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Ристо Кирјазовски

Ристо Кирјазовски (6. I 1927 – 3. X 2002) е македонски историчар, учесник во
народноослободителната борба и во граѓанската војна во Грција. Бил учесник во ЕЛАС и
во ДАГ (февруари 1943 - август 1949). По поразот на ДАГ преминал во НР Македонија
во 1949 година, каде се стекнал со високо образование. Најголемиот дел од својот
работен век во Архивот на Македонија (АМ) и Институтот за национална историја (ИНИ)
го посветил на истражувањата, во најголем дел фокусиран на поновата историја на
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Егејска Македонија.

Ристо Кирјазовски е роден на 6 јануари 1927 година во костурското село Граче,
Егејскиот дел на Македонија. Со основно образование се стекнал во родното село,
непосредно пред почетокот на Втората светска војна.

Пред да наполни 16 години, Кирјазовски се приклучил на комунистичкиот отпор во
Грција. Во февруари 1943 година се приклучил на ЕЛАС (Грчката
народноослободителна армија), како доброволец. По договорот од Варкиза (12 март
1945 година) и разоружувањето на ЕЛАС, тој станал член на НОФ
(Народноодлободител фронт), која е политичка и воена организација на Македонците
во Егејска Македонија и била активна во периодот од 1945 до 1949 година..

Кирјазовски учествувал во битките меѓу НОФ и грчките монархофашистички банди, а по
1946 година, кога НОФ се приклучил на Демократска армија на Грција (ДАГ), станал
партизан на ДАГ. За време на Граѓанската војна во Грција, како партизан на ДАГ
учествувал во повеќе борби кои се воделе на територијата не само во Егејскиот дел на
Македонија, туку и во Тесалија. Се истакнал во битката на Вич планина.

Во 1949 година, по поразот на ДАГ, Кирјазовски преку Албанија преминал во НР
Македонија Прво работел како службеник во Ресен и Скопје, а по завршувањето на
учителската школа неколку години работел како учител. Во 1959 година се вработил во
Архивот на Македонија (АМ), а во 1960 година дипломирал на Филозофскиот факултет Група историја. По стекнувањето на звањето архивски советник, преминал на работа во
ИНИ во јуни 1974 година, Во 1978 година бил избран во звањето стручен советник, а три
годинио потоа, во 1981 година, докторирал на Филозофскиот факултет во Скопје на
темата „Народноослободителнииот фронт и другите македонски организации во Егејска
Македонија 1945–1949“. Наскоро потоа се пензионирал во април 1987 година.

Ристо Кирјазовски најголемиот дел од својот работен век во Архивот на Македонија
(АМ) и Институтот за национална историја (ИНИ) го посветил на истражувањата. Во нив
тој се фокусирал во најголем дел на поновата историја на Егејскиот дел на Македонија
(1912 - 1949), иако има и публикации кои опфаќаат теми од XIX век. Пибликувал над 150
статии во научни списанија, зборници и весници.
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Врз основа на богатата документација на Архивот на Македонија, тој во своите статии
меѓудругото ги обработувал темите: политиката на КПГ кон македонското прашање,
целите на НОФ во Егејска Македонија, учеството на Македонците во ДАГ, борбата на
Македонците од Егејскиот дел на Македонија за употребата на македонскиот јазик во
училиштата и т.н..

Делата на д-р Ристо Кирјазовски се од исклучително значење за историјата на
македонскиот народ, особено за историјата на Македонците во Егејскиот дел на
Македонија.

Д-р Ристо Кирјазовски починал на 3 октомври 2002 година во Скопје.
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