден број 785, бил 
мобилизиран на 2.10.1912г. на 32 години, распореден во 
1-а чета на 5-а Одринска дружина. Демобилизиран на 
10.08.1913г. Во пород ги оставил синовите Микаељ и 
Симче.

 
ЛАШАНИ ЗАГИНАТИ КАКО  УЧЕСНИЦИ ВО 

ПРВАТА БАЛКАНСКА ВОЈНА
 
Ристо Цветан Војновски од родот  Дабоќеј, со понов 

прекар Цветаној. Во бугарските документи е запишан 
како Цветанов Христо, под реден број 137 во буквата Ц. 
Во воената единица пристапил на 23.10.1912 година и 
распореден во првата чета на Втората скопска дружина, 
заедно со Тоде, син на Аврам. Истиот е запишан и под 
број 569 во буквата В како Војнов Христо Цветков. 
Загинал на 08.02.1913 година кај Шаркој.  Напоменуваме,  
Ристо  е запишан и во буквата  К  под  реден  број  234 со 
презимето Каранфилов, кое  презиме е дадено по  името  
на  неговиот татко  Цветко - цвет  каранфил, што асоцира  
на цвеќе. Ристо бил единствено машко дете на Цветан. 
Знаејќи дека неговиот син загинал, Цветан за домазет го 
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зема Тоде од родот на Прнџој од соседното село Варвара, 
со желба да продолжи опстојот на неговото семејство. 
Во пород Тоде ги има синовите Ѓоре и Косте. Ѓоре ги 
има синовите Крсто и Васко, а Косте синот Младен, 
преселен во Ѓорче Петров, а Крсто и Васко во Скопје. 
Втората ќерка Елена на Цветан не се омажила. По цел 
ден низ дворот го викала братот Ристо. Не  можејќи да го 
прежали својот брат на крајот нервно оболела и така го 
заврши својот живот6.

Цветко Божин Мишовски од родот Ѓољакој. Во 
бугарските документи запишан како Божинов Цветко 
под реден број 470 во буквата Б. Во воената единица 
пристапил на 11.12.1912 година и распореден во првата 
чета на Четвортата битолска дружина. Не е познато колку 
години имал и каде загинал. Други деца Божин во пород 
немал, па нивното семејство со нивната смрт престанало 
да постои. Божин имал два брата, Мељо и Ристо. Мељо 
се преселил во Пловдив, а потомците на Ристо односно 
на присвоениот Неделко, околу 1960 година се преселиле 
во скопската населба Ѓорче Петров и Тетово. Денес во 
Лешок од родот на Ѓољакој нема никој. За нив раскажа 
Стојан Цокела 1962 година, кој е дел од овој род.

Спиро Ѓурче Деспотовски од родот Ѓурчеј, Во 
бугарските документи е запишан како Георгиев Спиро во 
буквата Г под реден број 737 и во буквата Д како Деспотов 
Спиро Георги под реден број 263. Во воената единица 
пристапил на 20.09.1912 година кога имал 27 години и 
распореден во првата чета на Втората скопска дружина 
заедно со Ристо Цветан Војновски. Загинал на 08.02.1913 
година кај Шаркој на 28 години. Таткото на Спиро Ѓурчин 

6 По кажување на правнукот Крсто Тодоровски
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во 1912 година, пред да дојдат српскате војски го сокрил 
епитафот на јеромонах Кирил Пејчиновиќ. Четири дена 
српските војници ја барале надгробната плоча, и на крај 
се откажале. Чичкото на Спиро Мисо по 1915 година се 
преселил во Пловдив и е едно од најбогатите семејства со 
неколку станбени објекти во центарот на градот. Спиро 
го имал братот Ристо кој во пород ги има синовите Томе, 
Ѓорче и Филип. Денес во Лешок живеат Јордан, синот на 
Ѓорче и Мирослав, кој е син на Боре, а внук на Филип.

Атанас  Јастре  Ристовски,  чичко   на   протаставрофор 
Стојче Ристовски. Во бугарските документи запишано 
како Христов Атанас Ястребов под реден број 291 во 
буквата Х. Во воената единица пристапил на 12.10.1912 
година и распореден во првата чета на Втората скопска 
дружина. Загинал најверојатно на 08.02.1913 година кај 
Шаркој, заедно со Ристо и Спиро кога имал 25 години. 
Бил женет и имал една ќерка. Бидејќи Атанас загинал, 
неговата сопруга се премажила во Глоѓи. Освен Атанас, 
во оваа војна учествувал и неговиот брат Блаже, кој бил 
ранет но остнал жив.

Стојан Васев Гавриловски7 - Поп Исајлов.
Стојан Васев Гавриловски од родот Попој односно 
Лешкои4(стр.885-896), запишан како Исаилов Стојан Василев, 
а треба Поп Исајлов Стојан Васев Гавриловски, од 
град Тетово во буквата И-1184 наместо од Лешок. Бил 
мобилизиран на 1.10.1912г. на 18 години, распореден во 
1-а чета на 2-а Скопска дружина, загинал на 18.06.1913г. 
веројатно кај Шаркој. За него ми раскажа неговиот 
братучед Марко во 1972 година.

7 Васе е вториот син на поп Исаја, испуштен во монографијата за Лешок



24

Стојан Дамјан Настовски од родот Попарој. Во 
бугарските документи запишан како Михајлов Никуш 
(Никола) Настев или Настев Никуш, во буквата М, под 
реден број 1108 и во буквата Н под реден број 130. Во 
воената единица пристапил на 20.09.1912 година и 
распореден во првата чета на Втората скопска дружина. 
Заедно со Ристо и Спиро. Бил роден 1891 година, 
загинал на 22 години во местото Шаркој на 26.01.1913 
година. Дел од овој род е преселен во скопската населба 
Драчево, Доброште и Германија. Во Лешок живее само 
едно семејство. За нив раскажува Трпко во 196?.

ПРИКЛУЧЕНИ ЛЕШАНИ КОН СРПСКИТЕ 
ВОЈСКИ ВО ПРВАТА БАЛКАНСКА ВОЈНА

Не  располагаме  со точни податоци за учество 
на Лешени кон српската војска. Познато е дека на 
30.11.1912 година од североисточна страна на Полог 
навлегла Српската моравска дивизија II позив8. Кон неа, 
како доброволци се приклучил и еден дел од полошкото 
машко население9 меѓу нив имало и од Лешок. За жал 
податоците ни се нецелосни, па, ќе бидат споменати 
неколкумина, за кои имаме сигурни преданија. Тоа биле: 
Столе Кировски-Скуко, Раде Мирчевски од Гуљакој, 
Форче Богдановски од Цинцарој. Од  оваа  група  на  
учесници, за Борис Коце Исаковски, брат на Софро, 
од родот Лалошој 4 (стр.760-768), податоците ни се нецелосни. 
Имено не знаеме дали  Борис доброволно се приклучил  
кон  Српската  моравска дивизија II позив за учество 

8 Ј. Х. Васиљевић: По Тетовској области, Браство бр. XXIX, Београд 1938
9 Тетово и тетовско низ историја, Тетово 1982. Македониjа во војните спд 

(302)
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во Првата балканска војна или бил мобилизиран од 
Србите за Првата светска војна. Како и да било битно е, 
што Борис загинал во периодот од 1913 до 1916 година. 
Поверојатно е дека овие 4  лица  лица биле учесници во 
Првата светска војна и голема грешка би се направила 
ако ги изоставиме  нивните  имиња.

ЛЕШАНИ УЧЕСНИЦИ ВО ПРВАТА
СВЕТСКА ВОЈНА

 
Со потпишувањето на Букурешкиот трагично-

злобен договор за Македонија на 10.08.1913 година, 
со кој Македонија се дели на три дела, со тоа што тие 
делови им се доделуваат на: Србија, Бугарија и Грција.
Вардарскиот дел од Македонија потпаднал под Српската 
власт, позната кај населението како Прва Србија. Пред да 
започне  Првата светска војна, Србија врши мобилизација 
на македонското население, па, и од Полог односно 
Лешок. Дел од мобилизираните лешани учествувале во 
Колубарската Битка, а дел на Македонскиот фронт. 

Според нецелосните податоци од Лешок во Првата 
светска војна учествувале 8 лица во бугарската  војска и   
10 лица   во српската војска. 

Бидејќи од тогаш поминале 100 години и учесници 
или постари лица од тој период нема, кои би можеле 
да ни дадат податоци кои лешани биле мобилизирани 
за оваа војна, ќе се послужиме со нецелосни податоци 
раскажани од нивни внуци и правнуци.


