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Христо Руков (30. XI 1887 – 28. II 1970) е македонски револуционер и фотограф, деец на
Македонската револуционерна организација (МРО). Како официјален фотограф на
Македонската револуционерна организација, тој ги фотографирал четите на војводите
Петар Христов - Германчето, Тома Желински и Кузо Блацки, како и уште многу други
личности од Костурско. Во неговата архива биле пронајдени дневникот на Васил
Чакаларов, спомените за масакрот во Загоричани, мемоари и писма на Лазар
Киселинчев, спомени за Лазар Поптрајков, Лазар Москов и Пандо Сидов.

Христо Руков е роден на 30 ноември 1887 година во костурското село Косинец, Егејска
Македонија, во револуционерно семејство. Неговиот татко, Ламбро Руков, бил убиен
како четник на Васил Чакаларов за време на Илинденското востание, а и неговиот чичко
Наум Руков бил долгогодишен член на Македонската револуционерна организација.

Во 1897 година, Христо Руков заминал за Атина, каде што завршил грчка гимназија. По
поразот на Илинденско востание 1903 година, тој се вратил во Косинец, каде што бил
избран за член на Извршниот комитет на ВМРО во Косинец, заедно со Дељо Марковски,
Митре Пировски и Атанас Палчев.

Во 1905 година, Пандо Кљашев и Атанас Палчев го испратиле Христо Руков со
специјално писмо до Борис Сарафов, кој со врски го назначил во Одделот за
фотографија во тогашното Министерство за просвета. По 6 месечни курсеви за
фотографија, Христо Руков се вратил во Костурско во 1906 година. Како официјален
фотограф на Македонската револуционерна организација, тој ги фотографирал четите
на војводите Петар Христов - Германчето, Тома Желински и Кузо Блацки, како и уште
многу други личности од Костурско.

На 14 март 1907 година дошло до борба меѓу турскиот аскер и дејци на МРО предводени
од Наум Марковски од Косинец и Влаот Гушев. По борбата, Христо Руков како
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сомнително лице бил уапсен од турските власти, а во месец август 1907 година бил
ослободен со поткуп.

По наредба на МРО, Христо Руков бил испратен да контактира со албанското
револуционерно движење во Корча. На 20 септември, 9 косовски албански делегати
пристигнале во Косинец. За 7-8 дена на состанок присуствувале вкупно 55 лица, Од
страна на МРО биле војводите Пандо Сидов, Христо Цветков, Кузо Блатски и други, а од
албанската страна се Черчиз Топули, Јакуб бег од Тишина, Михал Грамано и уште
шестмина. Албанските делегати на покана на Христо Руков го посетиле неговиот дом,
каде што тој направил фотографија со нив.

На 12 мај 1908 година, Христо Руков учествувал во одбраната на Косинец од нападот на
грчка андартска чета. Во одбраната, исто така, учествувале Дељо Марковски, Гаки
Кенков, Јото Стасков, Митрето Пировски и Крусто Нолчев, кои успеале да убијат
неколку анархисти и да ги одвратат андартите од нападот на селото.

По убиството на војвода Петар Христов – Германчето, Турците во неговата лична архива
откриле писмо од Христо Руков, кој потоа бил фатен и осуден на три години затвор.
Затворската казна Руков ја издржува во затворите во Костур, Корча и Битола. По
Младотурската Револуција тој бил амнестиран, а потоа танал четник првво кај Васил
Чакаларов, а потоа и кај Пандо Сидов.

До 1908 година, Христо Руков ги фотографирал уште војводите Христо Цветков, Пандо
Кљашев, Иван Попов, Васил Чакаларов и Христо Гучо. Исто така и четниците од четите
на Пандо Сидов, Петар Христов - Германчето, Атанас Кршаков и други.

Во периодот од 1910 до 1911 година Христо Руков учителствувал во родното село, а во
1911 - 1912 година бил учител во Брезница, каде што му помагал на војводата Крсто
Љондев. За време на Првата балканската војна во 1912 година тој помогал на четата на
Васил Чакаларов и учествувал во повеќе битки меѓу кои кај Билишта и Капештица.

По Втората балканска војна, кога Косинец паднал во границите на Грција, Христо Руков
бил подложен на репресија и прогон од страна на грчките власти. Лежел во затворот во
Костур во текот на 1915, 1922 и 1927 година. Во 1929 година, тој повторно бил затворен
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откако во дворот на неговата куќа експодирала бомба, а потоа било пронајдено скриено
оружје. Христо Руков бил интерниран во 1932 година, потоа во 1939 бил прогонет во
Негован, Леринско, а во 1940 година во Коринт, Пелопонез

По поразот на Грција за време на Втората светска војна, Христо Руков бил уапсен од
италијанските окупатори за субверзивна дејност. Заточен бил во логорот во близина на
Куцомилиа - Трикала, Тесалија. Подоцна, тој бил префрлен во затворот „Авероф“ во
Атина, од каде што бил ослободен од бугарските власти, по што, се населил со
семејството во Бугарија.

Христо Руков починал на 28 февруари 1970 година во Варна. Во неговата архива биле
пронајдени дневникот на Васил Чакаларов, спомените за масакрот во Загоричани,
мемоари и писма на Лазар Киселинчев, спомени за Лазар Поптрајков, Лазар Москов и
Пандо Сидов.
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