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РАЗМИСЛУВАЊЕ ЗА ПОДИГАЊЕ СПОМЕН
 ОБЕЛЕЖЈЕ НА ЗАГИНАТИТЕ ЛЕШАНИ

Во 2015 година Илија Петрушевски престојувал во 
Детроит-САД и додека престојувал таму, една група на 
лешани организирале заедничка вечера. На вечерата се 
воделе разно разни разговори за Стариот Крај. Тогаш на 
оваа група им раскажувал дека има податоци за сите? 
загинати лешани, кои веќе се заборавени и не им се 
знае ни гробот и дека има идеја за подигање на спомен 
обележје. 

По измината една година поточно, летото 2016 
година еден од групата, поточно Митко Трпковски-
берберот доаѓа да го посети родниот крај, како тие 
што го викаат Стариот Крај. На големо изненадување, 
Митко на рака му дал 700 долари, на Иљо за подигање 
на спомен обележје на загинатите лешани. Оваа група 
ја сочинуваа следните лешани: Војче Симовски, Ванчо 
Божиновски, Дејан Кировски, Ване Трајковски, Славко 
Коцевски, Сашо Момировски, Петко Aнѓелковски, Тони 
Трпковски и Митко Трпковски. Во текот на градбата кон 
оваа група се приклучи и Тодор Блажевски. Така овие 
лешани го потпалија огнот, но огнот ниту згасна ниту се 
силеше, само тивко тивко тлееше, цели три години, за 
да се засили во 2019 година и дефинитивно се оствари 
подигањето на спомен обележјето.

По идејата и хуманата постапка на иселениците 
од Детроит, конституиран е Иницијативен одбор за 
подигање на спомен обележје на сите  загинати лешани, 
во состав: Илија Петрушевски, Митко Спироски, Борис 
Момироски, Дракче Коцески, од Месната заедница се: 



43

Јовица Поповски, Борче Јанушовски, Живко Ристовски, 
Борче Стојчевски.  По тоа одржани се неколку состаноци, 
на кој е договорено да се изготви проект за спомен 
обележјето и да се размисли каде да се постави. 

За проектот е ангажиран академскиот сликар 
Александар Настовски од Тетово. Во разговорот каде да 
биде поставено спомен обележјето, беа предложени две 
локации. Во селото или во манастирскиот двор.

Предлогот за во селото не беше најдоброто 
решение од следните причини: Потребна ќе биде 
градежна дозвола, за уредување на просторот ќе бидат 
потребни дополнителни материјални трошоци, спомен 
обележјето ќе го знаеја само лешаните, тој ќе служеше 
самиот на себе и ќе остане анонимен за пошироката 
јавност. За Иницијативниот одбор поприфатливо беше 
спомен обележјето да се постави во Манастирскиот двор 
св. Богородица и св. Атанасиј, од следните причини: 
За селото Лешок, загинатите лешани се гордост на 
селото, бидејќи загинале за слободата на Македонија 
и Православието, па и тие заслужуваат нивните имиња 
да се најдат во дворот на Лешочкиот  манастир како 
свето место, како што е случајот со Гоце Делчев, Јане 
Сандански и многу др., потоа не се потребни додатни 
средства за уредување на просторот и не е потребна 
градежна дозвола. Манастирскиот двор редовно се 
одржува во безпрекорна состојба, потоа Манастирот е 
посетен од  домашни и странски државни и политички 
делегации, амбасадори,  потоа од голем број ученици, 
пензионери, верски и туристички посетители. Така 
спомен обележјето со имињата на загинатите ќе го 
запознае пошироката јавност.
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Со ова Спомен обележје и со поставување на 
уште десетина експонати и археолошки пронајдоци 
од историјата на Манастирот, манастирскиот двор ќе 
претставува вистински отворен музеј, што многу други 
манастири би сакале да ја имаат таа можност. Ако би 
се вршело архелошко истражување во Манастирскиот 
двор, спомен  обележјето би било со мали димензии па 
лесно ќе може да се дислоцира.

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПРЕГОВОРИ СО
СВЕШТЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ СПОМЕН

ОБЕЛЕЖЈЕ ВО МАНАСТИРСКИОТ ДВОР

Со ваквата идеја, Илија Петрушевски како член 
од Иницијативниот одбор и дојдениот иселеник од 
Детроит Митко Трпковски летото 2016 година, го 
запознаа Тетовско-гостиварскиот митрополит г. Јосиф. 
Митрополитот г. Јосиф даде полна поддршка, под услов  
ако Заводот за заштита на културното наследство  на  
Македонија  даде согласност. 

По оваа сугестија на митрополитот г. Јосиф, Илија 
Петрушевски и Митко Поп Спироски од Иницијативниот 
одбор разговараа со директорот на Заводот за заштита 
на културното наследство г. Виктор Лилчиќ и г. Ѓурѓица 
Лекоска, надлежна за Лешочкиот манастир. Во текот 
на разговорот бевме информирани дека археолошки 
манастирскиот двор не е под заштита. Што се однесува до 
Заводот, спомен обележјето може да се постави.Бидејќи 
Македонија немала државност, некој од загинатите биле 
ангажирани  или мобилизирани стапиле со војските  на 
соседните земји, па е барано мислење од Институтот за 
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национална историја на Македонија дали може да им се 
подигне Спомен обележје. Одговорено е позитивно.(во 
прилог копија од известието).

Знаејќи колкава е заслугата на Лешок и лешаните 
за Манастирот и хуманата почит кон загинатите како и 
од обавените разговори, Иницијативниот одбор подготви 
писмено барање и се состана со игуменот на манастирот 
Теодосиј (Димко Крстевски) и домаќинот на манастирот 
Марјанчо Мадевски. Додека митрополитот г. Јосиф не 
беше присутен.

Барањето го предадовме на рака, без архивска 
заверка. На наше големо изненадување бевме шокирани 
и крајно разочарани од негативниот нехуман одговор 
на егуменот Теодосиј. Тој безкомпромисно велеше 
дека не дозволува да се постави спомен обележје во 
Манастирскиот двор на загинати војници и борци. 
Дали игуменот Теодосиј заборавил или незнае дека 
вечните почивалишта на повеќе кралеви и цареви им се 
наоѓаат во манастирските цркви. Тука да ги спомнеме  
македонските великани: Гоце Делчев, Јане Сандански, 
Ѓорѓи Кастриот  и други на кои  вечните почивалишта им 
се наоѓаат во манастирски дворови. Сите коментари за 
ваквите ставови на игуменот Теодосиј (Димко) и Благоја 
Ацески ги оставаме на читателите.

По овој состанок наредната година се одржаа уште 
два до три состаноци. На сите состаноци митрополитот г. 
Јосиф не присуствуваше. Нашето  молење и докажување 
за вредноста и заслугата на ова спомен обележје за 
игуменот Теодосиј никако небеше прифатливо. 

По ваквото настапување на егуменот Теодосиј, 
дојдениот Митко од Детроит,  телефонски му се јави 
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на свештеникот Благоја Ацески со  кој  Митко  добро   
соработувал додека Благоја престојувал во Детроит, со 
желба Благоја да разговара со Теодосј. Од разговорот 
што го водеше Митко во наше присуство,  Благоја + 
(починат на 07.01.2022 г.), ништо не се разликуваше од 
ставот на игуменот Теодосиј.

По изминати  три години  од разговорот со  
игуменот Теодосиј и недадената негова хуманитарна 
согласност, во месец мај 2019 година, Тетовско-
гостиварскиот митрополит г. Јосиф (Тодоровски), 
под  чија јуриздикција е и Лешочкиот манастир, преку 
својот секретар протопрезвитер Марјанчо Мадевски, во 
манастирот беше повикан Илија Петрушевски. Тогаш 
Марјан го запозна Илија дека митрополитот г. Јосиф дава 
благослов. Спомен обележјето може да се подигне во 
Манастирскиот двор одредувајќи ја и местоположбата. 

По оваа информација, Иницијативниот одбор ги 
започна подготовките за изградба на спомен обележјето 
и конечно на 11 јуни 2019 година, започна  изградбата.

Целиот ангажман околу градежната организација 
падна на инвалидизираниот Илија, тешко срцевиот 
болесник Митко и повремено на Драгче, а другите 
членови од Иницијативниот одбор, како да не постоеја. 


