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Почитувани читатели, 

Почитувани колеги,  

 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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УДК 929Проевски, Б. 

УДК 325.83-05Проевски, Б. 

 ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.24 

 

Драган ГЕОРГИЕВ* 
 

БОРИС ПРОЕВСКИ 

КАКО УЧЕСНИК ВО БАЛКАНСКИТЕ И ВО ПРВАТА 

СВЕТСКА ВОЈНА     
 

Апстракт: Револуционерниот живот на ресенчанецот  Борис Проевски, кој 

го осликува патот на многуте македонски револуционери од почетокот на 

20 век. 

Клучни зборови: Револуционерна организација, Балкански војни, македонско-

одрински ополченци?, свидетелство, Првата светска војна, 11. македонска 

дивизија, Криволак, македонско-одрински здруженија. 

               Еден исполнет револуционерен живот, поврзан со активноста на 
Македонската револуционерна организација, со подготовките за општо 
востание и желбата за протерување на вековниот непријател, сé со цел- 
ослободување и создавање слободна Македонија, е патот што во почетокот на 
20 век го изодел учесникот во тие настани - Борис Ташков Проевски.    

Неговиот борбен пат ја покажува врвицата на многуте македонски 
револуционери во тие драматични и одлучни моменти од историјата, кои 
целосно се посветиле на идеалите на Организацијата.  

Роден во ресенското село Јанковец, на 1 февруари 1879 година,во Ресен и 
Битола ги завршил трите години гимназиско образование, а четвртата ја учел 
и завршил во прочуената солунска машка гимназија Св. Кирил и Методиј

1, 
каде што во 1899 година, го положил испитот за зрелоста во класичниот 
оддел на гимназијата2. 

                                                           

* Д-р Драган Георгиев, кустос- советник во НУ Музеј на Република Северна Македонија - 
Скопје, ул. Јосиф Михајловиќ бр. 7, живеалиште на ул. Јани Лукровски 10/11, Скопје; e-
mail:dragangeorgiev@hotmail.com. 
1 Солунската машка гимназија Св. Кирил и Методиј била една од најголемите и 
највлијателни образовни центри отворени од бугарската егзархија во Македонија. Основана е 
во 1880 година, од страна на преродбеникот, воедно и прв директор, Кузман Шапкарев, и 
опстојувала со името Солунска българска мъжка гимназия „Св. св. Кирилъ и Методий“ до 
1913 година. 

Во македонскиот Almamater, кој воедно бил и расадник на револуционерни идеи, 
учеле и: Гоце Делчев, Даме Груев, Тодор Александров, Андреј Љапчев, Иван Михајлов, 
Антон Кецкаров, Евтим Спространов, Борис Сарафов и голем број други личности од 
македонската и бугарската историја. Види: Виолета АЧКОСКА, Славејко Арсов (1878 - 1904), 
Скопје, 2014, фуснота 19, 25-26. 
2 Видно од сочуваното свидетелство за зрелост зачувано во Държавен архив - Благоевград, 
Фонд Борис Т. Проевски, К 1122. Види; www.bg.vikipedia.org/Борис-Проевски. 
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По завршувањето гимназија, работел како учител во Ресен сè до летото 1908 
година, до времето на настаните поврзани со хуриетот. Истовремено, бил и 
секретар на Ресенскиот реонски комитет на ВМОРО.   

Како член на Организацијата за време на Илинденското востание бил четник 
во четата на војводите Славејко Арсов3 и Спиро Олчев4. Заедно со нив ги 
поминал сите премрежиња на настаните низ многуте битки во својот роден 
крај5. 

 
                                                           

3 Славејко Арсов (с. Ново Село, Штиско, 1878 - 1904, с. Горно Ѓуганци, Светиниколско) 
ресенски војвода, кој со самостојна чета во Ресенско дејствувал за време на илинденските 
настани, ослободил голем дел од Ресенско.  

Во неговата чета, меѓу 150 востаници, се среќава и името на Донка Ушлинова, 
комитка која во понатамошниот свој револуционерен живот го следи патот што го изодел и 
Борис Проевски. За неа види поопширно: Илия ИЛИЕВ, Донка Войвода - жена в пламъците 

на едно въстание  и три войни, „Известия“ на Национален военноисторически музей, том ХI, 
София, 1996, 63-72.; Никола МИНОВСКИ, Хероините од село Лера, Битолско, Зборник на 
трудови, 16, Битола, 2012, 91-102;  
4 Спиро Олчев (с. Дрмени, Ресенско, 1870  - 1954, Софија) војвода на селска чета во родниот 
крај, кој своето школување го изучил во Софија откако целото негово семејство се преселило 
во 1880 г. во Кнежевството Бугарија. Како војвода активно зел учество во настаните 
поврзани со илинденските борби и бил заробен од страна на грчките власти. Отворил 
книжарница во Битола за време на младотурската револуција, која била затворена во 1912 
година со доаѓањето на Србите во Македонија. По Балканските војни, се населува во Софија 
и одново отворил книжарница, според Борис Й. НИКОЛОВ, Вътрещна Македоно-одринска 

революционна организация, войводи и ръководители (1893 - 1934), биографично-
библиографски справочник, София, 2001, 121. 
5 За краткотрајното ослободување на Ресенскиот крај, многубројните села и настаните 
поврзани со Организацијата и илинденските настани поопширно види: Виолета АЧКОВСКА, 
Цитирано дело. 
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Желбата за понатамошно школување, како и настанатите промени дојдени за 
време на младотурските настани, придонеле своето натамошно образование 
да го продолжи во Одеса на Медицинскиот факултет6. 

Таму, во тие судбоносни времиња за Македонија, тој бил затекнат како 
студент во време кога македонското прашање станало многу актуелно, кога 
соседните држави пропагирале дека е дојден „последниот час на пресметка 
меѓу крстот и полумесечината“7. 

Со подготовките на балканските држави за војна, растело  расположението и 
кај македонскиот народ, кој со радост ја изразил својата готовност да 
учествува во борбата против вековниот непријател. 

Поради повикот за општа воена мобилизација на бугарскиот цар Фердинанд I, 
од 17 септември 1912 година, за претстојната војна со Отоманската Империја, 
како и многу други Македонци, и тој ги прекинал студиите8 и се јавил како 
доброволец во создадените македонско-одрински ополченски? дружини 
(МООП) во Софија9. 

Сообразно со своето знаење бил вклучен во санитарната служба при 
формирањето на доброволните дружини, во која биле вклучени и другите 

                                                           

6 Борис Проевски го продолжил своето образование на Императорскиот новоруски 
универзитет во Одеса, Русија, кој бил најстар универзитет на територијата на Новорусија 
(основан 1865 година!). 
7 Историја на македонскиот народ, кн. 2, Скопје, 1969, 359. 
8 Како пример го даваме дејствувањето на првиот македонски скулптор Ефтим Андонов,  кој 
ги прекинал своите специјализирани студии во Париз и Брисел, од каде што, поради желбата 
за учество во претстојната војна, заминал за Софија и се јавил како доброволец. Види: Драган 
ГЕОРГИЕВ, Непозната активност сврзана со личноста на Ефтим Андонов Градишки, 
Музејски гласник, Народен музеј - Куманово, год. 3, бр. 5-6, Куманово, 1999, 75-88. 
Тодор Поп Антов, роден во село Ваташа, заедно со својата сопруга Поликсена ги напуштил 
студиите во Женева по објавувањето на балканската војна и заминале за Бугарија бидејќи 
„откако се објави војна против Турција за ослободување на Македонија, не можевме да 

останеме ладнокрвни далеку од воениот театар...“ Види: Тодор ПОП АНТОВ, Спомени, 
редакција Зоран Тодоровски, Скопје, 2002, 161-162. 
9 Од доброволците Македонци што се пријавиле во борбата против вековниот непријател 
бугарската Воена команда формирала 15 дружини, кои биле нумерирани по славните 
македонски градови. Во нејзиниот состав поминале вкупно 14.670 лица, од кои повеќето биле 
родени во Македонија (11.470 лица). 

Исто така, во одделните испратени чети (60-ина), кои дејствувале на територијата на 
Македонија, како помош на здружените српски и грчки сили против заедничкиот непријател 
во лицето на Отоманската Империја биле вклучени проверени војводи како командири на т.н. 
партизански одреди (чети), чија бројка изнесувала 2.174 лица. Поопширно види: П[етъръ] 
ДЪРВИНГОВЪ, История на Македоно-одринското опълчение, том първи, София, 1919, 13-
14; Македоно-одринското опълчение 1912 - 1913 г., личен състав по документи на Дирекция 

„Централен военен архив“, София, 2007. 
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двајца студенти Македонци, медицинари што пристигнале истовремено од 
Русија10. 

Заедно со македонско-одринските ополченци?, од нивното основање на 
самиот почеток на октомври 1912 година, го изодел целиот борбен пат како 
ординатор на лазаретот на ополчението? за подоцна да биде приклучен кон 
14. Воденска македонско-одринска дружина, која била формирана на самото 
тракиско боиште11. 

Интересен податок е сочуваното свидетелство за неговото учество како 
доброволец во Македонско-одринското ополчение? (МООП)12. Документот, 
свидетелството, е нумерирано со број 637 и на него е испишана воената 
маршрута што ја изодел Борис Проевски заедно со дружината, во која бил 
вклучен за време на Балканските војни. Одисејата почнала со неговото 
пријавување во Софија, па преку Хасково - Крџали - Ѓумурџина - Деде Агач 
(биле префрлени на тракискиот воен театар) - Кешан - Шарќој, од каде што во 
мај 1913 година го продолжиле своето воено патешествие кон територијата 
на Македонија преку  Демир Хисар - Струмица - Штип - Кочани и назад во 
Софија. 

                                                           

10 Кон доброволците се приклучиле и студентите М. Јанев и Георги Гаврилов. Според: 
П[етъръ] ДЪРВИНГОВЪ, История на Македоно-одринското опълчение, 76.  

Георги Гаврилов, студент на медицина, бил роден во село Зарово, Солунско, кој 
влегол во редовите на создадената 3.а Солунска ополченска дружина, кој подоцна бил 
награден со војничкиот орден За храброст, IV степен. Според: Македоно-одринското 

опълчение 1912 - 1913 г., 135. 
11 Дружината била формирана во градот Кешан, на самото боиште, на 3 март 1913 г. Според: 
Държавен военно-исторически архив, Велико Търново, Фонд 40, Щтаб на Действащтата 
армия, оп. 2,  а. е. 194, л. 280.   
Во самата 14. Македонско-одринска ополченска дружина соборец му бил неговиот соученик 
и истокласник од солунската гимназија, Никола Манолев (Кукуш, 1878 - /Софија), како и 
истакнати други револуционери. 
12 Ликовниот творец на овие свидетелства кои говорат за доброволното учество во МООП, 
бил учесникот во тие настани Атанас Бакларов (Пловдив, 1884 - 1914, Пловдив), кој служел 
како уметник во штабот на ополчението? и ги изработил непосредно по војните, а биле 
печатени во текот на 1914 година. 
Во македонската историографија вакви издадени и сочувани свидетелства среќаваме во 
статијата на Јелица ПРОТУЃЕРОВА, Одликувања и признанија на штипјани, учесници во 

балканските војни 1912 - 1913 година од збирката на Завод и Музеј Штип, Зборник, VIII, 
Штип, 1998, 103-107;Мирјана НИНЧОВСКА, Револуционерниот живот на војводата 

Славчо Анастасов Абазов, Музејски гласник, 5, Кратово,2009, 147-163; како и самиот нивен 
изглед е прикажан во публикацијата на Емилија КОРУНОВСКА, Штипјани учесници во 

балканските војни 1912 - 1913 и во Првата светска војна 1914 - 1918, (албум), Штип, 2015, 
85-86. 
Единственото изложено свидетелство се наоѓа во НУ Музеј на македонската борба за 

самостојност во Скопје, кое му е доделено на кратовскиот војвода Славчо Абазов (Злетово, 
1882 - 1928, Софија). 
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Притоа, за своето покажано поведение и храброст во борбите, бил награден 
со ордените Св. Александар

13 и За храброст
14.  

 

Свидетелството било заверено од страна на началникот на ополчението?, 
генерал Никола Генев, и началникот на Генералниот штаб, мајорот Петар 
Дрвингов15. 

По завршувањето на Балканските војни, Борис Проевски, го продолжил и го 
завршил своето образование на Медицинскиот факултет во Одеса. 

Со влегувањето на Бугарија во големата војна 1915 година16, Борис Проевски 
одново го среќаваме во редовите на формираната воена единица - 11. 
Македонска пешадиска дивизија како лекар17. За време на воените дејства, 
како и на линијата на Македонскиот фронт, бил распореден во Шестиот 

                                                           

13 Орденот Св Александар се доделува „...на воени лица за заслуга за време на војна за 
пројавена храброст“.Види: Веселин ДЕНКОВ, Български ордени и медали, (каталог), София, 
2001, 35. 
Доделениот орден на Борис Проевски е заведен со број 247 од Канцеларијата на ордените на 
бугарскиот цар Фердинанд I, на 26 септември 1913 година, во согласност со издадената 
грамота за одликувањето. 
14 Одликувањето За храброст, со кое „...се наградувале само за време на војна заслужни 
воени лица, со пројавена машкост, хероизам и подвизи на бојното поле“. Види: Веселин 
ДЕНКОВ, Цитирано дело, 17. 
15 Петар Дрвингов (Кукуш, 1875 - 1951, Софија), бугарски офицер, револуционер, воен 
историчар, организатор и началник на Штабот на МООП, како и на Штабот на 11. 
Македонска пешадиска дивизија.  
16 Бугарија од самиот почеток на воениот судир зазела неутралност, но со ветувањето и 
склучувањето воен договор со Германија за целосно заземање на Македонија се приклонила 
кон блокот на Централните сили. Види: Македонија во меѓународните договори (1913 - 

1940), том I, Избор, редакција и коментар д-р Михајло Миноски, ДАРМ, Скопје, 2006, Док. 
бр. 21, 133. 
Со издадениот Манифест на бугарскиот цар Фердинанд, на 1 октомври 1915 година, 
Бугарија го нападнала Кралството Србија и со тоа влегла во воен судир против блокот на 
Антантата. 
17 Прочуената 11. Македонска пешадиска дивизија, во чиј состав главно биле регрутирани 
Македонци,  на денот на своето создавање, 12(25) септември 1915 г., броела 33.754 лица, 
педантно евидентирани од нивниот началник, потполковникот Петар Дрвингов. Види: 
Държавен военноисторически архив, Велико Търново, Фонд 40, Щтаб на Действащтата 
армия, оп. 2, а. е. 482, л. 314. 

Во нејзините редови влегле и преживеани доброволци од МООП; мобилизирани 
Македонци емигранти во Бугарија; како и мобилизирани Македонци од пиринскиот дел, кој 
по Букурешкиот договор од 1913 година, потпаднал во рамките на Царството Бугарија. 

Исто така, во создадената дивизија биле праќани и Македонците што биле 
регрутирани во српската војска и во текот на војната, од разни причини, потпаднале како 
заробеници во воените логори во Австро-Унгарската Монархија и оттаму  како нивни воени 
сојузници Бугарија ги ослободила и ги регрутирала во своите воени единици.  
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македонски полк18, со кој го поминал целиот борбен пат од навлегувањето во 
Македонија, преку жестоките борби кај Криволак19, како и тригодишното 
стационирање во рововите на Македонскиот фронт20. 

Поминувајќи ја и преживувајќи ја целата голгота во војните, Борис Проевски, 
по извршената демобилизација21, како и многу други на кои им било кажано 

                                                           

18. полк бил во составот на 11. Македонска дивизија, а на почетокот на војната во него биле 
вклучени и  31 офицер, 4 чиновници, 4.696 подофицери и војници, кои биле вооружени со 
2.714 пушки и карабини и 2 митралеза, а биле снабдени со 507 коњи, 12 вола, 6 обични и 429 
товарни коли. Шестиот македонски пешадиски полк во текот на војната, јули 1917 година, 
бил преименуван во 64. пешадиски полк при споменатата дивизија. Според: Българската 

армия в Първата световна война (1915 - 1918), Кратък енциклопедичен справочник 
(екелтронна библиотека по архивистика и документалистика), Петко ЙОТОВ, Ангел 
ДОБРЕВ и др. , София, 2014. 
19 Во неколкуте битки кај Криволак октомври-ноември 1915 година, првпат во отворен воен 
судир се сретнала бугарската војска со француските воени сили, составен дел на Антантата. 
Голем број жртви дале и војниците (Македонци) од редовите на 11. Македонска пешадиска 
дивизија.  

За да ги илустрираме страдањата на војниците, ќе го споменеме овој прв контакт со 
противникот, на 17(30) октомври 1915 г., при што двете чети од 6. македонски полк имале 
загуба од 20 убиени војници, ранети биле 73 и без трага исчезнати 33 лица. Само тој ден биле 
испукани 31.600 патрони муниција. Според П[етъръ] ДЪРВИНГОВЪ, Дъйствията на 11-а 

пъхотна македонска дивизия от Криволакъ до Богданци 1915 г., София, 1920, 366. 
По три дена, се обновил нападот за превласт над Криволак кога војниците од 6. македонски 
полк во еднодневниот бој претрпеле загуба од 3 офицери, 62 војника, ранети биле 106 и 
исчезнати 73 лица, испукана крупна муниција во вид на гранати и шрапнели, вкупно 1.394 
парчиња. Истото, 69-70. 
И наредниот ден, кога бил извршен уште еден напад, 6. македонски полк имал најмногу 
загуби кога биле убиени 103 војници, 324 биле ранети и 70 се сметале за исчезнати. Истото, 
377. 

Во овие борби за завладување на стратешките позиции кај Криволак, како и 
заземањето на железничката станица „Градско“, бугарската армија дала голем број жртви, 
меѓу кои не мал број биле загинати Македонци: мајорот Димитар Думбалаков (с. Сухо, 
Солунско 1872 - 1915, станица „Градско“, Велешко) бил погребан во дворот на црквата Св 

Пантелејмон во Велес; младиот подофицер Славејко Стрезов (Ресен, / -- 1915, Криволак) бил 
погребан во дворот на црквата Успение на Богородица во Ново Село, Штипско; Димитар 
Пинџуров (с. Ваташа, Тиквешко 1884 - 1915, Криволак), доброволец во МООП, награден со 
орден За храброст, помошник-војвода во Тиквешкото востание 1913 г.; Михаил Кокошков 
(Кратово, 1888 - 1915, Криволак), учесник како доброволец во МООП во 3. Солунска 
дружина, награден со медал и др. 
20 На линијата на создадениот Македонски фронт, долг 450 км, 11. Македонска дивизија 
била стационирана во источниот дел, на т.н. дојранска позиција. Поопширно види: 
Александар СТОЈЧЕВ, Дојран 1915 - 1918 (воени операции), Скопје, 2007.  
21 Испишано на меморандум на 11. Македонска дивизија на 15 октомври 1918 г. во Горна 
Џумаја, Борис Проевски добил Уволнителен билет, во кој се дознава за самиот чин на 
неговото демобилизирање од редовите на бугарскарта армија. Види: Държавен архив - 
Благоевград, ф. 1121, оп. 1, а. е. 21, л. 4. 

Исто така, на истата дата бил издаден и сочуваниот документ Уволнителен билет на 
споменатата Донка Ушлинова, кој се разликува по форма, стил, големина, начин на 
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дека не биле пожелни во новосоздаденото Кралство на СХС22, својот 
понатамошен живот го продолжил како лекар во Горна Џумаја (денешен 
Благоевград), Бугарија. 

Во текот на својот живот активно се заложил и бил еден од основачите на 
формираното Македонско-одринското дружество во Горна Џумаја во 1932 
година23. 

                                                                                                                                                                 

искажаните податоци и изгледа како уникатен примерок. Види: Драган ГЕОРГИЕВ, 
Уволнителен билет на..., 62. 
22 Останала запазена кореспонденцијата на учесникот во тие настани, Ефтим Андонов 
Градишки, со своите блиски во Скопје, дека тој бил ставен „...на список на сомнителни лица 
и е непожелен во градот“, со што не бил пожелен од власта во Кралството СХС, со тоа бил 
принуден да остане во Бугарија. Види: Драган ГЕОРГИЕВ, Непозната активност сврзана..., 

86. 
23 Преживеаните доброволци од Балканските војни, во повеќе градови во Бугарија 
формирале свои дружества, кои по одржаниот основачки конгрес во 1932 година во Софија, 
се обединиле во единствено Македонско-одринско дружество, кое било распослано во повеќе 
градови. Види: Илия ИЛИЕВ, Създаване и дейност на Съюза на Македоно-одринските 

опълченски дружества в България, „Известия“ на Национален военноисторически музей, 
Том XIII, София, 1999, 11. 

Во формираното македонско-одринско дружество во Горна Џумаја пристапиле и 
други ополченци за кои дознаваме од нивните пополнети Заявлениеза пристапување кон 
месното дружество: Илија Дилберов (с. Гавалјанци, Кукушко 1877 - 1962, Благоевград) 
војвода на Организацијата, учесник во аферата „Мис Стон“, учествувал во Илинденското 
востание, учесник како доброволец во МООП, награден со орден За храброст, во текот на 
Првата светска војна бил во партизанските одреди при 11. Македонска пешадиска дивизија; 
Андон Јанев Ќосето (с. Голозинци, Велешко 1855 - 1953, Благоевград), војвода на 
Организацијата, терорист, учесник во аферата „Мис Стон“, учествувал во Илинденското 
востание, учесник како доброволец во МООП при Штабот на 13. Кукушка дружина; Гоце 
Меѓуречки (с. Меѓурек, Кукушко 1880 - 1941, Горна Џумаја), кукушки војвода, учесник во 
Илинденското востание, како началник на партизанска чета учествува во ослободувањето на 
Кукуш во балканската војна, началник на партизански одред при 11. Македонска дивизија во 
време на Првата светска војна; и др. 

Откако територијата на Вардарска Македонија во текот на Втората светска војна 
била приклучена кон Бугарија, 1941 година, во разни македонски градови биле формирани 
македонско-одрински ополченски? дружества: Битола, Брод, Велес, Гевгелија, Кочани, 
Кратово, Крушево, Куманово, Неготино, Св. Николе, Охрид, Прилеп, Ресен, Скопје, 
Струмица и Штип. Види: Истото, 16. 
Во Историскиот музеј на Крушево се запазени изјави и пристапници на 63 бивши ополченци, 
кои во текот на 1941 и 1942 година влегле во ова дружество. Преку нивните пристапни изјави 
се запознаваме и со бившите доброволци од балканските војни, кои зеле учество во борбите 
вклучени во 6. Охридска ополченска дружина. Меѓу нив биле: наградениот со орден За 

храброст, 4. степен, Георги Атанасов Спасов од село Белушино, Крушевско; Наум Мицев 
Тасев, роден 1880 година, село Свети, Крушевско; Цветан Тасев Цветанов, на 65-годишна 
возраст, роден во село Гради, Крушевско; Никола Георгиев Николов, роден 1887 година во 
Крушево; Никола Костов Цветанов, на 65-годишна возраст, роден во село Градиште, 
Крушевско; Мицко Велков, роден 1882 година во село Жван, Демирхисарско; Трајко 
Миленков, роден 1882 година во Крушево и др. За оваа информација и податок му должам и 
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Поради својата политичка ориентација, по убиството на Александар 
Протогеров24, се залагал против крилото предводено од страна на Ванчо 
Михајлов25 поради што бил претепан од неговите платеници пред својот 
сопствен дом. 

Во јануари 1961 година, завршува неговиот земски исполнет живот, а во 
Архивот на Благоевград е запазена неговата лична архива во создадениот 
фонд на семејството Проевски26.  

Неговите сограѓани му се оддолжиле со именување на улица со неговото име 
- Борис Проевски, во градот каде што трајно се удомил, за да го запазат и 
споменуваат името на овој македонски револуционер. 
 

Резиме 

Преку прикажаниот револуционерен пат на ресенчанецот Борис Проевски, 
всушност, се осликува животот на многуте македонски револуционери, кои 
верни на идеалите на Македонската револуционерна организација (ВМОРО), 
се залагале и бореле за ослободување на својата поробена Македонија во 
судбоносните времиња, на почетокот на 20 век. 

 

Resume 
 
The presented revolutionary path of Boris Proevski from Resen actually reflects the 
lifes of many Macedonian revolutionaries. These people, being faithful to the  
ideals of the  Macedonian Revolutionary Organization, where striving and fighting 
for the liberation of their oppressed Macedonia in this crucial times at the 
beginning of the 20th century.  

 

                                                                                                                                                                 

му искажувам благодарност на колегата Зоран Богевски, кустос историчар во Музејот во 
Крушево. 
Во споменатиот албум за учеството на штипјани во Балканските и во Првата светска војна, 
Музејот во Штип на своите објавени страници го провлекува отпечатокот на печатот на 
Македоно-одринското опълченско дружество - Щтип. Види: Емилија КОРУНОВСКА, 
Штипјани учесници во..., 2015. 
24 Александар Протогеров (Охрид, 1867 - 1928, Софија), македонски револуционер, завршил 
воено училиште во Софија, командир на бригада за време на МООП, командир на бригада  во 
11. Македонска дивизија за време на Првата светска војна. 
25 Ванчо Михајлов (Ново Село, Штипско 1896 - 1990, Рим), личен секретар на Тодор 
Александров, застапник на терористички метод на борба на ВМРО. 
26 Държавен архив - Благоевград, фонд 1122, Семеен фонд Проевски (1879 - 1977). 

Поради настанатата ситуација поврзана со светската здравствена пандемија, не 
бевме во можност лично да се запознаеме со фондот на Борис Проевски. Со тоа бевме 
принудени да користиме електронски начин на пребарување. 
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