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Посвета  

За моите најмили чеда Александар и Весна, за внуците од 

сестра Крсте и Александра и за внуците од брат Антониј и 

Китан. Нека силата, цврстината, истрајноста, жилавоста и 

љубовта на баба ви Велика ве води како ѕвезда деница низ 

животот. Да ги паметите и почитувате вашите предци и 

македонски корени и да се гордеете со вашето културно 

наследство. Да ги чувате, негувате и пренесувате 

прекрасните македонски традиции и македонскиот јазик на 

идните поколенија.  
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„Каменот е најтежок на своето лежиште, 

штом ќе почни да се тркала се одронува“ 

македонска народна поговорка 
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Семејна лоза на Велика Златаноска 
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Предговор 

 

„И стреите плачат кога ќе се роди женска челад“,  

е мудра народна поговорка која често ја повторуваше баба 

ми Илинка или нагалено Ица како што си ја викав.  Зошто 

бабо зачудено прашував, “и тие ја оплакуваат чедо нашата 

женска судбина“. Женската челад во нејзиното време била 

подвижен имот, не се вложувале многу во нивното 

образование, затоа што еден ден ќе ја напушти родителската 

куќа и ќе придонесува за домаќинството на момчето така 

само со миразот ќе си замине од татковата куќа. Тагувале 

семејствата што имале само ќерки, кој името ќе им го 

продолжи, како само децата од синовите да ги 

продолжуваат гените на родителите, а зарем од ќерките 

биле помалку свои? 

Одронувањето на каменот, како и човекот штом ќе 

почни да се тркала од место на место, како поднаслов 

природно се наметна откако ја завршив оваа биографија. 

Можеби е невообичаено што ја почнувам приказната 

за мајка ми со зборови од нејзината свекрва, но оваа 

поговорка кај мене длабоко се врежа од мали нозе и морав 

некаде да ја искажам. Работниот наслов на оваа книга беше 

“стреите плачат“, но се премислив откако ја завршив 

приказната на мајка ми, едно што е биографска а друго затоа 

што не и доликува насловот на позитивниот карактер на 

мајка ми. Стреите плачат како наслов засега ќе се складира 

и можеби ќе се искористи за некоја идна приказна. Оставам 

читателите да пресудат читајќи  ја приказна дали навистина 
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стреите плачеле кога се родила мајка ми? Насловот одлучив 

да биде едноставно името на мајка ми ВЕЛИКА, самиот 

збор означува Величина, Големина, Светост. Мајка ми е 

крстена Велика според најголемиот Христијански празник 

Велигден, што значи Велик - ден. Македонскиот антички 

војсководец Александар исто така се нарекува Велики, 

затоа што неговото име и достигнувања се од огромна 

историска величина. 

Рускиот писател Максим Горки рекол “човек тоа 

гордо звучи“, но човекот го раѓа мајка а според мене зборот 

мајка звучи нај величествено, најмило, најдостоинствено, 

нај гордо, нај пожртвувано, нај изговорениот збор на секој 

човек. Во убави и неубави моменти секогаш се спомнува 

мајката. Но најчесто се споменува во моменти кога ни треба 

утеха и мајчинска грижа во моменти на болка или 

разочарување. Тогаш често  ја довикува ме моќта на 

мајчината љубов и закрила и велиме “оф мамо, леле мамо, 

што ме роди мамо“. Самиот збор “мама“, има чудотворни 

магични влијанија што ни ја зголемува радоста или 

намалува болката.  Закрилата од мајката секогаш ни е 

потребна дури и кога сме возрасни, зрели луѓе а и ние 

самите родители. Една е мајка на светот, е честа изрека и 

треба да се сака и почитува за  сета нејзина безусловна 

љубов и несебична пожртвуваност кон своите чеда. Мама, 

првиот збор на секое бебенце, е најубавата  симфонија за 

мајчините уши.  

За мајката, вековната филозофска дилема “која е 

смислата на  постоењето на човекот“ е одамна  разрешена: 
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да се има пород, челад, да се сака друго суштество 

бескрајно, неизмерно, потполно, безусловно. За  мајката  

животот почнува да има смисла откако живот нов ќе 

создаде, чедо најмило искорнато  од своето срце и душа, да 

има за кого да се грижи, да негува, да бдее, да воспитува, 

советува и му ја дари својата бескрајна топла мајчинска 

љубов.  

Филозофи, научници, алхемичари, се од машка пол 

од памтивека од дрвените  времиња воделе полемики, 

покрај тоа што се мачеле да ја одгатнат тајната на смислата 

на постоењето на човекот, барале начини да ја пронајдат и 

формулата на бесмртноста на човекот. Она по што тие со 

векови трагале да го пронајдат безуспешно мајката веќе го 

знае инстинктивно.  Ја пронашла бесмртноста најлесно и 

наједноставно во детето свое. Преку чедото ќе живее и 

преку идните поколенија, и се прави во нејзина моќ да го 

заштити чедото и да обезбеди здрава средина во која ќе 

расти и ќе се развива.  

Мојата мајка е екстроверт по карактер, разговорлива 

и дружељубива. Во секој момент може да разговара и да ги 

води разговорите со саати со сличен на неа соговорник. Има 

одлично памтење, кое ќе го разгледаме подетално понатаму 

низ нејзината приказна. Се сеќава точно, во детали што ги 

дарувала сватовите на нејзината свадба, памети имиња и 

презимиња на луѓе што не ги видела 60тина години.  

Животот кога живеела мајка ми бил тежок но 

поедноставен, во детството и младоста живеела во помали 
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места каде сите жители се знаеле, сите биле од една иста 

култура, еден јазик се зборувал, една црква се посетувала, 

сите ги практикувале истите традиции, исто се облекувале, 

имало ред и пред време се знаело според сезоните кога што 

се работи а кога се денови за одмор, едноставно се и било 

познато и животот се одвивал со побавна динамика.  Кога 

се собирале дома за вечера на трпезата членовите на 

семејствата разговарале меѓусебно, разменувале 

информации, давале известување за завршената работа, се 

договарале, се учеле и советувале и раскажувале приказни.  

За разлика во денешницата тешко наоѓаме време да се 

собереме заедно за вечера, а секое слободно време го 

поминуваме пред телевизор, пребаруваме на интернет, на 

социјалните мрежи или читаме.  

Мајка ми е ментално и физички цврста и здрава 

жена. Тука играа улога наследни фактори, со природната 

селекција на предците каде само најсилните и најздравите 

преживувале и оставале пород пренесувајќи ги нивните 

супериорни гени на потомците но има големо влијание и 

нејзиното животно искуството што ја научило да биде 

жилава, отпорна и ментално цврста, „исчеличена“ (калена 

како челик) што би рекла мајка ми. Себично си ги гледа 

интересите на семејството свое, како што квачката очи ќе ти 

извади ако допреш едно нејзино пиленце.   

Својствено на луѓето родени и растени во нејзино 

време научена е да ги гледа нештата од поширока 

перспектива, да не се срди за ситници, да не покажува 

премногу емоции. Од  моја гледна точка мајка ми изгледа 
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тешкотиите  во животот ги пребродува полесно затоа што 

“не си ставам на срце“ како што вели таа “во момент на 

лутина ако некој ми стапни на жилата, ќе речам тоа што ми 

лежи на душа, но никому не мислам зло и не држам лутина 

или пизма во душата“ и тоа е доволен вентил за испуштање 

на фрустрациите. Искажувањето на фрустрациите, не 

чување на лутина во душата и простувањето се изгледа 

добра рецепта за добро ментално здравје.  Штом бурата 

помини - замини нема потреба од враќање наназад и 

преживување на истите чувства на фрустрации, лутина, па 

и бес со што само и се создава поголем замав, туку остави 

ја назад во заборав “само напред гледај, тоа што било 

поминало“ често ме советува таа.  

Мајка ми растеше и живееше во друго време, во 

поширока семејна заедница, каде сите членови од утро до 

мрак работеле и се прибирале приквечер дома за вечера и 

спиење. Во нејзино време ниту имало време од работа ниту 

било општествено прифатливо да се покажува голема 

љубов кон децата. Љубовта се покажувала практично, 

децата да бидат најадени, облечени, измиени, затоплени, 

згрижени да им се дадат најдобрите услови да преживеат. 

Емотивните потреби на децата им биле задоволува ни не 

само од мајката туку од сите членови на семејството. Мајка 

ми длабоко ги сака своите но никогаш не покажувала 

преголеми емоции и од тие причина оддава впечаток на 

површински, не многу длабоки врски гледано од денешна 

перспектива. Исклучок од оваа шема се внуците спрема кои 

покажува најголема отворена љубов, “ја омекнаа“ нејзината 
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цврста фасада. Повеќе пати има речено “мислам внучињата 

повеќе се сакаа дури и од  сопствените деца“.   

Се смеам и ме радува нејзиното отворено 

искажување на љубов кон внуците но понекогаш се 

прашувам дали да бидам љубоморна на ова, па како прво 

родено нејзино дете треба да ме сака исто барем како и 

моите деца и внуците од сестра ми и брат ми, но не сум 

љубоморна затоа што знам дека не сака сите три свои деца. 

Тука повторно наидуваме на одговорот на прашањето за 

бесмртноста кај мајката. Внуците, втора генерација 

наследници, гранките на животот се шират и растат а гените 

понатаму живеат, каков успех, каква радост, какво 

исполнување на животот.  

Повторно ќе речам, една е мајка на светото и се сака 

и почитува само онака како што мајка заслужува. Јас  си ја 

сакам мојата мајчичка неизмерно, но заради разликите во 

карактерот меѓу нас (јас ги имам наследено повеќе од татко 

ми) ми требаше време и вложен труд да ја разберам и 

сфатам, како размислува. Тешко е да се доловат мислите на 

луѓето иако сакаме  да знаеме точно што и како 

размислуваат, но ние луѓето често ги покриваме 

најискрените чувства и прикажуваме она што мислиме дека 

светот сака да чуе или види и да се прикажеме во најдобро 

светло, како цврсти луѓе, отпорни но и  да се заштитиме од 

критики. Дури на позрели години ја одгатнав вистината за 

мајка ми и често посакувам да бидам цврста и силна како 

неа и како неа да размислувам. Таа секогаш не советува “не 

си земај при срце“ , “ајде де од едно уво влегува од друго 
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излегува“, “ што има да се нервирам“,  “колку да годиш не 

можеш секому да погодиш, гледај тебе што ти одговара“, 

“една мајка ги раѓа па сите се различни“.  И една мисла 

стално ја повторува што ја научила од свекрвата Илинка 

“човек на тешкотиите да издржи, да не се дава, секој можи 

кога е лесно“. 

Мајка ми родила три деца, две ќерки и еден син и 

сите сме различни како китка  шарена. Од сите нас има по 

две внучиња, нејзина гордост. Научни истражувања 

посочуваат на тоа дека едно дете е омилено. На прашањето 

кое и е омилено дете секогаш одговараше филозофски и 

дипломатски “кој прст да го пресечеш боли“, или “мајката 

за секое чедо ја боли“. Кога и понатаму инсистиравме да 

признај дека сака некој од нас трите повеќе повторно мудро 

ни рече “ќе ве прашам да ми одговорите кога ќе имате свои 

деца“. 

Мајка ми е мојот стожер, мојот модел, мојата 

потпора. Никогаш не разговараме длабоко за чувства, ме 

остава сама да одгатнам како се чувствувала во одредени 

моменти, но ако тие моменти се според моите денешни 

мерила сигурно ќе и било многу потешко. Мајка ми е  она 

што човековата еволуција со илјадници години го селектира 

– најсилните нај приспособливите видови да опстанат. Таа 

е лесно приспособлива, не се секира за она што не можи да 

го смени  и го прифаќа секој ден како што ќе дојди,  “купи 

ден помини“ со еден збор таа е Survivor. 
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Условите во кои живеела неминовна ја искалеми ле, 

борбата за опстанок каде само силните преживуваат, а како 

што реков мајка ми е силна жена, со позитивен поглед на 

светот,  секогаш го сака хуморот  и секогаш е насмеана при 

разговор. Велат старите се поконзервативни, но не и мојата 

мајка која прифаќа многу побрзо модерни елементи од 

животот. На свои 80 години со малку помош од нас се 

вклучи на социјалните мрежи преку кои самостојно 

одржува контакти со роднини и пријатели од Македонија и 

Австралија. Ова многу и помогна посебно за време на 

пандемијата 2020-2022.  

Се обидов да го доловам сликовито нејзиниот живот, 

да ја претставам сликата за нејзиното време со многубројни 

нејзини цитати, онака како што ми беа раскажани но се 

надевам успеав да доловам и дел од нејзиниот ведар дух.  

Не може семејна историја да се напише без да се 

споменуваат многубројни роднини. Така и во оваа 

биографска приказна, до што можевме заедно со мајка ми 

да пронајдеме роднини се запишани. Лозата на мајка ми 

посебно по таткова линија е навистина богата. Мајка ми 

памти многу од роднините до нејзини први братучеди, за 

нивните пак семејства морав да барам помош од 

многубројните роднини. Предвреме барам прошка од 

роднините што сме ги изостави ле, ненамерно се разбира, 

исто така ако има грешни податоци во приказната и се 

надевам никој нема да се најде навреден од елементи од 

приказната на мајка ми, затоа што нејзината лична приказна 
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е неминовно поврзана со приказните на луѓето со кои 

живеела.   

Во наредниве страници ќе имате можност да се 

запознаете со предците и животот на мајка ми низ еден 

хронолошки опис на животот на една селска девојка, 

нејзините  носталгични сеќавања од детството и младоста, 

традициите, запознавање со момчето и стапување во брак, 

животот во семејството кај момчето, заминувањето на 

печалба во Австралија. И уште многу други сеќавања за 

светот, времето и животот кој брзо се смениле и заминале 

во неповрат за вака повторно да оживеат низ раскажувањата 

од мајка ми за идните поколение да научат од прва рака од 

лично искуство а не само од книги по историја или 

Википедија.  

Со почит, 

Јагода Здравеска - Котеска  
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ПРВ ДЕЛ - Географија, Историја, Традиции 
 

Пелагонија  

  
Македонија е претежно планинска земја со многу 

планински појаси и високи врвови и меѓу нив неколку 

котлини. Просечна надморска височина на Македонија е 

832 метри надморска височина. Многу од  планинските 

врвови се над 20001 метри високи. Во Македонија има 34  

градови и 1645 села. Во пелагонискиот регион најголеми 

градови се Битола и Прилеп.  

Пелагонија е најголемата котлина во Македонија 

која  се наоѓа во нејзиниот југозападен дел на просечна 

надморски висина од 650м. Пелагонија ги опфаќа 

Прилепско Поле, Битолско Поле и на југ продолжува во 

Егејска Македонија вклучувајќи го и Леринско Поле. Низ 

Пелагонија тече Црна Река а во неа се сливаат притоките: 

Блата, Шемница, Драгор и Елешка Река. Пелагонија е 

најголемата житница во Македонија. Има умерено - 

континентална клима и плодна почва што создава погодни 

услови за одгледување на многу земјоделски култури. Во 

Битолското Поле големи се резервите на јаглен и затоа во 

близина на Битола се наоѓа најголемата термо - електрична 

централа во државата позната како РЕК (Рударско -

Енергетски Комбинат). Заради ископувањата од рудникот 

на јаглен уништени се неколку села: Врањевци, Суводол и 

Билјаник.  

 
1 највисок е врвот Голем Кораб 2753мнв 
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Пелагонија го добила името по античкиот град 

Пелагон или Пелагонија  кој се наоѓа на врвот Висока на 

Селечка Планина близу до селата Лопатица и Бонче а каде 

има пронајдени остатоци од древен град на Пелагонците.  

Битола 
Градот Битола е втор по големина град во 

Македонија после главниот град Скопје со вкупен број на 

жители вклучувајќи ги и селата во 2021 со близу 106 000. Се 

наоѓа во југозападниот дел на Македонија во Пелагонија во 

непосредна близина на богато пошумена Баба Планина и 

врвот Пелистер по што е познат и како градот под Пелистер. 

Најпозната улица во Битола е Широк Сокак, кој денес е 

исклучиво пешачка улица и гордост на Битолчани каде 

секоја вечер посебно во летниот период населението 

излегува на прошетка на познатото Битолско Корзо.  

Ленски мост на реката Драгор е влез во Битолската 

стара чаршија и е познат и како Мостот на Љубовта. Во 

средината на 20 век таму оделе на “гледање“ момите и  

момците од селата“, стројникот бил одговорен за договарање 

на време за средба на младите и нивните семејства.   

Битолскиот пазарот е многу богат со разни продукти 

кои жителите на селата ги носат во претежно пазарните 

денови Вторник и Петок.  

Во Битолскиот крај има 136 села распространети низ 

Пелагонија, Мариово и по падините на Баба Планина. Едно 

од поголемите села сместено среде во Пелагонија е селото 

Добрушево родното село на мајка ми. Семејството на мајка ми 

се староседелци од ова село и имаат роднини низ многу 

ближни села.  
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Добрушево  
 

Родното место на мојата мајка Велика е Добрушево, 

Битолско,  село во југозападниот дел на Република 

Македонија. Денес спаѓа во општина Могила, Битолско но 

до 2004 година било независна Добрушеска општина. Се 

наоѓа на оддалеченост од 27 километри од Битола и е на 

надморска височина од 594 метри. Атарот на селото опфаќа 

простор од 16,5 км2. Селото е сместено на левиот брег на 

Црна Река, среде во полето, рамничарско, развиено, со 

плодна обработлива земја.  Заради овие поволни услови 

селото сè уште просперира во денешно време каде многу од 

жителите одлучиле да останат на родното огниште и да 

продолжат да ја обработуваат земјата од нивните предци. 

Според легендата, името на селото се поврзува со тоа 

што прв во местото се населил човек по име Добруш. По 

него, подоцна било именувано селото. Други легенди  пак 

велат жителите  биле со ‘добра душа, добродушни’. Има 

повеќе археолошки наоѓалишта близу Добрушево: 

Ерековски Ливади, (познат на мајка ми како Ерековски 

Пат) и Плочи местото биле стари населби од римско време; 

Во Селиште месноста се верувало дека било старото село. 

Тумба, има четири места околу селото кои се нарекуваат 

Тумба, но мајка ми ја знае најмногу таа кон Мусинци. Во 

Трска, семејството на мајка ми Златановци имале бавча и 

овоштарник. “Во месноста Трска се наоѓа Мегалит камен, 

спрема Мусинци, и пронајдени се керамички предмети (стр 

34. Камени Богови, Тренчо Димитриоски). Селја Чешма  
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(или Салија Чешма) се наоѓа кон Мусинци, растурена била 

од диви копачи кои барале скриени богатства, жителите на 

Добрушево верувале дека на месноста имало духови. Мајка 

ми се сеќава на една случка со чичко и Диме прераскажана 

од постарите опишана понатаму во делот за семејна лоза.  

 

Добрушево во Општина Могила, Извор: Општина Могила — 

Википедија (wikipedia.org) 

 

 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0#:~:text=%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0#:~:text=%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%A0%D0%
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 Според легендата, името на селото се поврзува со тоа 

што прв во местото се населил човек по име Добруш. По 

него, подоцна било именувано селото. Други легенди  пак 

велат жителите  биле со ‘добра душа, добродушни’. Има 

повеќе археолошки наоѓалишта близу Добрушево: 

Ерековски Ливади, (познат на мајка ми како Ерековски 

Пат) и Плочи местото биле стари населби од римско време; 

Во Селиште месноста се верувало дека било старото село. 

Тумба, има четири места околу селото кои се нарекуваат 

Тумба, но мајка ми ја знае најмногу таа кон Мусинци. Во 

Трска, семејството на мајка ми Златановци имале бавча и 

овоштарник. “Во месноста Трска се наоѓа Мегалит камен, 

спрема Мусинци, и пронајдени се керамички предмети (стр 

34. Камени Богови, Тренчо Димитриоски). Селја Чешма  

(или Салија Чешма) се наоѓа кон Мусинци, растурена била 

од диви копачи кои барале скриени богатства, жителите на 

Добрушево верувале дека на месноста имало духови. Мајка 

ми се сеќава на една случка со чичко и Диме прераскажана 

од постарите опишана понатаму во делот за семејна лоза.  

Добрушево било најголемо во повоениот период. Во 

1961 година кога мајка ми била девојка селото било 

најмногубројно со околу 1200 жители а според пописот на 

население од 2002 година во Добрушево бројот на жителите 

се преполовил на 624 жители, сите Македонци.  

Основно училиште во Добрушево во кое учела мајка 

ми Велика се вика “ Браќа Миладиновци“. Селската црква 

е „Вознесение Христово“ (Спасовден) која била изградена 

во 1860 година, Селото го празнува Спасовден како селска 
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слава.  Дворот на црквата е ограден и во него се сместени и 

селските гробишта каде почиваат предците на мајка ми по 

таткова лоза. Таму почиваат во вечен мир родителите на 

мајка ми  Стево и Цвета Златаноски. 

Добрушево дели сињор со селата Мусинци, Алинци, 

Будаково, Ношпал и Чарлија. Други села близу Добрушево, 

распрскани по пелагониската котлина и во кои  живееле 

голем број на роднини на мајка ми се: Трап, Клепач, Горна 

Чарлија, Долна Чарлија, Мусинци, Ерековци, Канатларци, 

Путурус, Дедебалци, Вашарејца, Радобор, Далбеговци, 

Црничани, Мојно, Подмол, Лознани, Тополчани, 

Шелеверци, Долно  Агларци, Горно Агларци, Марул, 

Лопатица, Арматуш, Новоселани, Тројкрсти, Долно 

Српци, Беранци (познати како Српци - беранци), Мегленци, 

Мало Рувци, Могила,  Ивањевци, Орле, Добромири, 

Загорани, Чепигово, Бонче. Сите овие села се на 

оддалеченост помеѓу 2 -12 километри од Добрушево. 

Лопатица е на оддалеченост од 9.6 км, или 2 часа  пешачење.  

Мајка ми ги памети следниве места во атарот на селото 

Добрушево: Еве што вели  таа за секое од овие места: 

- Метилишта – “нива имавме тука се наоѓа спрема 

Ношпал’,  

- Слогој – “најголем дел од нивите наши беа во 

Слогој, се наоѓа према Алинци и Будаково, големи ниви 

имавме таму по 12-13 погони.“ 

- Трска -  “тука имавме овоштарник со сливи и круши, 

бев мала кога одев таму, после му се падна во делот на 

стрико Веле, се наоѓа кон Мусинци и Подмол“. 
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- Рупка -  “имавме нива наша тука, према Ношпал, за 

Клепач патот. Патот врвеше покрај нивата наша, растеше 

еден даб самоник на меѓата, само тој дрво  беше, го 

користевме за сенка во лето, за ручек, садевме сончоглед а 

понекогаш ја сеевме со пченица или јачмен“.  

- Плочи -  “тука имавме многу ливади и бавча, 

садевме пипер, домати, беше блиску до родната куќа, се 

наоѓаше кон Канатларци по стариот пат“.  

- Прогонче – “кон Вашарејца, натаму ги пасев коњите 

со дедо Божин за време на колективите, беа коњи на 

селската задруга, татко ми ги пасеше но понекогаш одев со 

дедо Божин или пак со стрико ми Милјан син му на Божин. 

Коњите  ги носевме на пасење од тука полека до Црна Река 

за поење. На поило. На пладне таму пладнуваа. Прогонче 

местото беше утринско (угринско), селско место  заедничко, 

исто и чаирот. Кај Прогонче  играа фудбал Долно Маалци, 

беше како чаир, потоа му даде државата место на 

сиромашните да си направат куќи и го продолжија селото, 

се прошире натаму, се делеа куќите“. 

- Слатина  - “место према Прогонче и таму имавме 

нива, кога ги насадија појасите со дрвја после војната 

некогаш, врвеа на средина низ нашата нива“. 

- Чурлиганка –  “ се наоѓа накај Будаоково“,  

- Коритишта  -  “ е према Подмол“ 

- Тумба  -  “ја знам  тумбата кон Мусинци , но има  

уште неколку Тумби“ 

“Други места по полето се : Ливади, Стара Река, 

Големи Ливади, Капина, Ќосеница, Брегои, Калчуница, 

Мртвица, Вирои, Црна Река, Карабатица, Бунар наречен 
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“Ѓело рвениче2“ кон Будаково, во овие места немавме наши 

ниви“. 

 

Селото  Добрушево е поделено на Горно маало и 

Долно маало, џадето (патот главен) го дели селото на овие 

две маала. И родната куќа на мајка ми и таа каде подоцна се 

преселиле спаѓаат во Горно Маало. Секое маало си имало 

своја чешма. За Добрушвци мерка за површината или 

големината на нивите се погони. Еден погон = 2 декари 

(2000м2), Декар 10х100, 1 Хектар  = 10 декари  (10,000м2)  

Добрушевското поле е испреплетено со појаси на 

дрвја, кои биле насадени  од месното население после 

Втора Светска војна. После ослободувањето власта  

преземала мерки за пошумување и за исушување на 

мочуриштата во Пелагонија.  Мајка ми вели откако памети 

биле таму. Насадени се дрвја претежно багреми и јасени во 

широчина од 30-50ина метри во правилна форма. Багремот 

е листопадно дрво и се користел затоа што имал добро 

развиен корен, и брзо  растел познат е и под името бел 

багрем, кралско дрво и бело дрво. Цветовите како бели 

гроздови на багремот излачуваат многу нектар и се вкусни 

за јадење. Медот од багрем е еден од највкусните и 

најздравите. “Одгледувачите на пчели чуваа  кошници со пчели 

кај појасите од багреми“.  

Појасите биле насадени со цел за да се одбегне 

одронување и ерозија на плодната почва. Ветробрански 

појаси со дрвја исто биле корисни и за заштита на 

 
2 Рвениче или рвеник е назив за бунар во Добрушево 
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земјоделските насади во ветровити подрачја, на отворени 

полиња како Пелагонија. Се пошумува ле и делови во форма 

на појаси околу сите главни патишта за да се заштитат од 

ерозија на земјиштето. 
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Кратка историја на Македонија 

 

Етно-географска карта на Македонија.                                                                              

Извор 105 години од Букурешкиот договор - Македонски 

весник Илинден - (vesnik-ilinden.com) 

 

За да се разбере подобро животот на мајки ми и 

предците овде ќе дадеме краток преглед на историските 

збиднувања со посебен осврт на периодот од крајот на 19 

век до средината на 20 век. Во овој контекст фокусот е 

претежно на историските настани на територијата на 

денешна Република Македонија, каде е родена и растена 

мојата мајка Велика.  

https://vesnik-ilinden.com/105-godini-od-bukureshkiot-dogovor/
https://vesnik-ilinden.com/105-godini-od-bukureshkiot-dogovor/
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Отоманската Империја 1395 – 1912 
 

Македонија потпаѓа под Отоманската империја кон 

крајот на 14 век под чија феудална власт ќе биде над 500 

години се до 1912. Крајот на 19 век и почетокот на 20  век ја 

наоѓа Македонија сè уште под Турско ропство. Тешките 

услови на живот довеле до повеќе буни и востанија, обиди 

да се отстрани поробувачот. Најголемо е Илинденското 

Востание кое започнало на 2 Август  ан Илинден 1903.  

Востанијата главно биле против османлиската тиранија и 

желбата за создавање на Македонска држава на Балканот.  

Животот на народот бил многу тежок и суров, не 

само заради тешката работа, несигурноста дали ќе се 

преживее од ден на ден, туку и заради огромните даноците 

што требало да ги плаќаат и на поробувачите и на арамиите.  

Несигурниот живот, одземање производството преку 

високи даноци, грабање на земјата и стоката  ги  терало 

жителите да ги напуштаат своите родни  места и да барат 

спас на други места. Барајќи заштита се селеле  кон 

градовите или во подалечни позафрлените мести 

непристапни подалеку од патиштата. Па преселбите во овој 

период од село во град и во други села доста подалеку од 

родното се доста големи.  

Затоа не може трага да се најде на семејствата од 

каде потекнуваат затоа што се селеле од едно на друго место 

барајќи спас. Местата од каде потекнуваат се чувале само 

во усните  преданија и често само во кругот на семејството. 

Во овој период крај 18 и почеток 19 век цели села биле 

горени и опустошени не само од турската  власт туку  и од 
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одметнатите арамиски банди. Ваквата неиздржлива 

состојба доведува и до појавата на македонското ајдутство 

и комитство во овој период.  

По Илинденското востание Македонија оставена на 

милост и немилост  на соседните држави кои како 

мршојадци демнеле и чекале прилика да ја приграбат 

Македонија и да ги прошират нивните територии.   

Во почетокот на 20 век Османлиската империја со 

нејзиниот назаден феудален систем веќе била пред 

распаѓање. Во 1908 година се случува така наречена 

младотурската револуција позната во народот како  

Уриетот3. Овие внатрешни превривања ја до ослабуваат и 

предизвикуваат распад на Отоманската империја, што ќе 

има големи последици и на Балканот и во Македонија, која 

во тоа време се бори за самостојност. 

Балканите Војни 1912-1913 
 

Во 1912  година соседите на Македонија, Србија, 

Бугарија и Грција се здружуваат и објавуваат војна на 

Турција, а со цел да ја заграбат Македонија. Ова  војна е 

позната како Првата Балканска  војна.  

Од поблиската историја, период од 1903-1918 е 

најкрвавиот и најтемниот од Македонската тешка историја 

кога се случувала вистинска кланица а македонците ја 

потопиле нивната родна грутка со нивна македонска крв. 

Населението  гинело, се пре-селувало, распрснувало на други 

места, се барало начин да се преживее кој како знае и умее.  

 
3 турски збор што значи „слобода“ 
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Семејствата и роднините си помагале едни со други но туѓите 

пропаганди довеле до раздор меѓу населението и не се знаело 

кому да се верува, се плашеле од шпиони од нивните редови.  

Бугарија незадоволна од делот што и пропаднал од 

Македонската територија во јуни 1913 ја нападнала Грција 

и Србија, започнувајќи ја Втората Балканска Војна. Секоја 

од соседните земји каде да влези по селата насилно ги 

мобилизирале мажите. Војната завршува со Букурешкиот 

договор од 10 Август 1913.  

“Балканските војни се водеа за поделба на 

европските територии на Османската империја, пред се за 

поделба на Македонија која со своите 68.000 квадратни 

километри површина била два пати поголема од Србија, 

два пати поголема од Грција, поголема и од Бугарија без 

Источна Румелија. Кога кон ова ќе се додаде и 

геостратегиската положба на Македонија и нејзините 

природни ресурси, станува појасно дека Грција, Србија и 

Бугарија всушност се плашеле од можноста на Балканот 

да се создаде поголема, побогата и помоќна држава од 

нив’, вели проф. Д-р Јусуф Хамзаоглу од Скопје, поранешен 

професор по турски јазик и литература на Педагошкиот 

факултет Св. Климент Охридски во Скопје, (извор: Мистерија е 

зошто турската армија го предала Солун на Грците без испукан куршум – Denesen.mk) 

Често според сведоштва на предците за време на 

Балканските војни се случувало блиски роднини, дури и родени 

браќа да се борат во спротивставени војски, едни против 

други за окупаторите, да се лее македонска крв  а 

непријателите да зграпчат што поголем дел од Македонија а 

населението да го чуваат потчинето, да им робува.     
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После Букурешкиот договор се запечатува 

судбината на Македонија која останува поделена меѓу 

Грција, Србија и Бугарија. Тогашните граници на поделена 

и распарчена Македонија важат до ден денешен. Од 

целокупната територија  на Македонија, Грција приграбува 

најголем дел 51%, 

Србија 39%  и 

Бугарија 10%. Еден 

мал дел од 

Македонската 

територија останува 

во Албанија. Трите дела на Македонија се познати како 

Вардарска (делот во Србија), Егејска или Беломорска (делот 

во Грција)  и Пиринска (дел во Бугарија) Македонија. 

Територијата на Денешна Република Македонија 

(Вардарскиот Дел) била окупирана од Србија.  

За време на Турското ропство Македонија била како 

една географска целина. После распарчувањето на 

Македонија, целото нејзино подрачје било подложено на 

сурова денационализација и асимилациски политики од 

трите земји поробувачи. Во Вардарскиот дел, српските 

власти за службен јазик го вовеле српскиот, македонската 

народност не била призната и сите предци на мајка ми ги 

заведувала во матичните книги како “православни срби“  а 

на презимињата наместо македонската додавка ски/ска, 

ов/ва го додавале српското иќ.  

 

 

 

Прадедовците мои и по мајка и 

по татко учесници биле како  

регрути на  туѓите окупаторски 

сили и во Балканските и во Прва 

Светска Војна 
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Прва Светска Војна 1914-1918  

Ако претходните страдања не биле доволни за 

македонскиот народ, одма по Балканските војни, додека 

гробовите на загинатите сè уште биле пресни, а жените 

завиени во црно, на Балканот во Јули 1914 година започнува 

“Големата  Војна“ (28 јули 1914 до 11 ноември 1918) помеѓу 

два табори, силите на Антантата (Франција, Англија, 

Русија, Србија) против  Централните Сили (Германија, 

Австро - унгарија, подоцна и Турција и Бугарија)  И за 

маката да биде уште поголема за настраданиот македонски 

народ покрај источниот и западниот фронт се отвораа и 

Македонскиот Фронт4 кој се протегал на Македонска 

територија од Солун до Охрид. Повторно Македонците, тие 

што преживеале и останале не - осакатени и момчињата што 

штотуку пораснале биле мобилизирани од Српската и 

Бугарската армија и повторно коските ги оставаа по 

планините а нивните семејства во глад, студ  и страв да 

преживуваа како знаат и умеат. За македонците биле 

заварени крвави години од 1912 се до 1918, скоро една 

декада на терор каде најмногу страдања претрпело 

невиното население по селата и градовите во 

Македонија. 

На Македонскиот фронт низ Македонија 

најжестоките битки се воделе околу Битола и Мариово се 

случувале од средината на 1916-1918 година. Најзначајни 

битки на Македонскиот фронт во Битолскиот регион и 

селата од каде потекнуваат моите предци биле: 

Кајмакчалан, Добро Поле, Црвени стени, Сокол  Снегово, 

 
4 познат уште како Јужен или Солунски фронт 
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Црна река и Ридот 1050 каде коските ги оставиле многу 

Македонци вклучувајќи и некои од  предците.  

Ридот или Кота 1050 бил во близина на селата 

Паралово и Суводол, на исток од Битола, била многу важна 

стратешка точка која овозможувала контрола над голем дел 

од Пелагонија. Ридот 1050 е многу добро познат на сето 

население од селата во близина, вклучувајќи го и 

Добрушево.   

Дедо ми Стево кој бил на 6 годишна возраст во 

1916 година, има сеќавања за татнежот на оружјата и 

викотниците на завојуваните страни кои биле закотвени 

во ровови. Често го споменуваше ридот 1050 и кажуваше 

како сеуште се слушаат викотници на војниците, 

УРААААА, УРААААА, УРАААА. Сигурно нему и на 

сите преживеани македонци им се врежало во спомените 

(или умот како што би рекла мајка ми) и ги 

преживувале страдањата, стравот и траумите се до 

нивната смрт.                                                                           

Над 200 000 Македонци биле мобилизирани од сите 

делови на Македонија, поделена веќе на 3 дела. Се смета 

дека биле мобилизирани во Српската војска 60.000, во 

бугарската над 130.000 и во грчката околу 20.000 

Македонци.  

Последиците од Балканските и Големата војна     

 за македонскиот народ и моите предци 

Македонија, заслабена уште со внатрешните 

превривања од 19 век, била директно вклучена во сите 

воени конфликти што се случувале на Балканот. 
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Населението страдало не само од злочините на војните туку 

и тоа што неминовно ја следело војната, сиромаштија, глад 

и болести. Според некои извори се смета дека една 

четвртина од македонското населени не ја преживеало 

војната.  

Оваа стравотна војна не само што зела многу жртви 

во текот на војната  туку  последиците од неа посебно таму 

каде се движел македонскиот фронт се чувствувале долго 

по нејзиниот крај. Војната продолжила да зема невини 

човечки жртви и многу повредени и осакатени од 

неексплодираните гранати и бомби имало и долго после 

Втората  Светска Војна5.  До ден денешен сè уште се 

пронаоѓаат овие тајни убијци. Во 2020 жител на родното 

село на баба ми Цвета, Арматуш, копајќи во дворот 

пронашол неексплодирана граната.   

За време на овие војни многу од македонските 

момчиња не се вратиле дома, ги оставиле коските да им 

гнијат по македонската почва до педа натопена со нивна 

крв. Зад себе оставиле завиени во црно да жалаат и кукаат 

мајки, деца, жени, сестри  оставени сами на себе да се 

снаоѓаа како знаат и умеат додека околу нив деноноќно се 

слушале пукотници од фронтот. Нивните села уништени и 

запалени, добитокот собран од војските или разбегани, 

оскудица за храна, мизерија и пекол.   

 
5 Најголемата жртва што ја платило моето семејство на овие заоставштини на 

војната е загинувањето на дедо ми Здраве  во Лопатица а во Маково кое било во 

близина ан фронтот деца роднини по баба ми Илинка,  нагазиле бомба која 

експлодирала и ги осакатила, кој без прсти кои со лузни но за среќа сите преживеале. 

Вакви приказни имаат многу семејства од овие краишта.  
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За да преживеат жените вдовици со дробни деца се 

пре-мажувале земајќи ги децата со нив. Последица од овие 

збиднувања се многуте мешани семејства во Пелагонискиот 

крај како што е случајот со Цвета мајка и на мојата мајка 

Велика. Затоа често мајка ми низ раскажувањата користи 

изрази: донесени деца (донесени од мајката кај вториот 

сопруг), најдени деца (кај сопругот најдени деца од 

претходната жена) и природени деца (заеднички на новите 

сопружници), сираче (сирак) од татко, сираче од мајка или 

сираче од двајца родители кога и двајцата биле починати, 

најденче дете најдено без родители и роднини. Друга 

последица на тие тешки времиња се и деца  родени откако 

таткото им загинал наречени посмртчиња како што е 

случајот со чичко ми Здраве кое е роден 6 месеци по 

загинувањето на неговиот татко Здраве.    

Често низ раскажувањето на мајка ми се споменува 

и поимот раненик. Изразот раненик доаѓа од зборот “да се 

нахрани“ или според дијалектот од пелагонискиот крај како 

што зборува мајка ми  “да се нарани“, да се прехрани мало 

детето и да се згрижи за да му се даде шанса да преживее. 

Во време кога смртноста на бебињата и малите деца била 

висока народот се грижел за секое едно дете останато 

сираче. Раненик или ранениче е дете обично сираче чии 

родители починале, поретко раненик се давало и помладо 

дете од големо многубројно семејство. Земање на раненик 

(посвојување на дете) во минатото не било законски 

регулирано туку се склучувал устен договор меѓу луѓето. 

Ова бил начин да се одгледаат сирачиња оставени без 

родители кои загинале во војните или потклекнале на некои 

од болестите што војните и сиромаштијата ги носеле со 

себе.  
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Во овој период во такви услови се родиле и живееле 

бабите и дедовците на мајка ми. Нејзините родителите се 

родиле токму пред Балканските војни и првите години од 

животот растеле во стравотни услови. Се прашувам како 

успеале да ги одржат во живот нивните родители во тие 

услови?  Дедото на мајка ми Коле, татко на мајка е  Цвета 

загинал во некој од овие војни. Жена му Мара млада жена 

со две деца ќерки за да преживее морала да се премажи. 

Ниту презимето ниту роднини по дедо е Коле, не знае мајка 

ми, како да исчезнале сите во виорот на војните.    

Преживеаното население, борејќи се за голиот живот 

во стравотна сиромаштија, користеле за секојдневни 

потреби во домаќинствата, остатоци од материјали 

користени  во војната, како жици, делови од оружја и 

униформи. Еве што вели мајка ми на оваа тема:„Во 

Лопатица користеа  како “гилѕа“ сад  за толчење на пипер 

од долниот дел на  граната. Стрина Пауна толчеше пипер 

во неа, ќе го ставеше сувите пиперки  во гилѕата и ги 

толчеше со метален толчник. Во Добрушево пак 

користевме заостанати  Германски шлемови, се користеа 

за црпење вода, за чување жито, семиња и вода за 

живината“.   

По завршувањето на Првата Светска војна во 1918 

доаѓа до обединување на Србите, Хрватите и Словенците во 

една држава под името Кралство на Србите Хрватите и 

Словенците (1918-1929). Во 1929 година  се преименува во 

Кралството Југославија (1929-1941).  
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Втора Светска Војна во Македонија 1941-1945 
 

Во Април 1941 Германските фашистички сили 

навлегуваат во Кралството Југославија, а Кралската војска 

веќе капитулира на 17 Април 1941. Од Мај 1941 најголем 

дел од Македонија е окупирана од Бугарија која сè уште 

фрустрирана од нивниот неуспех да освојат поголем дел од 

Македонија се здружуваат со фашистичка Германија и 

навлегуваат во Македонија. Бугарската окупаторска власт 

секоја година од 1941 до 1944 година вршела редовна 

регрутација на мажите Македонци. Регрутирани биле и 

предците мои и по мајчина и по таткова линија.   

Есента 1944 многу од градовите низ Македонија 

предводени од Народно - Ослободителната Војска на 

Македонија (НОВМ) веќе се ослободуваат од фашистите. 

Прилеп партизаните го ослободиле на 3 Ноември со битките 

со Германците, блокирајќи го повлекувањето на 

Германците кон Прилеп, па со запленетото оружје, борците 

се упатиле кон Битола, при што ја ослободиле на 4ти 

ноември. Македонските партизански бригади и одреди 

воделе битки со Германците околу Тополчани, Тројкрсти и 

Могила села во близина на Добрушево. 

Бугарија капитулира во септември 1944 година. По 

нејзината капитулацијата од Комунистичката Партија на 

Југославија (КПЈ) и Комунистичката Партија на 

Македонија (КПМ) бил упатен повик до Бугарската војска 

да се приклучи на НОВМ. Во составот на Бугарската војска 

имало многу Македонци кои биле редовно регрутирани. На 

12 Април 1945 завршува Втора Светска војна во Југославија 

со пробивот на Сремскиот фронт каде  многу Македонци  
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биле пратени да се борат во првите редови вклучувајќи го 

и дедо ми Здраве.  

Македонија во составот на Југославија 1944-1991  
2 Август 1944  е одржано првото заседание на 

Антифашистичкото собрание за народно ослободување на 

Македонија (АСНОМ) во Манастирот Прохор Пчински. 

Прва Македонската влада е избрана а за прв претседател е 

назначен херојот Методија Андонов Ченто од Прилеп,  по-

борец за слободна, целосна обединета, независна 

Македонија. На Првото заседание на АСНОМ се донесени 

неколку важни решенија меѓу нив е решението за 

воведување на македонскиот јазик како службен јазик во 

македонската држава.  

Македонија во составот на Југославија влегува со 

името Демократска Федерална Македонија 1944-1946. 

Потоа името се менува во Народна Република Македонија 

од 1946-1963 и  Социјалистичка Република Македонија 

(СРМ) од 1963-1991. Македонскиот народ конечно на дел 

од територијата од Македонија е признат како посебен 

народ и Македонија е рамноправна со останатите 

републики во составот на Југославија. Одма се отвораат 

училишта со македонски учители  каде се  изучува 

македонскиот јазик. Слободни Македонците на овој дел од 

Македонија, творат  слободно и има подем на литературно 

и културно ниво.  

Осамостојувањето на Македонија 8 Септември 1991 

После смртта на претседателот Јосип Броз Тито (мај 

1980) никој веќе немал авторитет над 6 Југословенски 

републики. Словенија и Хрватска први прогласуваат 
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независност на 24 Јуни 1991 со што формално започна 

распадот на Југославија. Крвавиот распад кулминира со 

Босанската војна од 1991-1995.  

На 8 Септември 1991 се одржува Македонски 

референдумот за независност каде апсолутното мнозинство 

одлучуваат за независна Македонија. Мајка ми и целото 

нејзино семејство сме сведоци и учесници на овој важен 

историски настан за македонскиот народ. Наскоро по 

референдумот е прогласена Република Македонија  - 

Независна Суверена Држава на Македонците.  

Колективите 
 

Македонија го дочекува крајот на Втората светска 

војна во главно како селанска земја каде 80% од 

населението е земјоделско и со скоро непостоечка 

индустрија. Непосредно по ослободувањето почнала да се  

спроведува аграрна реформа и овој период посебно од 1949-

1953 познат е кај народот како „Колективите“.  

Заради причини објаснети порано во историскиот 

контекст, сиромаштија и неразвиеност наследена од 

минатото,  разбирливо е дека Македонија во предвоениот 

период во Кралството Југославија била нај неразвиено 

подрачје во споредба со останатите делови од државата со 

типично земјоделско - аграрно подрачје. Во повоениот 

период оваа состојба заради последиците од војната и 

погрешната аграрна реформа уште повеќе е влошена и 

Македонија заостанува  во стопанско - економскиот развој  

во однос на другите републики во Југославија. Начинот на 
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живот на селанството  и земјоделските методи на  обработка 

на земјата не биле променети со векови.  

Интересно е да се напомени дека Македонија 

изобилува со плодна обработлива земја и поволни 

климатски услови што овозможуваат одгледување на 

разновидни земјоделски култури но  во тој период  сè уште 

се користи ситниот селански метод  наследен од 

претходните генерации  кога селанството  е ориентирано на 

одгледување повеќе разни култури потребни за опстанок на 

семејството. Како што растело и се делело  семејството  така 

и нивите се делеле на помали површини што не дозволувала 

одгледување на големи количини на одредена земјоделска 

култура за индустриски потреби.   

Во повоениот период од 1946 започнува системот на 

колективизација што кај народот во пелагонискиот крај е 

познат како КОЛЕКТИВИТЕ. Колективизацијата на 

македонското село, спроведувана според советскиот модел 

била една од мерките на југословенската аграрна политика 

која предизвикала далекосежни негативни последици во 

целокупниот развој на Република Македонија по Втората 

светска војна. Од цела територија на Југославија  овој 

систем најмногу бил спроведуван во Македонија со 62% од 

обработливата површина во 1951 година, а за разлика на 

целата останата територија на Југославија била опфатена 

само со 25% од обработливата површина. 

Колективизацијата се спроведувала како наводно 

„доброволна“ но всушност селаните немале избор. 

Селанството не било подготвено да се откаже од својот 

приватен посед во интерес на колективите па селаните се 

противеле да влезат во колектив што е многу разбирливо, 



~ 39 ~ 
 

она парче земја што го наследиле од нивните предци било 

синоним за нив за опстанок и за живот. Со векови земјата 

била грабана од туѓи поробувачи, земани им биле високи 

даноци а сега биле приморани сосема да се откажат од 

своето парче земја и се друго што имале и да бидат зависни 

на власта за едно парче леб.    

Силна кампања и притисок врз селаните за 

влегување во колективите се одвивала по селата посебно во 

текот на 1949 година. Обрачот на притисокот да влезат  во 

колективите се стегал  кај селанството за неколку години, 

но почнал да расте и отпорот кај нив кој се засилил во 1952 

година кога селаните барале да ги напуштат колективите. 

Во неколку годишното постоење на колективите наместо 

подобрување  на состојбата на селаните таа се влошила и 

семејствата едвај преживувале.   

Освен земјата во колективизацијата влегло се што му 

било неопходно на селанецот да  преживее. Добитокот: 

крави, коњи, овци, кози, свињи, коли, алати, градежен 

материјал,  дури и житото од амбарите им било земано за 

колективите за да се распредели наводно  “рамноправно’ .  

За да опстои колективизацијата Сојузната 

Југословенска власт ги засилила казнените мерки за тие што 

одбивале да влезат во колективите. Многу семејства биле 

строго казнувани и  старешината на семејството бил 

осудуван и пратен на одлежување на затворска казна.  

На мајка ми роднини ја имаа доживеано оваа 

судбина. Тетинот на мајка ми Толе Велјановски сопруг 

на нејзината тетка Стојанка од Добрушево бил затвор 

заради овие причини а исто и  нејзиниот стрико Диме 



~ 40 ~ 
 

Златаноски. Тетка е Стојанка им помагала на мајка ми 

семејството со жито за да преживеат за време на 

колективите.  “Без нивна помош, чаре не ни се наоѓаше, 

ќе испоцркавме од глад“, кажува мајка ми.  

Немало успех со овој експеримент на 

колективизација, едно заради заостанатите методи на 

обработка на земјата, немање земјоделска механизација, 

недоволно стручни земјоделски кадри, лошата организација 

во земјоделските задруги и секако психологијата на 

селанецот нивната оправдана неспремност  да се откажат од 

парчето земја во време кога тој воопшто не бил подготвен 

да се откаже од него. Пробала власта со сила со закани, 

уценувања, заплашувања, затворски мерки но “со сила 

убавина не бива“ што би рекла мајка ми. 

 Неуспехот на колективизацијата најдобро го 

објаснува мајка ми: „Едно е да се работи на свое, кога 

знаеш колку труд вложуваш и што добиваш за возврат 

а друго кога се работи заеднички во задругите, 

мрзливите се кријат зад вредните и работливите а на 

крај на денот секој исто добива по пола кг брашно, се 

гледаше од Месечина дека системот не работи, па сакаа 

- нејќеа  мораа да ги растурат колективите.“  

Ваквата погрешна политика негативно се одразила 

врз земјоделството што довело до негово  опаѓање наместо 

ревитализација, а  со тоа и  осиромашувањето на 

земјоделското население. Незадоволителните резултати од 

колективизацијата и засилениот отпор на селаните ги 

принудило југословенските власти да ги распуштат 

земјоделските колективи со одлука од март 1953  година. За 

да спречат збогатување на поединци ја ограничиле 
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сопственоста на земјата на 10 хектари а посиромашните 

селани останале да работат во земјоделските задруги.  

Од друга страна, пак со пропаѓањето на задругите  

пропаднаа и имотите на македонските селани коишто биле 

принудени да бараат егзистенција  надвор од  нивното  

родно село и се преселуваа во градовите со што настанала 

индустриска пренаселеност. Наместо модернизација на 

селото и пораст на продуктивност селата се уназадија и 

многу се опустошија заради погрешната политика на 

аграрната реформа а населението од селата освен по 

градовите почна да заминува масовно на печалба.  

Сведоштва на Велика за колективите  
 

„Во колективите доста гладни бевме, ½ кило брашно 

на човек се следуваше. Мајка ќе месеше погача, топла 

тогаш, убаа за мерак, еден скрши друг скрши парче отишла 

набрзина па после  трпи, гладувај. Шест мина бевме дома  

со 3кг брашно, а само леб се јадеше ништо друго немаше.  

Притрпивме навистина и ние и другите. Многу ни се најде 

тетка Стојанка во ова време. Велјановци не влегоа во 

колективот и си зачуваа од житото нивно па ни даваа по 

малку колку да преживееме.  Никогаш не му го заборавивме  

ова добро“.  

„Стрико Диме имаше мелница со камења. Еден 

камен долу еден горе и се вртеше рачно, грубо измелено 

жито но сепак  помогна да преживееме. Луѓето  трпеа од 

глад. Мажите одеа Прилеп да купат леб по 3-4 саати пешки 

а таму редици се чекале и многумина се враќаа со празни 

раце па плачки од децата кутрите. Како сега памтам  
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помалите дечиња се радуваа чекајќи ги татковците да се 

вратат со леб. Тато носи папо, тато носи папо6  и чукаа со 

рачињата“. 

„Моите правеа манџа со трици од јачмен со се 

лушпи, ќе се издавевме од кашлање,  триците од јачменот се 

остри се заглавуваа во устата и грлото,  а бре греојте не ни 

се гледаа толку лошо беше“.  

„Властите се им собраа на семејствата. Житото од 

амбарите им го собраа и сета стока, сета живина. 

Попаметните и тие што подразбрале што ќе случува си 

подзатскриле нешто од житото, но повеќето не знаеја, 

немаше ни радио ни весници. А многумина  и да слушнеле 

не верувале  ах измислуваа луѓето, конечно слободни сме  

одвај ја преживеавме војната, сега на порано ќе иди. Само 

тие семејства што имаа роднини и блиски во Комитетите  

разбраа навреме што се случува и си спастрија  нешто од 

житото“. 

“Стрико ми Диме собираше грамада на камења, ги 

влечкаше со години да собери доволно за да изгради куќа со 

камен  постабилна а  кога фати колективот  сите до еден му 

ги собраа за да ги направат селските штали  без никаков 

надомест. Со раце ги носел со години  од кај Лопатичката 

река кај Подмол. Без ниту еден динар  да му се плати. 

Партали голи и боси беше народот. И  стрико ми Диме лут  

за ова не влезе во колективот и си одлежа  затвор. Така беше 

законот, или влези или затвор за домаќинот и ќе те гледаа 

 
6 леб 
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вупорки како државен непријател. А бре тешко, тешкооо 

угоре  високо, удулу длабоко“.  

„Во колективите се заеднички се работеше. Селаните 

беа организирани во бригади по десеттина мина во една 

бригада. Мајка ми Цвета беше во бригада за вршење на 

жито. Вршеа  на гумното  кај Чурлиновци близу до нашата 

родната куќа. Памтам Мајка го превртуваше вравот7 со 

други жени со вила, беа како надничари за да им се следува 

брашно за јадење. Татко ми Стево имаше обврска да ги носи 

на пасење коњите од цело село, сега заеднички колективни 

во овој период.   

Од кај нас беа само двајца возрасни што можеа да 

работат, само мајка и татко и да добијат дел за јадење.  Сите 

децата бевме малолетни.  Татко имаше пријател Неделко од 

Толепашовци, потомци на Толе Паша или фаќале некоја 

жичка со него. Неделко беше постар од татко но ногу 

живееја и се почитуваа, татко го замолил  барем на Милица 

да и дај некоја работа  да добиеме малку појче брашно. 

Неделко  тогаш беше еден од главните началници во селото 

Добрушево и се сожалил па и дозволи на Милица да работи 

нешто, и таа малолетна на 14-15   години, но дома 6 усти за 

хранење со 2 надници не беше доволно да се прехраниме. 

Сестра ми Летка  се роди  баш тогаш  во колективите, јас ја 

чував дома неа и сестра ми Флоринка и ја носев Летка на 

доење кај мајка за време на вршењето. Сите возрасни 

работеа по нешто во бригадите дома беа само старци 

доодени и деца малолетни.    

 
7 штом се наредат снопјето жито на гумното за вршење, па се додека не се соберат 

зрната жито се вика врав  
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Се поделија пак откако пропаднаа колективите.  Но 

години требаше да се поткрени народот, уште 

сиромаштијата царуваше. Кога го враќаа имотот ги 

испомешаа нивите, незапишано како треба или намерно да 

зграби некој од власта поубај породни ниви. Им враќале на 

луѓето послабородни ниви, добитокот измешан и само кожи 

и коски исушен. Нива ќе ти вратеја кај што ни чурлигите  не 

се ведеја, не раѓаа ништо. Постепено луѓето  вредни работни  

секој на свое се поткренаа, па завртија добиток, купија по 

некоја крава, теле па полека се стабилизира. Кој беше 

вреден работник пак спечале  и собра имот. И ден денес е 

така.  Имаше едни поимотни го викаа Тоде газдата, имаше  

куќа на два ката, овоштарници, лозја, 200 глави овци, 100 

свињи, се му собраа во колективите до ронка со прстот в 

уста го оставија. Но тој што си е работник  пак си спечали, 

почнувајќи наново“.  
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Семејства во Добрушево 
 

 Семејства што ги знае мајка ми од Добрушево се 

подолу наведените. Обележаните во потемна боја се 

роднински поврзани со семејството на мајка ми. Во 

наводници се цитати од сеќавањата на мајка ми за секое 

семејство.    

1. Златановци – стари  Добрушевци, родот или сојот 

на мајка ми Велика, биле 5 куќи: Диме, Стево, Веле, Милјан, 

Андонче.  Разгранети во повеќе семејства, денес сè уште  

многу од нив живеат во Добрушево. Плодната земја, 

близината  до Битола, редовна автобуска сообраќања линија 

и други  служби во селото  овозможиле  жителите да 

продолжат да живеат  и да просперираат  од земјоделските 

култури што ги произведуваат.  Денес селото е обновено со 

нови повеќе катни куќи, со убави дворови и со земјоделска 

механизација за обработка на земјата. Главно производство 

за продажба се тутун и бостани, градинарски и житни 

култури, сточарство и производство на кравјо млеко и 

млечни производи.  

2. Маргулевци  - стари Добрушевци (3-4 куќи) 

Златановици се стари деленици од ова семејство или сој 

како што би рекла мајка ми.  “Кај е Диме од  Маргулевци“  

прашуваа луѓе ми раскажуваше мајка ми. “Живееја одма до 

чешмата во Долно Маало, накај Лисковци, од кај 

воденицата десно. Деленици стари бевме и живееме многу 

со нив, ми беа на свадбата и на првичето. Беа двајца браќа 

едниот Тане  се викаше и двајцата идеа на гости“   
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3. Московци – „живееја на влезот во селото од кај 

Мусинци, кај нив е мажена Весна Крстеска на Јовка и Ило 

од Лопатица“.  

4. Шарлевци  „3-4 куќи беа роднини се со  Лисковски. 

Кај нив е мажена пак Лефтерија од Борис Груески од 

Лопатица, моја внука од девер. Мажот је се вика  Пецо, а 

свекорот нејзин се викаше Киро. Киро од Шарлевци ја купи 

куќата од стрико ми Милјан“. 

5. Гудевци – „ со Пупевци се од исти сој, од нив е 

Милица другарка моја“  

6. Дурашовци  „ живееја одма до училиштето“ 

7. Тушевци „се Кумови на  мојата фамилија на 

Златановци, беа голема фамилија“, соседи со Златановци кај 

родната куќа на мајка ми. Кумовите на мајка ми се од 

семејството на Аце и Мита Тушевски (родители на Аце се 

Стеван и Грозда, дедо и баба Цветко и Анѓа, пра дедо Трајко 

и Малинка). Спасија (м8 Петко) ја крстила мајка ми, а брат 

нејзин Андон (ж9 Даница) ја крстил тетка Виолета која сите 

ја викаа Летка. Не се знае колку генерации наназад биле 

кумови.  

8. Пајчевци – „со нив сме роднини по мојата баба 

Цвета (Ристејца), се смета дека биле доселени од Старавина 

(можеби после Мариовските Буни), живееја кон патот за  

Канатларци,  кај чаирот.“ 

9. Пупевци  „се исти сој со Гудевци,  со нив сме 

роднини по тетка ми Стојанка прва братучеда на мајка ми 

мажена во ова семејство“. 

 
8 мажена 
9 женет 
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10. Смилевци „или Поповци ги викавме е сојот на Поп 

Вангел, живееја близу до старата куќа кај што се родив“.  

11. Грдановци  (доселени од с. Грдилово, испустошено 

село во турско), „живееја Долно маало кон Чарлија“  

12. Црпилјатовци „од ова семејство е Ордена другарка 

ми, живееше кај Чаирот,  одма до стрико ми Милјан“. 

13. Старечовци “живеја Долно Маало кај долната 

чешма, се дружев со Гица Старечовска“. 

14. Коскаровци, „од оваа фамилија беше другарка ми  

Паца Коскароска. Братот нејзин Иван женет беше за  

Божена од Долгобевци. Таа пак му беше братучеда на зет ми 

Киро, сопругот на сестра ми Летка. Ја клале месарка кога 

починал  татко ми Стево. Многу се почитуваа и се помагаа 

семејствата додека беа живи татко (Стево) и мајка (Цвета). 

Родителите на Паца се викаа Ристе и Ката. Имаа 7 деца, 6 

сина, а  Паца им беше ќерка единка. Синовите се викаа: 

Крсте, Петре, Иван, Димче, Цветан и Трендо. Ме 

бендисувал Димче во времето кога бев многу млада и на 

оваа тема Милица сестра ми ме задеваше а јас се лутев и 

плачев, не сакав така да ми зборуваа“- се присеќава мајка 

ми на тие времиња. 

15. Чурлиновци  „ се стара рода со Тушевци. Живее кај 

што ми беше родната куќа бевме комшии, гумната ни беа 

едно до друго“ 

16. Лисковци – „живееја Долно маало, накај воденицата 

и трафостаницата, близу до старата (родната) куќа“. 

17. Русевци  „роднини ни беа по тетката Пауна, сестра 

на Стојанка, мажена за Цветан Русески. Само 2 куќи 

Русевци беа, едно до друга, браќа или братучеди  беа, биле 
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доселени од Мусинци. Тетка Пауна  живееше кај 

сретселото, портата  им гледаше право сретсело во чешмата. 

Пауна била мајстор за сапуни правење но била и главна 

селска бабица помагала на жените при породување.  

18. Параловци (преселени од Паралово,)  „беа прва куќа 

на влезот од Мусинци“ 

19. Врпаковци , „се со Лисковци  деленици. Живееја кај 

Ѓело рвенче према Будаково, сите таа улица беа  Врпаковци.  

20. Толепашовци  „Живееја до црквата спрема Пајчевци, 

биле некој  роднини на Толе Паша затоа така ги викаа, од 

нив е Неделко а  неговиот татко се викаше Блаже. Неделко 

и татко многу другаруваа иако беше постар, многу ни 

помогнал  за време на колективите.  

21. Бончановци, „беа 3 куќи, сигурно доселени од Бонче,  

и како Бошевци ги знаевме некој исто и Чачалевци.  Од овој 

сој се: Јован, Спасе, Видан и Чачале. Чачалевци живееја до 

тетка ми  Пауна кај џадето, близу до општината“.   

22. Нечковски  „3 куќи знам беа,  комшии кај новата куќа 

многу живеевме и си помагавме заедно. Савка  другарката 

ми е од оваа фамилија. На Савка родителите се Киро и Цена 

ги викавме  Ќирковци.  Ладе и Пецо беа  братучеди  на Киро 

а татко јаја купил куќата од Пецо, кој се исели Битола“. 

23. Ношпаловци  „знам 1 куќа спрема  Мусинци, живееја  

(доселени од Ношпал).“ 

24. Ризановци, (доселени од  Ношпал) „исто една куќа 

знам, не се сеќавам многу на нив“ 

25. Јосиовци „беа 3-4 куќи, живееја кон Мусинци  во 

Долно Маало. 
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26. Тировци  „беа 3 браќа - живееле кон Мусинци. 

Роднини ни беа по мајка ми Цвета. Лоза на Ристе Тироски 

жената беше од Мегленци, братучеда на мајка. Ристе имаше 

дуќанче одма до куќата - лепенка во  Добрушево, продаваше  

брашно, сол, шеќер и други намирници, едноставна 

продавница немаше како сега полно чоколади. Први идеја 

на гости за Митровден кај нас. Тетин Ристе имаше браќа 

Киро и Димче. Димче со татко ти (Китан) биле предвојничка  

заедно, сликани се заедно.   

27. Димитриовци  „живееја близу до трансформаторот, 

кај воденицата. Го купиле местото и направија воденица на 

струја, голема на два ката. Имав од нив врсничка и другарка 

Ангелина, татко е Тоде се викаше се мажи во Дедебалци. 

Нејзини браќа се Борис, Благоја, Ацко, беа 4 браќа и 1 

сестра. Кај воденицата идеа на мелење жито сите  од 

соседните села од Лопатица, Подмол,  Марул, Алинци. Пред 

нивната воденица, луѓето за да го сомелат житото оделе 

дури до Бистрица. Татко  пушташе чоколади по Лопатичани 

за вас децата, најчесто по тетинот  Ангеле, кој често велеше, 

алал да му е на Стево, секогаш пушта здраво-живо за 

внучињата.“ 

„Имаше и други семејства доселеници од други села но 

не ги знам толку. 

Бубреговци, доселеници од Канатларци, Бабајковци, 

доселени од Бонче, имаше едни ги викавме Чарлинци, 

доселени мислам од Горна Чарлија, Попевци, (доселени од 

Чагор) 

Овчаровци доселени  биле од Ношпал кога бил татко мал, 

бегале луѓето кутрите од мака, се селеле поѓомити на 
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поарно. Многу од Добрушевци денес живеат по соседните 

села, во Битола, некој Скопје и многу мина се имаат иселено 

во странство многу ги има и овде во Австралија“.  

 

Македонски роднински односи 
 

Роднинските односи во македонскиот јазик се многу 

богати со поими кои подетално го опишуваат роднинскиот 

однос на едно лице кон друго. Роднинство, најпрво крвното 

но и стекнатото преку бракови била света работа и строго се 

почитувале овие роднински односи. Ако некој го прекршил 

ова правило семејството строго ги казнувало со тоа што ги 

изолирале од семејството и не биле добредојдени, како 

пример за ова се случајот со мажењето на најстарата сестра 

на мајка ми Милица во семејство на сватови. Од поимот на 

роднинскиот однос одма се знае кој како е роднина, дали е 

крвна рода, или здобиена преку брачна врска, дали е 

роднина по мајчина линија или таткова. Во однос на 

македонските роднински поими, за споредба Англискиот 

јазик е многу оскуден.  

Роднинските врски се почитувале и роднините се 

посетувале на слави, празници, свадби, крштевки, за 

младите да се запознаат и да знаат дека се роднини. Подоцна 

ако се сретнеле на корзо и на сретсело се прашувале од каде 

се, од кој сој луѓе. Ова е една од причините што старите се 

мешале во изборот на брачен другар на синот или ќерката, 

да се одбегне давање и земање во семејство со кое се веќе за 

родени. Во постаро време до седмо колено си ги знаеле 
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роднините. Девојките се мажеле во блиските села и 

семејствата сите се познавале или имале заеднички познати.  

Старите имале многу строги правила во однос на 

близината на роднинската врска на идните младоженци и на 

тој начин обезбедувале здрави поколенија со мешање на 

различен генетски материјал и одбегнувајќи го инцестот по 

секоја мера. Дури и со сватовите и побратимите (свети –

јованите) со кои не биле во крвно сродство се  почитувале и 

веќе не се давало земало од иста куќа со која веќе еднаш се 

посватиле.  Ова произлегува од цврстата врска на семејните 

односи во македонскиот народ, кој развил многубројни 

поими да се опише роднинската врска. 

Покрај многубројните поими за крвни директни 

роднински односи  македонскиот јазик е навистина богат и 

со поими за роднински односи здобиени преку брачна 

врска: Свекор и свекрва (таткото и мајката на момчето), зет 

и снаа (сопруг и сопруга на син, на ќерка, брат, сестра, внук, 

внука, братучед, братучеда). Девер и јатрва (брат и жената 

на сопругот), золва и зет (сестра и мажот на сопругот). Шура 

и шурна (брат и жената на сопругата), свеска и баџанак 

(сестрата и мажот на сопругата), дедо и баба (таткото и 

мајката на невестата).   

Во времето кога мајка ми била млада семејствата 

што имале само ќерки за една од нив, обично најмладата 

земале “домазет“. Во овој случај наместо девојката да оди 

во куќата на момчето, тој оди да живее со семејството на 

невестата. Домазет одел син од  семејство на повеќе синови. 

Друг интересен поим кои се користи често во 

пелагонискиот крај е „свети - јовани“. Две семејства што не 
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се во претходно крвни сродство, се почитуваат взаемно се 

“зародуваат’ со уснен договор, посебно откако некој член 

на едното семејство ќе изврши некоја важна функција на 

при кум или девер на венчавка или пак помогнат на некој 

член на семејството или направиле некое добро на 

семејството па заслужиле да се почитуваат и да го носат 

името Светијовани.  

Именување на роднински односи по склучување на брак 

Додека девојката била при родителите сите ја викале 

по личното име, на пример Велика, Велика на Стево, Велика 

од Златановци. 

Откако ќе се мажи невестата после свадбата 

домашните од кај зетот и се обраќале со НЕВЕСТО во 

првите години од бракот, или СНАО од деверите и золвите  

а останатите од заедницата пред да го научат нејзиното 

лично име ја викале по името на мажот.  

Интересно е да се забележи дека потеклото на жената 

воопшто не се цени после првобитните проверки дека е од 

добра генетска лоза, нејзиното семејството и роднините се 

здрави, пристојни, вредни луѓе. Жената со чинот на 

мажењето  во минатото го губела идентитетот, што 

најсликовито е искажано преку губењето на личното име. 

Презимето децата без исклучок го носат од таткото. Но 

културата и традицијата ги обврзувала жените на ова и не 

само што не им пречело според мајка ми туку биле и горди 

да ги викаат по мажот, “демек припаѓаа некому“.  

Невестата на родителите на момчето им се обраќала 

со Мајко и Татко, како нови родители, во новиот дом кај 

момчето. А пак момчето им се обраќало на  родителите на 
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невестата со Дедо и Бабо. Невестата деверите ги викала  

“браче“ или на име посебно ако биле помлади а золвите 

„сестрице“ или на име а јатрвите на име или поретко јатрво.  

Обраќање на име на постар човек не идело никако во 

предвид и бил знак на непочитување и премногу навредливо 

и воопшто не се практикувало. На постар човек без разлика 

дали е роднина или не секогаш му се обраќа со стрико или 

стрино или тетко. Само генерацијата млади меѓусебно се 

викале на име.   

„Ретко кој остануваше неженет или немажена чупа, 

се од слепо, глуво и алипно се женеше и мажење, бракот 

беше свето нешто“ раскажува мајка ми. За разлика на 

денешницата при толку избор и економски побогати  многу 

мина остануваат неженети  и немажени“. 

„Сопружниците меѓусебно се обраќаат на име 

Китане, Велике или Жено, Мажу ама понекогаш пред 

другите посебно и со Мори и Море, срамота било на име да 

си речеш, што сме биле толку будали“ се смее мајка ми на 

ова при сеќавање, обраќањето со личното име се сметало за 

многу интимно пред постарите членови на семејството и 

заедницата.    
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Традиции, прослави и верувања 
 

Прослави  

Македонската култура изобилува со многу богати 

традиции обичаи и адети поврзани со секој циклус од 

животот: новороденче и крштевки, стапување во брак и 

свадби и старечки болести и погреби како и адети поврзани 

со сезоните, пролетно сеење и садење и собирањето на 

бериќетот во есен. На овие традиции се надоврзале и 

адетите за испраќање на печалба и одење војска на 

момчињата, градење и преселба во нова куќа итн. Скоро со 

секој верски празник има поврзани адети кои варираат од 

село до село. И покрај тоа што за време на социјалистичкиот 

систем во Македонија кој неповолно гледал на религијата и 

црквата, народот непречено си ги обавува вековните 

традиции пренесувани од колено на колено.   

Луѓето работеле тешко, долги часови макотрпна 

работа но знаеле многу убаво да прослават за време на 

празниците. Се знаело однапред кога се работи а кога се 

одмара. Шест дена работеле а Недела била ден за одмор 

како и деновите на сите други верски празници. Пред секој 

верски празник се престанувала со работа претходната 

вечер во очи на празникот а на денот на празникот 

приквечер после зајдисонце можеле да почнат повторно со 

работа како плетење, ткаење, везење и сл. Празниците биле 

време за одмор и за дружење со роднини и пријатели за 

посетување на селската црква и палење свеќи за здравје на 

семејството или за помен на починатите.  



~ 55 ~ 
 

Македонската Православна Црква го следи стариот 

Јулијански календар наместо поновиот Грегоријански. Од 

верските празници најбогати со адети се Божиќните 

празници, Бадник, Коледе, Божик (3 дена), Василица (стара 

нова година по Јулијанскиот календар), Водици,  Свети 

Трифун, Прочка, Велигден(3 дена), Ѓурѓовден,  Тодорова 

сабота (земање пченица за под перница), Дуовден (3 ден). 

Други поважни верски празници се Петровден, Спасовден,  

Богородица,  Петковден, Митровден, Свети Никола и многу 

други.   

Македонските христијанските обичаи и обреди што 

се прават за празниците и за природата да им биде 

наклонета за род и бериќет, за плодност, за здравје итн. 

често се помешани и со паганските адети, заоставштина од 

пред христијанскиот период но кои имаат силно значење кај 

народот и се пренесувале од колено на колено.  

Дел од паганските обичаи се застапени во празниот 

Ерменија кога со тропање со тенџериња и тави околу куќата  

се бркале да бегаа змиите и други влекачи. Палење на 

огнови на Коледе и Сурово и Бадниково дрво исто така 

имаат и пагански корени затоа што огновите биле 

чистилишта и чувари од зли духови.  На Нејатка со 

подгоруваат ноктите за да не фаќаат подноктица. Собирање 

на тревки и зеленила и украсување на вратите на куќите за 

Ѓурѓовден.  

За да се искаже почита кон Светците за да бидат 

повеќе наклонети и нивни заштитници, се одело во црква да 

се запали свеќа, не се работело на тој ден, се постело ако 

налага така празникот и секое село си имало одбрано Светец 

заштитник и секое  домаќинство исто така има свој светец 
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заштитник на куќата. За да се искаже почит кон овие Светци 

заштитници на селото и на секое домаќинство се славеле 

селски слави и куќни слави. Селските слави во принцип 

биле летни, а куќните зимски празници. Подолу ќе ги 

разгледаме семејните традиции на семејството на мајка ми.  

 

Селска слава - Спасовден   

На Добрушево селска слава му е празникот 

Спасовден, кој се паѓа секогаш во седмиот четврток после 

Велики Четврток. Обично селските слави биле 

предодредени од името на селската црква. Добрушевската 

црква е  „Вознесение Христово“  што кај народот е познато 

како Спасовден. Од Велигден па се до Спасовден луѓето се 

поздравувале со „Христос Воскресна“  а одговарале со 

„Навистина Воскресна“. Рано утрото во чест на празниот се 

врши богослужба во селската црква. Денот на славата се 

почнувал со одење в црква на сите членови на 

домаќинството од најмало до најстаро. За таа прилика, сите 

претходниот ден се капеле и менувале чиста облека. Утрото 

се облекувале во нова облека секој еден дотеран во 

празнично руво. После богослужбата се поздравувале 

луѓето во црковниот двор си го честитале празникот со 

зборовите “ На помош да ние Спасовден, здрави, живи и до 

година повесели“, “за многу години празникот“  потоа се 

враќале дома домаќините да продолжат со спремање за 

пречек на гости.  

Гости за селската слава иделе од околните села и 

градови, роднини, пријатели, сватови, побратими - 

светијовани и познаници. Куќите биле широко отворени за 
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секој посетител. Помладите си носеле и другари на гости кај 

свои луѓе посебно ако имало и некоја девојка за мажење во 

таа куќа. Славите биле добредојдени за сите жители, се 

празнува и се користело времето за дружба, јадење, пиење, 

пеење и играње. На овој начин роднините ги одржувале 

врските и се знаеле кој со кој е роднина повеќе колена и 

строго се внимавало на тоа младите да не стапуваат во брак 

со лица со крвно сродство иако веќе  со генерации доста 

разводнето.  

За Спасовден се служи мрсно јадење, тепсии печено 

свинско месо со компири во фурна, салати зелка, леблебии 

со суво грозје, фурни леб се меселе за празникот. Празникот 

бил ден за починка од земјоделската работа по нивите но 

имало многу работа да се исчисти домот и дворот, да се 

готви во големи количини да се пречекаат гости. Отприлика 

занеле колку да очекуваат но немало најава претходна на 

гостите кој дошол добре дошол, но морале да се спремаа да 

имаат доволно јадење да се пречека гостите за да не се 

посрамотат домаќините. Гостољубивост била многу ценета 

карактеристика кај народот.  

„Најтешка работа за славите имаа домаќинките. 

Мајка ми на денот стануваше од 2-3 часот наутро да го меси 

лебот, па да ја вали10фурната за да се загрее, а после 

печењето на лебот се печеа тепсиите со месо и компири. Ние 

помагавме со редење на масите, дробење на салати, носење 

на леб и тепсии месо на масите кај гостите. Мајка не се 

појавуваше дури кај гостите од што имаше работа. Татко си 

седеше на чело на масата, ги пречекуваше гостите. Секој 

 
10 Приготви, стави слама во фурната, ја запали за да загрее 
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како што влегуваше со рака се поздравуваше со сите со 

можи 30тина и повеќе луѓе, така беше адет. Ракијата се 

служеше порано во пагурче11 и секој крцкаше директно од 

него. Подоцна се служеше во чоканче и стаклени мали 

чашиња. Се наздравува за празникот и за благослов на 

семејството.   

„Домаќинката  уште претходниот ден имаше многу 

работа, да од соли месо, да исчисти, да стопли вода за 

капење, да спреми чиста облека, да ги капи помалите деца.  

Татко ми пак пред празникот одеше на пазар Битола да 

набави леблебии, суво грозје, шеќерчиња шарени на кило се 

продаваа и не беа завиткани.  На татко ми беше улогата да 

спреми пијачка, да си зачува ракија и вино за празникот да 

си пречека гости.  Од Чарлија, брачеда ми Пера идеа од 

вечер кај нас на спиење, идеа роднини од Новаци, 

Долгобевци, Мојно, Путурус од секаде. За ручек се служеше 

свинско во тепсии печено во фурна, специјално прасе 

раневме за Спасовден.“  

После ручекот гостите и домаќините дотерани во 

најубавата руба сите оделе на сретсело каде имало жива 

музика и се играле ора. Ората ги воделе тие што ќе плателе 

на музиката, а младите најчесто ги виеле ората но сите се 

фаќале од старо до младо. Фолклорот е составен дел на 

идентитетот на македонскиот народ и преку него ја 

изразуваат радоста, гордоста во традицијата.  

  

 

 
11 Метално мало шише со тесен отвор за ракија 
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Куќна слава - Митровден  

Семејната или куќна слава на Златановци е Свети 

Димитрија, позната како “Митровден“ која паѓа секоја 

година на 8 Ноември. Секое семејство има посебна куќна 

слава за која некој далечен предок го одбрал тој светец за 

заштитник на својот дом и како што растело и се делеле 

семејството најчесто го задржувале истиот светец за 

заштитник. Затоа најчесто блиски роднини од исто село не 

можеле да си одат и идат на гости. Но иделе роднини од 

други села и по женска линија кои славеле друг празник ако 

биле мажени во други села. Штом девојката се мажи во 

друга куќа  а слави домашната слава на куќата на мажот. Се 

случувало понекогаш и таа куќа да слави исти светец и 

тогаш не можеле да си појдат и дојдат. Поблиски роднини 

иделе од вечер и останувале  “на конак“ на спиење а од тука 

оделе да посетат други  роднини и пријатели.  

За Митровден во Добрушево мајка ми повеќе се 

сеќава на пречекот на славата во новата куќа.  Гости чекале 

како и за Спасовден во големата гостинска одаја каде  од 

двете страни биле наредени маси вдолж ѕидовите покриени 

со шарени најлон чаршави „мушама“  кои биле модерни во 

шеесеттите години на 20 век.  Околу масите  биле ставени 

дрвени клупи, направени  домашни  од штици и покриени 

со шарени, волнени ткаени дипли или черги. Подот бил од 

компактна земја но бил покриен со најлон за подови. Пред 

влезните врати на секоја одаја се ставале плетени или 

ткаени дипли. На прозорците плетени или купени бели 

завеси во висина на прозорецот.  а метење користеле метла 

и лопатче.   
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На Митровден денот пак го започнувале со одење во 

црка а и свештеникот поминувал по куќите да им крсти вода 

и да го освети лебот. За оваа намена 

домаќинката месела посебна погача 

што мајка ми ја вика ‘панагија“, 

позната исто така како “литургија“, 

пченица варена, вино црвено и вода 

чиста во сад во која свештеникот 

ставал босилек  и ја освестувал која 

подоцна се користела за  заштита од 

зли духови и лоши очи „почудишта“. 

Свештеникот бил канет и на ручек 

кај домаќинства. Панагија  или свето лепче се прави со 

брашно, вода, квас и сол. Се меселе две мали погачи се 

ставале една над  друга пред да се испечат и одозгора се 

украсува со поскура дрвена со издлабени шарки, се 

притиска како печат.  

За Митровден исто така се служи мрсно јадење. 

Свечениот ручек бил сличен како за Спасовден. Есента е 

побогата па трпезите покрај тепсиите месо и лебот биле 

полни и со калапи бело сирење за мезе, расол дробен салата 

со масло и буковски пипер, сторени пиперки и домати, 

јаболка, круши, костени варени, ореви итн. “Тоа што 

немавме пак татко пазаруваше од Битола, ќе донесеше некое 

кило костени, ресенски јаболка црвени и жолти, леблебии, 

суво грозје“.  За пиење се служела и расолница ако побарал 

некој откако ќе се поднапиле со вино и ракија “за трезнење“. 

За Митровден славата се чекале гости на три наврати 

и секој пат се служело јадење. Првиот пат вечера се давала 

на “заслугот“ претходната вечер на 7 Ноември, потоа на 

Поскура 
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денот на славата на 8 Ноември за ручек и вечерта повторно 

иделе гости “на патерица“ тие што не стасале да дојдат 

порано затоа што биле на гости на други места.   Поблиските 

роднини и пријатели ако иделе од подалеку преспивале кај 

семејството и тука  вечерале а другиот ден оделе  “на 

ракија“ по други домаќинства колку да им “направат чест“ 

на домаќините  да им честитаат слава, да  се напијат една 

ракија и да мезат нешто ако им фатило око од трпезата.    

Гостопримството и дарежливоста на домаќините 

била  огромна, секому му било чест  да прими гости да ги 

угости и пречека со се што има најдобро и најквалитетно во 

куќата за јадење и пиење. Најубавите колбаси, најдобрите 

парчиња месо се ставале настрана за пречек на гости.  

Пречукувањето на гости го сметале за благослов и им било 

чест што повеќе гости да му влезат во куќата, да се знае кој 

е добар домаќин и вредна домаќинка за готвење. Мажите 

седеле на една маса а жените на друга и доста често се  пееле 

и песни после ручекот. За Митровден немало сретсело и 

повеќето забава се правеле по куќите.  На ракија  идеја можи 

50-60,  а за ручек 20-30 едни ручаа станува па друго 

седнуваа некои  чекаа во дворот да станат едните,  Тие што 

заминувале за дома на поблиските им се давало по нешто 

јадење за “здраво живо“, да им се најде по пат, некои 

патувале пешки со часови, а било есенско време и ладно.  
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Сретсело и корзо 

Селските слави се правеле во лето претежно, кога е 

убаво времето и на сред село била главната прослава со 

жива музика и ора. После ручекот гостите и домаќините 

сите одело на сретсело каде ора се виеле и вриело од 

младеж. Мајка ми има многу убави сеќавања на  сретселото. 

 “Еееее колку убаво беше на сретселото кога бев 

дете, по два-три-наесет (12-13) млади невести во селски 

носии на оро фатени наружани, накитени до заби, а свекорот 

на секоја невеста плаќаше на музиката снаата да изигра оро 

напред. На челото носеа “Киска“ високо нагоре, со 

исправени глави да се познаваа дека се невести. Како сега ја 

памтам таа глетка, многу сакав да ги гледам, ми беа лични 

како кукли, тоа беше за сликање но немаше толку апарати 

тогаш. Јас како мала влегував меѓу нив, пред нив на орото и 

упорно гледав во нив, а бре не можев да им се изнагледам 

од убајни“ раскажува мајка со носталгија и восхит за тоа 

време.   

Сите до еден од машки и женски знаеле да играат 

ора. Музиката, песната и орото биле составен и многу важен 

дел од Македонската културата за секоја прослава.  Со 

порачувањето и плаќањето на оро за снаата се покажувала 

радоста и гордоста на семејството со новиот член но и 

статутот на едно семејство, се натпреварувале кој колку 

повеќе ќе плати на музиката. На орото младите биле 

најдобро видени, прикажани во најдобро светло за 

потенцијални брачни другари и нивни роднини.  

Освен сретсело а селските слави и поголемите 

верски празници во Добрушево секоја недела имало корзо 
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за младите на сретселото, каде излегувале со другарки. На 

корзото се “корзирале“ се шетале угоре-удолу и запирале да 

разговараа со други групи мали или пак да се запознаат со 

некого.   

 

Традиции и адети   

Традиции поврзани сo природата и бериќетот  

Многу македонски традиции се поврзани со жетвите 

и бериќетот, давање почит и благодарност на Бога на 

земјата, на нивата за родот. Селаните биле зависни од 

земјата и родот што ќе им го даде и од временските прилики 

во сезоните. Ако има род ќе има и опстанок, луѓето биле дел 

од природата, живееле во една симбиоза  и ја почитувале и 

биле благодарни на она што ќе го добијат, да биде доволно 

да ја презимат зимата  се до новата берба.  

Мајка ми раскажуваше за жетварски адети што ги 

правеле во пелагонискиот крај: “Кога ќе завршеше жетвата, 

од последната поста12 се оставаа неожнати една ракатка 

околу 20-30 класје, на овие класје од житото се правеше 

брада во форма на крст со класјето нагоре од некоја од 

девојките или жените. Класјето се распоредуваше во мито -

клас13. Краците на крстот се врзуваа со црвен конец и 

додаваме цвеќиња и босилек на класјето. Правевме две 

бради, едната се остава на нивата на неисечените класје, на 

средина некаде на нивата да се радува нивата и да роди 

повеќе жито следната година.  А другата едно девојче или 

 
12 редот на еден жетвар 
13 натаму-наваму, спротивно 
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жена ја носи дома во рацете пред неа, исто украсена со 

босилек и цвеќиња, по ова сите знаат дека таа  фамилија 

завршила со жетвата“. Важно е да се нагласи дека жените го 

правеле овој адет што било симбол за плодност и род на 

нивата.  

“Штом пак ќе довршивме со последниот врав на 

гумното, откако ќе се собереше последното зрно жито на 

стожерот му врзуваме киска од цвеќиња, да се радува 

гумното и да има повеќе жито за вршење следната година и 

по тоа се знаеше дека сме завршиле со вршењето таа година 

и житото е собрано во амбарите“.  

“За гроздобер пак имаше адет да се земат поседалки 

во Лопатица, кај што бев мажена. Сите дотерани во убави 

алишта одевме на гроздобер, беше многу весело и 

шаренолико. Сестра ми Флоринка беше поседалка првата 

година кога се мажив во 1965 и Спасија од Орле, прва 

братучеда на Китан од вујко му Ристе. Ако најдевме два 

грозда на една прачка, цели се сечеа со се прачка и се 

оставаше да се суши грозјето до зима.“ 

„Добрушево рамно немаше река низ село, но во 

Лопатица течеше Лопатичка река и дека планинско село 

кога ќе врнеше силно во пролет и есен идеше силна вода 

„Матица“,  се веруваше ако се измиеш од водата пред да 

дојде матицата дека ќе бидеш здрав и силен како силата на 

водата. Покрај огновите и водата била чистилиште, носи се 

пред себе што е валкано и нечисто. Водата мие сè освен 

погана уста“.  
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Адети за новороденчиња  

Во Македонската култура има многу адети поврзани 

со плодноста, бременоста на жените и новороденчињата. 

“На бремена жена мораше да и се даде од се да касни да не 

пометне, и се веруваше ако земи скришно да касни нешто за 

време на бременоста, на кој дел на телото најпрво ќе се 

допри, таму детето ќе има белег. Штом се породи  жената се 

вика леунка од моментот кога ќе се породи па се додека не 

направи бебето 6 недели. Ова време се сметаше дека жената 

е кревка и подложна на очи и зли духови. Навечер не 

смееше да излегува надвор се до 6 недели откако ќе се роди 

бебето и алиштата од бебето надвор ноќе не се оставаа. На 

бебето папокот старите го сечеа со срп и ја чуваа 

кошулицата (плацентата) која ја користеа за заштита од 

почудишта и лоши сторенија“.   

Трите наречници се викаа трите дена по раѓањето 

на бебето кога наречниците се веруваше му ја изрекуваат и 

запишуваат судбината. На бебето до креветот му се ставаше 

или  книга и молив, алати, плетка под перница или блиску 

до него, во зависност од полот, за наречниците да одредат 

да биде учен или учена, работен, домаќин, домаќинка. 

Црвен конец под прагот се ставаше кога има новороденче 

во куќата за заштита на бебето од лоши духови.   

 Именување на децата 

Во времето кога била млада мајка ми, личните имиња 

на децата кога ќе се родат ги давале кумовите (нумкото или 

нумката). Децата во минатото се крштевале пред да 

направат 6 недели, затоа што смртноста на бебињата била 

голема и луѓето сакале да бидат примени во христијанската 
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вера што побрзо во случај да починат, за душата нивна да и 

биде обезбеден влезот во рајот.  

„Кога ќе се роди дете се пушта абер кај кумовите, 

често некој од семејството лично ќе појди кај нумкото да им 

кажи дека се родило дете и одма го канат на крштевка, 

тогаш децата се крштеваат мали пред да направат шест 

недели. Во минатото до крштевката често детето нема има, 

а во поново време одма ќе кажи име нумкото како што сака 

да го крсти детето“.  

Македонскиот народ има богатство на имиња кои се 

поврзани со значајни имиња на светци, македонски 

историски личности, произлезени од  вербата во моќта на 

името да заштити и придонесе, по природата и убавините на 

цвеќето. Името не било само име да се ословува некој туку 

се верувало дека  “ако детето е именувано на светец, 

светецот ќе го заштитува, ако е именуван на силен, храбар 

јунак, ќе биде силен и бестрашен, именувано на природата, 

ќе биде здраво, лично, богато, благословено“  

Интересно е  а се забележи што во минатото се 

давале имиња со одредена моќ и значење како што е 

примерот со имињата Трајан и Трајанка. Овие имиња се 

давале на деца за да им траат, “да им затраат’ ако не 

преживувале претходните што бил чест случај  во периодот 

кога живееле предците на мајка ми. Друг пример се 

имињата Живко и Живка, за да бидат децата живи и здрави. 

Секогаш се благословува за новороденче со “да биде здраво 

и живо“,  “големо да расти“, “на свадба да му играме“. 
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Адети за починати  

За починатите и за погребите постојат многу 

традиции во македонската култура. Старите бдееле будни 

над покојните цела ноќ и одма наредниот ден ги закопувале. 

“Одма се пушташе абер по луѓето и сите што ќе разбереа 

идеа на погребите, за последен поздрав. Се става ‘месарка’ 

жена која е или братучеда на покојникот или покојната или 

некоја добра пријателка или комшивка. Нејзина должност е 

да ја направи погачата “литургијата“ за во црквата, да 

донеси вино, пченица и масло. Покојните се носат прво во 

црквата каде се врши богослужба за починатите а потоа 

ковчегот рачно од машка челад или блиски роднини се носи 

на гробишта за да се закопа покојникот каде повторно 

свештеникот пее црковни молитви за душата на покојникот 

да се упокои на небото“.  

„После закопот се дава јадење за душа на покојниот. 

Луѓето што идат се поздравуваа со рака и со зборовите “Бог 

да го прости“, “да почива во мир“,  “лесна му земја“, “да му 

е здрава и жива фамилијата“. На заминување од погребот  

не се поздравуваа со рака луѓето и се мијат раце пред да си 

заминат за дома. Сите присутни на погребот било блиски 

или подалечни роднини носат црна или темна облека. Во 

минатото старите жени тажеа14 на гробовите, беше многу 

жално да се слуша, кожата ми се ежеше од камен да е човек 

ќе се расплаче. Милица сестра ми тажеше за мајка кога 

почина. После закопот се прават редовите за починатите на 

3 дена,  9 дена,  3 недели, 6 недели, па потоа на 3, 6, 9 и 12 

 
14 Тажење е еден вид жално пеење, каде тажалката ги опишува чувствата на болка. 

Во некои села имало постари жени кои биле тажалки и се барале за сите починати во 
селото. Се смета дека денешното пеење е произлезено токму од тажењето на луѓето 

во минатото. 
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месеци каде попот се вика да дојде на гробот на починатиот 

да се помоли за душата и да ја отпее пченицата варена, 

виното и поскурата што се носеа од домашните. На сите 3 

мртви Саботи во годината се дава за душа за покојните“.  Во 

знак на жалост жените носеле црна облека и шамија 

минимум една година а мажите не се бричеле до 6 недели о 

носеле црна лента на еден ракав.  

 

Верувања и суеверија   

Македонскиот народ по религија припаѓа најмногу 

на Православното Христијанство. Покрај верувањето во 

Бога и празнувањето на празниците за светците, одењето во 

црква за секој празник и во недела, крштевањето на вода од 

свештеник во домот за празниците исто така се верувало и 

во натприродни појави и суштества: самовили, духови, 

вештери, сеништа, а верувале и во соништа и жените 

најчесто ги прераскажува ле и се обидувале да ги толкуваат. 

Мајка ми вели во нејзино време не обрнувале внимание 

толку во претскажување на иднината. Гледачки поретко 

биле застапени од бајачи но кога почнале да пијат кафе се 

развила разонодата на “гледање во филџан кафе“. 

Циганките повеќе се занимавале со гледање или 

претскажување на иднината “од дланка„ кога оделе чергари 

по селата и така заработувале храна, волна или пари.  

Верувањата и суеверија та се широко 

распространети кај македонскиот народ што настанале од 

потребата на луѓето да најдат објаснување за некои 

природни појави или да се заштитат себеси, семејството, 

родот и стоката. Живото бил тежок, шансите за 
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преживување не многу големи па луѓето развиле сложен 

систем на верувања кои им давале надеж и им помагале да 

се соочат со секојдневните тешкотии.  

Почудишта: Се верувало  во „почудување“ или 

„уроци“ ако некој човек погледнел некого со почудливи или 

лоши очи. Обично децата се верувало биле „подложни на 

почудивање“ и штом се врателе од некаде одма се миеле со 

крстена вода или ако се пожелеле на главоболка или 

малаксаност или им било полошо барала помош од селските 

„бајачи“. Бајачките и бајачите биле во принцип постари 

луѓе со насобрано искуство од претходните генерации и се 

разбирале од лековитите дејства на тревки и чаеви, знаеле 

да прават лековити масти и пијалаци што им ја ублажува 

болката на луѓето. Бајачите и навиките на луѓето да бараат 

помош  од нив не било добро гледано ниту од црквата ниту 

од медицинскиот персонал но луѓето продолжувале да ги 

користат. “Ако не користело барем не било ни штетно“ вели 

мајка ми и им давало чувство на луѓето на контрола, дека 

преземаат нешто и не седат со скрстени раце. Мерки  што се 

преземале против “лоши очи“ биле миење со крстена вода 

пред да излезат од дома или носење долна облека од опаку 

или пак некоја заштитна амајлија.  За заштита од уроци се 

очекувало од секое лице кога ќе види бебе и дете да речат 

“машала“ да го по плукаат три пати и да речат „пу, пу, пу да 

те серат кучињата или кокошките“.  

Магии: Многу се верувало посебно од жените во 

магија или сторенија. Се верувало дека некој лица за 

сопствена корист или со зли намери да наштетат некому 

правеле магија наменети за одредено лице. Се верувало 

многу посебно за магии над девојките за кои ако луѓето 
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верувале не сакала да се мажи во некоја фамилија а  сепак 

таму се омажила велеле била “потурена“ е со нешто. 

Никому ништо ако девојката била среќна но како негативна 

последица на магијата била “разболување на девојката“.  

Често луѓето од разни места имаат свои адети и ако некои 

нашол некој предмет или чудна комбинација на предмети 

на место каде за нив не им било местото често доаѓало до 

заклучок дека е сторение со лоши намери. И за 

отстранување на магиите се барале бајачки, постари жени 

или мажи кои извршувале одредени обреди и шепотеле 

магични зборови за да ги отстранат. Бајачите немале 

стандардна цена на услугите  туку оставале кој колку сака 

да им плати, се плаќало во производи или пари.  

  Сеќавања на мајка ми на оваа тема: „Веруваа старите 

многу во сторенија, онаа ја натуриле, се мажила за некој што 

го нејќи и напрајле маѓија. Никој за овие работи не не учеше 

но слушавме што зборуваат старите на оваа тема, ќе 

потслушневме се мажила таму кај што неќела сигурно и 

сториле некој марифет. Веруваа многу старите во овие 

работи, еднаш знам комшии бевме преку две-три куќи 

живеела една жена што правела такви работи, ѝ дала јаболко 

да  јади на комшивката. Јаболкото било праено или баено, 

за чупата од комшиите да го засака син је на таа што ја 

праела маѓијата а таа девојка не сакаше на пат да го сретни 

а камоли да го земи, таа или се сетила или случајно  го 

фрлила јаболкото кое маторица  го изела и збеснала, 

растрчувала натаму наваму низ село како споулавена.  

Многу веруваа старите и се плашеја, кој знае дали било 

вистина или приказни си плетеле  да помини времето, но го 

слушав ова како дете“. 
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Верување во моќта на зборот  

 „Зборот е посилен од стапот“ вели мајка ми што 

најдобро го објаснува  верувањето во моќта на зборовите 

што е во суштина стравот од магиите или колнењето. Зборот 

кажан во позитивна смисла како кога некој ќе не пофали или 

одобри нешто што сме направиле, или за наше примерно 

однесување, има моќ да не расположи, да не разведри и да 

не поттикне да продолжиме со таквото општествено 

одобрено однесување. За разлика зборот со негативна 

конотација, остава чувство на нерасположеност, лутина, бес 

и ако е поврзан со животот, здравјето и среќата лично или 

на блиски членови на семејството врежува и страв во 

душата на луѓето.  Пример за збор со заштитна моќ е зборот 

машала или благословен од Бога, Бог да те чува и брани итн. 

Кога ќе слушнат жените дека нешто лошо му се случило 

некому се прекрстувле три пати, и велеле „Боже чувај не и 

брани не од лошо“ или треселе една страна од пазувите три 

пати и велеле “скраја да е“, “на душманот да не му се 

случи“. 

Зборови со негативна моќ се користат во колнењето 

или клетвите кои најчесто жените ги користеле. Немајќи 

друга моќ  жените живеејќи  во патријархална средина како 

единствено оружје во нивниот арсенал за одбрана и за напад  

ја пронашле моќта на зборовите: пусти да останат, да се 

сотрат, да му се сотри племето, проклети да бидат, аир да не 

видат, како пусти гојда да шетаат, да пукнат, да треснат, да 

му се затни устата погана, да се облизни, да се ископили, 

офтика да го фати, да го удри дамла, да јадат лајна наместо 

да кажуваат тоа што не треба итн.    
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За разлика од жените мажите пак користеле карање 

или пцуење изразувајќи ја моќта на машкоста. Да тибам 

спечало, ебати животот, да му ибам племето, да ти ибам 

мајка, сестра, жена. Сите зборови се вулгарни и навредливи  

но најнавредливи за луѓето било карањето на мајката. 

Мајката е света и ничија уста не смее да ја погани. “Јазикот 

коски нема но коски крши“ често ја кажува мајка ми оваа 

народна поговорка  повторно укажувајќи на моќта на 

зборот.  

 

Прекари  

Прекарите се честа појава во Пелагонискиот крај. 

Прекари се давале по мажите во семејството кој ќе останат 

на имотот и во селото.  Обично се давале од другите жители, 

за шега, за смеа за малку хумор  во секојдневието. 

Прекарите произлегувале од некоја легенда, приказна, 

настан, збор, табиет, фалба, грешка, особина и сл. поврзани 

со  некого. Не биле важни фактите дали се точни или не. 

Кога еден  ќе речел низ разговор другите го преземале  и 

така за брзо време се именувало одредено лице наместо со 

име или презиме со прекар. По прекар  никогаш не му се 

обраќале директно на лицето или семејството, туку 

селаните така ги нарекувале во меѓусебниот разговор. На 

пример: “Се женел синот најстариот на Јадилебовци’.  

Најчесто  носителите на прекарот не биле воодушевени од 

истиот, го сметале за  невкусна шега, мајтап, подбив и ако 

некој го изречен пред нив често доаѓало и до тепачки.  Но 

ваквите настани уште повеќе го зацврстувале прекарот и се 

проширува дури и подалеку во околината.  Креативноста на 

македонскиот народот во давање на прекари нема крај.  
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Повеќето семејства мајка ми ги памети само по 

прекари. Се надевам дека ќе простат нивните потомците и 

нема да замерат и после долги години прекарот е прифатен  

со гордост. Што се вели  подобро луѓето да бидат 

споменувани на било кој начин отколку да бидат фрлени во 

вечен заборав.  

Многу поретко жена или девојка добивала прекар. 

Давањето на прекари на луѓето било честа појава. Имињата 

им ги заборавиле но прекарот останувал и траел со 

генерации. Ова било начин за луѓето да ги памтат од кој сој 

се,  затоа што со делбите, на имотот на семејството  

понекогаш ги менувале презимињата  но по прекарот сите 

занеле дека се исти сој. 

 

Срамотни зборови  

За бремени жени мајка ми кажува ги  користеле 

изразите: трудна, тешка, несама.  Било срамота да се 

разговара на оваа тема во мешано друштво со мажи, и само 

жените разговарале, разменувале искуства и си делеле 

совети. Уште посрамотено било да се користат имиња на 

половите органи, а се користеле исклучително само за 

навреди  при кавги од некои со „по-погани усти“. За машки 

полов орган се користел изразот  „нареда“ а за женските 

„мајка ти“, “наредата“, „сливата“, за женските гради 

користеле „боски или цицки“. За менструацијата мајка ми 

вели ги користеле зборовите „месецот“ и „редот“.  

За незрелост кај лицата и непожелни социјални 

однесувања се велело: будала, улав, споулавен, недоквакан, 

зелен, му го испила чавка умот, лејка во глата шуплива, 
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тиква, магаре тврдоглаво, не знае газот кај му, мрсулко, 

гурелко итн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



~ 75 ~ 
 

Исхрана, лекови, огрев и градежен материјал  

 

Исхрана  

Се што се јадело во семејството на мајка ми како и 

во сите други семејства во тој период сами го произведувале 

по градините и нивите и ги одгледувале животните за месо, 

млеко, јајца и волна.  “Јадењето ни беше едноставно но 

здраво и вкусно, прсти да си излижеш, се мирисаше 

мискојна. Се беше домашно од нас произведено, само сол, 

шеќер и масло купувавме, но најчесто со сало готвевме или 

маст “, раскажува мајка ми. “Кокошките несеа јајца  само во  

пролет но нешто јадевме, нешто собиравме  и ги чувавме до 

зима во брашно.“   

Леб и печива:                                                                                                                                           

Житариците и лебот биле основен елемент во исхраната. 

Работеле тешка физичка работа и им требало многу енергија 

што ја добивале преку јагленохидратите во лебот.  

Основната состојки за правење леб биле брашно, млака 

вода, малку сол и квас.  Најчесто пченично брашно се 

користело но често кога била помлада мајка ми го мешале и 

со ржано или јачменово брашно. Белиот леб бил синоним за 

просперитет и богатство на семејствата. Во тоа време не 

користеле пресен квасец, туку сами си го зафаќале квасот, 

со брашно и вода, потоа после секое месење си оставале 

настрана малку тесто што ко користеле за квас за наредното 

месење. Овој квас го разредувале со вода и го додавале во 

новото тесто. Му требало многу подолго време “да стаса“  

да на расти лебот пред да се печи. Лебовите секогаш ги 

правеле во кружна форма.   
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„Мајка ми (Цвета) еднаш неделата месеше по една 

фурна леб, меѓу 15-18 сомуни15. Еден тагар16 или два беше 

мерка на брашно за една фурна леб. Додека кисне лебот за 

да стаса за печење мајка ја валеше фурната со слама да се 

загрее внатре, точно знаеше кога е готова кога ќе се загреа 

небото на фурната ќе стани црвенкасто. Месените лебови се 

редеа на штица  за таа намена послана со платно бело и 

покриени одозгора за заштита од инсекти и прашина. Од 

штицата се преземаа со посебна дрвена лопатка со долга 

рачка и се внесуваа еден по еден во фурната. Откако сите 

сомуни ќе се внесат се затвора вратничето метално за да 

остани топлината внатре а по рабовите околу него се става 

пепел наквасен со вода за да не тиши, да не излегува 

топлина од краевите. Кога ќе се извадеше лебот беше бел 

однадвор а од внатре убаво извриен, сите се чудеа, беше 

мајка ми навистина мајстор за леб правење. Често покрај 

лебот на есен во фурната се печеше и по некоја тиква и 

печарка што ги растевме по нивите. Ох колку само убо 

мирисаше лебот кога ќе се извадеше од фурна, еден сомун 

можев да изедам. Лебот се покриваше со чисто платно да се 

одмори или да си појди кај мајка му ни велеа, за да  не го 

јадеме одма не довриен, не чинело за стомакот ни велеа.  Ќе 

си скршевме крешник17 и со сирење  или само со пипер, сол 

и сало, леле прсти да си излижеш. Потоа лебот печен и 

оладен се редеше во ноќвите18 и пак  се покриваше со крпа. 

Последните лебови пред да се печи нова фурна леб веќе беа 

 
15  лебови 
16 Метален сад за брашно 
17 Крајот, надворешниот дел  на лебот, кората 
18 дрвена направа со ногалки и капак  
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суви но ги јадевме со манџи или попара со млеко или 

правевме овча попара со маст или сало, сирење и пипер“.  

“Ако не стигнеше фурната леб пред да се меси и печи 

нова фурна, се месеше погача, со исти состојки како лебот 

но се печеше погачата во црепна земјена кој сами си ги 

правевме и од озгора покриена со метален вршник. 

Црепната се ставаше на пирустија19 под неа оган од слама 

за да се загрее црепната, па се ставаше погачата и се 

покриваше со вршникот, над него пак се редеше жешка 

пепел од под црепната. На вршникот кога ќе беше загреан 

се правеа питулици посни кој се брцкаа20 во мешавина на 

млака вода со толчен лук, масло и сол.  Во фурната или во 

црепна печевме и мазници, зелници со зелје, коприви, со 

кромид, праз, расол, тиква, што имало сезонски исто така и 

киснато со малку подебели кори од мазникот наредени една 

врз друга а меѓу нив попрскано со сирење и изварка, се 

сечеше во форма на дијаманти и на секој дијамант со нож се 

правеше зарешка. Мазниците, зелниците, киснатото  ги 

сучевме со долго танко сукало21. Тогаш не знаевме да 

тегнеме кори како сега. Понекогаш и питулици мрсни се  

пржеа на шпорет и ги јадевме со сирење. Тури потпечи 

правевме со  пченкарно брашно, вода и сол, средно течно 

како за питулици. Со лајца дрвена се тура во тепсијата  се 

потпекува една кора и се тура сало и сирење или масло за 

посно и пак и се тура  друг лајца од смесата се потпекува  и 

така со ред додека се наполни тепсијата. Откако ќе се 

потпечи се сечи на коцки и ја допекувавме под вршник. 

 
19 три-ножна метална направа во форма на триаголник 
20 Макаат, потопуваат 
21 Долго танко заоблено дрво 
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Исто понекогаш и качамак правевме со пченкарно брашно 

со вода, сало и сирење или  џимиринки.  После колективите 

имаше доволно за јадење за тие што не ги мрзеше да 

работата“.  

Манџи и други главни јадења:  Од манџи најчесто 

семејството на мајка ми јаделе: грав посен или со пастрма, 

леќа, манџа со компири, посна во лето, со свинско месо во 

зима, расол со свинско, пилешка чорба, јагнешка во пролет, 

пржени пиперки со јајца, компири со суви пиперки, 

напролет манџи со зелје, со коприви и со оривче, тава со 

ориз и компири. „Манџа правевме и со зелени сливи додека 

сè уште коската им беше бела и мека, што се нашло јадевме 

немаше пребирање. Од месо јадевме најчесто свинско 

печено во фурна со компири или пржено свинско со кромид 

и суви пиперки, прежени сторени пиперки со јајца, сирење 

пржено забрбелано во брашно. А на нива во пролет - лето за 

ужина си носевме леб, сирење, пипер, младо кромитче 

понекогаш си правевме и летна супа со млад кромид или лук 

со зелени перја, вода, сол и оцет. Во лето и есен  ќе стасаа 

пиперки, домати од бавчата. Ги јадевме свежи со сирење 

или салата  со домати пиперки и кромид, но најслатки беа 

печени со лук и масло или толчени и пржени пиперки и 

домати со јајца, сирење или урда“.  

Сирење и млечни производи:  “Држевме и крави, 

кои ги молзевме секој ден, и го собиравме млекото од 

повеќе дена и правевме цели каци бело есенско сирење а 

понекогаш и биено сирење, потквасува ме кисело млеко, 

матеница правевме во бутим22 маткана а така и маст 

 
22 Дрвен, тесен, долг цилиндричен сад кој се користел за правење на матеница. 
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вадевме, таа полесна најгоре во бутимот излегуваше и ја 

користевме за пржење во лето за месење.   

Старински начин на правење бело сирење 

„есенско“: „Сирење правевме со неварено млеко. Откако ќе 

се измолзат кравите или овците одма додека е топло ќе го 

исцедевме млекото со платнена цедилка (газа) па му 

додаваме маја за сирење. Од мајата ќе се потсири за неколку 

саати, ќе се задебели во сиратка а ќе се одвои цвиката23. 

Потоа со чисто платнено цедило од газа се собира сиратката 

и се става во за таа наемна направен метален како четвртаст 

сад кој има мал отвор на едниот ќош за да се цеди цвиката, 

можи и во обична поголема цедилка но немаше тогаш толку 

справи. Се тура од сиратката со лајца во садот и кога ќе се 

дотури се врзува цедилото одозгора и се потиснува со чисто 

плоче камен и се остава да се доисцеди цвиката. Кога ќе се 

исцеди скроз цвиката останува калап сирење. Се соли со 

крупна сол одозгора, се остава да постои неколку саати да 

го фати солта па калапите сирење се редат во дрвено каче. 

Додека сирењето се соли се прави солилото од цвиката 

останата од сирењето, ништо не се фрлаше сè се користеше.  

Цвиката се вари со сол се лади и ладна се тура над сирењето. 

Отприлика знаеја старите колку сол треба а за мерка  

некогаш користеа живо јајце, ако остани горе е таман 

солилото“.   

„За матеница пак млекото исто така неварено но 

исцедено го остававме во грне земјено да постои ден два на 

собна температура да поткисни природно. Потоа се тура во 

бутимот и со долго биење на млекото со матка24 маста 

 
23 Течноста, водата од млекото 
24 долг стап кој на долниот дел има мало дрвено округло делче 
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излегува  горе на површината, се вади настрана се собира и 

ја користевме за готвење и за макање а матеницата е 

течноста што ќе останеше во бутимот. Многу беше вкусна, 

ја пиевме во лето, попара со леб правевме или за со месено 

ја користевме“.  

Туршија на есен приготвувале за исхрана во зима 

кога немало свежи продукти: „зелка домашна растена по 

нивите наши, пиперки зелени сторени цела каца стававме од 

200кг. Сторените пиперки беа многу вкусни пржени со 

јајца, печени со лук и масло или со оривче печени. Полно 

низи црвени пиперки,  ги нижевме и сушевме на есента, во 

зима  ги користевме за манџите, за пипер правење и за 

посебно посно јадење со варени компири и лук. Сувите 

пиперки се јадат и накиснати со жешка вода да омекнат и 

потоа пржени со маст или сало и  јајца и сирење“.  

Овошје јаделе секогаш сезонско и претежно она што 

имале  во овоштарникот: сливи ситни, магарешки и црни, 

круши, дуњи, грозје, бостан, дињи, лубеници, а купувале 

јаболка на есен и во зима и понекогаш портокали, костени, 

ореви. Овошјето го сушеле и правеле компот во зима или 

слатко.  

Пијалаци: Основните пијачки на семејствата биле 

водата и домашно направеното вино и ракија. Дедо ми 

Стево имале лозје насадено со сортата грозје “талјанка“ 

многу отпорно на болести. “Во колективите  мислам беше 

наредено да се ископачи талјанката затоа што се  јавувала 

болест на џигерите. Но татко ги исекол пењушките до крај 

и ги покрил со земја и го задржа лозјето“. Ова грозје е црно, 

ароматично со многу специфичен вкус, со дебела лушпа. 

Лозјето се бери во есен околу септември месец. Од него се 
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правело многу силно тешко вино  во големи бочви. Ова 

грозје обично се меша со бело грозје за да се добие подобро 

и послабо вино. Виното се пиело во зима, на студот кога се 

јадело свинското месо. На пролет од остатокот од виното со 

лушпите од грозјето “комината“ вареле ракија. Виното се 

пиело ладно директно од бочва извадено во бокали, 

секојдневно поставени со ручекот и вечерата и на децата им 

било дозволено да пијат.  Често се варело со шеќер или мед 

за децата и како лек служело за болно грло.  Ракијата пак се 

пиела наутро  и пред ручек со салата. Ракијата исто така се 

топли со загорен шеќер. Се користела и за лекување, за 

мачкање од настинки, за дезинфекција на рани итн. 

Пиеле и чаеви посебно во зимскиот период  и како 

лек ако некој бил настинат.  Чаевите го засладувале со мед 

или шеќер. Чаевите ги береле жените од по ливадите или од 

дворот каде ги растеле. За чаеви користеле нане, која  

старите го викаа “наѓезмо“, боливач, листови од дуња, 

кантарион, планински чај, руј, липа, шипинки. Кафе 

користеле претежно за гости. 

Месо и месни производи. Македонската 

традиционална исхрана е претежно вегетаријанска, со 

најмногу житарици и зеленчук во исхраната. Во 

македонската православна вера има скоро седум месеци 

пост во годината вклучувајќи ги сите Среди и Петоци. 

Главниот извор на протеин на мајка ми семејството им било 

свинско месо  во зима, јагнешко во пролет, поретко 

телешко, кокошки во лето, јајца, млеко, сирење. “Од месо 

пак јадевме само она домашно што одгледуваме, некоја 

кокошка или петел ќе заколе ја старите за манџа со компири 

или на ориз со кромитче. За свинско раневме крмак, се 
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колеше на есента и се полнеа каци со месо, се солеше за да 

трај, немаше  фрижидери како сега. Дебелото месо се  

топеше и се правевме џимиринки а салото  чисто без сол се 

собираше настрана за готвење. Месото со удина насечено на 

парчиња и се редеше во дрвени каци со сол и кромид. 

„Пред да се готви месото секогаш се одмиваше со 

вода да се отсоли. Од цревата од прасето добро измиени со 

многу вода и сол  и повеќе пати плакнети во чиста вода, со 

трска се превртуваа од опаку, се навираа на трска и 

внатрешниот дел на цревото да дојди надворешно и потоа 

ги полневме со месо  и правевме колбаси.  Цревата се полнеа 

со сечкано месо мешано удина и дебело, сол, пипер 

буковска и кромид. Рачно ги полневме, почетокот на 

цревото ставаме жица завиткана во мал круг за да го чува 

отворот на цревото. Долниот дел беше врзан со конец кога 

ќе се наполнеше цревото пак се врзуваше со конопен конец. 

Колбасите ги редевме на „драгој’ долг дрвен стап или 

ражен.  Драгојте  со колбасите  се закачуваа високо на 

таванот во кујничето каде палевме оган за печење погачи на 

црепна за да се чадат постепено и да се сушат.  Ги јадевме 

во зимата и ако останеа и во пролетта.  Ги пржевме во сало 

со јајца и суви црвени пиперки накиснати во вода“.  

Колењето на прасињата и сечењето на поголема 

парчиња на месо била работа на мажите. Но потоа 

средувањето и складирањето на местото вклучувајќи и 

миење на цревата, полнење на колбасите и се разбира 

готвењето била женска работа.  Дел од месото се пржело и 

го чувале потопено во сало.  

Мајка ми раскажува дека ништо не се фрлало од 

животното, се користело се до максимум. Гревота било 
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јадење да се фрли затоа што виделе  сиромаштија и времиња 

кога немало што да се јади, искуството ги научило да бидат 

многу економични и да извлечат се до последна употребна 

вредност. Нешто интересно што јас немав видено а на мајка 

ми и оставило сеќавање е дека баба ми Цвета исто така го 

миела, како што се миеле цревата и  желудникот од 

прасето,“ бабуле“ и го полнела со месо слична постапка 

како за колбасите. Од време навреме  вадела од него 

доволно месо за манџа или пржење, мајка ми вели  месото 

биле навистина вкусно. Главата, нозете, ушите од прасето 

се користеле за правење на пивтија.  Добро измиени 

исчистени и избричени од крзното се вареле во големо 

тенџере со сол и лук а супата се турала во помали садови и 

се оставала преку ноќ да се здрви.  Посебно за Божик се 

правела пивтија и со неа и гости се послужувале.   

И на крај тоа што не се јадело од маснотиите и 

кожите се правел сапун. Се варела маснотијата со вода, се 

додавала сода и се правеле калапи сапуни  кои ги користеле 

за перење и за одржување на лична хигиена.  

Лекови 

Лекови за домашно лекување користеле: крстена 

вода за духовни невидливи болести, ракијата била лек за се, 

топла за болно грло, за мачкање при настинки и 

температури, за дезинфекција и чистење на рани, повреди 

надворешни, од најмали до посериозни. Свежа моч исто 

така се користела за рани, посебно на децата им велеле ако 

се повредат и течи крв одма да се помоча на раната. За рани 

се користеле тутун и тегавец, за болно грло вино варено со 

шеќер, печено јаболко со масло и шеќер, сало за мачкање на 

сува кожа, мед, чаеви, сол, шеќер. За исчашени зглобови 
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имало луѓе „местачи“ кои не биле школувани но научиле од 

искуство да местат.   

Огрев  

Селото Добрушево е полско, нема пристап до шума 

и дрвја за огрев. Има појаси на дрва насадени со работни 

акции од младината во колективните за да го спречат 

одронот на земјата од ветрови. За огрев мајка ми користеле 

најмногу “лепешки“ од кравите. Го собирале гнојот од 

добитокот на купишта и го оставиле преку летото да 

преврие. Потоа гнојот се  развлекувал со вили и грибла и се  

распрчкувал, му додавале вода и плева и со раце се правеле 

како погачи кои  ги оставале на сонце на земја или залепени 

на ѕидовите од шталата и други објекти да се исушат, 

наредени како некое уметничко дело по ѕидовите на штали, 

кошари, огради. Мајка ми кажува дека по илјада парчиња 

правеле. Сите од семејството биле вклучени во оваа 

активност затоа што бил многу значаен дел за  преживување 

преку зимата кога ќе  застуди со температури под нулата. 

Гнојот од добитокот се ринел од шталите и се собирал од 

есента и зимата, се чувал на отворено и на пролет над  него 

се сеело расад за пипер и друг зеленчук. Откако ќе се 

расадел пиперот по бавчите и нивите се почнувало со  

правење и сушење на лепешките. Се што давала природата  

се користело, до максимално, “ништо да не оди  фира “како 

што вели мајка ми.. 

Од 12-13 годинашна возраст децата рамно на нива  со 

возрасните оделе, сите до еден имале улога ви семејството 

и не безделничеле. Од пролет до есен била многу 

интензивна работата, а во зимата малку се намалувала, но сè 

уште имало работа со стоката, поправки на алати, цепење 
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дрва за огрев, со готвење, предење, ткаење, плетење, везење  

итн.  

Градежен материјал   

За градба на куќите и помошните објекти користеле 

плитари кои сами ги правеле. Мајка ми Велика има правено 

плитари и црпени од кал со глина помешана со плева. Била 

тешка физичка работа, се газеле со нозе за да се измеша 

глината со плевата и малку лепешки од кравите. Откако ќе 

се оформат плитарите или црепните се оставале да се сушат 

на отворено, ги покривале  со што се нашло да ги заштитат 

од дожд се додека убаво не се исушат. Плитарите се во 

форма на правоаголна цигла. Откако добро ќе се исушиле 

се користеле за градење на куќи и други помошни објекти, 

кујниче, пондила за добитокот, кокошарник, нужник.  

„И црепни сами правевме но за нив требаше посебна 

земја црвеница“. Црепните се тркалезни земјени садови во 

кои се печеле погачи, леб, мазници, зелници под вршник.  

Црепната се ставала на метална пирустија, три - ножна 

потпора под неа се палел оган, од слама, дрва, суви лепешки 

од добиток. Откако ќе се загрее црепната се става претходно 

нараснатата погача да се печи и одозгора црепната се 

покрива со вршник, метален капак со свод  и над него се  

ставале загреани јагленчиња од огнот или жешка пепел. 

Мирисот на овие традиционални печива од црепна и 

вршник мајка вели биле небесни, слинки им течеле од 

убавиот мирис. Одма откако ќе се испечи погачата не им 

давале на децата, морало да постои да доврие  “да си појди 

кај мајка му“ им велеле на децата.  
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Традиционална народна полска носија  
 

Традиционалната облека во минатото жените сами ја 

правеле од почеток до крај почнувајќи од стрижењето на 

овците, парење на волната, чепкање, влачење, предење, 

ткаење, кроење, везење. Исто така постелнината и 

покривачите за спиење сами ги ткаеле од волна, јамболии 

(дифтици) со реси, черги кои биле потенки и со шарки, 

покрови волнени без реси, ложници козинави (со волна од 

коза), шарени батании за на чеза и пајтон, килими за кревети 

покривање и подот во гостинските одаи, дипли за за пред 

врати итн.  

Традиционалната облека била направена од чисти 

природни материјали. Мајка ми и предците носеле цврсто 

стегнати облеки што им помагале да се заштитат од кревање 

на тешки предмети како снопје, кошови слама, сено или 

тутун, казани за перење, јамболии кои биле тешки кога ќе 

се наводнеа при перење, и биле заштита на телото при 

честото наведнување при копање и жнеење по нивите и 

бавчите. 

Денешните генерации имаме изгубено многу од овие 

вештини на нашите предци. Носиме синтетичка облека, што 

ја менуваме и фрламе често загадувајќи го нашиот живот и 

природната средина. Купуваме многу и менуваме а не ни 

носи таква радост и задоволство како на нашите предци кои 

вложено време и труд додека рачно си ги изработувале 

облеките.  
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„Се на рака и домашно производство беше. Од 

стрижење на овца, парење25 на волната, влачење со гребло26, 

чепкања, предење со вретено со и без фурка27, сновање на 

основата, местење на разбој, ткаење,  валање28, вапсување 

на преденото и на јамболии те, везење, кроење, шиење, од 

влакно волна до облека на грбот се низ рака ни врвеше“ 

раскажува мајка ми.   

Јаток се вика волната кога е предена со вретеното 

надолу со пршлен од камен или подоцна некој штраф ќе се 

најдеше за на долниот крај на вретеното. Јатокот го 

користевме за ткаење во разбој. Предено се вика кога се 

мавта со вретеното нагоре  и се користи фурка за волната. 

Ќе заврзевме една кадела волна и ќе ја закачевме во појасот 

фурката и мавкај со вретеното и прај си муабет со жените. 

Вака се добиваше потанко предено кое се користеше за 

плетење чорапи, фанели, вермелина29, долна облека.  

Откако ќе испредевме доволно јаток, ќе го 

наместевме разбојот во некоја одаја и ќе ткаевме појќето 

навечер после полската работа. Разбојот сами мажите дома 

ги правеа од дрва“. Главните делови на разбојот се брдо, 

кросно, ништи нив ги купувавме од пазар, ѓачки дрвени на 

кои се мота јатокот а прачки од трска се користеа за 

јамболиите и чергите или ирамчина уште ги викавме на нив 

се става јатокот и се провираа под ништите“.                                                                                                                                                                                                               

 
25 перење на волната со жешка вода за да обели 
26 Посебна направа за таа намена со запци 
27 Направа од дрвена прачка, со подолга рачка а  на горниот дел завиткана во форма на 

буквата Ф каде се зацврстува една кадела волна 
28 Власење, јамболии те се носеле на валајци на вода за ресите  да им се развласат  
29 елеци 
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Традиционалната народна носија од пелагонискиот 

крај е наречена полска носија, затоа што се носела 

најмногу во полскиот дел на Пелагонија но ја носеле и 

жените од планински села на работ на Пелагонија. Полската 

носија е составена од бела памучна кошула со вез на 

долниот дел и на ракавите, волнен шајак, појас, волнена 

фута, везено грлче и цепеничина, тресалина за на ракавите, 

шамија, чорапи  а од накит чапрази, јадици.  

Кошула: “женските кошули од носиите беа 

памучни, се носеа две врсти аловна30 со вез во боја и црна 

само со црн вез. Црна кошула везев баш пред да се смени 

модата и остана нова не носена. Се носеа и двете вида 

кошули за разни прилики зависи во која повеќе се 

бендисуваме. Една кошула годишно се везеше за Велигден, 

едно не се стасуваше многу работа сака друго сиромаштија 

беше. Имало немало сите се брзаа нешто ново да си 

направат да се дотераа за Велигден“,  

“Моите кошули се правени од домашно памучно 

платно ткаено на разбој од мајка ми. Кога бев помлада 

садевме и памук по нивите. Кога ќе узрее памукот го 

собиравме рачно па го влаечевме со прачка на едниот крај 

завиткана со друга прачка во полукруг и врзан конец од 

коноп. Со оваа направа го влаечевме рачно за да се исчисти 

од  ѓубрињата и да биде памукот „повласен“.  Потоа  вака 

исчистен се преде исто како волната со вретено но се добива 

многу потанок конец.  Преденото памучно потоа се ткаеше 

во разбој со поситни ништи, се ткаеја дипли широки околу 

две три педи  (30-40см). Се ткаеше и белеше платното на 

 
30 Црвено -портокалова боја 
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пролет кога се копаа пченките по некој саат во денот па кога 

ќе се вративме од нива го белев платното“.  

“Ткаените дипли платно беа како валкано - сивкаста 

боја па наредниот чекор во подготовката се вика белење.  

Процесот на белење на платното траеше 6 недели и се 

повторуваше по 3-4 пати на ден. Во Добрушево го белевме 

со вода од бунарот, оти немавме река. Се вади вода од бунар 

се тура во корито се зема една трака од платното, се дипли 

како кори едно над друго и потоа со пиралката31 удри, мавај, 

плакни, чукај - тепај. Само со чиста вода без сапун се 

белеше платното.  Се остава на сонце се додека платното не 

ја добие посакуваната белина, многу работа имаше“. 

 „Следниот чекор во правењето на кошулата е 

лозење и везењето на платното. Лозење се вика 

обележувањето со црна макара на платното за да се обележи 

шарката за везот. После се везеше со црн конец на фурка 

сучен а потоа се потполнуваше со конец од коприна, па 

аловните шари, и пак коприна околу пред игла го полневме 

и повторно пополнето со танко конче на фурка предено. За 

везот за кошулата земавме зашарок од другарки и секој вез 

имаше свое име. Писана полоњка се вика везот што е 

полукружен а трите пупчина како што кажува самото име 

е со три мали (ромбоидни) везови“. Многу од везовите се со 

три знаци или шари, жените и во везовите внесувале 

симболи на нивната христијанска вера“.  

 „По везењето се крои платното се сечи кај треба  и 

се шие рачно во кошула. Се спојуваат кроените деловите 

според везот каде треба да биде и се сечат бочните делови 

 
31 Дрвен мазен поширок стап со рачка  
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накосо за да добие ѕвончеста форма кошулата. Напред мал 

вез се ставаше затоа што беше покриен со опрегач и 

помалку работа и помалку трошок“.  

На крај кошулата се украсува со пулејки и мониста и 

се додаваат дополнителни  украси. Ојме се викаа делот 

одма под везот од кошулата тоа се мониста нанижани и 

зашиени на кадифе и танко плетена тантела, беше по 

украсено ако си побогат или поедноставно посиромашно. 

Тантелите на моите кошули јас сама си ги плетев од свилен 

конец, купуваме од Битола од дуќаните мотаничина на 

свила па ги  

расукувавме32.  

Бојој (бој) се 

викаа високите 

везови назад на 

кошулата, двата 

бојој се навезени 

на една ширина 

на ткаеното 

памучно платно.  

 

 

 

Бојојте (лево)и меѓу нив везот трите пупчина на последната 

кошула што ја навезала мајка ми Велика во почетокот на 

1960те. 

 
32 одвојување на конците 
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Бочник (десно) на истата 

кошула 

 

Бочник или бочници се 

викаат страничните делови 

на кошулата. Тресалина се 

викаа плетени додатоци за на 

ракавите. Кошулата е цепена 

напред во горниот дел па за 

да се покрие отворот се 

носеше на градите грлче кое 

исто така рачно ги везевме.  

Цепеничина  пак се двете делчина што се носат околу 

грлчето, и тие везени рачно изработени. Назад 

цепеничината се 

поврзани со танко 

платно  завиткано и 

зашиено заедно за да 

стојат околу вратот да 

не се изместуваа“. За 

украси на празници се 

додаваа чапрази и 

јадици.  

 

 

Грлче и цепеничина (лево) навезани од мајка ми Велика, за 

последната навезана селска кошула. Кошулата е сосема нова 

неизносена, заради смена на модата.  
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Јадица се вика украсен синџир и парина што се става 

запнато одлево со кука на скопци на опрегачот и да виси 

повеќе на десната страна. Чапрази пак се два-три реда 

парина се носеа од невестите посебно над опрегачот и еден 

ред чапарази над грлчето запнати со кука од двете страни на 

шајакот. Невести за накит носеа и златни франги, од 

побогатите фамилии носеа наредени низа по десетина 

франги на гушата. Богатите невести и 20тина кошули носеа 

во чеизот а посиромашните по неколку. За милина беше 

кога играа на сретсело невестите како 

ѕвонци ѕвонеа чапразите.  

Појас волнен ткаен се ставаше над 

кошулата. Се ткаеше само на средина на 

разбојот на четворни ништи, околу една 

педа (10-20см) широк, ама се беше рачно 

правено од нас од глава до пета.  Со носиите 

носевме еднобојни плетени чорапи и 

порано носеле опинци  а мојата генерација 

носевме чевли купени од пазар.  

Ќостек нанижан и плетен од Велика 

Ќостек од мониста плетен на една игла се користеше за 

вртење напред на оро. Прво се нижеа монистата со игла па 

се плетеше. И шамивчиња везевме и ги носевме пикнати 

во појасот на носијата над опрегачот. За на оро за вртење 

напред ги користевме шамивчиња та или пак ќостеци. Кога 

бев млада немав плетено ќостек но на постари години 

научив да ги плетам.  

“На мојата прва ученичка кошула, се учев да везам 

но немав пулејки да ја украсам се сеќавам дека плачев, па 
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мајка ми најде од нешто старои, потфрлено, а тие извиткани 

па ги исправав со камче за да ги нанижам и да ја украсам 

кошула. Прва ученичка ми беше мерак ја износив затоа е 

обелена и  остарена. Сега ги познавам грешките што сум ги 

направила во везот ама арна е како за ученичка.  И 

последната кошулата што ја везев за рувото остана нова не 

износена оти градски почнавме да носиме, почнав да носам 

фустани како граѓанка, помалку работа сакаа и полесни беа 

за перење.  

Шајак е елек долг до под појас,ткаен од бела волна, 

па се вала на валјаци, сите везови се е рачно правени, само 

гајтаните се купувани. Се прашувам сама како се стасуваше 

се на рака на правено, затоа немавме многу облека. Се 

носеше и ќурдија наместо шајак, таа беше подолга за во 

зимно време. Летно време носевме саја, како шајак но 

памучно, полесна беше за топло време.  

Опрегач или фута е исто волнен и ткаен на разбој со 

шарки и на терезија украсени со кадифе наоколу. Опрегачот 

што е на куклата кај тебе е ткаен од свекрва ми Илинка ми 

го даде подарок кога појдов како невеста во Лопатица, уште 

од рувото нејзино го зачувала.  

Шамија: “И за шамиите имаше мода, чупината 

немажени гологлави одевме без шамии, носевме најчесто 

кога одевме на нива за заштита од сонце.  
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Даркма (слика десно) се носеше со носиите, беа бела 

боја платно, порабени со  малку тантелче а назад најдолу 

киска, украс со реси од памучно предено, јас сама ги правев 

ресите. Од горниот дел се зема колку што ти треба конци и 

со игла со кука (чингелајче) се врти околу памучните конци, 

а надолу се остават да висат така сукани, крајните покуси и 

средните подолги. Назад шамијата  се носеше пуштена до 

појас, под шамијата се 

носеја прцлина сучени 

вудве- вучетири ги 

плетеја  плетенки ситни 

од патецот среде и 

ставени назад и ќе ги 

собереја во една  и 

прцлето ќе го поврзеа со 

косата, долго се до везот 

назад на кошулата. 

Едниот дел од шамијата 

на темето се запина со 

игли а киската назад 

долго се пушта се до 

бојојте на кошулата а 

прцлината да висат се 

до везот на долниот раб 

на кошулата.  

 

Ракотворби од Велика: Даркма и  вез на ракавите од последната 

навезена кошула. И задниот дел на рачно ткаен и везен шајак од 

свекрвата Илинка, подарен на Велика со комплет носија за свадбата 

во 1964.   
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Пред нашата генерација постарите невестите носеа 

шапки, на главата напред над шамијата. Шапките беа 

направени, се купуваа и се украсува со пердуви, како киска 

од кокошка. На шапката имаше три паричиња што висат на 

челото. Ги гледав невестите на сретсело со шапка а носеше 

и снаа ми Ката на Алексо кога дојде невеста. Невестите 

носеа шапки во првата година по свадбата кога одеа црква 

ан сретсело на гости по тоа се знаело дека се млади невести.  

Пред мене постарите исто носеа и по две плетенки додадени 

на косата. Немам така ни праено ни носено но многу убаво 

личеше.  Шамиите се носеа повеќе со селската носија. Кога 

бев чупе се носеа шамиите врзани назад на главата во 

пискул накитени двата краеви од шамијата и запнати со 

игла. Наместо шапки во мое време невестите  носеа чкепа, 

црна шамија со краевите назад под коса врзани во пувка на 

левата страна. Динадале се вика шамијата врзана назад под 

коса а крајот од шамијата е слободен. Постарите жени носеа 

шамии подбрадени со едниот крак пикнат во една од 

страните или забрадена и врзана под гуша.  

За долна облека во зима се носеа волнени ткаени 

поткошули  или направени  од платно како здолниште. Во 

лето на нива жените ги слекуваат волнените шајаци и само 

по кошула работеа. Везовите на кошулите на ракавите 

порано беа побогати по цела педа вез  но беше остро и 

боцкаа кога работевме под мишките. Не тријаа крвој не 

правеа. Подоцна стана модерно или пак од време немање 

помали везови. Ако бевме  сами жени на нива се слекуваме 

по здолниште за работа ако бевме со мажи само шајакот ќе 

го слечевме.  Било срамота и нозете да се гледаа голи на 

жените па на нозете носевме калци чорапи без стапала 



~ 96 ~ 
 

високи до колена за да се заштитиме од стрнката33која беше 

остра  и боцкаше како игли. Стапалата ни беа голи, кожата 

за дебелена цели корупки се праеа од боси одење во летото.     

“И сета постелнина што ни требаше за спиење исто така 

сами си ги ткаевме. Спиевме со јамболии во зима а черги 

или ирамчина во лето. Подоцна кога имавме доволно и 

килими ткаевме за на подот во гостиниската одаја и дипли 

или ткаени или плетени и везени за пред врата, на праговите 

или за  покрај креветот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Шара од черга ткаена од Велика во раните 1970те.   

 

 

 

 
33 остатокот од сламата од житото на нивата по жнеењето на горниот дел со срп  
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Премин од традиционална во „градска“ облека    
 

Преминот од традиционална селска носија во 

градска облека, како што ја нарекува мајка ми и нејзините 

современици се случил постепено после Втора Светска 

Војна но најмногу во пелагонискиот крај кон крајот на 1950 

и почетокот на 1960. Селската носија била рачно правена од 

жените и девојките а градската била индустриски направена 

во текстилните фабрики кои се отвориле по 

ослободувањето.   Најпрво западната „градска“ мода ја 

презеле мажите па постепено и жените, но постарите жени 

сè уште носеле селска носија до крајот на 1970те кажува 

мајка ми. Знаеле колку труд во нив вложиле и не им се 

оставале да гнијат. 

„Отпрво како чупе носев селска носија а подоцна се 

мени модата и станаа прво модерни роби од чоја. Купив 

Лесковачки штов како што го викавме и шнајдерка ми ја 

соши робата во Битола, а се носеше со ќептар и ако е 

поладно времето и фермеле34 . Фермелина секогаш носевме 

со градските алишта беа рачно плетено волнени со шарки и 

разни плетки. После робите почнавме да шија ме фустани, 

сукњи, кошули. Скоро секое село имаше своја шнајдерка, 

готови облеки  дури подоцна почнавме да купуваме.“  

 

 

 

 
34 елек 
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Семејна лоза – ЗЛАТАНОСКИ (МАРГУЛЕСКИ) 

- Добрушево 
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ВТОР ДЕЛ - Семејна Лоза 

Семејна лоза по татко 
Маргулевци  

 Предците на мајка ми по таткова линија потекнуваат 

од Маргулевци кое било старото име на Златановци.  Сè 

уште има семејства во Добрушево што се викаат 

Маргулевци со кои Златановци биле стари деленици. Спасе 

Маргулески (женет за Малинка) според мајка ми биле 2-ри 

или 3-ти братучеди со дедо ѝ Ристе. А неговиот татко Мицо 

(женет за Ружа) бил прв или втор братучед на прадедо ѝ 

Златан. Многу се почитувале семејствата како стари 

деленици и си иделе и оделе на гости. Спасе и Малинка 

имале 2 сина Ристе и Трајан кои биле 3-ти братучеди на дедо 

Стево.   

1. Ристе ж за Бона имале 3 деца: Павле(ж Весела); Раде 

(ж Цветанка), Спасе (ж Спасија)   

2. Трајан ж за Петкана имале 7 деца:  Анѓеле (ж 

Велика); Вида (м Трајан); Цане (ж Верка); Велика (м 

Богоја); Живко (ж Љубица); Ванка (м Петер); Илија 

(ж Донка) 

Двете семејства на Ристе и Трајан биле канети на 

свадбата и првичето на мајки ми и неколку од нивните деца 

биле присутни на веселбите.  
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Прадедо и прабаба: Златан и Невена 

Маргулески (1840-1850) 

 

Прадедото на мајка ми Велика, се викал Златан и по 

неговото име семејството го носи презимето Златаноски. 

Пред тоа семејството е познато како Маргулевци, дали било 

презиме или прекар не се знае. Но се знае дека Златановци 

се староседелци на Добрушево. Неговата сопруга, прабаба 

та се викала Невена. Според мајка ми таткото на Златан се 

викал Ристе а имаше спомнато дека пак неговиот татко 

можно е да се викал Златан, затоа што така се именувале 

внуците на дедовците во тоа време за да се обнови името.   

Како се добивале презимињата  

Презимето на едно семејство е името на некој предок 

најчесто прадедо. На пример на мајка ми прадедото е 

Златан. По него другите селани го викале неговиот сој 

Златановци, така презимето се добива ЗЛАТАН-ОСКИ, на 

Златан семејството.  Во зависност од дијалектот на 

подрачјето каде живееле луѓето презимето било без или со 

“В“ на пример Златановски. Кон Прилепскиот крај повеќе 

презимиња се без В. Битолскиот крај се со В но има се 

разбира исклучоци и во едниот и во другиот крај.  Иако 

Добрушево се наоѓа во Битолскиот крај, селото одржувало 

врска и со Прилеп, посебно со познатиот сточен пазар каде 

носеле стока и производи за продавање така да влијанието 

на тој дијалект сигурно има влијание кај населението.  

Во времето кога живеела генерацијата на моите баба 

и дедо, обично првиот внук се именувал (се крштева) по 
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името на дедото, и така со ред. Па било лесно да се користи 

исто презиме  затоа што исто име се повторува преку една 

генерација.  

Значи во принцип презимињата се  добиени по името 

на некој од предците но најчесто по прадедото на 

семејството. Се било усна историја и често до прадедо се 

памтеле имињата. Луѓето во селото ги викале според 

најстариот член и тоа му останувало за презиме. 

Презимињата во поново време откако Македонија има своја 

држава не се менуваат често како порано туку остануваат 

истите. Во некој семејства се случува едни членови што го 

носат старото презиме на семејството додека мнозинството 

го имаат поновото.    

За Златан и Невена има оскудни податоци. Со 

сигурност се знае дека имале два сина: Божин и Ристе. 

Можеби биле повеќе но само за овие знае мајка ми. Во 

книгата “Добрушево“ од Борис Трајковски  исто така само 

двата нивни сина се напишани, но во книгата се следат 

семејните лози само по машка линија така да ако имале 

други деца поверодостојно е дека биле ќерки. 

Божин и Сребра  
Божин му бил стрико на дедо ми Стево, брат на татко му 

Ристе. Божин бил роден сигурно во 1870-те. Се оженил за 

Сребра и имале четири деца: Видан, Милјан, Андонче и 

Бисера.   

1. Видан женет два пати, првата починала, втората жена 

била Неда од Мариово чупа. Деца: Зора, Божана, Петра и 

син Трајан.  
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- Зора е мажена  во Горно Оризари, сликани со 

мајка ми во Битола кај пазарот.  

- Божана исто така мажена Горно Оризари и  

- Петра мажена во Подмол но преселена 

подоцна во Горно Оризари. 

- Трајан се оженил со Добрушевка и заминал 

во странство.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зора (лево) и Велика (десно) Златаноски, втори братучеди од 

Добрушево, сликани Битола кај пазарот доцни 1950-те. 

2. Милјан  - Првата жена му била од Подмол починала 

млада, родиле  четири деца: Алтана, Велика, Марија и 

Трајан Златаноски, втори братучеди на мајка ми.  Ќерката 

Алтана починала млада. Втората жена на Милјан била 

Влаинка од Малоишта  (од влашко потекло), таа претходно 

била  мажена во Ношпал но немала свои  деца со првиот 

сопруг. Семејството на мајка ми многу добро живееле со 

Милјановци и мајка ми се сеќава на  стрина си Милјаница 

која била многу почитувана и важела за добра и вредна жена 
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која многу ги гледала децата на Милјан од неговата прва 

жена.   

- Трајан женет за Весела  имаа посвоен син. 

Трајан живее во Мелбурн Австралија, повеќе пати се враќал 

да живее во Битола 

3. Андонче   - И неговата прва жена Цвета од Чарлија 

починала млада. Со првата жена родиле 5 деца: Сребре, 

Ванчо, Кристо, Велика и Лефтерија (Леца). Се пре-женил за 

Кита од Гени мале (населба во Битола) и со неа при-родиле 

две деца: Магда и Драгица. Кита од првиот брак ги донесла 

со себе во Добрушево децата Гича (Гица), Трајанка, Коле и 

Славка (починала млада). Кита била интересна  жена 

муабетчика  велеле „дамла да го удри мажот ми првиот ич 

не ме бакна, бев прва  ораџика  во гени мале“.   

- Драгица живее во Џилонг во Австралија.  Има 

две деца син и ќерка, синот е женет има две деца, ќерката 

нема деца  

- Лефтерија  м Милан, деца  Драги и Љуба. 

Драги 2 сина, има и внуци.   

- Сребре се оженил за Трна (Трајанка) од 

Добрушево од Нечковци братучеда на Ќирко  соседите на  

дедо ми Стево.  Деца: Борче, Добрица, Мендо, Ѕала и Гоце. 

Борче Трајковски  женет  за Кети имаат два сина Стивен  и 

Оливер живее во Сиднеј.  

- Велика - се мажила бегалка во Лопатица 

Прилепска кај Поповци (Саботјаните) одма пред куќата на 

баба Севда и Ангеле имала 3 деца 2 сина една ќерка. Верка 

се мажила прилепските села. Синот Симон се женел од 

Долгобевци, но починал  млад на 20 години. Жена му се 

премажила Битола за братучед на тетин Киро од Милица од 

Чорлевци по потекло од Врањевци. 

4. Бисера - Бисера се мажила кај Пајчевци во 

Добрушево во семејството на стрината нејзина Цвета, баба 
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на мајка ми Велика. Била мажена два пати, првиот маж 

починал. Деца со првиот: Благоја, Кире и Весела,  при-

родени  со вториот Лефтерија и  Борче а Зора  донесена од 

вториот маж кој дошол домазет кај неа во Добрушево. 

 

Дедо и баба: Ристе и Цвета (1870)  
Ристе и Цвета се родителите на Стево татко е на 

Велика, нејзини дедо и баба.  Оваа семејна линија е од 

најголем интерес за нас  и ќе ја разгледаме подетално 

понатаму. Ристе се оженил за Цвета од Пајчевци од 

Добрушево.  И дедото и бабата на мајка ми се од Добрушево 

па затоа со доста семејства Добрушевци се некоја или крвна 

роднина или сватови (посватени) со семејството на мајка 

ми.  Затоа често девојките се мажеле надвор во друго село  

каде немале толку роднини.   

Мајка ми нема сеќавање за нејзините дедо и баба, 

починале во семејната куќа кога била мала сигурно некогаш 

за време на Втора Светска Војна. Сосема малку како во 

магла мајка ми се сеќава на дедо си Ристе, бил болен, после  

долга макотрпна работа и сите стравотии што ги преживеал 

и страдања.  Родени се кон средината на 19 век, некаде 

околу 1860-1870те. Сведоци се на најкрвавата епизода од 

македонската историја: на Илинденското Востание, 

Балканските Војни, Првата Светска Војна и Втората 

Светска војна кога конечно го напуштиле светот во кој 

виделе само пеколни страдања. Од што биле тие луѓе 

направени од челик или од камен да ги преживеат тие 

стравотии и страдања. Секоја им чест, да почиваат во вечен 

мир што успеале да преживеат самите и да ги  заштитат и 
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одгледаат нивните деца во тој ужасно тежок период за 

народот македонски.  

Ристе и Цвета биле благословени со 7 деца, четири 

синови и три ќерки: Аце, Димитрија (Диме), Анѓа, Бојана, 

Божна, Веле и Стево. Можеби родиле повеќе но овие 

успеале да преживеат до возрасни. Разликата меѓу 

најстариот син Аце  и најмалиот Стево мојот дедо била 

околу 20 години.  

 

АЦЕ  
 Аце првиот син на Ристе и Цвета е најстариот брат 

на Стево, 20 години постар од него.  Роден бил кон крајот 

на 19 век околу 1890. Аце сигурно се оженил кога најмалиот 

брат Стево се родил. Неговата  сопруга се викала Јаглика, 

чупа била од  село Лознани, имале една ќерка Пера.  Аце за 

жал кутриот многу млад загинал за време на Балканските 

војни или Прва Светска Војна кога бил мобилизиран од 

Бугарските окупатори. Неговата  сопруга  Јаглика се 

премажила во Клепач земајќи ја со себе малолетната ќерка 

Пера. Таму при родила уште една ќерка Весела.  

1. Пера  - кога пораснала нивната ќерка Пера прва 

братучеда на мајка ми Велика се мажила во село Чарлија за 

Веле Јанески, но повеќе познат по прекарот Гасакот. Пера и 

Веле имаат 5 деца:                                                                                                   

-  Пандо женет за Сава од Долгобевци, нивни деца: 

Мендо, Анѓа и Гоце 

-  Јован (Јоле) женет за Митра од Дедебалци, деца: 

Јагода, Роза и еден син.  Јагода ми паѓа внука од 2 братучед  

само нејзе ја имав запознато, мажена за Благоја Маркоски 
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(Баше Абдало) од Горно Оризари, другар на Гоце, ни беше 

и на нашата свадба но тогаш не знаевме дека сме роднини. 

Имаат две ќерки Македонка и Кристина.  

-  Стојан женет од  Злтаковци од Алинци, преселен 

во Горно Оризари, деца: Борче, Жана и уште една ќерка.                                                                                                                                         

- Божна - мажена за Витомир во Ерековци има син Борче и 

ќерка. Живее во Скопје.  

- Богоја Атанастовски - женет за Пера исто од 

Чарлија, имаат два сина  Златко и Тони. Живеат во Мелбурн. 

Богоја Атанасовски (од Мелбурн) ми кажа  дека негов внук 

Иван кои живеел во Порт Кембла  собирал информации за  

семејството, починал пред неколку година.  

Весела полусестра на Пера по мајка се мажила 

Гостиражни. Иако не биле крвна рода со семејството на 

мајка ми многу се почитувале како роднини и стално одела 

кај нив на Спасовден на гости со семејството.  Имала два 

сина едниот се викал Петко. 

Семејството на мајка ми продолжило да ги негова 

роднинските врски со Јаглика  откако се премажила.  Мајка 

ми за ова раскажува “одевме на гости за Аранѓел (Свети 

Арахангел Михаил, 21 Ноември) кај стрина ми Јаглика  во 

Клепач кај што беше премажена, не ми текнува кај кој луѓе, 

кај нив стоевме на конак а од таму одевме на ракија пак кај 

другите роднини тетка ми Раца, уште една друга тетка,  

братучеди први на мајка од вујко е Петре“. 

 

ДИМЕ  
Втор син на Ристе и Цвета бил Димитрија но сите го 

знаеле како Диме роден во 1890те. Крстен според куќниот 
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светец Свети Димитрија и нивната куќна слава Митровден. 

На Диме првата жена му починала на пораѓање на првото 

дете. Ниту таа ниту детето не преживеале. Овие судбини 

биле чести кај жените  во тој период, измачени од работа, 

стравови и трауми од војните, оскудица за храна и никаква  

здравствена нега. Се пре женил за Пауна, девојка од Битола.  

Една приказна што мајка ми ја слушала за стрико е 

Диме и за месноста Селја Чешма, која се наоѓа токму на 

пола пат кон Мусинци од лева страна. „Селја Чешма  се 

веруваше дека е стара населба од некогаш, разурната и дека 

таму сеуште живеат духови па селаните одбегнуваа таму да 

врват ноќе. Стрико Диме се кладел35 со некој пријател, кој 

се фалел дека е храбар и не му било страв од духови па врвел 

таму дури и на полноќ.  За мајтап стрико Диме отишол кај 

Селја Чешма пред договореното време да види дали 

пријателот навистина ќе појди. Се наметнал со еден кожув 

превртен од опаку и му излегол на пријателот викајќи уаааа, 

уаааа, уаааа, а пријателот се уплашил и прснал да бега. Оваа 

приказна често се раскажуваше кај нас дома кога бев дете. 

Во зима собрани дома покрај оганчето кога ќе дојдеше студ 

и снег, тоа ни беше забава, раскажување на приказни та биле 

вистинити или измислени не ни беше гајле, слушавме со 

сите четири очакарени36.“  

Диме и Пауна родиле шест деца: Тодорка, Благоја, Боне, 

Мицко, Пецо, Цветанка. 

 
35 Кладење или обложување, “да се кладиме“ се користел изразот за некој да докажи 

нешто ако соговорникот не му верувал, устен договор меѓу двајца кога  се кладат и 

претходно се договара  што  ќе биде наградата  на добитникот во кладбата. 
36 Очакарени – широко отворени очи, со сите четири се користи изразот кога се слуша 

со големо внимание 
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1. Тодорка мажена за Алексо Василески од Марул. 

Нивни син е Кире женет за Ленка од Штавица. Имаат една 

ќерка Елизабета и два сина близнаци Игор и Горан, живеат 

во Пајер Швајцарија, близу Лозана. 

2. Благоја женет за Душанка од Писокалците од 

Чумово. Имаат 3 деца: Живка, Аница и Роберт.   

- Живка Груевска (родена  5/9) е мажена за 

Игне Груевски од Долгобевци има две деца. Ќерка 

Маргарита и син Александар. Маргарита е мажена за Томче 

Гелдиновски имаат две деца Јана и Ива.  

- Аница Богдановска, прв брак мажена Прилеп 

има една ќерка Маја. Втор брак мажена во Перт Австралија 

има уште две деца: Кристофер и Лорета Богдановски.   

Ќерката Маја Дивјакоска е мажена, има две деца Микаела и 

Талиа. 

- Роберт Златковски женет за Снежана, имаат 

две деца Стефан и Бојан, живеат  во Добрушево.  

3. Боне женет за  Љубица од Смилево, живеат Битола. 

Боне работел во Битолската болница. Имаат син и ќерка, 

Кире и Снежана.  

- Снежана мажена за Каранфил, деца: Весна и 

Виктор. 

- Кире е беќар.  

4. Мицко женет за Флоринка од Маково, отишол таму 

домазет, имаат 5 деца: Весна, Гоце, Билјана, Живко и 

Жаклина. 

- Весна мажена за Миодраг (Мицо) Зариќ, 

деца: Алберта и Александар, живеат  во  Кучево, Србија. 

Алберта е мажена за Никола Тасоќаќ имаат едно дете 

Максим. 
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- Билјана мажена за  Марјан Грујовски, имаат 

син  Јован. 

- Гоце загинал млад на 29 год во 1989 кај 

Новаци на пат за на работа во РЕК Битола. 

- Живкo и Жаклина се близнаци, не се во брак 

во моментот кога се пишувани овие редови.  

5. Пецо женет за Даница од Могила, имаат 3 ќерки: 

Јасмина, Тајна и Анета.   

- Јасмина мажена за Горан Богдановски, деца 

Петар и Мартин, живеат  Битола. 

- Тајна (15/9), мажена за Кире  Босилковски 

(починат 2020) имаат син Христијан и ќерка Марија. 

- Анета мажена за Сашо Станковски, деца 

Наталија и Филип, живеат Битола.    

6. Цветанка (Цена) била мажена три пати и сите 

мажи и умирале. Првиот маж бил  Мицко од Ерековци, со 

него има ќерка Снежана. Починал првиот маж и се 

премажила во Поешево  и третиот пат се мажила во Бучин. 

Имала и син Гоце починал млад на 20 години.  

- Снежана е мажена за Горан а нивни деца се  

Даниел и Маја. Снежана живее  во Италија во Гориција на 

самата граница со Словенија. Даниел е женет и има дете    

 

АНЃА  
Анѓа е првата ќерка на Ристе и Цвета родена некаде во 

доцните 1890те. Се мажила за Ристе во Мојно. (Тмоњо го 

изговара мајка ми) Имаат 6 деца: Атанас, Трајан, Вангел, 

Цветан, Панда и  Доста (Дочка). 

1. Атанас женет за Менка од Лопатица Прилепска. 

Имаат  5 деца, 3 сина и 2 ќерки. Една од ќерките се вика 
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Божна според мајка ми.  Атанас има внук од некој од  децата 

кој живее во Мелбурн и внука во Саут Моранг.  

2. Трајан женет за Илинка од Мојно.  

- Вера м за Гоце, 2 сина. Горан (ж за Николета) 

и Слободан (ж за Лилјана). 

- Стојна м за Цане, 2 сина Божо (ж Сузана) и 

Златко (ж Ружа) 

- Миле ж за Жаклина, 2 сина Александар (ж 

Катерина) и Роберт (ж за Катерина) 

- Гоце ж Летка, 2 деца: Каролина (м 

Александар) и  Сашо (ж Наташа) 

- Диме ж  Домина, 2 деца Јулјана (м 

Александар) и Маргарита (м Александар)     Трајан има еден 

внук во Мелбурн а друг во Перт. 

3. Вангел женет за Ѓурѓа од истото село Мојно, 

подоцна се преселени во Велушина: деца: Митра, Сава, 

Василе.  

- Василе ж за Менка, 4 деца: Роберт, Драган(ж 

за Ивона), Лидија (м за Цане) и Анета(м за Метју) Анета 

живее Сиднеј.  

- Митра м за Ѓорѓи Мукевски, деца Златко (ж 

за Лилјана)и Светлана (м за Блаже). Митра живее во 

Мелбурн со синот Златко Мукевски.  

- Сава мажена за Иле, две деца: Крис и Памела 

(м за Црарбел) живее Сиднеј.  

4. Цветан женет за Стојанка од Подмол имаат 5 деца. 

- Живко  

- Бале ж за Гордана, деца: Христина, Роберт и 

Сања 

- Љубе ж за Дијана, еден син Стефан. 

- Милкица м за Ицко, деца Христијан и Ирена  
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- Доста м за Миле, деца: Аце, Елена и Андриана  

5. Панда мажена за Велимир во Маково. 2 ќерки Летка 

и Мица.  

- Летка мажена за Целе, имаат 2 деца  Катерина 

и Наташа. Наташа мажена за Никола. 

- Мица мажена за Ице, имаат две деца 

Александар (починат) и Александра мажена за Џеф (Geoff). 

6. Доста мажена за Кире, имаат 5 деца, два сина живеат 

во Австралија. Трајан во населбата Бандура во Мелбурн и 

еден син во Сиднеј.  Доста е врсничка на мајка ми.  Се 

дружела мајка ми со Доста  кога одела на поседок кај нив во 

Мојно.  

- Гоце ж за Горица,  две ќерки:  Андријана и 

Александра.  Андријана м за Спасе имаат син и ќерка  

Алесија и Милан. Александра м за Никола, имаат еден син 

Дарио.  

Лила м за Благој, деца Роберт (ж за Белинда) и 

Љупка (м за Димитар) имаат две деца  Михаела и Ангела.  

- Драги ж за Николина, деца Викторија и 

Марија. Викторија м за Пеце, имаат еден син Антонио.   

-  Добрица м за Ристе , 2 деца.  Јасмина и 

Христина. Јасмина м за Даниел имаат 2 деца Јована и 

Борјан. Христина м за Мартин имаат син Андреј. 

- Златко ж за Марина, деца Александар и Стефани   
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Семејството на Анѓа и Ристе: од лево Ристе, Анѓа (во носија), Вангел, 

Ѓурѓа, Сава, Митра, Деца на Цветан и Василе. Село Мојно, 1967/1968                                                                                        

Извор:Златко Мукевски, Мелбурн 

 

БОЈАНА  
Бојана втората ќерка на Ристе и Цвета родена кон 

крајот на 1890те или почетокот на 1900, била мажена за 

Вангел Санкески од Новаци. Млада починала и таа кутрата. 

Мајка ми слушнала дека починала на свадбата на нејзиниот 

најмал брат Стево, мојот дедо.  Имале две деца Борис и Ицо. 

1. Борис  е женет од Логоварди, 3 деца, 2 ќерки 

и 1 син. 

2. Ицо (имал 90 г во 2013) е женет но мајка ми 

не се сеќава на име или село од каде била жената. Има 



~ 113 ~ 
 

неколку деца, ќерките се вика Слободанка и Ѕуна. Ќерките 

на Ицо биле врснички со мајка ми која е нивна тетка. 

 

БОЖНА  
Божна е третата  ќерка во семејството на Ристе и 

Цвета. Таа се омажила за Вангел Пајоски во село 

Добромири. Имаат две деца Илинка и Кире. Кај вујко ми 

Кире имам бидено на гости  во Битола.  

1. Илинка мажена била во Битола, две деца.                                                                                                                                                                                  

2. Кире женет за Пара од Поповци од Црничани, имаат син 

Благојче и ќерка. Благојче е женет од Прилеп и има два 

сина. Ќерката е мажена во Србија.  

 

ВЕЛЕ  
Веле бил третиот син на Ристе и Цвета. Бил роден 1907 

и живеел до 1979 година. Се оженил за Петра  Попоска од 

Лопатица. Семејството на Петра биле кумови на 

семејството Здравески на татко ми Китан.  Веле и Петра 

имаат 6 деца:  Алексо, Методија, Илинка, Босилка, Трајан и 

Нада.  

1. Алексо  (1932 -2008) - женет за Ката од  Мегленци.  

Се женил за време на колективите во најголема 

сиромаштија.  Имаат 3 деца  Бона, Симон и Слободан.  

Алексо е кум на Здравевци  на татко ми семејството од 

Лопатица донесено во Добрушево од мајка му Петра од 

Лопатица.  Алексо ги венчал Боне и Здраве а мајка ми и 

татко ми  нивната ќерка  Бона  која исто така и ме крстила.  

Алексо бил гајдаџија. 
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- Бона мажена за Милан Оџоски од Логоварди 

имаат син Зоран и ќерка Соња, двете деца се во брак и имаат 

дечиња.  Зоран има 4 а Соња 3 деца. Бона живее  во 

Австралија. 

- Симон женет во Словенија каде и живее, има 

син и ќерка Симона. 

- Слободан женет за Менка од  Заполжани, 

имаат 3 деца: Катерина, Елена и Христијан, сите се во брак 

и  имаат деца.  Слободан и синот Христијан живеат во 

Добрушево на куќното место каде е родена мајка ми.  

2. Методија е женет за Петра од Српци, 3 деца: Ѕала, 

Добре и Зарко.  

- Ѕала мажена во Прилеп има 3 деца 

- Добре женет за Магда од Ореово (или Брник) 

(од семејство стари роднини на Здравевци) имаат два сина, 

Јован и Боби, двајцата се во брак и имаат свои деца. Сите 

живеат во Мелбурн.  

- Зарко женет за Мирабела од Алабанија, имаат 

две ќерки. Зарко почина  млад во 2014 година. 

3. Илинка мажена за Темјан Велјановски во Мојно, 

подоцна  преселени  во Бистрица.  Илинка е врсничка со 

мајка ми Велика. Оделе заедно на училиште. Имаат 4 деца: 

3 ќерки и 1 син.   

- Васко женет за Тодорка  имаат две деца  

Јасмина и Дејан. Васко загина млад во првата декада на 21 

век на работно место во РЕК Битола.  Јасмина е мажена за  

Зоран Димовски. 

- Снежана мажена  за Русе Митревски, живеат 

во Долно Оризари, деца: Катерина и Никола. Катерина 

мажена за Икбал Хонџан (од Пенџаб Индија) живее во 

Мелбурн 
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- Драгица мажена за Горан Лозановски, деца 

Ивана и Мартин. Ивана мажена за  Илче Ристевски, нивни 

деца  се Исидора и Павел. Мартин женет за  Кети 

Лозановска имаат син  Дарија.  

- Светлана мажена за Цане Трајчевски, имаат 

два сина Крсте и Васко. Васко женет за  Дијана Трајчевска, 

деца Никифор и Софија.   

4. Босилка мажена за Коле од Ерековци, преселени во 

Австралија, имаат син и ќерка, Жаклина и Петар. Синот 

млад почина. Немаат потомство.  

5. Трајан женет за Донка од  Жван , растена во Битола, 

дошол во Австралија преку Австрија како бегалец и биле 

сместени некое време  во кампот во Боне Гила во Викторија. 

Работел во пиварата во Аботвосрд. Имаат две деца Лидија и 

Тони.  

- Лидија е мажена има 2 деца.  

- Тони женет за Џејн од Мелбурн.  Тони има 4 

деца од 3 брака.  Дилан, Тез 

6. Нада  живее во Квинсланд Австралија со сопругот 

Мирко (хрват). Била кума на свадбата на  чичко ми Боне и 

стрина ми Ѓурѓа. Има четири деца од три брака. Од првиот 

брак со Стево од Битола е ќерката Оливера, од вториот брак 

се синовите Трајче и Александар родени во Словенија и од 

третиот брак со Мирко  Циндриќ е  Емануел (Манче).  

7. Оливера на16 години, во средината на 1980те доаѓа 

во Австралија сама и за брзо време стапува во брак со Ѓоре 

Спасовски со кого има 3 сина Благојче, Александар и 

Брендан. Од вториот брак  со Љупчо Јовановски има уште 

еден син Христијан. Оливера пишува поезија и има 

издадено неколку книги. Живее во Мелбурн. Синовите 

Благојче и Александар се женети и имаат деца. Благојче е 
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женет за Алиша имаат син Вилјам. Александар е женет за 

Сања имаат две ќерки Изабела и Маја.   

8. Трајче е роден во Птуј, Словенија. Прв брак со 

Сандра имаат една ќерка Тиаша. Втор брак со Сузи имаат 

син и ќерка Искра и Аезија  (Iskra & Aeazhia) живее 

Мелбурн.  

9. Александар е исто така роден во Птуј, Словенија, 

беќар е,  живее во Бризбен.  

10. Емануел Циндриќ е најмладиот син не е женет, исто 

така живее во Бризбен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Братучедите: Летка (лево) и Нада (десно) 

Златаноски, Добрушево,1960-те 
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СТЕВАН Златаноски (1910-2002) 
 

Стеван Златаноски (7/4/1910 – 

20/7/2002), таткото на мајка ми 

Велика повеќе бил познат како 

Стево и бил најмладиот во 

семејството на Ристе и Цвета. 

Се родил на 7 Април 1910 

година додека целокупната 

територија на Македонија сè 

уште била под  турско -

османлиска пет - вековно 

окупација. Детските години ги 

поминал во можеби најсуровиот 

и најкрвав период за 

македонскиот народ. Додека 

наполнил 8 години Стево ги 

преживеал двете Балкански Војни и Првата Светска Војна. 

Додека растел околу него се ткаела крвавата судбина на 

Македонија која после 5 века под Турско ропство но каде 

била една цела територија во 1913 година е распарчена на 3 

дела од соседите. Стево почина на 20 Јули 2002 на 92 

годишна возраст.  

„Татко беше многу вреден, стабилен, умерен, 

смирен, учтив и почитуван човек. Средно висок беше со 

руса коса и сиво - сини очи. Само Флоринка од сите деца ги 

наследи неговите очи. Пиеше ракија и вино со мезе и 

умерено и никогаш не покажуваше знаци на пијанство. На 

ова му се воодушевуваше стрико Петре (Здравески) кој ми 

велеше - Имам желба сватот Стево барем еднаш да го видам 

пијан’. Според мајка ми никогаш не бил насилен  и не ги 

Стево Златаноски, слика 

од лична карта,1970/80 
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тепал децата што било честа воспитна мерка во тоа време. 

Додека постарите браќа и сестри се ожениле и омажиле,  тој 

како најмлад останал да живее во семејната куќа со 

родителите Ристе и Цвета и братот Веле.  

Родителите негови Ристе и Цвета починале за време 

на Втора Светска Војна кога мајка ми Велика била мала. 

Стево останал да живее  во заедница со братот Веле се до 

почетокот на 1950те кога  заради оскудица и сиромаштија 

за време на ‘колективите’  Веле одлучил да се делат.  

Стево бил на отслужување на воениот рок во 

Кралската Југословенска војска. Покрај воената обука таму 

му била дадена задача да работи во кујната и приготвувал 

јадење и служел 90 војници „хранев 90 ѓаци“ (ученици) 

често раскажуваше. Мајка ми се сеќава како им раскажувал 

како ги миел, бришел и поставувал на масите, садовите, 

лажиците и виљушките.  

За време на Втората светска војна мобилизиран бил 

од Бугарската војска, од која според кажувања на мајка ми 

се вратил набргу. Македонците дезертирале од  бугарската 

војска масовно, едно од патриотски причини затоа што ги 

учеле дека биле „Бугари и дека Македонците не постоеле“, 

друго си оделе дома да ораат, копаат, да ја соберат жетвата, 

кој ќе им ја хранел фамилијата и многубројните малолетни 

деца, окупаторите сигурно не. За време на Втора Светска 

Војна, Стево кажувал дека ако имало двајца помлади мажи 

во семејството Бугарите едниот го мобилизирале а другиот 

го оставале да работи да ја прехрани фамилијата. Стево си 

дошол од војска на што брат му се налутил и му рекол  ‘што 

си дојде бре, сега мене ќе ме земат’. Такви биле времињата 

стравотни и секој се плашел за својата глава и своето 
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семејство. Мајка ми се сеќава дека татко е постојано ги 

споменувал Писокал и Градско местата каде одел со 

војската но не се сеќава дали бил таму со партизаните во 

1945 или претходните години додека бил мобилизиран од 

Бугарите.  

„Татко често раскажуваше за битката кај Ридот 1050, 

(важна стратешка позиција од Македонскиот фронт за 

време на  првата Светска војна каде сите завојувани страни 

биле присутни и каде многу Македонци загинале од 1916-

1918), велеше уште се слуша викање на тоа место „ураааа 

илјада педесе, ураа илјада педесе“. Според мајка ми се 

верувало дека загинатите војници затоа што со денови 

лежеле не-закопани, нивните души лебделе заробени  на 

земјата и нивните крици се слушале ноќе до ден денешен.  

На ова  место сè уште има остатоци од ровови и ископини 

во карпите каде биле закотвени завојуваните страни.  

„Татко раскажуваше дека за време на војната од 

животните изметот што го сереле, ваделе зрна `рж за да 

каснат, гладни, замрзнати, а вода пиеле кај што ќе нашле 

вирче, рекичка и често со крв од загинатите и ранетите и 

вошките ги изеле, гревојте биле утрите. “Со крв со крв 

светка вода мора во душа нешто да се стави“ раскажуваше  

татко. Му била згнасена душата од тие сеќавања и никогаш 

не пиеше вода ако бардето не беше покриено со крпа кога 

одевме по нивите на работа“. 

Стево е роден во Турско, првите десет години од 

неговиот живот биле поминати во ужасите на военото 

време. Бил момче во 1920те, се оженил во раните 1930-те и 
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формирал семејство за време на Српската окупација на 

Македонија (Вардарскиот дел)37.  

На 27 Ноември 1932 на 22 годишна возраст Стево се 

жени за Цвета Србиноска од Долгобевци, но родум од село 

Арматуш. Стево живееше 92 години, почина на 20 Јули 2002 

во неговиот дом во Добрушево.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Со поделбата на Македонија по Балканските Војни, дедо ми Стево ми 

кажуваше дека има тетка или братучеда Велика мислам се викала која се мажила во 

село Негочани кое остана во границите на Грција по распарчувањето на Македонија. 

Имаше желба да ја посети и  да ја пронајди  нејзе или семејството нејзино но  никогаш 

не се оствари неговата желба. Жалосно затоа што  Негочани е во непосредна близина 

на Битола, географски многу близу но политички предалеку. Овде во Австралија каде 

живеам денес има многу иселеници од Негочани  и можеби наидувам на некои далечни 

роднини  но за жал не се познаваме.  
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Семејна лоза по мајка    

Баба и дедо: Мара и Коле 
 

Дедото и бабата на мајка ми по мајчина линија се 

викале Мара и Коле. За презимето или сојот на семејствата 

од кои потекнуваат бабата и дедото на мајка ми за жал таа 

нема сеќавања. Живееле во најкрвавиот период во 

Македонија токму во младешките  години во  нивните 

дваесетте кои требало да им бидат најубави.  

Бабата на мајка ми, Мара била родена околу 1890-те 

во с. Путурус а мажена во с. Арматуш за Коле некаде кон 

средината на првата деценија на 20 век.  

Дедото Коле (Златески според тетка Милица) роден 

бил во Арматуш и загинал млад за време на  Балканските 

(1912-1913) или за време на Прва Светска Војна (1914-1918) 

во Македонскиот фронт кој беснеел во близина на неговото 

родно село, а мобилизиран бил од некои од поробувачите 

Бугарите или Србите.  

Дедото Коле како и многу други млади 

Македончиња во тој период го дарил својот млад животи за 

туѓи интереси, насилно мобилизирани бугарската или 

српската окупаторска армија кои сакале да ја заграбат 

Македонија за себе, и да не дозволат да се формира 

независна Македонска држава по истерувањето на 

Османлиите. Туѓите сили се бореле меѓусебно пролевајќи  

ја македонската крв за нив безвредна, надевајќи се да ги 

сотрат што повеќе за да можат тие што ќе преживеат да ги 

претопат и да го убијат засекогаш македонското во нив.   
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Старите често раскажуваа дека често во 

спротивставени табори се наоѓале  роднини, другари, дури 

и родени браќа.  Која  војска ќе поминела по селото машкиот 

младеж го собирала со себе.  Коле од кој окупатори бил 

мобилизиран и каде ги оставил коските по Селечка  

Планина или Кајмакчалан никој не знае.  

Коле оставил зад себе млада вдовица Мара со две 

дробни дечиња, ќерките  Пара и Цвета родени двете пред 

почетокот на балканските војни, да се снаоѓаат како знаат и 

умеат во тие ужасно тешки времиња во втората деценија на 

20 век. Кој друг преживеал од неговото семејство, родители, 

браќа, сестри, внуци  не се знае и семејството на мајка ми не 

познаваат роднини по таткова линија. Ова мистерија ме 

копка и ќе продолжам да барам податоци во иднина.  

Мара за да преживее самата и барајќи спас за децата 

единствениот избор и бил да се премажи за друг. Се мажила 

во село Долгобевци за Стојан Србиноски. Со себе ги 

донесла двете малолетни ќерки  а со вториот маж при 

родила уште едно дете, син Вангел, каде мајка ми Велика 

често одела на гости кај незиниот вујко полу - брат по мајка 

на Цвета. 

По очувот Цвета го има презимето Србиноска а не по 

родениот татко, што е навистина жално, но во тој  период на 

борба за гол опстанок под туѓи власти зачувувањето на 

животот имало преседан пред зачувувањето на 

презимињата. Можеби имало и  друга причина, можеби 

било услов за бракот или пак Мара се обидувала да ги скрие 

децата од предавници, да не знаат душманите дали 

преживеале, затоа што едно село еден ден можеби било под 

една власт другиот под друга посебно за време на 
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Балканските војни. Кои знае  што се случувало  во тој пекол 

на земјата во тој период, кога човек од сопствената сенка се 

плашел и се криел.  

Путурус  

Путурус е родното село на Мара бабата на мајка ми 

Велика. Селото е старо и таму постоела и античка населба 

позната како Кула. Во XIX век, за време на Турското 

владеење Путурус влегувало во Прилепската каза. Селото е 

ридско сместено во подножјето на Селечка планина, на 

работ на Пелагонија,  изградено на падината Присој, и се 

наоѓа надморска височина од 670 метри. Оддалечено е 

околу 30тина километри од Битола.  

Места во  атарот на Путурус каде семејството на пра 

- бабата Мара сигурно имале ниви се: Барјак, Присој, 

Поројница, Шупуро, Клисури, Бел Камен, Шмрково, Шипо, 

Уткојца, Мртвица и Тумба. Селото како и судбината на 

многу други села било двапати запалено. Најпрвин во 1906 

година било запалено од грчки  андартски чети кои  

пустошеле по овој регион а потоа повторно по 10тина  

години за време на Првата светска војна. Во овој период 

жителите сите 

пребегале во Прилеп 

и таму останале цели 

3 години сигурно се 

до завршувањето на 

војната.  

Селото било мало, 

според сеќавањата на 

мајка ми  имало околу 30 куќи. Мајка ми се сеќава оделе на 

Во овој тежок и мачен период 

живеела прабаба Мара. Во овој 

период се мажила и ги родила 

ќерките Пара и Цвета.  Какви само 

трауми доживеала таа и сите 

нејзини современици.   
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гости во Путурус кај вујкото на мајка е Петре, за селската 

слава Дуовден. Но неколку години со ред градот им ги 

уништил посевите и селаните одлучиле да сменат и да го 

слават Митровден, како што било името на селската Црква 

„Св. Димитрија“ која била изградена во 1880 година. Откако 

селото ја смениле славата повеќе не можеле да одат  на 

гости затоа што и во Добрушево го чекаат Митровден како 

куќна слава.   

Презиме на семејството на баба е Мара не памети 

мајка ми но сигурно е едно од подолу наведените. Семејства 

во Путурус се: Колевци, Ѓековци, Мурговци, Темелковци, 

Долевци.  
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Семејна лоза по мајчина линија  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика е 

земена 

раненик, 

(посвоена)  
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Петре 
За Мара се знае со сигурност дека имала брат Петре кој 

живеел во село Путурус, вујко на Цвета. Мајка ми се сеќава 

дека оделе на гости кај нив на Дуовден на селската слава. 

Петре исто така одел во Добрушево на гости кај внука си 

Цвета. Мајка ми го памети бил со низок раст и личел многу 

на имењакот негов актерот Петре Прличко. Петре имал 

неколку деца, мајка ми се сеќава на тетките Љуба, Раца, 

Вида, Роса и вујкото Борис, сите први братучеди на Цвета.   

- Љуба, ќерка која била мажена во Алинци 

(Битолско). Мајка ми оделе на гости за  селската слава 

Велигден  “го чекаа Велигден“ како што вели таа кој се чека 

вечерта на втор ден Велигден во Понеделникот и утредента 

на трет ден Велигден во Вторникот.  „На Љуба син е Панде 

мој втор братучед, сè уште  се  почитуваат и посетуваат со 

сестра ми Летка. Други можни деца на Љуба се Недан и 

Воѓана (непотврдено).  

- Борис, синот на Петре,  работел како матичар во 

Битолската општина кон крајот на 1960 и 1970те.  

- Раца мажена била во Клепач 

- Роса мажена но мајка ми не се сеќава каде, 

претпоставува и таа во Клепач или Ношпал.  

- Вида мажена во Ношпал. 

Неда  
На Мара сестра била Неда (извор втора братучеда 

на Велика: Спасија (Паца) Вељаноска - Софроноска). Неда 

како и Мара се мажила во блиското село Арматуш за Злате. 

Но сопругот Злате исто така загинал млад за време 

Балканските или Прва Светска Војна и останала вдовица. 

Неда со сопругот Злате родиле 6 деца: Ванка, Пауна, Менка, 
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Стојанка, Веле и Видан сите први братучеди на Цвета. 

Откако загинал сопругот Злате, со децата Неда се вратила 

во Путурус кај своите. Неда работела некаде во Добромири 

како слугинка или аргатка за да преживее со децата во тие 

тешки времиња. Подоцна се премажила. Според Паца 

братучеда на Цвета и мајка и Стојанка од Дедебалци од 

Ќосовци мажена била кај Серигајќовци во Алинци, имале и 

братучеда прва мажена во Српци - беранци. 

Но не се знае со сигурност дали роднинската врска 

со ова семејство е по нивната мајка Неда или по таткото 

Злате. Друга можност е роднинската врска да е по таткова 

линија  по таткото на Цвета, Коле. Неда можно е да била 

негова сестра, или пак  Злате и Коле да биле браќа од 

Златевци. Но повеќе извори наведуваат дека врската со ова 

семејство е преку Путурус.  

Мајка ми не се сеќава точно на сестри на баба е Мара, 

но со сигурност знае дека мајка е Цвета биле први братучеди 

со Стојанка и Пауна, двете мажени во Добрушево.  

1. Ванка била мажена во Мегленци. Имала 5 деца: 

Ѓорѓија, Алексо, Томе, Миле и Трајанка. Трајанка има ќерка 

Вера. Вера мажена за Драги. Внук од син на Ванка,  Димче 

работеле заедно со татко ми Китан во Галванизиг во 

Мелбурн.  

2. Пауна мажена за Цветан Русески од Добрушево. 

Немаат родени деца но зеле раненик (присвоиле) дете 

Милан по потекло од Штавица. Милан се оженил за 

Драгица од Тополчани имаат 3 деца.  Лила,  Верка и Панде.  

Лила мажена Горно Оризари, и била снаа за брат на јатрвата 

на тетка Флоринка. Милан со семејството се иселиле  во 

Австралија, потомците живеат во Џилонг. Им понудил да ги 



~ 128 ~ 
 

земе родителите но тие одбиле и останале да живеат  во 

Добрушево до крајот на нивниот живот. Пауна ја зела кај 

себе помладата сестра  Стојанка како девојка, затоа што 

биле сираци за да и помогне и оттука се  мажила во 

Добрушево. Пауна и сопругот Цветан исто така биле 

стројници и на родителите на мајка ми Цвета и Стево. Пауна 

си ги прибирала околу себе  своите блиски да им помогне 

да се снајдат, затоа што растеле како сираци.  

3. Стојанка  мажена за Тале Вељановски од сојот 

Пупески во Добрушево. Имаат 6 деца.   

- Велика мажена за Томе, имаат два сина Златко и 

Љупчо 

- Раде женет за Мара од Кукуречани, имаат три 

ќерки: Јагода, Мирјана и Љубица. Јагода  (м за Ристо) живее 

Скопје,  Љубица (м за Томе), живее Битола и Мирјана (м за 

Цане), живее во Австралија во Вулонгонг. “Раде работеше 

како продавач во селската продавница во Добрушево одма 

на сретселото, подоцна го преместија да работи во 

продавницата во блиското село Алинци“. 

- Борис женет за Васа од Долно Оризари имаат два 

сина Роберт и Зоран, живеат  во Скопје.  Роберт женет за 

Гордана има ќерка Јана, а Зоран женет за Маја. “Борис и 

Васа преку летото се враќаа  во Добрушево каде се 

занимаваа со градинарство“. 

- Злата мажена за Благој во  Битола, има еден син. 

- Стојан Вељановски, роден на 1 Мај 1955,  во 

Добрушево. Во Охрид од 9-10 октомври 1999 г. на црковно 

- народниот собир бил избран за поглавар на Македонската 

православна црква. Неговото официјално црковно име и 

титула се Архиепископ Охридски и Македонски 

Господин Господин Стефан. 
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- Спасија (Паца) мажена за Танас во Трап, но иселени 

во Австралија каде и денес живее со семејството во 

Вулонгог. Има два сина Џон и Ричард и двајцата женети и 

имаат свои деца. 

4. Менка мажена за Наумче во Долгобевци кај 

Прдилејковци. Нивни деца се:  Писана (м Крклино), Ѕвезда, 

Аца, Вида, Боне, Димче и Кицо. Кицо живее во Мил Парк 

населба во Мелбурн. Боне женет за Спасија од Пајчевци од 

Добрушево.  

5. Веле женет за Васа, отишол домазет во Буково, има 

2 деца кои живеат во Австралија. Трајан во Сиднеј и една 

ќерка во Порт Кембла. 

6. Видан, починал млад на 20 години, наводно од жед, 

сестра му Пауна го зела неговото тело и го закопала во 

Добрушево.   

„Алексо е пасинок на Неда, најден син кај вториот маж 

откако Неда се премажила. Алексо е прибрат на нејзините 

деца, но немаат заеднички родител. Алексо отишол домазет 

во Ношпал, бил женет два пати, од втората жена има ќерка 

Мара Недановска мажена за Раде од Беранци, живее во 

Мелбурн и ќерка Милица мажена Долгобевци. Алексо имал 

и двајца синови“ (извор Паца).  

“Живееја среде село, имаше еден бунар од него лево по 

една уличка, одевме со татко кај нив на гости за Летен 

Свети Никола, многу се почитувавме ако не бевме крвна 

рода“ раскажува  мајка ми.  
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Митра    
Не се знае дали е Митра друга сестра на Мара, на Коле, 

или пак братучеда. Мажена била Агларци за Митре кај 

Романовци. Нивни пород немаат но имаат земено ќерка 

раненик Велика. Велика ја посвоиле кога била уште 

новороденче. Мајка е починала на пораѓање и за време на 

нејзиниот закоп татко е скршен од болка сигурно сакал и 

бебето да го закопаат со мајка му, “што ќе му правам јас сам 

на бебе, мајка му треба“. Митра биле таму со мажот и рекле 

“ние ќе го земеме и ќе го изгледаме детето“ си ја зеле Велика 

ранениче од бебе и ја одгледале како родена ќерка“.  

- Велика се мажила за Славе Јанкулоски од Бонче, 

“најмалиот брат на стрина Пауна, кој отишол домазет во 

Агларци. Имаат неколку деца, го знам Душан кој живее во 

Германија и Горица која живее во Сиднеј.   

Многу се почитувале и со овие роднини и мајка ми се 

сеќава оделе на гости кај нив за Петровден (12 Јули), пешки 

оделе со татко и Стево од Добрушево до Агларци кај Велика 

и Славе Романовци а тие доаѓала кај нив на гости 

Добрушево за Спасовден. Велика според роднинските 

односи и е тетка на мајка ми, па нејзините деца со мајка ми 

се почитувале како братучеди иако не се крвна рода.   

Лоза 
Цвета, освен Пауна и Стојанка имала уште една 

братучеда во Добрушево, се викала Лоза мажена била за 

Ристе Тироски. Мајка ми мисли дека е девојка од Мегленци, 

и дека биле втори братучеди со баба ми но не знае дали по 

мајчина или таткова линија. Се почитувале многу 

семејствата Златаноски и Тироски. За славата Митровден, 
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Лоза и Ристе први доаѓале на гости во куќата на мајка ми. 

Ристе имал дуќан во Добрушево за основни потреби, 

брашно, сол, шеќер и масло. Ристе и Лоза имале 8 деца, 

братучеди на мајка ми: Димче (ж Вида); Мендо(ж Даринка); 

Сава (м Пецо); Киро (ж Верка); Љуба (м Трајан); Ване (ж 

Благица); Мише (ж Менка); Пецо (ж Митра). “Китан со 

братучед ми Киро биле предвојничка заедно некаде во 

Преспа, сликани се заедно“.  

Коприна  
Со разговор на 20 Март 2021 година со Цвета 

Петковска (позната и како Цена Пресилска) од Лопатица, 

пронајден е уште еден податок за можно роднинство. Овој 

податок на Цвета и го кажала нејзината мајка Панда која 

живее со синовите во населба Горно Оризари, Битола. 

Панда на ќерка си Цвета и кажала дека мајка ми Велика и е 

тетка и дека нејзината баба Коприна по татко и баба ми 

Цвета биле први братучеди. Мајка ми нема претходно 

сознание за ова. Цвета низ телефонски разговор со мајка е 

спомнала дека се слушнала со „стрина Велика“ а Панда и 

рекла „зошто ја викаш стрина кога ти е тетка“. Еве како 

Панда ја објаснила врската. 

Коприна била прва братучеда на Цвета, но не се знае 

дали по мајчина или таткова линија. Како родно место или 

место каде пораснала се споменува селото Дедебалци. 

Коприна се мажила за Митре Петковски во Црничани. 

Сопругот Митре загинал во војните на 29 годишна возраст, 

оставајќи ја Коприна млада вдовица со две деца Стеван и 

Сика и третото Мише родено посмртче38  и крстен на името 

 
38 Дете родено по смртта ан таткото, што било чест случај за време на војните  
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на татко си Митре како што биле адетот тоа  време. Коприна 

се премажила во Лопатица (Прилепска) за Корун. Корун бил 

крстен Ѓорѓија, но сите го викале по прекар Корун, од 

Кукловци од Бонче, домазет во Лопатица но неговата прва 

жена починала млада и немале пород со неа. Корун бил брат 

на Ѓурѓа, жената на Алексо Грујоски (Здравески) од 

Лопатица, стрико на татко ми Китан.    

Коприна со себе си ги донесла трите деца но Стеван 

кој бил на 8 годишна возраст за брзо време се вратил назад 

во Црничани во татковата куќа каде го изгледале неговите 

чичковци. Сика ќерката на Коприна се мажила во 

Добрушево во семејството  Јосифовци има 4 деца 1 син и 3 

ќерки. Мише кој бил многу мал останал да живее Лопатица 

со мајка му и очувот. Се жени за Панда од Орле и имаат 4 

деца: Радмила, Цвета, Драган и Аце. Сите деца стапиле во 

брак и имаат свој пород. Цвета била крстена Цена но сите ја 

викале Цвета, живее  во Џилонг. Браќата Драган и Аце 

живеат  во Горно Оризари.  

Коприна имала сестра Доста. Биле сирачиња и по 

мајка и по татко па едната  ја  одгледал вујкото а другата 

тетката. Сигурно родителите им починале околу 

Балканските или Прва Светска Војна во втората деценија на 

20 век. Доста била мажена во Бонче, а ќерка нејзина во 

Лопатица за Ристе Богоески, но починала млада. Нејзин 

внук од син Китан живеел во Лавертон во Австралија. 
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Потомците на Мара и Коле  

Потомците на Мара и Коле се двете ќерки Пара 

и Цвета 

 

ПАРА (1908-1954) 
 

Пара е постара и единствена сестра на Цвета. Била 

висока и покрупна од сестра си Цвета, но во ликот биле 

слични со тркалезни и румени образи. Мајка ми има убаво 

сеќавање за тетка си. Пара се мажила за Ристе Василевски 

од сојот Чкорлески во Врањевци. Родиле 6 деца: Рада, 

Милица, Димитрија, Слободанка, Трајан и Киска. 

1. Рада родена 1933, мажена за Тоде  Стојковски 

(Ашликовци) од Дедебалци, имаат две деца Кире и Десанка.  

Рада живее наизменично во Битола и во Мелбурн. 

“Нејзината свекрва беше од Добрушево од Филиповци, нејзе 

и фрлил око39 татко (Стево) кога бил млад“ но приликите 

во тоа време ретко дозволувале младите што се сакаат да се 

земат. 

- Десанка мажена за Зоран Благоевиќ, има две ќерки 

Христина и Александра. Десанка  живее во Австралија со 

семејството.   

- Кире женет за Гордана, имаат син Дејан и ќерка 

Јасмина.  

 

  

 
39 Ја бендисал,  ја сакал, му се допаѓала 
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2. Милица мажена Новаци, има 2 деца, син и ќерка 

мажена во Србија.  

3. Димитрија женет за Пауна од Мегленци, преселени 

од Врањевци во Битола.  имаат 5 деца. Роса(2 деца), Бале (2 

деца), Златко (2 ќерки), Даринка (2 ќерки), Летка (2 ќерки), 

Мара (2 деца) млада починала. 

4. Слободанка мажена Ицо Тушески во Алинци 

(битолско), подоцна преселени во Новаци. Имаат две деца 

син и ќерка. Свекорот на Слободанка се викал Димко бил од 

Добрушево кумови на  Златановци, ја крстил тетка ми 

Милица.  Ицо брат на Алексо учителот.   

5. Трајан женет за Мара од Трап, имаат два сина, 

преселени во Австралија. Еден син е женет. Мара внука на 

баба Пауна од прв братучед, нејзин брат е Даме. 

6. Киска (р 1953) во Врањевци, мажена за  Мице 

Јошевски од Врањевци, преселни  во Австралија во 1971 

година. Матичар им бил вујкото Борис за кого прв пат 

слушнала на венчавката. Киска била мала кога починала 

мајка е Пара имала само 2 години и нема сеќавање за неа. 

Имаат син и ќерка. Киска живее  во Сент Албанс.  Мајка ми 

мисли била годиначе Киска  кога починала мајка е.    

- Мирослав (Миро)  е женет за Францес и имаат две деца: 

Јордан и Маделен 

- Сузана мажена за Бернард  имаат два сина, Чарли и 

Вилиам. 
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ЦВЕТА Србиноска (1910-1982) 
 

Цвета (15/10/1910–30/6/1982), е 

мајката на мојата мајка Велика.                                                                               

Родена според  некои извори како 

Златеска (непотврдено),но пред 

да стапи во брак го носела 

презимето Србиноска по очувот. 

Цвета била родена во село 

Арматуш непосредно пред  

Првата Балканска Војна а 

нејзините родители биле Мара и 

Коле. Во матичната книга во 

Добрушево заведена датум на 

раѓање е 15 Октомври 1910. Мајка ми 

имаше мислење дека била родена во 

1912.  Починала на 30 Јуни 1982 

година после неколку годишно 

боледување. 

“Мајка ми Цвета беше многу вредна домаќинка, лебот од 

фурната секогаш беше убаво извриен внатре а бел за 

мерак“ се сеќава мајка ми. 

Висока била според тогашните 

мерила, но малку пониска од 

сестра си Пара. Со тркалезни 

црвени образи, става права како пушка, одеше исправена и 

елегантна.  Долги коси имаше ги носеше сплетени во две 

плетенки и секогаш носеше шамија на главата.   

Мажена жена било правило да ја носи косата 

покриена со шамија. Носеше секогаш темна боја облека и 

Цвета Златаноска, слика 

од лична карта,1970те.  
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ќептар40. Постарите жени во тоа време секогаш се облекуваа 

во темни бои: тегет, кафеава или темно бордо боја. За 

разлика од сопругот нејзин Стево по карактер била по 

разговорлива, побрза во зборот и го искажувала мислењето 

на лице место, знаела и да повиши глас по децата, но со 

сопругот Стево многу се сложувале како брачни другари 

“си беа погодени“. 

Мајка ми раскажува дека мајка и Цвета откако 

пораснала мајка ми и била работно способна за по нивите, 

ретко одела со нив на поле за работа, туку само мајка ми и 

дедо Стево оделе откако се мажила Милица. Цвета затоа пак 

ги чувала помалите ќерки Флоринка и Летка, ја одржувала 

градината, ги хранела животните, готвела, чистела, перела. 

Заради стравовите и траумите преживеани била многу 

побожна и суеверна жена41.  

Арматуш  

Арматуш  родното село на Цвета се наоѓа на 

оддалеченост од 20 км до Битола. Планинско село на 760 

надморска височина се наоѓа во подножјето  до Селечка  

Планина источно од Битола. Арматуш било старо село 

населено со македонско население се до Прва светска војна. 

За време на Првата светска војна околу 1916 поради 

близината на македонскиот фронт жителите се разбегале. 

Старите жители од селото тие што успеале да преживеат 

 
40 Памучна фута, престилка или опрегач  
41 Имам сеќавање од детството(5-6г) во Добрушево дека мечка ја газеше баба ми 

Цвета а јас плачев се плашев за неа. Мечкари носеле мечки да играа на празници по 

селата. Се верувало ако легнат да ги гази мечка ќе бидат силни и здравје.   
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никогаш не се вратиле назад и селото останало пусто и 

празно повеќе од 30 години кога во 1946 година власта му 

ја поделила земјата на ново-населени турски и албански 

сточарски семејства.  

Близу Арматуш има и археолошко наоѓалиште во 

близина на битолското село Дедебалци, била населба од  

доцноантичко време. Селаните за време на обработувањето 

на земјата откривале остатоци од керамички садови и 

градежен материјал.  

Според раскажувањата на тетка ми Милица, баба 

е Мара со двете деца се криеле во гробиштата, легнати  

меѓу гробовите додеа  се воделе битки и пукотници околу 

нив за време на  Првата Светска Војна, каде во непосредна 

близина до селото врвел Македонскиот фронт.  

 

Потомците на Мара и Стојан Србиноски  

ВАНГЕЛ (син на Мара и Стојан Србиноски) 

 

Вангел е при - роден син во вториот брак на Мара во 

Долгобевци. Вангел е полубрат на Цвета и Пара по мајка. 

Вангел е два пати женет. Првата жена била Цвета од Чарлија 

со неа имаат 3 деца: Гоце, Трајанка и Перо. Откако починала 

првата жена се преженил за Божана од Белевци од 

Добрушево и при родиле уште 3 деца:  Димче, Митра и уште 

еден син. Божана дошла бремена од првиот маж  со синот 

Кире.  Реткост било за тоа време но се оставиле со првиот 

маж бил многу терсене. Кај првиот маж оставила 2 сина. 
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Сребре од  Андонче  им бил стројник на Вангел и Божна.  

Сребре и Вангел биле војска заедно.  

1. Гоце беше терзија, шнајдер имаше дуќан во Прилеп 

каде живееше, женет, имаа еден син.  

2. Трајанка мажена за Мино од Логоварди. Го чекаа 

Ѓурѓовден селска слава. Мино  беше  весел човек, 

расположен секогаш за шега и хумор. Имаат 3 сина.  

3. Перо живеел во Нови Сад па преселен во Шведска. 

4. Димче живее Битола, женет со деца 

5. Митра мажена во  Агларци.  

6. Уште еден син имаат но мајка ми не се сеќава на 

името.  

7. И Кире донесен од Божана кај Вангел.   
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Потомците на Стево и Цвета Златаноски 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛИ: Стево и Цвета Златаноски 
 

Родителите на мајка ми Стево и Цвета склучиле 

брак на 27 Ноември 1932. Цвета била земена бегалка затоа 

што едно во тоа време живееле под српска окупација и 

сиромаштија голема владеела а друго растена со очув и 

трето за девојчињата гледале да не се трошат многу. 

Стројник на Стево и Цвета им бил Цветан Русевски од 

Добрушево сопруг на Пауна, прва братучеда на Цвета од 

тетка по мајчина линија.    
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Стево и Цвета Златаноски од родени 7 деца успеваат 

да одгледаат 4 деца, сите ќерки. Милица (19 Јули 1936), 

Велика (17 Март 1939), Флоринка (Мај 1947- 2017) Летка) 

(21 Јануари 1949). Од родените седум деца војната, 

сиромаштијата и болестите им однеле 3 малолетни деца во 

1930те и раните 1940те. На огромна болка и жал на 

родителите подлегнале на некои од детските болести што 

биле честа појава што ги косела децата во тој период. 

Најстарата, прво родена ќерка Блага (родена околу 1934) 

починала на 8 годишна возраст. Потоа се раѓа Милица 1936, 

па мајка ми Велика 1939, по мајка ми се раѓаат две машки 

деца Трајан42 кој починал на 4 годишна возраст и Борис 

починал на 18 месеци. Баба ми Цвета никогаш не ги 

прежалила своите чеда болката по нив ја однела со себе в 

гроб. 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Една постара жена Велика од Добрушево, (сопруг Ѓорѓи, живееја населба 

Лајлор) ми кажуваше дека го памети братот на мајка ми Трајан како мало 4 годишно 

дете, бил многу личен со црвени обравчиња.   

 



~ 141 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стево и Цвета Златаноски, 1970-те во  Добрушево 
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Од овие тешки страдања што ги доживеала била многу 

суеверна и верувала дека починале од зли сторенија или 

магии. 

 Стево и сопругата Цвета успеале да одгледаат 4 

ќерки, од кои си дочекаа 10 внуци. Гоце, Мендо, Цветанка, 

Јагода, Роза, Зоран, Сузана, Ицо, Душко и Димитрија.  

Стево си дочека и 14 правнуци за време на неговиот живот: 

Снежана Тодоровска(1985) Александар Тодоровски(1986),   

Тони Марковски (1988), Кире Тодоровски (1989)            

Никола Тодоровски (1989), Пеце Марковски (1990), Крсте 

Костески (1990), Александар Котески (1992), Александра 

Костеска (1994), Христијан Тодороски (1994), Весна 

Котеска (1996), Елеонора Андреески (1997) Антониј 

Здравески (2000), Ангелко Андреески (2000). Вкупно 

неговата лоза денес број 21 правнуци. Внуци родени по 2002 

се: Китан Здравески (2006), Мартин, Магдалена, Матео, 

Марко и Ребека Богоевски и  Џејкоб Стојчески (2019).  

Родени деца на Стево и Цвета Златонски 

(*пд-  починати како деца) 
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Услови во кои живееле децата и детски болести 

  

После Балканските војни и поделбата на 

Македонија, Вардарскиот дел во овој период кога се родила 

мајка ми Велика била под српска окупација под тогашното 

Кралство Југославија, само неколку месеци пред почетокот 

на Втора Светска Војна (1 Септември 1939 -  7 Мај 1945). 

Заедно со германските фашистички трупи  во Македонија 

во 1941 година навлегуваат и војниците од кралството на 

Бугарија.  Македонија потпаѓа под нова окупација.   

Мајка ми Велика е родена и растена во тешки 

времиња, кога владеела сиромаштија, тешка физичка 

земјоделско - селска работа, храната оскудна што давале 

идеални услови за развој на болести посебно кај децата и 

стапката на смртност  во тој период на децата била доста 

висока. 

Во Пелагониската котлина во најниските делови 

близу селото Добрушево во овој период имало доста 

мочуришта и маларијата била честа болест. Покрај 

маларијата други болести распространети во 1930 и 1940те 

години на 20 век биле: грип, голема и мала сипаница, 

дифтерија, магарешки грип, туберкулоза (офтика), тифус, 

жолтица, полио, менингитис. Посебно малата сипаница 

била посебно опасна. Разни паразити биле честа појава, 

вошки и болви и живеењето во близина со добитокот и 

живината исто така носеле свои здравствени последици.  

 Но најголемиот ризик по здравјето била 

сиромаштијата и неукоста. Овие болести биле опасни за 

децата во првите години од животот. Вирусните заболувања 
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ги напаѓале помладите деца слабо хранети, со недоразвиен 

имун систем. Не се за чудо суеверните верувања кај луѓето 

кој живееле во овој период, вербата во Бога и  

фаталистичкото гледање на животот, верување во 

пишаното. Но причините всушност биле болести кои ги 

напаѓале децата, чиј имун систем бил слаб заради 

сиромаштијата, оскудна храна, немање услови за основна  

хигиена и не постоечки здравствен систем од окупаторите 

чии интереси биле само експлоатација на населението.  

Само за 1-2 децении подоцна, после Втора Светска Војна 

многу од овие болести се спречени  со масовна вакцинација 

на децата.  

Добрушево е во срцето на Пелагонија близу до 

реката  Црна, која била подложна на поплави посебно во 

пролет и есен  од силните дождови, коритото на реката било 

мало и плитко и  реката често се излевала. А кој да водел 

сметка и да носел одговорност за несреќите на локалното 

население кога со векови биле поробени и под  туѓа власт. 

Окупаторите биле заинтересирани само за полнење на 

сопствениот џеб. Од поплавите од река Црна, водата 

заостанувала во најниските предели и формирала бари и 

мочуришта кои и давале и земале живот. Локалното 

население  од мочуриштата  ловеле риби, посебно крапови, 

птици, децата  собирале јајца, трската ја користеле за 

кошници, огрев и разни други потреби. Но  мочуриштата 

биле и жаришта и извор на паразитска болест маларија 

пренесувана од човек на човек преку женските комарци кои 

ги имало во  изобилство околу мочуриштата. После  Втора 

Светска Војна  Македонија или дел од неа конечно 

самостојна во рамките на Југословенската Федерација, 

нејзината власт презела мерки  мочуриштата да се исушат и 
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населението масовно да се образува  за неопходноста за 

чистотата и лична хигиена за здравјето  и  презема масовна 

имунизација на населението.  За скоро време овие мерки 

вродуваат плод и смртноста од болести значително се 

намалува, но овие мерки дошле премногу доцна за трите 

деца на баба ми Цвета и дедо ми Стево.  

Мајка ми Велика на левата рака има три така 

наречени „петлина“, лузни  останати од  вакцините добиени 

во повоениот период  во младешките години кои можеби и 

го спасиле животот. Мајка ми се покажала од мала отпорна 

и силна  во природната селекција на природата, и успеала 

не само да  преживее  туку и да просперира.  

Mајка ми се сеќава дека ја учеле песничката „Чиста 

Дана“ кога била помлада, која ги учи децата дека чистотата 

е неопходна за здравјето. Песната до ден денешен во 

нејзините 80ти години сè уште ја знае и најчесто им ја 

рецитираше на внуците додека беа мали.  

Чиста Дана, изутрина штом стана,                                                                                                                               

од бунар вода вади, лице, уши мие трие,                                                                                                                      

знае Дана мома лична,                                                                                                                                          

чистотата дава здравје и сила.  

Уште еден интересен факт за животот и 

однесувањето на луѓето од овој период ми го долови 

раскажувањето на мајка ми кој според мене бил неопходен 

начин на преживување и опстанок. Имено не само што не 

било општествено прифатено туку  негативно се гледало на 

мажите, на татковците посебно да покажат љубов, нега и 

емоции кон своите деца особено пред јавноста.  

Покажувањето на емоции и љубов биле гледани како 
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женска мајчинска особина, а кај мажите тоа се гледало како 

слабост и недоволно машкост. Улогата на жената во 

семејството била негата на децата а на таткото 

обезбедување на покрив над главата и доволно храна да се 

преживее. Причините за не врзувањето  на подлабока 

емотивна база со децата биле многубројни: можеби 

најважен  бил стравот дека нема да преживеат децата, па за 

да се заштитат од емотивна болка гледале многу да не се 

поврзуваат со нив, други што се надоврзуваат се   

макотрпната земјоделска работа по нивите и сточарската 

работа по планините, повеќе деца, живот во заедница на 

повеќе  роднински сродни  семејства, многубројно 

семејство во мал простор, немање можност за приватност  

Исто така присилна мобилизација за војска на 

мажите каде биле војници подолги години, а многу мина 

никогаш не се ни враќале од боиштата, ги давале животите 

за туѓи интереси, често борејќи се на спротивставени страни 

со  своите блиски  браќа, другари, роднини кои исто така 

биле присилно мобилизирани  од туѓите окупаторски сили. 

Ова посебно било секојдневие за време на  Балканските 

Војни 1912-1913 и Прва Светска Војна 1914-1918. 

Ако се земат сите овие фактори взаемно, ќе се дојде 

до заклучок  дека всушност немале  време да ги видат своите 

деца, немале  слободно време за уживање и за игри, кога ќе 

си дојделе од работа биле  преморени,  а и децата од најмали 

нозе имале улога и работни обврски, секој еден член на 

семејството  си го заработувал залакот леб. Борбата за 

живот за било каков минимален  опстанок само да се 

преживее  „купи ден помини“ како што често вели мајка ми 

Велика.  
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Сестри на Велика  
 

 

 

Мајка ми Велика има три сестри, Милица 3 години 

постара, Флоринка 7 години помала и Летка 10 години 

помлада од неа. Сликата подолу е единствената каде се 

сликани сите заедно.  

Ќерките на Стево и Цвета Златаноски: од лево Летка, Велика, 

Флоринка, Милица, Битола, на свадбата на Сузана од Флоринка, 
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МИЛИЦА (1936) 
 

Милица е родена на 17 Јули 1936 година како второ 

дете на Стево и  Цвета. Крстена е од кумот Димко Тушески, 

татко на учителот Алексо од Алинци. Највисока од сите 

сестри, става права како пушка  и секогаш  спремна за 

хумор.  

Како кон постара сестра, мајка ми Велика секогаш за 

неа има големо почитување и љубов. Милица млада се 

мажила, побегнала бегалка43 кога мајка ми Велика била 

само на 14 годишна возраст, така  да сестрите имале малку 

време во младоста да се дружат заедно.  

Милица на 17 години се омажила за Киро 

Тодоровски кај семејството Чорлевци во село Врањевци, 

Битолско. Селото денес не постои, сосема е иселено кон 

средината на 1960те заради ископување на јаглен од 

Селечка планина од Рударско Енергетскиот Комбинат 

(РЕК).  

Приказната за мажачката на Милица е доста  

интересна и секој детаљ длабоко врежан во спомените на 

мајка ми. Милица сакала некое момче од Добрушево Ладе 

син на поп Вангел.  Бил доста учен за тоа време но не била 

нивна среќа да се земат. Откако се омажила Милица за друг 

и Ладе по некоја година се оженил но сиротиот млад 

починал.  

 
43 Девојка која се мажи без знаење или одобрување на родителите 
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Пара сестрата на Цвета како што видовме погоре 

била мажена во Врањевци кај Чорлевци. Се подготвувале за 

свадба за најстарата ќерка Рада (1954), прва братучеда на 

мајка ми и  како што била традиција  во тоа време, блиски 

роднини, девојки се земале на поседок44 пред свадбата да 

помогнат со подготовките и да се дружат девојките. Милица 

била поканета и отишла на две недели поседок. Додека била 

таму се запознала со Киро кој бил прв братучед на Рада од 

чичко. Киро ја бендисал многу, млада, висока, згодна, полна 

со хумор и смеа. Можеби возбудата со свадбата за 

братучеда е Рада, веселата атмосфера, можеби селото, 

можеби Киро со неговиот шарм или комбинација на сите 

нешта Милица се сложила да се мажи за Киро, да остани кај 

него бегалка. 

Но имало една голема пречка за нивниот брак што 

постарите, тетка е Пара и тетинот Ристе ја знаеле и за да ги 

одржат семејните врски не дозволиле Милица одма да 

остане кај момчето после свадбата на Рада. Туку тетинот 

Ристе, баџанак  на Стево кој многу  взаемно се почитувале 

ја вратил Милица во договореното време назад во татковата 

куќа една недела по свадбата и после  првичето45 во првиот 

Четврток по свадбата.   

Како се чувствувале Ристе и Пара во тие моменти 

најдени во небрано заради лудоста на младите, внукот на 

Ристе од брат и внуката на Пара од сестра. Се нашле 

стегнати меѓу обврските и верноста меѓу двете роднински 

 
44 Девојка на престој кај роднини на гости една до две недели, по-седалка, да поседи, да 

постои  
45 Првата посета кај родителите на невестата, првиот Четврток после свадбата, 

голема забава со повеќе гости 
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најблиски семејства.  Милица им била  дадена на доверба да 

ја чуваат како свое дете па честа и на нивната  фамилија 

била дојдена во прашање. Милица и Киро не се никаква 

крвна рода и законски можеле да стапат во брак, но во тој 

период важело правилото штом семејствата веќе се 

зародиле „се за сватиле“ со едно семејство се сметале за  

роднините и се почитувале многу па ретко кога пак во исто 

семејство се давало или земало. Ова се случувало само во 

ретки ситуации кога била во прашање голема љубов или 

привлечност на младите но без исклучок девојката одела 

како бегалка без благослов од родителите.   

Семејството на Киро, биле деленици со тетката Пара, 

делеле ист двор. Но младост лудост сигурно, на тие години 

не им значеле многу тие старински традиции. Можеби и 

далечината на селата одиграле улога, ако се бендисале веќе 

младите ќе немале можност да се гледаат, но сигурно и 

гледале пречка во традицијата па презеле себични чекори да 

си прават што сакаат по своја волја не размислувајќи за 

последиците.   

Четвртокот одма по свадбата на Рада дошле  

младоженците и сватовите од Дедебалци на првиче во 

Врањевци. Непосредно по првичето тетка та  Пара 

починала, имала само 46 години. Киска нејзината најмала 

ќерка била сè уште мала и не ја памети мајка си. Според 

Киска, нервозите и срамот од случката со Милица можно да 

допринеле до предвременото напуштање на Пара на овој 

свет.   

Тетинот Ристе ја вратил Милица во Добрушево во 

татковата куќа, но пред да се врати со Киро биле договорени 

за ден и време кога да побегне бегалка. Договореното време 
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било по една недела откако се вратила, кога Киро со неколку 

другари со коњи дошле приквечер да ја земат Милица. Бил 

сигурно подучен од постарите ако сака да ја земи тоа бил 

единствен начин, а со арно ако пуштал сводници ќе биле 

секако одбиени и родителите Стево и Цвета навредени и 

предупредени што може да се случи.  

Во случајот за бегството биле ангажирани да 

помогнат двајца Добрушевци, Ванчо од Андонче, братучед 

на мајка ми,  и Стеван од долни Грдановци (овие живееле во 

долниот крај на селото а имало и горни Грдановци). Киро со 

другарите чекале кај  месноста Прогонче, каде што подоцна 

е изграден Монополот за тутун. Гледано од новата куќа на 

Стево десно кон Чарлија.  За време на овој настан Стево со 

семејството  сè уште живееле кај старата родна куќа пред да 

се преселат во новата куќа која била веќе пазарена.  

Токму на Прочка во месец Март приквечерина, 

Милица излегла од татковата куќа во договореното време. 

Веќе било темно за да нема сведоци а жителите на селото  

прибрани дома. Милица во близина на куќата ја чекале 

Ванчо и Стеван ја наметнале со сакма за да не се познава кој 

е. Сакма е волнена  наметка со капа, ткаени домашно какви 

што носеле овчарите. За  заштита од селските пци едниот 

носел вила железна а другиот стап.   

За среќа или несреќа ги забележал Боне прв братучед 

на  Милица од чичко e Диме. Тропнал на  прозорецот кај 

стрико му Стево и му рекол „Еееј стрико мислам Милица 

побегна“. „Каде бре Боне, како така“, „ене двајца ја грабнаа 

и побегнаа нагоре“.  Дедо ми Стево со трчање ја спраштил 

по нив и ги начекал на сред село кај трансформаторот.  Им 

свикал остро и им карал и мајка и шајка. Мора да бил 
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премногу потресен кутриот дедо, а беше мирен и умерен 

човек. „Чие дете вие грабате, чија челад земате, да ви ебам 

спечало, дај да видам кој сте“.  Ванчо и Стеван ги расфрлале 

оружјата составени од вила и стап и летнале да  бегаа кој кај 

види оставајќи ја Милица сама со збеснатиот татко. Стево 

ја вратил дома и се разбира ѝ одржал добра лекција, но 

секогаш бил мирољубив човек и никогаш не кренал рака на 

свое дете па ни тогаш  во тој момент, иако сигурно од такт 

го извадила, што сведочи за неговата добрина, зрелост и  

стабилност како  личност. Така обидот за бегство на 

Милица пропаднал таа  се вратила дома посрамена а Киро 

останал да чека и виси и си вратил назад без невеста.    

Милица потресена од срамот  што им го нанела на 

своите, но можеби тагата по саканиот, само дома седела 

цела недела, никако не излегувала надвор, седела во кујната  

во старата куќа  и ниту јадела ниту пиела само плачела.  

Дали од срамот од родителите и роднините  дали за момчето 

никому не кажала.  Мајка е Цвета постојано и зборувала.  

„Зошто ќерко ваков срам да  ни носиш, зошто си била 

толкава будала, што се врате назад, барем таму да си 

останеше  да не кркаме вакви резили, светот шега да се бие 

со нас. Кога веќе си го сакала и си решила да не почитуваш 

родители, зошто со дојде? И зошто таму ќерко?  Од толку 

ергени насекаде каде ја одбра токму таа куќа кај тетка ти, за  

нејзин внук од девер, што ти пишуваше во таа глава дрвена, 

резили, резили.  И зошто да бегаш бегалка, како царица те 

гледаме при мајка и татко, не си престарена за мажење, дете 

си уште. Јас бев бегалка на твои години ама живеев со очув 

беше лош не малтретирање, тепаше, развикување за џабе, 

немав избор, а ти ќерко од месен обесен збесна“.  Милица 
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на ова конечно проговорила  „Или таму ќе одам или ќе се 

убијам, само таму ништо повеќе“.  

Кутрите родители се нашле во небрано,  со сила 

ништо не бива, изгубиле 3 деца веќе  и болката по нив сè 

уште им била силна во душата.  Гледајќи  Милица пропаѓа 

и плашејќи се за здравјето нејзино, виделе –не виделе Стево 

пуштил  абер на баџанакот  Ристе да дојдат да ја земат, но 

подвлекол дека дома сватови нема да прими.  

За брзо време дошле Киро, татко му и неколкумина 

други нивни роднини или пријатели. Неколку од тие  играле 

улога на посредници меѓу семејствата и  дошле кај Стево да 

преговараат.  На Киро таткото им рекол на посредниците да 

речат „Ние ја сакаме Милица и ќе платиме колку што ќе 

побара свато“.  Во тоа време уште се терало по стар адет и 

од кај момчето плаќале за девојката.    

Откако се направел пазарот  со посредниците  

таткото на Киро дошол дома и му ги дал парите за невестата 

на Стево. Такво било времето за бегалки те свекорот плаќал. 

Стево и таткото на Киро многу добро се знаеле. Секогаш 

кога оделе на гости во Врањевци кај Ристе и Пара оделе и 

кај нив затоа оваа ситуација сега била многу непријатна и за 

двете страни.  Свекорот на Милица платил 50.000 динари  и 

рекол ќе плати уште толку ако треба но Милица ја сакаат 

сите во нивното семејство.  

Вака мајка ми раскажува за оваа случка со мажењето 

на Милица: “Татко се лутеше многу, едно дека беше мала 

Милица за мажење само 17 години имаше, друго кај сватови 

се мажи. Тогаш татко баш се пазареше за  новата куќа  и 

секој динар и работна рака беа потребни за да го осигура 
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семејството и да се одвоиме од Велевци. Ама домашните 

планови на пазар не излегуваа. Тетка ми Пара освен тетка 

ако поживееше ќе и беше и стрина на Милица. Многу ретки 

беа ваквите случаеви, токму од овие причини“. 

Стево на заминување на Милица и рекол “кога 

сакаш таму оди,  очи вади, да не те видам уште еднаш“ и 

си  останал на зборот и цели три години не ја примил 

Милица дома. Според сеќавањата на мајка ми за овој 

настан многу им било тешко на сите дома “но како што 

велат старите, не се лижи каде се плука, пишание46 можи а 

можи и сами си го пишеме, кој знае. Татко добар човек  

беше многу но во тој момент во лутината дури и колнеше 

„аир да не види, да не беше престарена чупата за мажење,  

мисли таму ќе те гледаа, ќе ја галат, нема никаде како во 

татковата куќа“.  

 Оваа напната ситуацијата во семејството во тие 

моменти, и се врежале на мајка ми во сеќавањата како многу 

непријатни и заради ова искуство, си ветила дека ќе се мажи 

само со арно47 и со одобрение на родителите.   

 По цели три години откако се мажила Милица, на 

селската слава Спасовден дошле Добрушево со мажот Киро 

и со синот Гоце кој тогаш бил тримесечно бебе. Милица го 

изгубила првото дете кое било машко, можеби допринеле и 

преживеаните трауми со мажачката нејзина.  

 
46 Предодредено од судбината, напишано  
47 Со добро, со благослов, одобрение  од родителите 
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Првиче, с. Врањевци во средина на 1950-те. Десно Милица во полска 

носија, лево јатрвата нејзина како невеста. 

 

„Во тоа време шеташе болест лигавка кај  животните, 

кај овците и стражари стоеја на сите патишта на влезојте во 

селото, никого не пуштаа ни  да влези ни да излези од село“ 

се присеќава мајка ми. „Раде од Тушевци се погодил 

стражар на тој влез од кај што иделе,  а со нив многу 

живеевме. Милица со плачки го молела да ги пушти, нему 

знаејќи ја приказната му се нажалило па ги пуштил. Отишле 

право кај  тетка Пауна која живеела близу до сретселото. 

Тетин Цветан дојде кај нас и му рече на татко „Стево 

дојдена е Милица со 2-3 месечно бебе, гревота е да ја 

враќаш, ајде прости еднаш, што било поминало“.  Татко се 

сожали, многу му беше криво и одобри на голема радост на 
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сите дома “нека повелат нека дојдат“. Од тој момент 

повторно врската била воспоставена со Милица на радост и 

среќа на сите во семејството.  

Селото Врањевци власта го иселила во почетокот на 

1960те заради рудникот на јаглен  и Милица со семејството 

се преселиле во Битола во Гени - мале.  

Милица додека сè уште живееле во с. Врањевци 

сликана е со јатрвата нејзина и двете во традиционална 

полска носија во 1950те. (види слика 13). На сликата 

јатрвата на Милица е млада невеста што очигледно по киска 

та на главата и тоа што сликана во процес на поклонување. 

Милица како јатрва ја придружува невестата а золвата 

(најлево во сликата) во левата рака држи торба полна со 

лепчиња и подароци со кои невестата ги дарува девојките. 

Невестата освен киска на главата носи како накит франга на 

градите, чапрази48  и јадица. Милица исто така на фута та 

носи јадица за украс. Останатите присутни се облечени во 

мешавина на традиционални носии и модерни „градски“ 

облеки, но сè уште преовладуваат полските носии.  

Направиле дива градба но повеќе пати била урната 

од власта, што предизвикала многу трауми кај сите членови 

на семејството. Едни од првите во семејството имаа 

автомобил Фиќо,  или Фиче како што го викаа популарно. 

Милица работеше во Земјоделско Индустриски Комбинат 

(ЗИК) кој народски  го викаа ЗИКОТ, работата била 

сезонска полско- земјоделска, на поле, на садење, копање и 

собирање на плодовите. Милица денес живее во својата 

 
48 синџир со редица  сребрени пари 
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куќа во Битола. Во дворот на куќата синовите и внуците 

направија нови куќи.  

Милица и Киро Тодоровски родиле 4 деца: Првото 

машко дете починало бебе,  потоа се раѓа Гоце, Мендо и 

Цветанка.   

1. Гоце  (1956) женет за Татјана, деца Александар, 

Никола и Христијан.   

- Александар (1986) има завршено етнографија 

на факултетот во Штип, кореограф е  на фолклорни друштва 

и собирач на македонски традиционални носии и 

ракотворби. 

- Никола (1989) е женет за Даниела Стогер 

имаат син Давид, живеат во Австрија.  

- Христијан (1994) живее Битола, не е женет. 

2. Мендо (1960) женет за Андријана, деца Снежана и 

Кире. На болка на Милица, синот Мендо предвреме почина.  

- Снежана (1985) има завршено правен 

факултет и работи како адвокат во Битола, зборува повеќе 

јазици. Мажена е за Јонче Бончаноски. 

- Кире (1989) живее во Битола, не е женет. 

3. Цветанка (1963) мажена за Кице Марковски од 

Долно Ореово, деца Тони (1988)  и Пеце (1990).  Цветанка 

млада почина додека синовите беа сè уште малолетни. 

- Пеце е женет за Христина од Логоварди. 

Живеат во Долно Ореово. Имаат 3 деца: Јована (2013), Бојан 

и Анастасија. Имаа уште едно машко дете кое почина на 10 

месеци.    

- Тони живее Битола, не е женет. 

Милица има 7 внуци и во 2022 година има и 4 

правнуци,  3 од внукот Пеце и 1 од внукот Никола.  
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ФЛОРИНКА (1946-2015) 

                                                     
Флоринка е родена на 26 Април 1946 година, седум 

години помлада од сестра си Велика. Илинка Тушеска е 

нумката што ја крстила Флоринка, која подоцна се мажила 

во Тополчани. Илинка е роднина на Алексо Тушески од 

Алинци учителот од Лопатица. Буквата Ф од името  

Флоринка често се изоставувало и ја викале Лоринка.  

Флоринка од сите сестри 

имаше најмногу смисла 

за хумор.  Почина кон 

крајот на 2015 година на 

69 г возраст.  

Мајка ми со 

хумор сеќава кога оделе 

на нива со Флоринка таа 

била  доста мала и 

неможела да работи   

„идеше колку да ми ја 

испија водата и да ми го 

изеде јадењето и само се 

потеше на жешкото 

сонце и се бришеше со 

раката по челото, како 

сега ја памтам, и реков 

на мајка нема потреба да 

иди кога ништо не 

помага на нива ха-ха-ха“   

Флоринка облечена во своерачно плетен фустан,  

студио, Битола, при  крај 196 
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 Кога Флоринка била на пет - шест годишна возраст 

за малку ќе се удавела во селскиот бунар. „Бунарот се 

наоѓаше пред портата на Милјановци во Чаиро, одма до 

родната куќа наша, местото беше утринско селско и беше 

заеднички селски бунар, но не го користевме  веќе за вода 

за пиење леевме49 од селската чешма  кај сред селото близу 

до коперацијата50. Чешмата 

до ден денешен постои, 

имаше долго камено 

корито за добитокот да се 

напојува на одење дома 

после пасиште“.  

„Со малските деца 

сите збрани игравме 

криенка - миженка51 кај 

бунарот. Во еден момент 

слушнав како шлакна 

водата во бунарот, тој веќе 

не се користеше беше 

запуштен но не беше 

засипан и имаше на дното 

вода, одоколу беше заѕидан 

со камења. Арно што слушнав, се вртев наоколу по децата 

да видам дали некого нема и не ја видов Флоринка, таа се 

била скрила близу бунарот и во возбудата криејќи се, се 

превртила и се шлакнала внатре со глата прудолу. „Го видов 

брачет ми Боне, постар беше од мене од стрико ми Диме, 

како прсна да бега по улица, свикав Бонееее, Бонее, 

 
49 Полнење, налевање вода во бардиња, стомни или кофи  
50 продавница 
51 Детска игра,  позната и како мижитатара,  каде едно дете мижи и брои до 10 
додека другите се кријат, потоа ги бара, првото дете што ќе биде најдено е следното 

што треба да мижи и бара.  

Стариот бунар пред куќата на 

Златановци (преземено од 

книгата Добрушево од Борис 

Трајкоски) 
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Флоринка е в бунар ела помогни ми да ја извадиме, заедно 

ја извадивме некако надвор но сите  бевме уплашени и не 

знаевме што да правиме да ја повратиме. 

За среќа помина баба Атанасица од Тушевци (чупа 

од фамилијата на 

Смилевци), кога виде 

што се случи притрча 

на помош, ја преврте 

Флоринка со нозете 

нагоре а глата надолу 

да истечи водата од 

неа од стомакот кој ѝ 

беше подуен со вода, 

потоа ја легна на земја 

и ја прицкаше на 

стомакот да го извади 

остатокот од водата.  

По некоја 

минута Флоринка се 

поврати за среќа. Ја 

однесовме дома, близу 

ни беше куќата, кај 

старата живеевме, уште 

не бевме преселени. 

Кога им кажав на мајка и татко што се случи премногу се 

вџашија и  се уплашија но сепак се  сме имала и таа и сите 

ние среќа, сè добро заврши. “Флоринка како помлада ниту 

направи ниту поноси селска носија, понекогаш од моите 

облекуваше за ќеф, се смени модата баш тие години кога 

беше чупе.“   

Флоринка на средина со 

братучедите, лево Трајанка 

Србиноска (Вангел), а десно 

Слободанка (Пара) с. Добрушево 

1960те.  



~ 161 ~ 
 

„Откако се омажив јас, Флоринка одеше на курс за 

шнајдерка  во Добрушево, научи да шија и моите ѝ купија 

машина за шиење, шиеше појќе за неа и фамилијата, мене 

ми соши  роба.“ 

Флоринка се мажи за Коста Богоевски од Барешани 

на 5 Септември 1971. Стројник им била братучедата Велика 

од тетка им Стојанка. „Бевме на свадбата во Добрушево, а 

татко ти веќе  беше заминат за Австралија претходната 

година. Бев и на првичето во Барешани, ме однесе стрико 

Петре оти Китан не беше тука“ раскажува мајка ми.  

Флоринка со Коста прво живееле на горниот дел на 

селото во семејната куќа на семејството Богоевски, заедно 

со деверот и јатрвата на Флоринка, но подоцна се преселиле 

подолу во селото кон патот за Битола каде изградија нова 

куќа. Барешани е навистина убаво планинско село а  куќата 

им беше како  викендица, пред неа  во дворот имаа бавча, 

лозје, овоштарник и ливада, цвеќиња насекаде. Одгледуваа 

малини, јагоди, праски, грав, краставици, домати, пченка и 

што не друго растеше таму, земјата навистина многу 

плодна. Од планините Флоринка собираше смреки за 

продавање, чаеви, боринки. Освен со земјоделие се 

занимаваа и со сточарство, чуваа овци од кои тетка ми 

Флоринка го правеше најубавото овчо сирење, одеше и 

Битола на пазар да продава сирење.  
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Флоринка и Коста имаат 3 деца: Сузана, Илчо и Душко.  

1. Сузана (1976) е мажена за Никола (Коле) Андреески 

во Барешани: имаат 2 деца, ќерка Елеонора и син Ангелко. 

- Еленора родена на 13 Март 1997. Во брак со  Дејан 

Крстевски стапува во 2020 година за време на пандемијата. 

Свадбата на Флоринка и Коста 5/9/1971 година, с Добрушево. 

Среден ред од лево: Стево и Цвета Златаноски, Невеста и Зет 

Флоринка и Коста, Летка, Милица, Киро. Заден ред: Методија, 

Велика (зад Флоринка и Коста), Прв ред: Љубица и Јагода (од Раде) 

Зарко, Јагода Здравеска, Розе, Цветанка, можно Гоце од Милица. 
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Имаат ќерка, Ирина родена 2021. Елеонора заврши 

Педагошки факултет во Битола.  

- Ангелко Андреески е роден на 18  Декември 

2000, додека се пишува оваа приказна ,студира на Технички 

Факултет во Битола. 

2. Ицо (1972) женет за Диана од Врестас, Албанија,  

деца: Марко и Ребека  

3. Душко (1981) женет за Дијана од албанско потекло 

од соседното село Бистрица. Имаат 3 деца: Мартин, 

Магдалена и Матео 

 

ВИОЛЕТА -Летка (1949)  
 

Летка е крстена како Виолета, но сите ја викаа Летка на 

скратено. Родена е на 21 Јануари 1949 среде колективите, 10 

години  помлада од мајка ми Велика.“ ја памтам само како 

дете, Летка имаше 14-15 години кога се омажив. Летка ја 

крсте Андон Тушески (кум)“.                                  

Летка се мажи за Киро Стојчески од Клепач во 1973. 

Киро е роден во 1947 година. Стројник им бил  Јоанче 

(Јонче) од  Галибовци од Добрушево чија жена  била тетка 

на Киро, сестра на татко му. На Василица 1973 по веридбата 

Летка заминува со верникот Киро во Клепач. 

Свекрвата ѝ била почината но живееле во заедница 

една година со девер и јатрва која била од  влашко потекло. 

Наредната година летото паднал град многу во Добрушево 

и му го уништил родот и посевите на Стево и Цвета. 
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Цвета се 

разболела па Летка 

дошла да им 

помогни и веќе 

никогаш не се 

вратила назад во 

Клепач туку Киро 

дошол како домазет 

во Добрушево да ги 

догледаат 

родителите и да го 

работат имотот. Се 

занимаваа со 

земјоделие и 

сточарство. 

Произведува 

лубеници, тутун и 

разни посеви. 

Чуваат крави 

молзници и го 

продаваа млекото.   

 

„Сестра ми Летка е една година постара од Нада, беа 

мали двете кога се женеше Алексо, брат је на Нада и јас ги 

чував дома додека родителите ни беа по невестата. Кога 

зедоа двете да плачат умо ми го извадоја, само наѕирав да 

видам кога ќе си дојдат свадбарите, да куртулам од нив“ 

Летка Златаноска, сликана во фото студио во Битола, крај 

на 1960те 
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Летка и Киро имаат еден син роден на  2 јануари 1979 

крстен е Димитрија (Диме) на име на куќната слава и 

заштитникот на семјеството.    

1. Димитрија (1979) женет за Софија Драгарска. Имаат 

еден син Џејкоб роден 2019. Диме студираше на 

Технолошко Металуршкиот факултет во Скопје но иако син 

единец, со голем имот и плодна земја судбината сакала и 

него да го одведе во Австралија и да ги остави сами 

родителите во родното Добрушево да тагуваат по него.  
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ВЕЛИКА Златаноска (1939)  
 

    Мојата мајка Велика Златаноска е родена на 17 Март 

1939 во село Добрушево, Битола, среде рамна Пелагонија 

како трето дете на родителите Стево и Цвета Златаноски. 

Името Велика го добила од нејзините кумови од 

семејството Тушевци од Добрушево 

кои во пелагонискиот крај се 

нарекуваат нунковци 

“нумковци“ како што ги вели 

мајка ми. Крстена е од 

нумката Спасија Тушеска, 

која подоцна се мажила во 

село Дедебалци. Името 

Велика го добила затоа што 

е родена непосредно пред 

најголемиот Христијански 

празник Велигден кој таа 

година бил на 9 Април. 

  
Велика,шарпа 

на главата, Битола  1950-те 

 

 Родена е во периодот кога Македонија била под 

Српска окупација во составот на  Кралството Југославија во 

предвечерјето на Втората Светска Војна (1 Септември 1939 

-  7 Мај 1945), што е своевиден доказ за тешкотиите што ги 

доживува нејзиното семејство во овој период како и 

повеќето други семејства.   
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Мајка ми Велика е со среден раст според мерилата на 

времето во кое живеела, костенлива и малку брановита 

коса, со убави очи со комбинација на неколку бои, 

однадвор 

зениците се 

обрабени со 

сина боја, 

средниот дел 

е зеленкаста а 

јадрото 

светло 

костенлива 

боја. Очите и 

светкаат и 

шараат полни 

со хумор кога 

е восхитена 

од нешто или 

има убава 

вест да 

сподели.  

Во друштво е 

секогаш 

добро 

расположена,  

 

 

Извод од матична книга на родените на Велика  Мајка ми 

секогаш велеше презимето е Златановски но во изводот на 

раѓање заведена е како Златковска. 
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позитивна и  одличен соговорник, со бескрајни теми за 

разговор во област што и е позната, а тоа е животот во 

минатото, роднините, градинарството и женските вештини 

во плетење, предење, ткаење итн.  

Омилена песна на мајка ми е “Низ корија зелена, 

босо моме шета“ , убав глас има и е мераклија за пеење.  

„Низ корија зелена, босо моме шета 

Низ корија зелена босо моме шета,                                                                                                                      

еј моме, моме ле, моме босо е. 

Ми нагази момето трнче чимничоче, 

еј моме, моме ле, моме босо е. 

Ракотворби од Велика, плетени на чингелајче1, горе “миленце“ за 

мала маса плетка ‘јаготките’, лево чаршаф за трпезариска маса 

плетката е наречена ‘лозата’. 

„Чаршаф Лозата е плетен исцело а гледав од шема што ми ја 

нацрта Јагода на милиметарска хартија, примерок зедовме од 

Паца мајката на Марга другарка на ќерка ми.“  
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Никој нема, мале ле, трнче да извади, 

еј моме, моме ле, моме босо е. 

Оздола иде, мале ле, младото овчарче, 

му извади мале ле, трнче чимничоче, 

еј моме, моме ле, моме босо е. 

Мајка ми е и физички и ментално цврста и здрава 

жена. Се прашувам дали таа цврстина е генетски наследена 

или пак искована од животните искуства, но вистината 

сигурно е комбинација на двете нешта, но мое мислење е 

дека нејзиниот карактер кој е наследен е најголемиот извор 

на нејзината ментална стабилност и цврстина.  

Како и секој човек и  мајка ми знае да се налути, знае 

да врати мило за драго, да се поткара ако најди друг 

кавгаџиски карактер. Но никогаш нема злоба во нејзината 

душа, никому не мисли лошо, никогаш не колни, само 

себично си ги брани интересите и своите погледи. Ако се 

налути во моментот на нешто или некого, лутината  како 

луња за брзо поминува и не остава траги во душата, одма 

простува и не си става „на душа“ како што вели самата.  

Умерена во работата, никогаш не паничи или забрзува, или 

како што вели таа  “си работам онолку колку можам, не се 

силам, ааааа ура, ура сега, но затоа можев цел ден да 

работам да не постанам и клапнам52“.  Семејството и е 

нејзиното царство, нејзиниот свет кој и го исполнува 

животот и ѝ дава неисцрпен извор на среќа. Како мајка ми 

била калена низ животот ќе разгледаме низ следните  

страници.  

 
52 Измори или  умори од работа  
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Сеќавања од војната  

Мајка ми има малку сеќавања за Втората Светска 

Војна. Памти кога била  на 4-5 годишна возраст  како 

гледала лица со униформи војнички во селото. Германска 

војска била стационирана во Пелагонија после 

капитулацијата на Бугарија во Септември 1944. Семејството 

Златановци имале пченка кочанки ‘кочани“ за лупење на 

гумното, денски работеле надвор на гумното а приквечер и 

ноќе се криеле дома.  

Немале струја во селото, па навечер дома памти 

мајка ми ги покривале прозорците “со што се нашло  со 

некое чергиче или парталче за да не се гледа од надвор од 

газиената ламба“ што ја користеле. Се сеќава дека војници 

со големи петлици на униформата оделе по куќите и гледале 

низ прозорците, барале партизани. Исто така се сеќава дека 

еден ден цела семејна заедница (семејствата на Стево и брат 

му Веле) со повеќе деца се качиле на дрвени воловски коли, 

кои ги натовариле со тоа што имале по некоја черга за 

покривање и јадење и тргнале некаде да бегаат. Мајка ми 

мисли оделе или кон село Лознани или кон Клепач за да се 

кријат во скривници или подалеку од битките.  

Не памети кога било но според сезоната кога 

пченката била спремна за лупење на гумното требало да е 

доцна есен 1944 непосредно по капитулацијата на Бугарија 

и ослободувањето на Прилеп и Битола почетокот на 

Ноември 1944 кога Германската војска се повлекувала од 

Битола низ Пелагонија.  Мајка ми ги памети воловите што 

ја тргале колата, но не се сеќава на имињата. Убаво се сеќава 

дека  со нив бил и татко е Стево и дека  за брзо се вратиле 

назад во селото.  
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Школување 
 

Во повоениот период во Социјалистичка Република 

Македонија во Добрушево имало училиште „Браќа 

Миладиновци“ за основно образование од 1 – 8  одделение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика, свидетелство од 4 одделение, Основно Училиште Браќа 

Миладиновци, с. Добрушево. 
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Училишната зграда  била на сретсело одма до 

црквата и била на два ката.  Подоцна е изградено новото 

училиште.  

 Велика уште мала била умна и интелигентна и сакала 

да учи. Како одлична ученичка со примерно поведение, во 

3 или 4  одделение добила награда и бесплатно летување во 

детското одморалиште на Пелистер.   

 „Како најдобра ученичка добив 10 дена наградно 

бесплатно летување. Во дворот на летувалиштето на 

Пелистер имаше цреши од кои си беревме и јадевме а и 

набрани продаваше еден поп, а во дворот пеевме и игравме 

ора со децата “. Мајка ми многу убаво се сеќава на овој 

невообичаен настан кога целата  возбудена тргнале да одат 

пешки од Добрушево до Црна река па од таму со превозно 

средство за Пелистер. Братучеда е Илинка која била на иста 

возраст, трчала и плачела се до месноста Прогон скоро до 

Црна Река кај Вашарејца.“Ми се чини како сега да ја гледам 

како трчаше по нас и плачеше а стрико и велеше, не можеш 

ти таму не си запишана, не ти се учеше сега седи дома. А и 

јас се прашувам како ме пуштија и мене од дома. Можи и 

јас не знаев многу но бев најдобра од сите таму ха, ха, ха. 

Ех да ме пуштија на училиште да продолжам,  во тоа време 

можеше да бидеш некој и нешто со малку школа“.  

И покрај  нејзината желба и наклоност кон учењето, 

на мајка ми школувањето било прекинато во петто 

одделение. Во овој период социјалистичката влада на 

тогашна СФРЈ, го направила задолжително основното 

образование до 8 одделение, и семејствата биле парично 

казнувани ако не ги пуштаат децата на училиште. Но едно  

имајќи премногу работа на селото, секој еден морал да си го 
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заработи залакот леб, друго не било популарно да се 

вложува во школувањето на женските деца.  

Чичко е Веле кои ги правел сите одлуки во 

семејството најпрво да не биде казнет дозволил двете 

врснички братучедите Велика и Илинка да се менуваат една 

недела една на училиште другата на работа и обратно. Мајка 

ми со хумор и смеа  вели  за учењето  „Учи, учи, тиква бучи, 

по некое одделение по одивме колку да знајме да читаме и 

пишиме, и да се потпишиме барем“. 

 

Живот во семејна патријархална заедница 

  
Во Македонскиот јазик се користат повеќе зборови 

што означуваат заедница на родители и нивните потомци 

или старатели и блиски роднини кои живеат заедно во една 

куќа. Семејство најчесто се користи а зборот семејство 

води потекло од зборот семе. Фамилија се користи во 

поново време а зборот е присвоен од англискиот јазик од 

Family што во превод значи семејство. Постарите го 

користеле зборот сој што вклучува повеќе сродни семејства 

со ист предок исто така и род од што произлегува 

роднинство. Се користел и зборот племе. Но најчесто го 

слушав овој збор да се користи  кога некој беше лут на 

некого од друг сој и му караше (пцуеше)   „Да тибам 

племето“ или „лошо племе се, арамиишта, лажговци“, или 

пак “од тоа племе да не ти се даде на пат да ги сретнеш 

камоли вкуќи да ти влезат“, ова најчесто за некое семејство 

кога станува збор за земање или давање девојка за невеста 

кај нив.  
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Во периодот кога се родила мајка ми во селските 

заедници во Македонија доминирала патријархалната 

семејната заедница или задруга. Денешното модерно 

нуклеарно семејство составено од родители и деца се 

појавува подоцна со развојот на индустријализацијата во 

повоените период  и порастот на економската моќ на 

семејствата кога родителите имале услови да се вработат по 

градовите.  

Основните елементи на патријархалната семејна 

заедница во Македонија се силните крвно роднински 

односи, ситната приватна сопственост на обработливо 

земјиште и заедничкото производство на продукти за 

прехранување. Во услови на живеење под туѓи ропства што 

неминовно носеле сиромаштија и беда семејната заедницата 

била гаранција за опстанокот на нејзините членови. Мајка 

ми често велеше на шега „многу раце благослоени, многу 

усти колнете“ што многу убаво ја опишува пошироката 

семејната заедница.  Ваквата семејната заедница имала 

повеќе работна рака за обавување на разните производни, 

образовно - воспитни  и негователски улоги во семејството, 

но кога ќе седнеле на трпезата имало и многубројни усти за 

јадење.  

Мајка ми смета дека животот во заедница бил 

социјално и духовно многу побогат отколку на 

денешницава со нуклеарните семејства, со што навистина се 

сложувам. Побогата динамика имало со повеќе членови во 

семејството за помош, поткрепа, разговор и совети. Уште 

еден многу значен елемент било чувството на безбедност и 

заштитеност опкружени со голем роднини од својот сој.  

Мајка ми вели чувството на осаменост во принцип било 
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непознат поим за неа. Секој член се чувствувал дека 

припаѓа, дека е дел на пошироката семејната заедница. 

Немало простор за приватност но затоа пак ниту за 

осаменост. Можеби во ова се крие цврстината и отпорноста 

на претходните генерации, што за мене биле челични 

генерации да опстојат и просперираат во нај неповолни 

услови на живот кога се живеело од ден во ден “купи ден 

помини“, но сепак гледале кон иднината, ги заштитувале 

своите деца  и се надевале на подобро утре. Надежта е силно 

и неопходно чувство кај човекот што дава сила да истрпи во 

тешките моменти.   

Пошироката семејната заедница била хиерархиска, 

каде мажите доминирале  или имале многу поголеми права 

од жените и постарите доминирале над помладите. Се 

почитувало искуството и знаењето на постарите и секој си 

го знаел местото во семејната хиерархија. Постарите 

одбирале од соодветни семејства невести за синовите или 

зетовци за ќерките или давале благослов да стапат во брак. 

Децата се одгледувале и воспитувале заеднички.    

   Мајка ми Велика се родила и живеела се до својата 

17 година во една таква  поширока семејна заедница на 

двајца браќа, Стево нејзиниот татко и стрико е Веле 

Златаноски со неговото повеќе бројно семејство. Дедото 

Ристе и бабата Цвета веќе биле починати или наскоро 

починале откако се родила мајка ми. Живот во заедница на 

повеќе крвно сродни семејства како што видовме е норма за 

овој период во Пелагонија па и пошироко во Македонија. 

Живееле заедно заради поткрепа, преживување, опстанок и 

гола егзистенција.   
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Македонското традиционално семејство е 

патријархално. Најстариот во семејството бил патријархот 

и глава на семејството.  Откако починал Ристе, како постар 

син Веле ја наследил оваа многу важна и одговорна улога. 

Немало демократија, што ќе одлучел патријархот тоа 

морало да се изврши. Секој еден во семејната заедница  до 

најмалото дете имале своја улога и секој еден вложувал 

максимум напор да се извршуваат секојдневните обврски за 

да преживеат.  

Од произведеното скоро ништо не останувало вишок 

за богатење, се било сработи, извади, изеди „извај изеј“ како 

што вели  мајка ми, плати даноци и пак наново, од  сезона 

во сезона, од година во година. Се  радувале на родна 

година, стравувале за време на неродна, се молеле на Бога 

да им дадат род нивите и невреме да не им ги уништи 

посевите. Секое зрно жито се собирало, се што можело да 

се искористи се користело.  
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Членови на пошироката семејната заедницата на 

Златановци:  

Покрај шесточленото 

семејство на Стево, во 

пошироката семејна заедница 

живееле и братот Веле со 

сопругата Петра „чупа од 

Лопатица од Поповци„53 и 

нивните  шест деца: Алексо, 

Методија, Илинка, Босилка, 

Трајан и Нада. Вкупно 

семејната заедница броела 14 

члена.  

Веле бил висок човек, 

крупен, повисок од Стево, 

рус, со засукани мустаќи, 

постојано весел, често 

поднапиен и омилена песна 

што често ја пеел  била: “Велико 

моме сенѓузел, пијан идам од града“.  

Роден 1907 во турско  а починал на скоро 

73 години во 1979. Бил друштвен човек и 

добар пријател и доста добро живеел и 

соработувал со Турците од Канатларци, 

имал смисла за бизнис но условите кога живеел не 

дозволувале развој на поголем приватен бизнис. „На 

Турците им носеше тутун до монопол, им продаваше сено 

 
53 Кума или нумка на Здравевци од Лопатица во чие семејство подоцна мајка ми Велика 

ќе се мажи. Петра со себе го донесла кумството во семејството на својот сопруг  во 
Добрушево и продолжиле да венчаваат и крштеваат кај семејството Здравевци се до 

ден денешен. 
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за стоката, а тие идеа на гости дома за празници каде беа 

дочекани како што прилега на еден гостин“, раскажуваше 

мајка ми.    

Родната куќа на мајка ми Велика каде живеела во 

семејството на поширока заедница се наоѓа кон излезот од 

селото кон Ношпал и патот за Прилеп. Куќата била на два 

ката направена од плитари како сите полски куќи од тој 

регион. Куќата имала внатрешни дрвени скали и салон 

(трем) за заедничка употреба. “Подоцна се доградија  уште 

две одаи, од овие долната ја користеа стрико ми  за стоката 

а горната остана така  недоправена без прозорци. Од 

помошни објекти имавме кошара, „печалка“ (одаја со оџак 

за готвење), за печење во црепни, одма близу беше фурната 

за леб, на башка  имавме пондила само за нашиот добитокот 

откако се деливме.  Кокошките не ги затвораме спиеја ноќе 

на дрва качени, немаше лисици во полето. А овците пак ги 

дававме “на руга“ кај други луѓе на чување, тие ги пасеа, ги 

чуваа, ги молзеа и  ни давале млеко а за нив задржуваа колку 

требаше за “ругата“54. 

„Секој кат во куќата имаше по една голема 

просторија, со дрвени клупи околу ѕидовите за седење а 

масата за јадење се поставуваше и одма после јадењето се 

раскреваше“. Покуќнина низ домот бил минимален, немале 

ни кревети кога била многу мала мајка ми, сите заедно 

спиеле цело семејство на ругузини55 и над нив послани со 

дифтик56 и волнени черги. Подоцна во одајата кај што 

спиеле мајка ми за кревет имале изградено платформа од 

 
54 наплаќање за услугата  
55 Плетени подлоги од ржена слама  
56 Или јамболија, ткаена волнена прекривка со реси  
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дрва а за постела користеле “сламарица“, платно од коноп 

(од вреќи) наполнето со слама и зашиено. Сламата се 

менувала секое лето после жетвата.  За покривање 

користеле волнени ткаени покривки, како черги, веленца, 

јамболии, ложници што се нашло, спиеле сите заедно да се 

топлат. Се миеле, лице, раце и нозе пред легнување во 

кревет и раце и лице откако ќе станеле од кревет да го 

избркаат сонот.  

Селото Добрушево е во рамница близу до реката 

Црна, па било богато со подземни води и имало многу 

чешми и бунари. Бунар приватен  имале во дворот кон 

комшиите Чурлиновци. Но водата била “дебела“ за пиење 

па ја користеле само за вадење на бавчата која била на еден 

дел дворот каде саделе пипер, домати, краставици и други 

зеленчуци. За пиење вода ваделе од бунарот на Милјан, 

чичкото на мајка ми од соседството или пак од селската 

чешма, но била доста подалеку од таму да носат вода со 

стомните и бардиња.  

„Стрико Милјан чуваа многу лош пес, беше денски 

врзан со синџир во дворот,  но еднаш отидовме да полниме 

вода заедно со сестра ми Флоринка, се погодил одврзан, 

сигурно заборајле да го врзат утрото па кога се пушти ме 

кутна и ме касна за ногата. Флоринка со стапот што го 

носевме котелот ако мала го плесна некој пат и ме откина, 

оттогаш до ден денешен ми е врежан страв од кучиња“.   

Улоги во семејството  

Улогите во семејството биле во главно поделени на 

машки и женски но секако постоеле заеднички улоги за 

двата пола како што е копање, жнеење, садење, вршење, 
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собирање на бериќетот од нивите и воспитувањето на 

децата и пренесување на вештините и знаењето соодветно 

на полот на детето.  

Само машки улоги во семејството  Златаноски биле: 

орање, “гноење“ или ѓубрење на нивите, сеење на 

житариците, косење, говедари, овчари, свињари, градители, 

мајстори, колење на животни, пазарџии, стрижење на овци, 

правење на вино и варење на ракија, и Веле како 

пајтонџија57 и арабаџија58. Дедо ми Стево се занимавал со 

земјоделие со орање, копање, косење ливади итн. 

Патријархот одлучувал и за финансиите и како и на што се 

трошат парите. Во принцип не била развиена толку 

монетарната економија, се давало и земало во натура, целта  

била да се преживее, да се има доволно храна и доволно да 

се прехрани семејството. “Парите не се јадат“ велеле 

старите, но биле неопходни за да се купат намирници што 

не ги произведувале. За да заработат некоја пари продавале 

стока на пазар  во Битола или Прилеп, жито, јајца, сирење.  

Веле покрај земјоделската работа со дрвена кола и 

коњи одел во пазарните денови на пазарот во Битола и 

работел како арабаџија, пренесувал стока. Во неделите пак 

бил  пајтонџија на свадби, со дрвена коњска кола и два коњи 

носел младоженци. Исто така и на празници на селски и 

куќни слави возел со пајтонот млади невести  и момчиња 

заедно со свекор, свекрва  или золва по гости низ 

Пелагонија посебно поблиските села: Ношпал, Клепач,  

 
57 Лице кое дава услуга на транспорт на луѓе, најчесто младоженци на свадби или 

првичиња со пајтон влечен од коњи 
58 Лице кое дава услуга за транспорт на стока од едно место на друго со воловска или 

коњска кола 
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Алинци, Трап, Чарлија. Коњите биле украсени на уздите со 

панделки „пуфки“ и носел камшик  со себе за да ги бодина. 

На свадбите, невестата штом ќе излезе од домот на 

родителите, пред да се качи на пајтонот им се поклонува ла 

на пајтонџијата и на коњите и им врзувала бели марамчиња 

на коњите на страната на уздите. “Стрико Веле многу убаво 

се дотеруваше свечено за приликите, во најубава најнова 

руба со волнени пантолони, капут и капа. Мажите порано 

почнаа да  носат градска облека“ во однос на жените кои 

подоцна ќе почнат со транзицијата кон градската облека. 

“Татко како помал му ги спремаше коњите и чезата на брата 

си  Веле и му го подаваше камшикот откако ќе се качеше на 

кола. Кога ја возел чезата стрико  со кесето кренато врака 

нагоре а и по некоја ракиичка крената отпојќе весело  

викаше „јас сум Веле Талјанооо“, па така му остана прекар 

Талјано. Прекарот се префрлил на целото семејство 

подоцна.  Некој луѓе го користеле прекарот и за семејството 

на мајка ми “татко се лутеше и не сакаше да го викаат 

Талјано по прекарот на брат му“.   

Женски улоги во семејството биле одгледување, 

воспитување и нега на децата и старите, готвење, чистење, 

месење на леб, погачи, мазници, зелници, правење на 

сирење, кисело млеко, ткаење, плетење, везење, кроење, 

белење платно, валење на  фурна, предење, собирање  руба 

за девојките, нега на ситните животинки кокошки, гуски, 

пајки, собирачи на чаеви, тревки, семиња, носење ручек на  

аргатите по нивите, одржувачи на традициите, спремање за 

свадби, крштевки, слави,  зајре за црква и за на  гробишта. 

Постарите домаќинки  од семејната заедница се 

ределе ‘редарки’ по една недела  за извршување на 
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домашните  работи. Кога едната била дома да готви, чисти 

да ги чува децата подеднакво од двете (или повеќе) мајки,  

другата одела на нива со останатите членови на семејството 

со аргатите.59  

Улоги за децата: на помалите деца им се давале 

полесни обврски, што не барале многу физичка сила. Децата 

помагале колку што можеле во сите погоре наведени улоги 

во зависност од полот и возраста. Често биле говедари, 

носеле вода, на домаќинката и на аргатите, работеле на 

нивите колку што можеле и ако останело време оделе на 

училиште. Поголемите деца ги чувале помалите. Мајка ми 

често ги чувала помалите сестри Флоринка и Летка.    

„После колективите завртиме троа стока заедно со 

стрико. Имавме 2 крави молзници, за млеко и сирење, 2 

ѕевгари60 за спрегање во коли и за орање, оравме со железен 

плуг, 4 Јунци. Јунци те од тригодишна возраст почнуваа да 

ги учат да ги спрегнуваат во јарем за да ораат. Имавме и 2-

3 свињи, маторица за прасиња, 100 глави овци кои Алексо 

ги пасеше, 50тина кокошки за јајца и месо и 2 коњи за 

тргање на пајтонот.   

По поделбата со постариот брат Диме на кого му 

биле дадени цели парцели на земја, нивите што им останала 

на Веле и Стево со семејствата заеднички ги обработувале 

додека траела нивната семејна заедницата. Сите ниви им 

биле вклучени во селската задруга за време на колективите. 

После распадот на колективите секоја нива ја поделиле на 

 
59 Работници, сите членови од семејството што работеле на нива. Аргати можеле да 

бидат и надничари, платени работници. 
60 Пар на волови, 2 ѕевгари = 4 волови 
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половина. Секое семејство смеело да има до максимум 10 

хектари земјиште, ако имале повеќе останувало во селската 

колективна задруга. 

 

Распад на пошироката семејна заедницата 

  
Мајка ми Велика живееле во заедница со чичкото 

Веле се додека не се оженил братучедот Алексо во 1951 год 

за време на колективите. Можеби ќе продолжеле заедно да 

работат и  јадат на иста трпеза но за време на колективите 

сиромаштијата стигнала невидени размери а најстариот син 

на Веле стасал за женидба и неговото семејство се 

проширило и дошло време да се расцепи дотогашната 

семејна заедница. Веле имал неколку синови а Стево само 

ќерки и тоа сите малолетни па можеби и нееднаквост во 

работната сила довела до распадот на заедницата. Но во овој 

период на колективите сите ниви им биле влезени во 

колективните задруги. Голема фамилија многу усти за 

јадење а немаштија и сиромаштија, јадење недоволно па 

Веле одлучил да се делат со Стево и секој да се бори за 

преживување на своето семејство. “Брат брата не рани 

тешко кој го нема“ се смее мајка ми на овие спомени а може 

тука да се додаде и друга народна поговорка “братот, брат, 

но сирењето со пари“.   

 “Алексо се ожени за Ката од Мегленци а во тоа 

време имаше голема немаштија, немаше што да се јади, 

оскудица беше, брашно за леб немаше, па му текна на 

стрико ми направи каша со трици и зелје. Триците беа од 

јачмен а тие па лушпите од јачменот остри беа ни се голтаа 
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ни се јадеа, но ние прегладнети сркај од водата и зелјето, да 

ставиме нешто во мешината“.  

 “Сестра ми Летка и  брачеда ми Нада беа мали кога 

Алексо се ожени. Летка имаше 2 години а Нада беше 

годиначе, се сеќавам многу убаво јас имав 12 години тогаш, 

мајка беше сватица со свадбарите кога одеа по невестата  и 

морав јас да ги чувам двете. Ката на Алексо беше невеста во 

селска носија со шапка на главата како што носеа невестите 

во тоа време, како сега ја памтам. По една година во Јануари 

1952 им се роди и ќерката Бона“.  

Со поделбата на дедо ми Стево му бил доделен 

долниот кат од куќата а Веле го задржал горниот кат но сè 

уште продолжиле да живеат во иста куќа на различни 

катови секој со своето семејство. Долниот кат имал една 

голема одаја и кујна со оџак за готвење. Наоколу собата 

имало подѕидано место за седење преку цела одаја. Во една 

одаја живеело, јадело и спиело 6 членото семејство на дедо 

ми Стево.  

„Имаше и непријатни моменти после поделбата не 

беше се мед и млеко: Методија братучед ми, еднаш кога 

суредуваа61 за Спасовден тураше вода на подот на штиците 

на горниот кат и протече во ноќвите62 долу во брашното, 

мајка со плачење  велеше аман Методија што правиш бре, 

се турало ли толку вода“. 

 

 
61 Чистење, спремање  
62 Дрвен сандак со капак на ногалки каде се чува брашното и се  меси леб 
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Преселба во новата куќа  

 

Дедо ми Стево купил нова куќа во средината на 

1950те за себе и семејството на спротивниот крај на селото 

кон излезот за Битола. Стево имал голем долг за куќата а две 

помали ќерки уште неспособни за работа, па мајка ми 

Велика била единствена работна рака покрај родителите. 

Милица веќе била мажена како што видовме избегала 

бегалка, а Флоринка и Летка биле мали. Пари за куќата 

собирале со продавање на тоа што можеле на пазарите во 

градовите, сено и по некој добиток.   

“Ноќе со татко одевме до Прилеп на сточниот пазар 

со воловска дрвена кола наполнета со слама, цела ноќ 

патуваме, понекогаш спиев горе качена во сеното, како не 

ми било страв, сум можела да паднам. Јас ги чував воловите 

додека татко се пазареше“. 

„Турците од село Канатларци идеја од дома го земаа 

сеното понекогаш. Продававме и телиња, прасиња, што 

имавме и што можеме да си дозволиме. Со делбата од 

стрико Веле од старата куќа не добивме дел во пари, само 

нивите што ни се следуваа и добитокот. Од делот од 

добитокот добивме 2 волови стари доодени, едниот се 

разболи па го носевме до Битола пеш на ветеринар но ни 

рекоа не се лекува од старост му е па го одведовме во 

касапница за да не се мачи кутриот, за храна за кучиња. 

“Волот се викаше Шарко беше шарен како кучињата 

далматинци, бело со црно, плачев цел пат на враќање дома 

по него ми беше многу жал, цел живот работеше тешко како 

вол за слама што се вели и касапница да заврши. Другиот 
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вол што го имавме се викаше Русе беше во светло кремова, 

руса боја. Добивме во делот и 10-тина овци и неколку 

кокошки“. 

“Новата куќа татко ја купи од Пецо Нешковски кој 

го продале имотот и се исели во Битола. Пецо му беше 

братучед на Ќирко (Киро) Нешковски, неговата жена се 

викаше Цена но сите ја викаа Ќиркојца, тие ние беа новите 

комшии, многу добри се погодија и многу живееја со моите 

и си помагаа.  

 Куќата нова беше циглана поткрената со неколку 

скали пред влезот, има мал „дивит“ или чардаче покриен, 

одозгора и варосан бело. Темелите од куќата беа со камен и 

Новата куќа на Стево, Добрушево, 2017, лево Летка, десно Велика  
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поткрената беше, сипана63 појќе од метро. Куќата беше нова 

и две одаи сè уште не беше малтарени кога се преселивме. 

Куќата има три одаи и трем (салон), една одаја голема 

гостинска и две помали спални соби. Помалата не 

малтарена одаја ја користевме за кујна. Уште првата вечер 

кога се вселивме ставив грав да се вари на огништето со 

дрва на земјениот под. Подоцна оваа одаја ја малтериса 

брачед ми Пецо од стрико Диме“.  

„По некое време татко догради напред пред куќата 

кујниче па таму после  готвевме и јадевме а мајка и татко во 

него спиеја и таму и починаа. Кујничето го градеше Иван од 

Коскаревци и Славе од Гудевци. Беше со една одаја со низок 

таван на лево, мал трем на средина покриен и од десно уште 

една одаја за складирање на храна и за готвење под вршник 

на отворено огниште.  Одма десно до кујничето имаше и 

фурна изградена за печење леб и скеле за чување на сено, 

слама а подоцна и за низи тутун. Позади скелето има бунар. 

Дворното место има голема бавча и овоштарник наоколу со 

сливи, круши и души, лозница пред новата куќа, после 

бавчата има голема ливада. А пумпа со вода одма пред 

кујничето за  да биде при рака на домаќинката“.  

 „Бев уште мала мераклија на цвеќиња и 

градинарство така го имав дворот преубаво средено, со 

камчиња наоколу да се одбележи патеката, како парк беше. 

До куќата се оди по сокаче што е одма зад куќата на 

Ќирковци. Пред да дојдеш до куќата  прво е шталата  до неа  

 
63 Поткрената, набиена земја 
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кокошарникот па копите слама и сено. До куќата се оди низ 

гумното64. 

„Добрушево струја наместија во 1962, до тогаш 

газија користевме за ламби со вител, штом се осунеше65 

стануваме штом се стемнеше легнува ме да спиеме. Откако 

се преселивме во новата куќа по некоја година, сигурно 

откако донесоа струја, Кире од Божин ни даде едно старо 

радио, кога го вклучивме во штекерот експлодира ќе не 

испотепаше, чадеше од сите страни“. 

„Откако се преселивме сестрите беа мали за работа 

па често одев сама на нива на копање. Понекогаш Флоринка 

ја земав за друштво, но повеќе обврски имав со неа и по 

пипаво66 одеше работата, требаше и нејзе да ја пазам а и ми 

ја пиеше водата од бардето и ми ја јадеше ужината“.  

„Се сеќавам на земјотресот во Скопје, беше лето Јули 

1963, вести слушавме преку звучници  во селото, наместени 

од Бошевци семејството беа газди уште тоа време .“   

Во новата куќа мајка ми Велика живееле до 1964 

година кога се омажила. Таа е судбината на женското домот 

да го свие кај момчето, но и понатаму Велика ја чекаат 

преселби од место на место се додека не фати корен далеку 

од родниот крај. Нејзиниот карактер и ментална жилавост 

ќе и се најдат во животот за брзо да се прилагодува на 

приликите и да ги пребродува по тешкотиите. 

 
64 широка рамна површина за вршење жито 
65 Раздени  
66 Бавно, полека 
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„На сликата (долу) береме сончоглед во задругата. Главите 

од сончогледот  ги сечевме со срп а после се чукаа бапките67 

да излезат зрната од сончогледот и од него се правеше масло 

за јадење.“ 

 

 Во бавчата мајка ми одгледувале градинарски 

култури што им требале за јадење и зимница: пиперки, 

домати, кромид, лук, праз, краставици, зелка, компири, 

грав. На нивите посевите биле претежно пченица, јачмен, 

овес, рж, просо, пченка, сончоглед, бостан. “ И тутун по 

малку почнавме да садиме откако се преселивме во новата 

 
67 Главата на сончогледот  

Сончоглед берење во земјоделска задруга. Добрушевско поле. Лево: 

Велика со шамијата во диндале врзана, Менка Гудеска (со забрадена 

шамија), Борче, Милица Гудеска и Савка Нечовска 
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куќа а кога бев помала  садевме и памук на нивата кај 

лозјето“. Метли садевме по градините и околу бостанот. На 

есен ги сечевме кај коренот и ги врзуваме кај рачката  и ги 

користевме за метење на дворовите и гумното. За дома 

метење купувавме метли од пазар и тие беа од растение но 

погусти беа и убаво зацврстени“.  

„Држеме и  крави, волови, 20тина овци на руга ги 

даваме кај други да ги пасат и таму спиеја со нивните, тие и 

ги молзеја и ни носеа млеко еднаш неделно, му плаќаме  со 

пари или со жито еднаш годината на Митровден. Волната 

од овците  ја користевме за ткаење на облека и покривачи.“  

 

Одење на Поседок  „Поседалка“ 
 

Во времето кога мајка ми била девојка на возраст за 

мажење во 1960те години, девојките ретко каде оделе сами 

без родителите или повозрасни браќа, братучеди и роднини. 

Единствено на селското корзо ако го имале можеле да одат 

со другарки од нивното маало. Добрушево како поголемо 

село имало корзо во недела и на празници. 

 Момците можеле слободно да одат во други села на 

корзо, на свадби и за празници како што се селски слави без 

да бидат поканети. Така често одејќи на некоја забава ќе 

бендисале некоја девојка која ќе ја побарале за жена 

подоцна. Похрабрите ќе побарале некој да ги запознае со 

девојката а други пак строго се придржувале до традицијата 

праќале стројник, човек кој најчесто им бил познат на 

семејството на девојката и во кого имале доверба. На 
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прашањето како знаеле каде да пуштат стројник  мајка ми 

одговори “Ами ќе се распрашале ергените од каде е, од кого 

е, чија е чупата, од кој луѓе за да знаат која да ја бараат, мали 

места беа секој секого знаеше“. 

Девојките пак секогаш биле под будното око на 

родителите и роднините, да не им донесат некој “срам и 

резил“ што ќе му наштети на угледот на целото семејство па 

и на поширокиот сој. Чистиот образ, угледот и честа на 

семејството биле многу ценети комодитети и сè уште се на 

денешницава. За една грешка од еден член на семејство се 

губел углед на цело семејство вклучувајќи го и поширокото 

семејство, од братучеди, чичковци, тетки. Од овие причини 

однесувањето и постапките на секој еден член се одразувала 

на сите други членови и тие имале морално право да 

преземат мерки да не дојде до несакани последици. 

Интересот на семејната заедница преовладувал пред 

интересот на поединецот. 

Во овие времиња во живот на мајка ми и на сите од 

селските заедници не постоел  концептот на одење на 

одмор, онака како што го знаеме денес. За нив одмор бил 

секој верски празник и секоја недела кога не се работело по 

нивите ниту пак се работела женска  работа како плетење, 

везење, ткаење. Единствено морале животните да ги 

нахранат и напијат  “напојат“ а другото  време се користело 

за одење и пречекување на гости, дружење со врсниците и 

одење на комшилак. Со огромна радост и возбуда се чекале 

овие празници кои биле распоредени преку цела години да 

им дадат време за починка и за дружба. Главните верски 

празници кои строго се почитувале се: Божик 3 дена, 

Василица, Водици, Прочка, Велигден 3 дена, Ѓурѓовден, 
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Спасовден, Петровден, Илинден,  Света Богородица, 

Петковден, Митровден, Свети Никола и  многу други.  

Најблизу до концептот на одење на одмор за 

девојките било одењето на поседок иако и кај роднините 

работеле се што имало за работа, но било начин да 

прошетаат под  закрила и будното око на роднините. Блиски 

роднини од друго село, тетка, вујко, братучеда, од време 

навреме канеле на поседок млада девојка која била на 

возраст за мажење. Обично ги канеле „поседалки68“ за 

време кога им требала помош, на пример при спремање за 

свадба, или за помош при гроздобер или за селска или куќна 

слава. Но најчесто во време кога немало преголема полска 

работа, пролет или есен најчесто.  

Роднините што ја канеле девојката на поседок барале 

дозвола од родителите или старешината на семејството за 

девојката да може да појде. Во принцип било одобрувано  

ако немале премногу работа и тогаш  роднините пуштале 

некој да ја земе или пак родителите  ја носеле на поседок кој 

траел од една  до две недели.    

 
68 Девојки гостинки, на престој кај роднини подолго од еден ден 
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Имало голема почит и доверба во семејството каде се 

пуштала девојката дека ќе  ја гледаат и чуваат како 

сопствено дете. Довербата во луѓето била многу силна и 

секој гледал да не ја прекрши затоа што со прекршувањето 

на довербата се губела и почитта кон едно семејство и  

врските се раскинува 

ле за на век, но за 

среќа водени од  

цврстите морални  

социјални норми на 

однесување многу 

ретко се случувало 

некој намерно да 

отстапи од нив и да 

биде непожелен од 

роднините и 

поширока заедница. 

Последиците од 

прекршување на ова 

правило се опишани 

во приказната за 

мажењето на тетка 

ми Милица. 

 

 

Велика Златаноска (десно) на поседок кај сестрата Милица во  

Врањевци, доцни 1950-те, лево Летка Чкорлеска золва на Милица. 

“На сликата носам црвена кадифена сукња што ми ја соши 

Летка додека бев на поседок“. Летка замина во Америка.   
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Мајка ми Велика има многу убави спомени од 

одењето на поседок кај роднини.  На овој начин се градела 

поблиска врска со братучедите со кои се зближувале повеќе, 

учеле една од друга, разменувале  мислења, плетки, везови 

итн. За поседалката пак било прилика да  излезе од 

нејзиното село, да види друга динамика на живот, друго 

село, да се запознае со други луѓе и момчиња. Се случувало 

често поседалките да се запознаат со ерген од селото да се 

бендисаат па подоцна да се земат.  

Одењето на поседок освен забавата за гостинката 

исто така играла важна функција во спремањето на 

девојката за менување на куќа кога ќе дојде време да се 

мажи, било дел од “учењето“ исто како што ја учеле да 

готви, да работи женски работи да биде домаќинка спремна 

за сите обврски кога ќе појде во семејството на момчето.  

Друга практична причина пак за домаќинката каде 

била на гости поседалката можеби се надевале ќе се мажи 

во тоа село за да имаат повеќе заеднички роднини во селото 

за дружба и поткрепа.  “Крвта не е вода“ се вели и сепак 

роднините ги имале најдобрите интереси едни за други. 

Сојот и крвното сродство биле многу ценети и секој член 

бил пораснат да го почитува својот сој и да ги заштитува 

неговите интереси.    

Мајка ми со задоволство ми раскажуваше дека била на 

поседок пред да се омажи во повеќе села во Битолскиот крај 

и кај повеќе роднини. Можеби ова искуство и помогнало 

брзо да се приспособи на новата средина и новото 

многубројно семејство кога се мажила за татко ми во 

Лопатица.    
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1. „На поседок  бев во село Марул, Прилепско  кај 

Тодорка, моја прва братучеда од стрико  Диме“.  

2. „Во село Новаци на поседок бев и кај Борис исто така 

прв братучед од тетка Бојана“. 

3. „Во село Вашарејца на поседок кај Велика, втора 

братучеда од стрико Милјан, кој беше прв братучед на татко 

но многу бевме блиски и многу убаво со нив живеевме и се 

почитувавме. Сликани сме со Илинка од Вашарејца и беше 

комшивка на братучеда ми Велика, јас во селска носија а таа 

во градски алишта. 

Еснаф69 бевме и се 

дружевме додека бев на 

поседок кај нив за 

нивната селска традиција 

Винопиец70“.   

4. „Во село Мојно на 

поседок ме покани тетка 

Анѓа, таму се е дружев со 

барчеда ми Дочка, заедно 

излегувавме на корзо“. 

5. „Во Долгобевци 

кај вујко Вангел, бевме 

поседалки заедно со 

Јованка сестра на  вујната 

Божана“. 
 

 

На поседок во Вашерејца, Илинка (лево) Велика (десно) во полска 

носија, крај на 1950 почеток на1960-те. 

 
69 Генерација, иста возраст  
70 Адет за прочка во с Вашерејца, Битолско, каде младите собираа вино по куќи и пари 

и прават гозба на сретсело со музика, песни и ора.  
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6. „Во Горно Оризари пак бев на гости со Зора 

Златаноска, кај сестра е Божана, мои втори братучеди од 

стрико ми Видан. Бевме Битола на пазар таму сме сликани 

заедно и од таму појдовме на гости“  

 

Младост, моминство и другарување 
 

Мајка ми 

покрај многубројни 

братучеди  во 

селото имала и 

многу другарки.  

Другарува ле за 

разговор, за 

излегување на 

корзо но и за 

взаемно учење на 

женски вештини.  

Најдобрите нејзини 

другарки врснички 

биле:  

 

 

 

 

Савка Нечовска лево во носија, десно Велика Златаноска со црвена 

кадифена сукња и бела кошула, Добрушево, рани 1960-те. 
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Паца Коскароска, Савка Нечкоска, Илинка 

Костадиноска, Ордена Црпилјатоска, Велика Лискоска, 

Миладинка Бошеска, Весела Нечкоска, Милица Гудеска, 

Менка Гудеска, Марика Старецоска, Слободанка Смилеска, 

Илинка Москоска71,  Илинака Тушеска,  Ангелина 

Димитриоска, Ракитка Параловска, Цветанка, Зора, Гица 

Старечовска.   

„Како девојче со другарките си разговаравме за работата, за 

везење, за ткаење, зашарок, плетам ова или она, па се 

задевавме за момчиња, оној-оној го сакаш, овој е убав или 

сиромав, богат така ќе се позафркаваме, па кој слушнал и 

разбрал ќе кажи, онаа се свршила, друга се омажила, па или 

ќе и зблазнуваме  во убаво село или во градот се мажила или 

ќе ја оплакуваме леле кај пошла во тоа село, во тие луѓе. Тоа 

ни беше забавата се смеевме озборувавме овој вака оној 

онака, немаше друга забава. Откако се мажиме изгубивме 

контакт со другарките, која кај зафати по сите села 

распрскани“. “Савка беше моја многу добра другарка, беше 

најстарата ќерка на комшиите Ќирко и Цена Нечкоски кај 

новата куќа, беше една година помала од мене, а се мажи во 

Подмол за Алексо кај роднини на Здравевци сликани сме 

заедно.  

„Друга најдобра другарка ми беше Паца од 

Коскаровци, сестра на Иван, золва на Божана, исто комшии 

и многу добри пријатели со татко и мајка. Божена золвата 

на Паца му е братучеда на зет ми Киро Стојчески сопругот 

на Летка“.  

 
71 Мажена с. Лопатица за Љупчо од Прусковци 
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Паца Коскaроска е првата девојка што познава мајка 

ми која се мажила по слика за Америка. Родителите на 

момчето живееле Битола а баба му и дедо му во Америка и 

тие го зеле таму. Откако заминала Паца по некое време и 

пуштила писмо и шамивче на мајка ми. Паца е врсник со 

мајка ми но се мажила на 19 години. “Се чудев  како можеше 

по слика да се мажи, беше единствена сестра во петмина 

браќа“. Испраќањето на Паца бил голем настан во селото и 

сите другарки отишле да ја испратат и уште еднаш никогаш 

повеќе не се виделе со мајка ми.  

„Друга другарка ми беше Велика од Јудовци 

(Врпаците), прва братучеда на Паца од две сестри деца а 

исто и сестра на Ордена која беше мажена за Ѓорѓија  

Шијако (Грујоски) во Лопатица. Токму на свадбата моја 

Велика побегна бегалка во Бонче. Слушнавме подоцна 

мажот нејзин го отепал орел. Брачет ми Алексо имал намера 

за неа да му стројникува на Китан, но Илинка која пред да 

се мажи го сакаше Киро братот на Велика Врпаците, но 

побегна бегалка во Мојно на 18 години, од свои причини го 

премислила. Судбина, пишано или само си пишуваме, така 

требало да биде“.  Велеше мајка ми.  
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Добрушево на сретсело доцни 1950-те. Велика Златаноска (лево), 

Милица Гудеска (средина) и Ордена Црпиљатоска (десно) 
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 „Со Ордена од Црпијатовци бевме големи другарки 

кога уште живеевме во родната куќа. Често се собиравме кај 

Ордена за работење за везење, плетење.  

 Ордена се мажи во Трап, имаше 3 јатрви сите  беа 

Добрушевки една од нив ми беше братучеда од  стрико ми 

Андонче. Се собиравме чупињата и кај Ангелина од 

Димитриовци за учење за ткаење и си помагавме при 

работата“.  

 „Со другарката Илинка од Костадиновци, пак се 

учевме заедно да веземе кошули селски, во сламата ќе 

ископавме дупка, ќе се скриевме и си покажувавме и 

помагавме една на друга така и плетевме и везевме, не 

знаевме да безделничиме72. Ретко во тоа време се мажеа за 

тие што се сакаа, сигурно родителите од двете страни мани 

наоѓаа од исто село секој секому сите мани му ги знае. На 

мојата свадба Илинка побегна бегалка во Вашарејца. 

Братучеда на Менка и Милица Гудески  исто така побегнала 

во Долгобевци на нашата свадба. Со Илинка бевме 

поблиски пред да се преселиме во новата куќа, бевме 

комшии кај родната куќа едно гумно не делеше, многу си 

помагаа моето и нејзиното семејство. На Илинка постара 

сестра Ристана, живее Австралија, а се мажи  во 

Долгобевци“.  

„Како девојче со другарките си разговаравме за 

работата, за везење, за ткаење, зашарок, плетам ова или она, 

па се задевавме за момчиња, оној - оној го сакаш, овој е убав 

 
72 Безделничење- неработење, губење време, седење без работа. Доаѓа од зборот делник  

што значи  работен ден, а празник е ден за одмор.   
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или сиромав, богат така ќе се позафркаваме73, па кој 

слушнал и разбрал ќе кажи, онаа се свршила, друга се 

омажила, па или ќе и зблазнуваме  во убаво село или во 

градот се мажила или ќе ја оплакуваме леле кај пошла во тоа 

село, во тие луѓе.  

Група другарки, с Добрушево. Од лево втор ред, Велика 

Златаноска, Весела, Нечовска, Мирјана од Старецовци, Слободанка 

од Смилевци,(м74 Дедебалци), Флоринка Златаноска: Прв ред од лево 

Илина Москоска(м Лопатица), Ракитка од Параловци,  (м Подмол), 

Милица од Гудевци. 

Тоа ни беше забавата се смеевме озборувавме овој 

вака оној онака, немаше друга забава. Откако се мажиме 

изгубивме контакт со другарките, која кај зафати по сите 

 
73 Пошегува, се шали, се смее  
74 мажена 
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села распрскани. Милица од Гудевци ми беше последната 

другарка, беше помлада некоја година од мене, сите други 

млади се мажија пред мене“. 

Плетење на тантели на една игла  „чингелајче“  мајка 

ми научила од стрина си Димејца  (Пауна) втората жена на 

стрико е Диме, “Пауна беше градска од Битола плетеше 

тантели од свила за цело село за Велигден за кошулите. Со 

црна свила плетеше за  кошулите со црн вез.  Ја терав да ми 

плети за новата кошула за Велигден но немаше време, па и 

реков  барем по кажи ми како се плети. Така седев до неа и 

гледав како плети и научив со една игла. Конецот свилен го 

купуваме од пазар  од Битола па се расукува и пак сучи на 

танко. Но не научив на прст да плетам како неа туку на гуша 

конецот како плетење со појќе игли. Сега ништо не ми бега 

што да видам можам да зафатам од примерок“, вели мајка 

ми која е навистина мајстор за плетење.  

За забава за младите во Добрушево секоја недела 

имало корзо75 и на секој празник. Младите сите сами си 

излегувале од дома се собирале по пат со другарките  или 

“се викавме заедно и излегуваме. Од други села млади идеја 

претежно за слави и за свадби кога имаше. Но само машките 

одеа во други села, а девојките не. 

Се корзиравме натаму наваму шетајќи се на 

сретселото и се задевавме,  гледај го овој, оној, смеј се со 

младите, оговарај некого, некој тебе те озборува, овој убав, 

оној неубав, убав но од лоши луѓе или има лоша мајка .... 

 
75 Место на отворено, како сретсело или центарот на градот, каде се собираат 

младите за забава, прошетка, запознавање и бирање на брачен другар/ка 
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Велика со другарки на сретсело, Добрушево, почеток на 1960те. Од 

лево Илинка Тушевска (Костадиноска), Цветанка од Смилевци, 

Ордена Црпилјатовска и Велика Златаноска. 

 

 Ха-ха-ха така се смеевме, на сите момци маните му 

ги знаевме па појчето се мажевме во други села кај што не 

ги знајме,“ се присеќава мајка ми на убавите младешки 

години од моминството кон крајот на 1950те и почетокот на 

1960-те. 

 “Кога се оставаа носиите  и почна да се носи градска 

руба, прво модерни беа роби, шиени беа од волнена чоја, 

над нив ако беше поладно носевме вермелина76 и ќептари 

памучни“. Раскажува мајка ми за сликата со другарките.   

 
76 Елеци 
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Селска романтика 
 

Искуството со мажачката на сестра си Милица, на 

мајка ми Велика кога била 14 година  остава длабок 

впечаток и си ветила себеси дека само со арно, со благослов 

од родителите ќе се мажи, “со свадба сакам а не онака 

налутено со кавги, расправии и скришно“.   

Мајка ми Велика била убава, згодна девојка и многу 

вредна па иделе стројници да ја бараат за невеста од разни 

места. Раде Тушевски еден ден дошол дома како стројник за 

некое момче од Горно Оризари со кого биле војска заедно. 

Раде и неговиот татко дошле дома на разговор со татко е 

Стево. Другарот на Раде ја видел мајка ми Велика на 

Добрушеското сретсело и многу  ја бендисал и го замолил 

другарот Раде да му биде стројник како што бил редот во 

тоа време. Мајка ми Велика со Савка другарката и 

комшивка се шетале еден ден на корзо, “носев нова жолта 

шамија преку челото и врзана назад под коса“. Уште истиот 

ден откако ја видел беќарот од Оризари, пуштил стројник. 

“Кога се вратив дома од корзо, гледам гости и  веќе пиеја  

ракија со стројникот во дворот. Уште идење од порта свикаа  

- а еве ја Велика дај да ја прашаме што мисли - еве правевме 

муабет со татко ти Стево, има дојдено едно беќарче кај нас, 

многу си му влегла во око, те бендисал и ич не губи време 

одма не замоли да те побараме за него. Детето е на место и 

очигледно знај што сака. Што велиш ти?“  

 Стројникот додека се вратила мајка ми од сретсело 

го убедувале татко е Стево да ја даде, дека добра прилика 

било момчето, но тој велел “нека си дојди Велика да ја 

прашаме, до нејзе  е одлуката ако сака да се мажи јас не ја 
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пречам, но оваа година јас не сум спремен за свадба, во 

криза сме, градот житото ни го отепа, со грибло го 

собиравме од нива, нема со што децата да ги прехранам а за 

свадби муабет да не прам“. Но до мене не е одговорот тука 

на  Велика е одлуката“. Стројникот се свртел кон мајка ми 

и ја прашал “што велиш ти  Велико?“. “Како што вели татко 

така, не оваа година“ одговорила мајка ми. Подоцна по 

години дознала мајка ми дека тоа момче што ја барало за 

невеста бил брат на јатрвата на сестра е Флоринка, а сестра 

е и рекла “арно што не си отишла за него бааги терсене луѓе  

биле“.  „Ха-ха-ха“ се смее мајка ми за односот меѓу јатрвите 

“така рече сестра ми можеби затоа што ако јатрвата е лоша 

и сите роднини сигурно се такви“.   

Набрзо откако се вратила од поседок од Вашарејца 

од кај братучеда си Велика, момче од Вашарејца пратил 

стројник да ја бара мајка ми. Таа живописно го опишува 

нејзиниот престој на поседок во Вашарејца и запознавањето 

со момците. 

           “Кога одев на поседок кај Велика во 

Вашарејца, од дома од Добрушево дојде ме зеде Дичо мажот 

на Велика за да видам како во Вашарејца го правеа адетот 

“Винопиец“ за Прочка. За Винопиец сите млади ергени и 

чупи шетаа по село од куќа на куќа и собираа пари и вино. 

Многу интересно беше, младите потоа се собираа на 

сретсело и заедно играа, пееја, јадеа и пиеја. Мало село беше 

во однос на Добрушево со само 50-60 куќи“.  

„Во Вашарејца братучеда ми ме запознаваше со 

ергените. Ме убедуваше за еден пајтонџија бил богат по 
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ѓомити77, но многу сиротиот беше срамежлив. Дојде да се 

видиме до до душа, собрал храброст јунакот, но постоивме 

малку  пред куќата на Велика и ни еден збор не зборна од 

срам“.   

  Мајка ми навистина била убава девојка и се разбира 

некој друг од селските  беќари од Вашарејца ја бендисал 

мајка ми кога ја видел на сретселото. Но семејството на 

братучеда е Велика каде што била мажена не живееле многу 

добро со негово па не му дозволиле на сретсело да и се 

доближи и велеле да не се лажи за него.  

„Братучеда ми Велика многу ме дотеруваше во 

селски носии и ми додаваше и од нејзините работи за да 

бидам уште по дотерана и поубава. Се дружев со Илинка, 

комшивка на братучеда ми Велика. Селото беше мало 

немаше корзо како кај нас но младите приквечер се собираа 

на порти пред куќите во мали групи. Еден ден приквечерина 

со Илинка стоевме на порти и дојдоа двајца ергени со кои 

Илинка ме запозна, којзнае можеби биле договорени со неа 

да дојдат да  ја видат гостинката од близу ха-ха-ха,“ се смее 

мајка ми. Едниот од момците многу ја бендисал уште кога 

ја видел на сретсело и при поздравувањето маѓепсан од 

убавината и ја задржал раката во неговата подолго отколку 

што било прифатливо. “Арен беше на изглед но ич не ме 

бендиса постапката, прв пат те гледа а така се однесува, не 

ми беше по ќеф ама ич, ја истргнав раката, упорки78 го 

погледнав, му свртив грб и без поздрав си влегов дома кај 

братучеда ми“.   

 
77 наводно 
78 Остро, налутено 
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Сигурно оставила мајка ми силен впечаток кај 

момчето, па за скоро време го пуштил за стројник зетот 

Дичо мажот на братучеда е Велика. Татко ѝ Стево не бил 

воодушевен за да ја мажи ќерка си во Вашарејца а и таа 

годината се погодила неповолна за свадби. Додека била 

мајка ми на поседок во Вашарејца фатило поплава и  

алиштата сите носиите ги качиле на високо да не накиснат 

а таа преспала една ноќ кај соседите. Секако била прашана 

и мајка ми дали сака да се мажи или не, но таа одма го 

одбила стројникот бранејќи се со невремето и неспремноста 

на семејството за свадба. На испраќање стројникот и рекол 

ако сака бегалка да оди ќе организира тој оти момчето 

навистина ја сака а и неговите родители ја бендисале многу 

кога била кај нив во селото на поседок. Но мајка ми 

одговорила “ни случајно не одам бегалка, тоа никако не.“  

„Откако се мажи другарка ми Савка во Подмол, 

сакаше таму да се мажам и јас за да се дружиме па Алексо 

мажот нејзин ми одеше стројник за еден Подмолец. Дојде 

ергенот Добрушево се видовме, беше троа ќелав и носеше 

шешир. Тој ѓомити многу ме бендисал не знам кога ме 

видел, на свадбата на Савка или на сретсело. Се 

распрашуваа луѓето тоа време, која од каде е од кој луѓе е 

чупата, зет за сестра на момчето од Подмол имал другар од 

Ношпал со кој сме учеле заедно и ми ја знаел фамилијата па 

тој многу ме фалел. Преку еден преку друг со прашување 

разбрале луѓето, дека некој се интересира за мене. Дојде 

брачед ми Мицко кај нас и ми рече потслушнав ќе си се 

мажела во Подмол, луѓето немаа друга работа па си додаваа 

и од влакно руно правеа“.  
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Имало и повеќе други кои ја барале и сакале мајка ми 

за невеста. Меѓу нив и неколку момчиња од родното 

Добрушево, исто така се обидувале да ја освојат но “не ми 

била таму среќата“ вели мајка ми, таа се сеќава на: “Борис 

од Пупевци, на прекар го викаа Нужнико, Мирко 

Бончаноски и  Петко Дурашоски, арни беа беќари те но јас 

реков в село никако не се мажам, за никого, едно ќе останеш 

цел живот на едно место а друго за сите се знаевме и што 

чини и што мани имаат. Нема никој на свето таман да е 

погоден во се, но така личи отстрана ако не ги знаеш 

луѓето.“ 

Траумата и лошото искуство со мажењето на сестра 

си Милица ја спречувале мајка ми да прави одлука за 

мажење ако татко е и најмалку се колебал од било кој 

причини. Сакала со одобрение и благослов од татко си  и со 

свадба со сите адети да се мажи.  
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Велика со другарки на сретсело 

Велика со другарки на сретсело с. Добрушево, Божиќ, зима со снег крај 

на 1950-те. Од лево Милица Гудеска, Гица Старецоска, Велика 

Златаноска , Паца Коскароска. Милица и Велика носат шарпи  врзани 

во пувки на вратот, Гица носи чкепа а шамијата врзана назад. 
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Начини на мажење на девојките во 1950-1960-те 
 

Во периодот кога мајка ми била млада, кога 

девојките ќе стасале за мажење имале избор од неколку 

начини за склучување на брак. Најчесто во тоа време 

возраста за мажење на девојките била меѓу18 и 25 а исто 

така и момчињата млади се женеле.   За неженетите 

момчиња се користеле изразите беќар или ерген а за 

девојките: чупа или мома. За млад заљубен пар ги користеле 

изразите манук и манука.  

1. Со добро, „со арно“, со благослов од родителите. 

Овој начин бил најмногу практикуван кога дозволувале 

приликите. Во овој случај се правела голема свадбена 

веселба од двете страни и кај девојката и кај момчето. Од 

кај момчето свадбарите оделе да ја земат невестата од 

татковата  куќа. На овој начин се  мажила мајка ми и сестра 

е Флоринка. Подолу е подетално опишана свадба на мојата 

мајка Велика со татко ми Китан.  

2. Со одобрение ,„пот пуштена“, без свадба. На овој 

начин се мажела девојка кога семејството знае каде оди и за 

кого се мажи и во овој случај често момчето или роднини и 

стројникот од дома ја земаат невестата но нема забава или 

свадба кај родителите на девојката. Ова се случувало ако 

семејството било сиромашно или со многу ќерки па не 

можеле да си дозволат трошок за свадба.  Во овој случај 

често од кај момчето правеле свадба без роднините на 

невестата. На овој начин е мажена најмалата сестра на мајка 

ми Летка.   

3. Бегалка. Третиот начин на мажење кога девојката 

без знаење на родителите во договорено време го напушта 
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родниот дом и оди со момчето. Или пак директно од 

сретсело или селска свадба си заминувала со избраникот 

само со алиштата на неа. Бегалка била опција за девојка и 

момче што се сакале но родителите на девојката или не ја 

давале. Причините зошто не ја давале за некого биле 

многубројни: девојката била премногу млада, не биле 

спремни финансиски за свадба, се имале замерено со 

семејството на момчето, или биле веќе посватени или 

светијовани, или ги биел лош глас, лоши луѓе, сиромаси, 

далечно село и разни други причини. Мајка ми раскажуваше 

за пример во Добрушево кога ќерката се мажила бегалка а 

мајка е нејзина била премногу лута и не сакала ништо да и 

даде од рубата и од алиштата.  

Бегалки оделе и млади девојки кои имале тежок 

живот во сиромашни семејства оние кои  живееле со лош 

очув или маштеа. Пример за обид за мажење на овој начин 

е опишан за бракот Милица.  

4. Мажење по слика. Нов начин на мажење, настанат 

во 1960те како неминовна појава откако момчињата од 

пелагонискиот крај заминале на печалба  во 

прекуокеанските земји. Во овој случај девојката добива 

слика од момче предложено од стројник кој бил заеднички 

роднина или познаник. Во случај ако го бендисала девојката 

момчето и таа преку стројникот пуштала нејзина слика кај 

момчето. Ако двајцата се бендисаа, се ветувале еден на друг 

а нивните семејствата се среќаваат  да прослават а потоа 

момчето праќа документи за спонзорирање и ја зема 

девојката во Австралија најчесто но имало и случаеви за 

Америка. Откако ќе стаса девојката кај момчето одлучуваат 

да се венчаат откако ќе се видат еднаш лично. До венчавката 

обично девојката престојувала кај друга фамилија.                                                                                                                                                            
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Примери за девојки кои се омажиле по слика  има многу, но 

како прва што  најмногу и се има врежано во спомените на 

мајка ми е мажењето на другарката нејзина Паца 

Коскароска од Добрушево која се мажила по слика и 

заминала Америка. “Сликани ме заедно со другарките за 

испраќањето (види слика 35), Паца носеше бел фустан како 

невеста а ние појќето чупите носевме сукњи тергали, 

плисирани и на долниот крај украсени беа со танка златна 

срма, тогаш излегоа во мода“ 

„Други примери што знам лично се Нада од 

Лопатица, Китан и беше стројник. Од Дакаровци од 

Лопатица исто така најмладата сестра на Иван саатчијата се 

мажи по слика за Веле од Тировци од Добрушево. Сведок 

сум на оваа случка лично, бев тогаш веќе Лопатица мажена 

2-3 години, ќе да беше  меѓу 1967-69. Ја зедоа невеста со 

свирки без момче, еееј што не дочекавме да видиме! седеше 

една година со свекорот и свекрвата во Добрушево додека и 

стасаа книгите за Австралија а после си замина кај него. 

Алипно79, криво, слепо немаше да остани неомажено или 

неженето тоа време.“  

 

 

 

 

 

 
79 Со инвалидност 
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Свадба без момче, испраќање на другарката Паца 

Коскароска за Америка 

 

Испраќање на Паца Коскароска ,1962 Добрушево. Сликани пред куќата 

на Коскаровци. Од лево:Велика Лискоска, Савка Нечкоска, Паца 

Коскароска, Миладинка Бошеска, Велика Златаноска, позади Зора од 

Лисковци и Ордена од Црпиљтовци. Девојките носат плисирани сукњи 

“тергали“ 
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Другарката Савка Нечоска 

 

„Савка пак се мажи во Подмол за Алексо брат на 

Велика од Љубика роднини80 беа на Здравевци. Велика пак 

се мажи за Атанас другар беше на Китан од војска од 

Тополчани, Китан им беше сводник, и тие заминаа 

Австралија. Сликани сме со Савка  јас носам нов капут 

 
80 Љубика била братучеда на Стојан дедо на татко ми Китан. Велика му 

била тетка на Китан но биле генерација, таа ја месела сваќата (слатка погача) за 

свадбата на татко ми Китан во Лопатица.  

 

Велика со Савка и Алексо (од Подмол роднина на Здравевци), 1963, 

Добрушево. Од лево Весела Нечоска (сестра на Савка), Алексо 

сопруг на Савка, Савка  Нечовска Велика и Флоринка Златаноски. 
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тогаш сошиен во градски руби а Флоринка ја носи мојата 

носија. Савка како невеста носи шамија врзана во ‘чкепа“ 

тоа беше мода за невестите тогаш. Сликани сме во дворот 

на Ќирковци, в комшии“. По сликата се гледа дека не само 

облеката туку и модата за фризурите се сменила. Мајка ми 

Велика е со кратка фризура во мини вал направена во 

Битола, а природната коса и е права, малку брановита. 

 

Првиче на братучедот Раде Вељаноски  

 

На првиче кај Раде Вељаноски во дворот кај тетката Стојанка, 

Добрушево: од десно на кецот Коприна Гудеска (мажена Прилеп), 

Велика Златаноска со престилка, Раде,  втора на орото внука на 

Стојанка од братот Веле од Буково, (мажена Дихово). 
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ТРЕТ ДЕЛ - Брак и семејство  

Прва Средба 
 

Во 1960-те кога мајка ми  била девојка, момците и 

девојките се гледале и се бендисувале на селските слави и 

празници на сретсело, на свадби, кога девојките оделе на 

поседок кај роднини во други села и на гости со родителите 

кај роднини и пријатели. Исто така за таа намена било и 

селското корзо во недела, а само момчињата можеле да одат 

на корзо во другите околни села.  Девојките биле под многу 

строг надзор и чувани од  будното око не само на 

најблиските во семејството туку  и сите роднини од сојот 

нивни од поголемата семејна заедница. Крвното сродство 

било многу силна и почитувана врска во сечиј сој.  

Од причини објаснети порано, единствен начин  

прифатлив за мајка ми Велика да се мажи била само со 

“арно“ и со благослов од родителите“, со свадба  со сите 

македонски адети.    

Лична и вредна девојка доста ергени ја барале за 

невеста  како што видовме погоре но едно таа не ги 

бендисувал а друго ги слушала родителите и го почитувала 

нивното мислење и што ќе речат тие ја прифаќала нивната 

одлука. Мајка е Цвета како секоја мајка што го сака 

најдоброто за своето чедо, ја советувала повеќе на таа тема 

со зборовите  “не во таа куќа или  “не во тоа село“.  

Постарите ги знаеле и добрите страни и маните на 

семејствата во селото и во ближните села исто така и го 

пренесувале тоа знаење на своите деца за да го заштитат и 
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им обезбедат подобра иднина.  Бракот посебно бил огромен 

чекор и морало трезвено да се пристапи кон него.   

Во овој период сè уште  била традиција ако момчето 

бендиса девојка и е веќе спремен за женидба или пак 

семејството одлучило дека е спремен, да прати стројник да 

ја побара девојката. Откако ќе се виделе момчето и 

девојката им била дадена можност да одлучат сами во 

мнозинството случаеви. Затоа овие средби што ги 

организирал  стројникот биле чувани во строга тајност, ако 

се чуе “може да расипи некој“ што вели мајка ми. А можеле 

да расипат со тоа што некој од страна случајно или 

злонамерно ќе кажеле некој лош збор за семејствата или 

лично за девојката или момчето, нешто што ќе влее 

недоверба и двоумење дали се погодни прилики.  На 

пример: лоши луѓе, мрзливи,  неработни, сиромаси, тепачи, 

лажговци, пијаници, или за  момчето и девојката: грди, 

алипни, нечесни, под - мажени, под - женети или оставени.  

Има една стара изрека што вели “што е за тебе ќе си 

дојде“ така и покрај многубројните други прилики што ги 

имаат двајца млади на крај “среќата или судбината“ што би 

рекла мајка ми ќе ги доведат заедно да стапат во брак. 

Прв пат кога мајка ми го видела нејзиниот иден маж, 

мојот татко било на празникот Свети Атанас летен во Мај 

месец 1964 година во село Мојно. Таа била на гости на 

славата кај тетка си Анѓа. На гости во истата куќа имало и 

друга девојка од Подмол роднина по тетинот Ристе. Заедно 

со неа после ручекот излегле на сретсело, да поиграат на 

оро, да видат млади и да бидат видени. “Таа се знаела со 

Китан од порано, па не запозна на сретселото и застанавме 

малку да попрајме муабет. Поигравме некое оро и на 
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враќање кон куќата на тетка ми ми призна другарката дека 

-го сакала- Китан и ми раскажала по пат се што знае за него, 

од каде е и од кој луѓе е“.  

На мајка ми многу и се допаднал шармантниот 

младич “беше многу личен, млад, висок, слаб, исправен во 

ставата, дотеран, со избричено чисто мазно лице, со темно 

костенлива коса кратко потстрижена, само што бил вратен 

од војска пред скоро време“.  Татко ми тогаш имал 21 

година.   

 

Стројник  
Во есента 1964 откако бериќетот се собрал по нивите  

тогаш се пуштале стројници од страна на момчето.  

Татко ми Китан се вратил од војска и како најстар во 

семејството домашните му наговарале дека е време за 

женење да донеси невеста “одменица“ во куќата.  За 

стројник го побарале кумот Алексо од Добрушево кој пак и 

бил прв братучед на мајка ми од стрико е Веле, со кои 

живееле во семејна заедница и биле “деленици“.  Петра 

мајка му на Алексо, чупа била од Поповци од Лопатица  кои 

биле кумови на Здравевци. Кога Петра се омажила татко е и 

дал кумство на дел од  фамилијата Здравевци и така си го 

донесла кумството во Добрушево.  

Алексо имал намера да му оди стројник на Китан за 

друга Велика од Добрушево. Но “од реченото не се бега“ 

или  ‘што е твое ќе си дојде“, “од речено печено“. Низ 

разговорот дома кај Алексо и дилемата која девојка од кое 

семејство би била најдобра прилика за кумашинот, Илинка 
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сестрата на Алексо која веќе била мажена но дојдена на 

гости на поседок кај своите за време на разговорот на таа 

тема му рекла: “А зошто не нашата Велика!“.  Илинка и 

мајка ми се први братучеди и врснички растени во иста куќа 

како сестри. Но исто така Илинка имала некоја историја со 

фамилијата на другата Велика, наводно го сакала братот 

нејзин пред да се омажи. Од било која причина идејата 

Алексо ја прифатил “арно ти текна, оди одма кај стрико 

Стево и прашај ја Велика, да видиме што ќе речи таа, пред 

да договорам со Китан да дојди на гледање“.  

Мајка ми била дома, кога дошла Илинка на посета ги 

собрала сите домашни во новата куќа на мајка ми и им 

рекла. “Има едно момче од Лопатица, сака да се жени и 

Алексо му оди стројник. Стрико дали ја давате Велика?“ го 

прашала  стрико е Стево. “Ако сака Велика и ако го бендиса 

момчето ние нема да ја спречиме дојдено и е време веќе за 

мажење“ одговорил дедо ми. Илинка се вратила дома и 

пренесла што и било речено. Алексо по некој ден отишол 

самиот кај стрико му да потврди дали навистина Велика и 

родителите се спремни “Кажете дали навистина имате 

интерес па да пуштам абер до момчето дали сака да се 

видите“.  Алексо тогаш се им објаснил за фамилијата  

Здравевци,  што луѓе се, колку имот имаат, стока, број на 

луѓе во домаќинството. Ги фалел со зборовите “многу добри 

луѓе се, вредни, почитуваат и се почитувани, доста 

зафатени, богати, газди“. На Алексо како свој човек така 

речи домашен многу повеќе му верувале  во ова што го 

опишал отколку на  некој стројник од страна да дојдел. Му 

се верувало на свој човек дека нема да излажи. Ја прашал 

директно и братучеда си Велика “ Што велиш Велике, да  му 
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речам да дојди“ а мајка ми одговорила ‘нека дојди да се 

видиме ако се бендисаме арно, ако не дај Боже здравје“.   

Одма уште вечерта на коњ Алексо отишол Лопатица. 

Таму како што е ред ја пофалил девојката и семејството, 

“арни добри луѓе, блиска рода сме, вредна момата, лична, 

таман е прилика за ваша куќа“.  Уште рано наутро во зорите 

другиот ден го донесол момчето Добрушево кај нив, за 

никој од селаните од двете села да не види што се случува 

за да не расипат работа “луѓе како луѓе, се мешаат во туѓи 

манџи“ со смеење додава мајка ми објаснувајќи зошто тајно 

се одвивало стројникувањето.  

  

„На гледање“  
Било недела наутро кога Илинка која сè уште била на 

поседок кај родителите во Добрушево, дошла да ја извести 

и да ја земи Велика “ на гледање“ (да се видат) со момчето. 

“Јас бев облечена во обично платнено фустанче, тогаш за 

скоро почна да се носи градска облека. Илинка ме 

наговараше да се облечам во селска носија за да бидам по 

дотерана, а јас и реков тој нека не гледа во алиштата што ги 

носам туку во мене како човек“.  

Илинка и Велика стасале во родната куќа и се качиле 

право на горниот кат. Таму во одајата на клупи наредени 

покрај ѕидот седеле стрико е Веле, Алексо и Китан. Илинка 

и Велика стоеле  простум се поздравиле со рака а Велика и 

Китан за време на ракувањето си се измеркале убаво од 

глава до пети.   
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Веле како најстар го започнал разговорот, се обратил 

на младиот гостин. „Еве Китане ова е девојчето, внуката 

моја, се ти е кажано до сега за фамилијата наша, те 

бендисува ли, или ако сакате малку насамо да ве оставиме 

да поразговарате и да решите“.  

Татко ми Китан на тоа одма одговорил. “Нумко Веле 

нема што да зборуваме насамо, еве одма ќе кажам, мене ме 

бендисува, од моја страна ќе биде’. 

Веле задоволен, гледа пола работа успешно 

завршена се завртел спрема внука си:  “Што велиш ти 

Велико? Го слушна момчето, сега е твој зборот“. “Јас ги 

собрав рамената, си се под насмеав и си реков, а бре тој 

дошол преку ноќ оданде за да се видиме па која сум јас да 

го одбијам, ама и личен е доста, го имам видено порано, што 

ќе се мислам уште, тука ми била среќата“. И така за еден 

миг одлуката направена одговорила.  “Стрико и од мене ќе 

биде“. 

 

Давање збор 
Веле одма рипнал им честитал на младите “ајде со 

среќа да ви биде, да се ќердосате“ сите меѓусебно си 

честитале и така се “се дал зборот“ ветувањето меѓу 

младите. И во овој случај Веле сè уште изигрувал улога на 

глава на семејството иако веќе повеќе од 10тина години 

биле делени со братот Стево. Сите во одајата честитале и 

одма на лице место било договорено кога да се разменат 

“рауните“81меѓу семејствата на идните младоженци за да се 

 
81 Подароци меѓу семејствата за веридба на двајца млади 
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формализира врската. Алексо бил гајдаџија и бил зафатен 

на викендите, а била задача на стројникот да ги размени 

рауните па се договориле за размената да биде одма во 

четвртокот по само неколку дена од давањето на зборот.    

Пред да појди “на гледање“  откако станал 

разговорот за момче од Лопатица, на баба ми Цвета не и 

било мило ќерката да ја даде за Лопатица, па ја подучувала 

ќерка си “ А мори ќерко сите чупи се измажија во Битола 

или во рамното во поубајте села а ти кај ќе одиш во 

Лопатица во скрките“. Мајка ми на ова одговорила “мајко 

ако одам да го видам беќарот не значи дека ќе се мажам за 

него“.  Цвета ја учела да појди да се видат но да не се нафаќа 

додека не поразговараат, како што секоја мајка секогаш сака 

најдобро за своето дете така и Цвета имала најдобри намери. 

Но кога мајка ми повторно го видела згодниот  Китан 

заборавила на ветувањето.    

Цвета исто така се секирала заради фактот што 

момчето било кумашин на Алексо “веќе зародени“ со 

нивната фамилија. Премногу се внимавало да не се прекрши 

ова правило за роднинство затоа што се сметало за грев и се 

верувало дека може да им наштети на младите во иднина. 

Алексо за да го разјасни овој проблем разговарал со 

свештеникот и владиката кои потврдиле дека нема никаква 

пречка да се венчаат младите. 

 

Размена на рауните, свршувачка  
Во Четвртокот стројникот Алексо ги зел рауните од 

кај зетот прво од Лопатица и го донесол кај свршеницата во 

Добрушево. Во рауните од кај зетот имало подароци само за 
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невестата. Мајка ми точно се сеќава што и дале за подарок 

во рауните. “Памтам многу добро, ми дадоа едно 

материјалче како зелено со срма златна, комбилизон, саат, 

огрлица, чорапи купени градски, шамивчиња. Подароците 

беа завиткани во бело платно порабено одоколу а на едниот 

ќош навезено“. Откако ги донел рауните кај невестата 

Алексо стројникот ручал кај нив и одма се вратил назад кај 

зетот да му ги однесе подароците од невестата. Затоа на 

стројникот било адет да му се купат чевли затоа што ги 

кинел од многу патување помеѓу куќите и селата на 

младоженците.  

Во рауните од кај невестата се пуштале пак подароци 

за сите во семејството на зетот. Тие се состоеле од: кошули 

машки, маици, врска, чорапи, шамии и сл. Баба ми Цвета 

претходно си спремала по нешто за оваа намена, а тоа што 

немале се купувало од пазар од Битола за да се до спремат.  

Со размена на рауните меѓу семејствата врската е 

веќе благословена од двете страни и устен договор склучен 

помеѓу семејствата, што ништо не можело да го раскине, 

посилен бил од пишан закон.  

  

„На пиење“  
Откако ќе се разменат рауните стројникот договара 

време со двете семејства за да се најдат во градот “на 

пиење“. “На пиење појдовме во Прилеп, таму појќе одеа од 

Лопатица, натаму патот ги носеше. Од кај нас бевме само 

јас и татко ми Стево, а од кај зетот беше Китан, стрико 

Петре, стрина Пауна, деверот Аце и не се сеќавам некој 

други дали беа. Немаше тогаш толку многу ресторани како 
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сега, но знам седнавме во некој ресторан на пиење колку да 

се запознаат сватојте пред свадбата а и од двете страни да 

ги видат младоженците. Во тоа време беше таков адет сите 

со арно што се мажеа - женеа одеа пред свадбата на пиење. 

Стрина Пауна многу ме бендисала и беше ќеф со мене, 

најмногу дека сум била убава и висока “.  
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Склучување на граѓански брак   

 

Извод од матична книга на венчаните на Велика и Китан Здравески 
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Следниот чекор откако ќе се видат сватовите “на 

пиење“ и размената на рауните бил склучување на 

граѓански брак на младите или регистрација во матично.  

Социјалистичко - комунистичката власт во Македонија во 

повоениот период не ја признавала црквата и црковните 

венчавки. Затоа младите после Втора светска војна за 

бракот да им биде законски морале да се регистрираат кај 

матичар и бидат заведени во книгата на венчаните и со 

потпис на двајца сведоци. Ова правило сè уште се 

спроведува во Македонија.  

 Според изводот на венчани моите родители склучиле 

брак во Четврток на 17 Декември 1964 во Канатларци. 

„Пред свадбата отидовме на регистрација кај матичарот во 

село Канатларци. Јас и татко појдовме пешки од Добрушево 

во договореното време а татко ти Китан дојде со стрико му 

Петре. Кога се потпишуваме во книгата на венчаните 

дознавме кој кога е роден, до тогаш не ни текна да се 

прашаме, тогаш Китан виде дека сум три години постара од 

него, можи си ја поткаса устата, но немаше враќање ха,ха.  

Сведоци беа Аце деверот и не сум сигурна кој  беше 

другиот сведок се си мислам Киро Колески од Лопатица, 

беа другари и многу живееја со стрико Петре. 

Четврток беше пазарен ден во Канатларци, па 

сигурно го одбраа денот за да си пазарат што им треба 

намирници за Свети Никола кој го чекаа на 18 вечерта и 19 

декември дента“. 

 „Свадбата сигурно беше една недела подоцна на 

(недела 27 Декември), убаво се сеќава дека беше во 

Декември а за Божиќ на (7 Јануари 1965) како млада невеста 
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бев на  сред село во Лопатица со свекрвата Илинка и стрина 

Пауна каде селаните им честитаа ним снаа а жените од 

селото пак ми честитаа и мене и ме даруваа по едно јаболко. 

Свекрва ми памтам го засукала опрегачот за да ги собира 

јаболката, собравме полно. 

 

Македонска традиционална свадба 
Македонската традиционална свадба е најзначајниот 

дел од процесот на склучување на брак на двајца млади. Низ 

свадбените церемонии, традиции и адети младоженците и 

нивните семејства се навикнуваат на ново настанатата 

ситуација, каде девојката го напушта семејството на 

родителите и остава празнина во татковата куќа. 

Свадбените обичаи се еден вид на обредна иницијација за 

да стани реална ситуацијата на транзиција за двете 

семејства. Се менува динамиката во семејството кое 

преминува во нова фаза на животот. Семејството на 

девојката се радуваат на веселбата но и тагуваат по неа. 

Чедото кое сега веќе пораснало ќе одлета како ластовица во 

новиот дом. Семејството пак на момчето се радува, нивното 

семејство расте, добиваат нов член и нова свежа работна 

рака “одмена за свекрвата“.  

Многу од свадбените адетите се плодност на 

младоженците за да имаат дечиња кои ќе им ги красат 

дворовите и носат радост во душите не само на новите 

родители туку и на бабите и дедовците и сите домашни. 

Затоа сите посакувале машка челад, која ќе доведе дома 

невеста, ќе го продолжи семејното име и  гените и ќе го 

одржи семејното огниште. А пак судбината на женското 

била да ја напушти татковата куќа кога ќе се мажи и да 
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живее и работи  во семејството на момчето. Исклучок од ова 

правило било кога сите биле ќерки во семејството на 

родителите па за една од ќерките се земало момче 

„домазет“.  

Традиционално свадбите во Пелагонискиот крај се 

правеле на есен помеѓу Петковден 27 Октомври па се до 

средина на Декември пред да почне студот и да паднат 

големи снегови. Причината за ова е во главно 

социоекономската ситуација на македонското селско 

население. Од една страна сите во семејствата имале своја 

улога во собирање на бербата од нивите, но исто така есента 

била богата со исхрана за да можат да се пречекаат и угостат 

свадбарите. Бочвите полни со вино, ракија сварена од 

минатогодишната берба на грозјето но и од сливи, круши во 

зависност од родната година, каците полни со месо, со 

сирење и туршија. Прасиња и крмаци заклани и месото 

спремно за манџи, колбаси направени, сало за готвење 

стопено итн.   

На свадбите се канеле искусни готвачи за правење 

вкусни јадења во казани. За главно јадење се служело казан 

манџа со компири и месо или грав со ребра пастрма и фурни 

леб домашен. “немаше тогаш сервирано како сега, паниците 

и лајците фрчеа и фурни леб се јадеа, но се беше многу 

вкусно, домашно“. 

„Машка свадба“ се вика веселбата кај момчето и 

„женска свадба“ кај невестата. Машката свадба се правела 

цели три дена од Сабота до Понеделник. На секој ден од 

свадбата се правеле свадбарски адети. Гости од подалеку 

иделе кај машката свадба уште од Петокот и останувале на 

спиење се до Понеделникот. Секој еден што бил поканет 
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„почестен“ возвраќал на честа со неговото присуство. Било 

многу весело полно со роднини и секој момент исполнет со 

адети, радост, песни и  благослови за младите.  

Прв ден на машката свадба се вика Ѕваница 

(Ѕвоница) во сабота кога се одвивал адетот на 

„забричување“ на зетот, плетење на невестински венец се, 

украсување на руглицата82. Секој адет бил пропратен со 

соодветни песни, музика, ора, јадење и пиење. Втор ден, во 

неделата утрото сватовите се веселат, се меси сваќа83 и со 

музика и песна одат по невестата да ја земаат од 

родителската куќа и директно ја водат за венчавка во 

црквата во селото на момчето а потоа во неговиот дом се 

прават адети за пречек на невестата дома.                                                                                                                        

Трет ден од свадбата во Понеделникот се прави адетот на 

“служење блага ракија“, “леење вода од чешма“ и 

“испраќање на законџиите и гостите“. Сите три дена 

музичарите биле присутни и се играло и пеело. 

Женска свадба се правела само еден ден во неделата, 

со пречекот на сватовите, свадбен ручек, дарување, месење 

сваќа и испраќање на девојката од татковата куќа. Веселбата 

кај момчето била поголема затоа што тие добиваат член на 

семејството а родителите на невестата губат член и затоа 

разделбата на невестата со мајката и татковата куќа е 

исполнета и со радост и со тага. Се пеат пригодни 

свадбарски песни но кога се  разделуваат мајката и ќерката 

во дворот од татковата куќа се пее песната „Черешна се од 

 
82 Бајрак, знаме украсено со цвеќиња, босилек и јаболко 
83 Блага пресна погача што се прави на свадби 
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корен корнеше, мома се од мајка делеше“, на која и солзи 

се ронат. 

Черешна се од корен корнеше,                                                                                                                           

мома се од мајка  делеше                                                                                                                                                       

Проштевај мајко, проштевај,                                                                                                                              

проштевајте мили роднини.                                                                                                                                       

Досега сум мајка слушала,                                                                                                                                             

отсега ќе слушам свекрва.                                                                                                                                               

Отсега ќе слушам свекрва,                                                                                                                                       

свекрва, свекор, јатрва. 

Свекрва, свекор, јатрва,                                                                                                                                                   

и најмалото ни деверче 

 

Свадбени адети 
Месењето на сваќа адетот се прави и  кај момчето и 

кај невестата на денот на свадбата во неделата. Младо 

девојче ја меси сваќата, што е всушност слатка погача 

„пресначка“84 се прави со брашно, вода и малку сол, а 

одозгора се украсува со шеќерчиња. Најпрво брашното го 

меша мало машко дете со дрвено сукало на кое се ставаа 

прстените. Додека се меси сваќата се пеат пригодни песни : 

“Запафкала е горска еребица, да исчисти бистра вода ...“  

Се заигрува сваќата на оро од девојчето што ја меси, 

се печи се крши и се јади од свадбарите за блага да биде 

невестата, за да имаат младоженците убав, благ брак и слога 

во живот.   

 
84 Пресно лепче, без квасец, одма се печи без киснење 
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Хумористични обредни песни биле испреплетени со 

свадбените адети. Кога игра невестата на оро после 

венчавката се пеела и хумористичната песна Сваќе, сваќе. 

„Сваќе, сваќе, што си ќерка до пуштила, ни миена ни 

триена, виде петел на буниште се зачуди што е ова буџа 

глава, виде разбој се зачуди што е ова чкрипни рипни, виде 

црква си помина, виде пондила се прекрсти“.  

Невестински венец: Кај зетот од девојки се прави 

венецот за невестата. Користеле прачка од лозница која се 

витка во обрач и се украсува со цвеќиња и босилек врзани 

со црвен конец. Се пеат песни, се заигрува венецот и малото 

деверче го носи на глава венецот кога одат по невестата. 

Венецот се става на главата на невестата од кумот пред таа 

да излези во дворот од нејзината куќа. 

Руглица е знаме со долга рачка што нункото (кумот) 

во минатото го позајмувале од црква. Руглицата се украсува 

кај зетот со јаболко забиено со шајка во дрвото, цвеќиња и 

босилек, врзани со црвен конец . Сето ова има симболика на 

заштита, здравје и благосостојба, босилек е свето растение, 

заштитник, црвеното јаболкото е симбол за здравје, за 

руменило на образите. Понекогаш во некои краишта се 

забодува и париче во јаболкото за младите да имаат и 

богатство. Руглицата се заигрува од нункото и тој прв 

тргнува напред по невестата со руглицата в раце.   

Забричување на зетот. Овој адет го прават 

законџиите, почнувајќи од нункото со секира и кромид.  

Зетот седи ан столче а на скутот мајка му става крпа во која 

свадбарите му ставаат пари при честитањето по 

забричувањето.  Овој адет означува премин од момче во 

маж домаќин. Кромидот има заштитна функција, брани од 
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зли духови и болести, секирата означува вредност, 

работливост, бестрашност и симболично пресекување на 

ергенскиот живот и започнување на живот со невеста и 

семејство. Момчињата млади ги женеле во минатото па 

често ова забричувањето им било прво бричење иако многу 

од нив сеуште биле мазни на лицата, голобради момчиња.  

 

Законџии на свадбата 
„Законџии“ се нарекуваат лицата што имаат 

официјална улога во венчавката на младоженците а тоа се 

кум (нунко), девер, старосват и мало деверче. Сите 

законџии на свадбата се од страната на момчето и се канат 

од кај семејството на зетот. Кумот се кани со погача и карта 

вино и се велело “Повели нунко на тој ден да ни дојдеш да 

ни ги венчаш младите“. Кумството се пренесува од 

генерација на генерација и секогаш се канеле кумови од 

истата фамилија, “било грев да не ги поканиш и да го 

погазиш кумството, но ако кумот не можел да венчава од 

било кои причини тогаш се барале нови кумови, но мора 

прво чест да му се направи на стариот“ вели мајка ми. 

Кумството традиционално траело седум колена, потоа 

можело да се обнови или раскине. 

 „Законџиите на нашата свадбата беа: Нунковци 

(Кумови) Веле, Алексо, Ката, и Бона Златаноски од 

Добрушево, мои блиски роднини но нункои беа од кај 

Китан. Дека Алексо и стројник беше, и да за да не венча 

стрико ми Веле, внука ми од Алексо не венча, беше 12-13 

годишна тогаш“. Кумовите на свадбата покрај руглицата, 

носат и погача, вино и платно за младите и свеќи за 
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венчавката. За време на венчавката кумот секогаш стој 

десно до зетот.   

„Девер на венецот ни беше Аце Стојкоски85 од 

Лопатица, семејни пријатели со Здравевци“. Деверот ја носи 

преку рамо торбата со која канеле од кај момчето, и во неа 

ги собира парите од дарувањето. Деверот секогаш стои до 

невестата, и негова улога е до венчавката да ја води со крпа 

до дворот кај нејзините родители, до пајтонот. На 

венчавката стои од лева страна до невестата. Кај момчето ја 

води кај свадбарите на “бацирака“, и деверот ја заигрува 

невестата во пелагонискиот крај. Во Понеделникот со 

чајарник и тура топла ракија во чаше а невестата ги 

почестува свадбарите. Затоа за девер се ставал човек од 

доверба. 

„Старосват ни беше Ристе Трајкоски (Којдоски) од 

Орле, вујкото на Китан“. Старосват секогаш бил вујкото на 

зетот, брат на свекрвата или братучед ако свекрвата нема 

браќа. Оваа улога била важна и церемонијална за средба на 

старите сватови, семејството на свекрвата, невеста во 

претходната генерација со нови сватови родителите и 

семејството на младата невеста, снаата. Старосватот покрај 

улогата во венчавката,  имал улога и да го земе чеизот од 

невестата.                                                                                                                                                                     

„Мал девер ни беше  Сотир86 од Чумово, имаше  7-

8 години“. Малото деверче го носело венецот за невестата.   

 
85 Аце биле заедно овчари со дедо ми Здраве, бил последниот човек што го видел жив 

пред да загини од авионска мина. 
86 можно внуче или правнуче од сестра на прабаба Пауна, која имала мажено сестра во 

Чумово. 
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Имиња на жените откако ќе стапат во брак:   
 

Откако девојката ќе се омажи посебно во ново место 

во друго село, повеќето и се обраќале по името на мажот. 

На пример мајка ми Велика откако се омажила за татко ми 

Китан, другите ја викале Китаница (Китан-ица). Баба ми 

Цвета била Стеван-ица, а баба ми Илинка, Здраве-јца. 

Името и го давале по мажот што означува посвојна 

придавка, што значи е или припаѓа на Китан, на Стево итн.   

Посебно обраќање на туѓа жена од страна на други 

мажи со лично име не било општествено прифатливо. 

Именувањето по името на мажот било и објава пред светот 

дека жената е мажена и припаѓа некому, „има стопан“ што 

би рекла мајка ми. Некој од  девојките или невести врснички  

на невестата  од исто место  продолжувале да ја викаат со 

личното име. Но со овој чин на преименување, во минатото 

се чини дека  жената по стапувањето во брак сосема го губи 

својот личен идентитет и се претопува во семејството на 

момчето. Таква била традицијата за сите и не им сметало на 

жените што ги викале по името на мажот.    
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Велика и Китан Здравески 

 

Велика и Китан Здравески, невеста и зет, сликани во Лопатица пред 

новата куќа непосредно по свадбата почетокот на 1965.  

Сликар: Крсте од Канатларци 
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Свадбата на Велика и Китан 
 

Денот на свадбата на моите родители бил договорен 

веќе одма откако се “свршиле“ младите и се размениле 

рауните. Се брзо се одлучувало и случувало во тоа време, 

животот немал време за чекање. Стројникот ја правел 

целата организација и комуницирал меѓу семејствата, ги 

прашувал кога се спремни за свадба.  

Весело се подготвувало за прва свадба во 

семејството на Стево и Цвета Златаноски.   

 

Канење за на свадба  

Најблиските биле зафатени со при преми за свадбата 

па се барал некој  близок член од пошироката фамилија за 

да кани роднини и пријатели. “Канењето“  била голема 

работа и било огромна чест да се биде поканет на свадба, 

оваа чест била очекувана и возвратена од роднините.  

Канач за свадбата на мајка ми од нејзиното семејство 

бил братучедот Мицко, прв братучед од стрико е Диме. 

Нему како канач му била дадена волнена торба87 за канење 

на гостите која баба ми Цвета ја ткаела на разбој, токму за 

таа намена. “Зашарок за торбата зела мајка од некој комшии 

во Добрушево, Во торбата Мицко носеше дрвена “карта“ 

полна со вино и украсена со босилек и цвеќе и сребрени 

пари. Татко и мајка му кажаа кој семејства да ги кани и во 

кои села живеат. Мицко ги знаеше сите по Златановци 

 
87 Со оваа торба се канеше за свадбата на Велика внуката Весна Котеска во 2021 на 

која и е оставена во наследство од баба. 
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лозата па требаше да ги запамети или  можи ги пишуваше  

роднините по мајка но тие не беа многу. Сите роднини 

живееја во блиските села и горе долу се знаеја луѓето. До кај 

што знаевме роднини каневме, сите до еден“.   

Каначот одел од село до село од семејство до 

семејство и усно и со виното од картата ги канел роднините 

со зборовите: “Стево и Цвета Златаноски ве канат на свадба 

за Велика, во недела на тој ден да повелите да дојдете“. 

Поканетите пак возвраќале: „Ајде честито, да се ќердосаат, 

среќа да ги служи младите, ајде до година и за крштевки да 

канат, ајде ќе дава пиење Стево“ и така ред благослови. 

Пиеле по една  голтки од виното од картата колку за адет и 

ставале по некоја ситна пара во торбата за каначот и за 

благослов за младите.  

„Од кај Китан канел гости брат му Здраве. Средниот 

брат Боне бил војска тогаш, но се врати на отсуство за 

свадбата. Свадбите беа многу важни и значајни за секое 

семејство и затоа секој еден роднина што и да прави 

оставаше се да дојди на свадбата да учествува на веселбата“.  

 

Прва невеста со бел невестински фустан  
 

Еден многу интересен факт што мајка ми раскажува 

е дека во 1964 година била првата невеста облечена во бел 

невестински фустан88 и во родното Добрушево и во 

 
88

Невестинскиот фустанот од мајка ми е добро сочуван и денес има почесно место во 

мојата македонска одаја. 
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Лопатица. Пред тоа девојките се облекувале во 

традиционални невестински носии. Била носител на нов 

моден тренд во овие села и како со овој чин се одбележал 

преминот од носење на селски традиционални носии во 

градска облека. “Фустанот невестински ми го шиеше една 

чупа, Алтана од Пупевци од Добрушево, живееја близу до 

сретселото. Материјалот бел за фустанот, за пот сукњата, 

бела волнена јакна, бели нараквици и чевлите ги купив од 

Битола. Фустанот е три четвртини должина со бел појас, со 

долги ракави а носев и бели нараквици и превез од кумот 

донесен“.   

„После нашата венчавка 

многумина ми го бараа 

невестинскиот фустан на 

заем. Со него се венчаа 

јатрва ми Трајанка од 

Јован, Малинка од  

Шенговци, Соклејца, од 

Стојковци невестата на 

Лозан, Менка од Мара од Орле. Адет било тие што зајмуваат 

да дадат некоја пара за фустанот. А золвата Малинка ја 

позајми јакната волнена кога таа се мажеше, бев многу 

популарна тоа време“. 

На главата како невеста мајка ми носела “корунче“89, 

венец со цвеќиња и превез од тул.  Деверчето мало го носело 

венецот од кај момчето спремен и украсен со босилек и 

цвеќиња. Венецот со цвеќиња и босилек повеќе се носел во 

комбинација со традиционалната селска невестинска 

 
89 Венец, круна, купен од продавница од кумовите 

„Во Лопатица отидов 

прва невеста со фустан 

бел, со штикли црни, 

превез, корунче, со пајтон, 

е-е-е мераци беше да се 

чуди свето“.  
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носија. А корунчето и превезот ги носел нункото90.  За време 

венчавката нунката држела крпа долга преку рамената на 

младите и свеќи. За накит како за невеста ми позајми тетка 

Пауна златни обетки франги  со “петлиња“ ги носев една 

цела година“.  

 

Утрото на свадбата во домот на невестата  

  Свадбата на моите родители според раскажувањето 

на мајка ми била навистина многу весела и радосна, била 

прва радост и свадба во двете семејства. Мајка ми многу 

убаво се сеќава скоро на сите детали за нејзината свадба. И 

ден денешен кога раскажува искажува големо жалење што 

нема слики од тогаш да се овековечи тој голем настан, но 

затоа пак ми го долови настанот низ нејзиното живописно 

раскажување.   

За свадбата се при премало денови пред тоа, се 

чистела куќата и дворовите, се проветрувале чергите и 

јамболии за гостите, се купувале или позајмувале работи 

што немале во доволен број паници, лажици, клупи за 

седење, трпези и се друго што им требало.  

Невестинскиот чеиз (рубата) биле спремни и 

наредени и се до купувало што се можело. “Во чеизот имав 

шифоњер со три крила, дупли железен кревет, јамболии, 

черги, батанија, седум комплети носии селски, фустани 

градски, сукњи, кошули и ропчиња градски, фермелиња, 

ќептари, чорапи, комбилизони, шамии, чешларница, 

 
90 Се што се користело за венчавање се чувало и било адет нешто од  венчанина да се 

стави  кога ќе почини жената или мажот за да се најдат со момчето на другиот свет. 



~ 240 ~ 
 

перничиња, платно бело со тантела за кревет, шарено 

платно за на ѕидот до креветот. Мешавина на домашни 

направени и градски купени работи“.  

„Гостите од подалеку беа дојдени од порано на 

спиење. Ги сместуваме кој кај најди, до кај што имаше 

место, немаше доволно кревети па се постилаа  ругузини, 

ржени наземи на подот, се покриваа со покрој, јамболии, 

черги  што се нашло низ куќи“. Ако имало премногу гости 

се распоредувале по други роднини и соседи за спиење. 

Утрото сите дотерани појадувале, пиеле ракија и наздравува 

ле и гледале се да биде спремно за пречекот на сватовите и 

се правеле свадбени адети.  

„Се месеше сваќа утрото кај нас но не се сеќавам која 

чупа ја месеше сигурно некоја од роднините од брачеди ми 

оти другарките мои беа веќе измажени“.  Сваќа откако ќе се 

меси се прават шарки со виљушки и се украсува со 

шеќерчиња, се печи и јади одма топла разделува одма на 

свадбарите. Благото лепче е за благослов на младите, да 

имаат сладок брачен живот и доволно леб и храна за живот“.  

„Јас после појадокот се облеков во невестинско руво. 

Нема женско што не сака да биде дотерано така и јас, како 

принцеза се чувствував“.   

 

Одење по невестата  

Во домот на момчето пак роднините собрани се 

веселеле претходниот ден на Ѕваница и ги правеле 

свадбените адети .„На Ѕваница  го забричувале Китан, 

седнат на столче а на скутот мајка му му става опрегач или 
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некоја крпа. Додека се одвивал овој адет, музиката свирела 

и се пееле песни. Откако завршило забричувањето, сите 

свадбарите му честитаат на момчето му фрлаат на крпата во 

скутот по некоја пара, после зетот игра оро.  „Во Лопатица 

кај татко ти сваќата ја месела Велика од Подмол, роднини 

на Здравевци, тетка му паѓаше на Китан, подоцна се мажи 

за Атанас од Тополчани, другар од војска на Китана а  

чупите братучеди на татко ти го сплетиле и венецот за мене, 

така беше адет венец се носеше со селската невестинска 

носија. Сваќата се меси во неделата кај момчето пред одење 

по невестата, се меси, се печи се заигрува и се крши да се 

изеди од сватовите пред да тргнат по невестата.   

Во неделата утрото свадбарите кај зетот станувале, 

се дотерува ле, се веселеле и по појадокот, зетот со неговата 

свита, со законџиите, роднините, најблиски пријатели 

тргнувале по невестата да ја земат од татковиот дом. 

Музичарите свиреле дома кај зетот, во дворот а потоа оделе 

напред свирејќи по пат, качени на кола, одма по нив одел 

кумот и неговото семејство со „руглицата“ потоа зетот, 

деверот, старосватот и најблиските домашни па сите други 

свадбари зад нив. Зетот Китан  облечен во нов костум, шиен 

на терзија за таа намена.  

На денот на свадбата од Лопатица во Добрушево 

пристигнале 40 тина свадбари од кај момчето, кој со коњски 

коли, кој јавале на коњи а има околу два саати пеш одење 

од Лопатица до Добрушево, оддалечени се неполни 10 км.  

Довеле и пајтон за земање на невестата  што било голем 

настан и “знак на газди и домаќини луѓе“.  

Во свадбарската свита покрај момчето Китан, од 

најблиските биле: стрико му Петре (во улога на  свекор) и 
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стрина му Пауна (во улога на свекрва), Аце и Севда 

Стојкоски(девери), Старосватот Ристе и Кала Трајкоски, 

вујкото на Китан од Орле, кумовите Алексо, Ката, Бона 

Златановски, мал девер Сотир од Чумово со неговите 

родители, браќата на зетот Боне и Здраве, братучедите први 

Божна, Аргида, Јован, Мирко, братучедите први од Ристе од 

Орле: Трена, Спасија и Мара со сопругот Стојко, Ангеле и 

Севда (тетка на Китан), Велика од Подмол, Ѓорѓија 

Стојкоски и уште многу други роднини и другари. 

Свекрвата, баба ми Илинка останала дома со  нејзиниот 

свекор Стојан да спрема за пречек на првата снаа, им 

направила чест на деверот и јатрвата и им ја отстапила 

улогата на свекрва на свадбата на Пауна.  

  

Пречек на зетот и сватовите   

 

Сите сватови биле пречекани во дворот од 

роднините на невестата во Добрушево. “Штом влегле во  

Добрушево музичарите се расвириле и селаните се за трчале 

на гледање кај Стево во дворовите“. Сватовите со свирки и 

песна влегле во дворот, пречекани од семејството на 

невестата и почестени со ракија. Домаќинот ги поканува 

дома, па откако влегле дома поседнале сватовите по масите 

наредени во големата гостинска одаја на дрвени клупи 

наредени од двете страни и покриени со черги. На масите 

наредени со мезе, салати, сирења, леблебии, костени, 

јаболка, се честат сватовите со ракија прво а потоа со 

свадбен ручек и вино послужено во бокали. 
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 „За свадбата моја за готвач беше главен комшијата 

Ќирко. Тој направи во голем казан манџа со говедско и 

компири, прсти да си излижеш беше, многу вкусна,  и на 

сватовите многу му се бендисала па велеа - алал да му е на 

сватот Стево за пречекот“.   

Дома влегле законџиите, зетот и најблиските, 

другите свадбари остануваат во дворот и заедно и со 

помладите роднини на невестата и насобраните селани 

играат ора и се веселат.  

„Додека сето ова се случуваше јас бев во мојата 

одаја. Откако ќе поседнат на масите сватовите деверот дојде 

да ми ги дај чевлите, јас сама си ги купив од Битола но таков 

беше адетот деверот да ги дај. Не се сеќавам на адетот со 

вртење на чевлите три пати кога невестата вели- големи се 

чевлите за деверот да приклај пари во нив. Откако ги обув 

чевлите деверот ме зеде од мојата одаја и држејќи се за крпа 

ме одведе кај сватовите.“  

  „Влеговме со деверот во одајата кај свадбарите и 

прво ме одведе кај машката маса,  прво кај свекорот, им се 

поклонив во знак на чест а стрикото Петре беше во оваа 

улога на свекор затоа што татко му на Китан, Здраве бил 

млад починат, па немав свекор. Стрико ме дарува со златна 

франга јас му бакнав рака и му се поклонив како што носеше 

редот. Потоа се поклонив и им бакнав рака на нункото и 

нунката, на деверот и старосватот. Секој еден ме даруваше 

со по нешто пари или накит а јас ги дарував нив со крпа, 

чорапи, маици, што ќе ми подадеше мајка. Памтам тетин 

Ангеле ми даде материјал за фустан. Се даруваше на десно 

рамено, ќе им го ставев подарокот на раменото па ќе им 

бакнев рака и тие тогаш ме даруваа со пари кои деверот ги 
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собираше во торбата. Пред ручекот поминав по масите и кај 

жените и таму со ред прво кај свекрвата, нумката  па со 

другите да се поздравам со сите други присутни а сите ме 

даруваа најчесто со пари. Потоа додека траеше ручекот се  

вратив назад во мојата одаја и јас да одморам, да каснам 

нешто“.  

 

Вадење на невестата од татковата куќа 

 

Дарување во дворот   

„Откако ручаа сватовите деверот ме извади надвор 

во дворот. Деверот во раката носи крпа и јас се фатив за 

крпата и покроце надвор излеговме каде ме даруваа моите 

најблиски роднини пред да заминеме кон домот на момчето. 

Мајка ми посла еден опрегач на земја, на него стоев додека 

ме даруваа. Најпрво во дворот им се поклонив на моите 

родители им бакнав рака а тие ме даруваа со пари. Откако 

заврши дарувањето мајка ми го зеде опрегачот и го фрли на 

покривот на куќата, таков бил адетот. Додека трае 

дарувањето во дворот музиката свиреше, се пееше и се 

виеше оро, прекрасно беше“.   

„Ех што немаше видео снимки и слики од тогаш, па 

да се видеше таа убавина, преубаво беше и многу 

интересно“ раскажува мајка ми восхитено со весел глас но 

и со мала носталгија и жалење за немање фотографии да се 

овековечи настанот. Китан беше мераклија за сликање па 

отидовме во Прилеп со невестинскиот фустан и зетовскиот 

костум на сликање но не успеавме да се сликаме, можи ги 

начекавме затворени дуќаните на пладне но подоцна дојде 
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Крсте од Канатларци  во Лопатица па се облековме  и се 

сликавме за спомен“. 

На пајтон  

Пајтонот како транспортно средство за земање на 

невести бил популарен во тоа време за тие што можеле да 

си дозволат таков луксуз. За земање на невестата од кај 

татко ми организирале пајтон кој бил најмодерно превозно 

средство во тоа време рамно на лимузините денес и било 

знак на газди, имотни, домаќини луѓе. Пајтонот е запрежно 

возило што го тргаат два коњи и бил голем за 6 лица, 2 

напред вклучувајќи го и пајтонџијата и 4 внатре. 

„Пајтонџијата беше од Багашовци од Дедебалци а од истата 

фамилија беа и музичарите. Гајдите се користеа појче за 

првичина и слави домашни“.  

„Откако заврши дарувањето  во дворот ме однесе 

деверот до пајтонот, но пред да седнам во него, како што 

носеше редот им се поклонив на коњите и на пајтонџијата и 

им врзав на уздите бели шамичиња, па се качивме на 

пајтонот. Јас и Китан седнавме внатре на задните седишта. 

Горе до пајтонџијата седеше свекорот - стрико Петре. А 

свекрвата - стрина Пауна и малото деверче внатре во 

пајтонот пред нас на седиштето и мислам тука беше и 

Спасија од Орле ќерката на старосватот, како золва на 

венецот. Откако се сместивме на седиштата пред самото 

тргнување, мајка ми фрлаше преку нас и преку пајтонот 

ситни пари и шеќерчиња за благослов и добро состојба во 

бракот а децата трчаа да ги собираа. Пајтонот можеше да 

биде отворен или затворен. Тој ден за свадбата беше 

отворен капакот за да се гледаа убаво зетот и невестата. 

Задниот дел на пајтонот беше прекриен со батанија која ја 
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купила свекрва ми Илинка за таа намена за помодерно, беше 

зелено бела со шари на коцки, ја користевме Прилеп за 

покривање на каучот во дневната. Над батанијата имаше 

бело платно со тантела. И јас имав спремено батанија ткаена 

за чеза или пајтон но мојата беше здиплена во чеизот кои си 

го земав со мене“. 

За носење на невестата кај момчето, свадбарската 

свита повторно се реди како што носат правилата. 

Најголема чест му се прави на кумот, тој оди најнапред на 

свадбената свита со руглицата исправена и развеана. Одма 

по кумовите е пајтонот со младоженците, па останатите 

свадбари. Најнапред се разбира оди пак музиката и се пеело 

и свирело постојано.  

 

Земање на чеизот 

   Чеизот или уште 

познат како руво или 

мираз од невестата се 

земале на денот на 

свадбата натоварени на 

коли. Една од улогите 

на старосватот била да  

 

Батанија рачно ткаена од Велика за 

чеизот во раните 1960,црвена 

позадина а шарите се во зелена, 

жолта, сина и лилава боја  
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биде 

одговорен за 

земање на чеизот од кај невестата. Ристе старосватот си 

донесол кола и организирал земање на чеизот во кои било 

вклучено: дрвен шифоњер од црешово дрво со три поли, 

традиционални полски носии, градска облека, јамболии 

(дифтици), черги, батанија, дипли, чорапи, шамии и други 

ситници за потребата на невестата во новиот дом.  

 

Свадбарска Музика  

Музичарите на свадбата на моите родителите биле 

сите од Дедебалци од Багашовци. „Еден од нив Кристо биле 

другар со Китан од војска и ги поканил да му свират на 

свадбата, да не биле и некои далечни роднини. Памтам беа 

тројца еден со кларинет, друг свиреше на хармоника и 

третиот тропаше на тапан.  Пајтонџијата исто беше од тоа 

семејство, Кристо свирачот мислам беше брат на 

пајтонџијата. На свадбата после разбрав дека и со моите 

биле некои далечни роднини. Убаво свиреа беа познати 

цело село беше збрано на гледање“. 

Од кај момчето се носи „свирката“ (група музичари) 

за по невестата. Тие прво свират кај момчето утрото па 

заедно со сватовите одат по невестата. И кај невестата 

свират дома па штом се земи невестата и тргнуваат кон 

селото на момчето свирачите одат напред пред 

Дел од чеизот на Велика: ткаена дипла за пред 

врата рани 1960 
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младоженците и сватовите. Секој што игра оро напред им 

лепи пари на свирачите.  

„Постарите ќе плукнеа на книжна пара и му ја лепеа 

на чело на музичарите, се полнеа со пари, од радост сите му 

даваа, му редеа на инструментите, ама и си ги одработуваа 

чесно, неколку дена со ред свиреа и пееја, посебно тој со 

гранатата (кларинетот) нели требаше сила за дување. 

Музиката ја правеше целата веселба, не само за семејствата 

на младоженците  туку и за сите жители на селата беше 

настан, не се чекаше канало сите идеја на гледање, беа 

почестени со пијачка во дворот, и кој беше мерак се фаќаше 

на оро“. 

 

Носење на невестата кај момчето  

„Така весело, со свирки и песни тргнавме за 

Лопатица. Како невеста ми беше кажано никако да не се 

вртам назад кон татковата куќа туку само напред со 

погледот, напред во новиот живот. Не чинело да се врти 

невестата за да не ја вратат назад кај татко е ха-ха, бабини 

деветини но веруваа старите во тие работи и ме учеа да не 

се наведнувам никако, туку да си гледам напред исправена 

и да дремам како невеста“.  

 Со пајтонот со свирка, весело и разиграно сватовите 

ја зела мајка ми и право во Лопатица и директно в црква на 

венчавка пред да се однеси невестата во домот на момчето. 

Претходно било договорено со свештеникот во колку часот 

ќе биде венчавката во Црквата Свети Никола во Лопатица. 

Венчавката секогаш била во црквата во селото на момчето. 
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Но црквата била затворена па свадбарите се упатиле кон 

куќата на зетот.  

„Со пајтонот пристигнавме во Лопатица и од црквата 

се вративме во дворот кај Китана а таму народ збран цело 

село. Додека се правеа адетите дома музичарите останаа во 

дворот да свират. Пари му се лепат на музичарите од кумот, 

свекорот, деверот и други блиски роднини  додека си 

порачуваа ора и играа напред. Беше голема чест да заиграат 

напред и имаше ред кој кога игра. Сите до еден знаеја да 

играа, од мало до старо, мажите  играа со клекнување, со 

вртење мераци беше за гледање“.  

„Цело село беше собрано на гледање, на сеир, од 

најмал до најстар, преубаво беше, прва свадба Здравевци а 

невеста за прв пат во селото облечена во бел невестински  

фустан, чудо до тогаш невидено“. 

 

Венчавка  

 Откако ќе се земе невестата прво се венчава после се 

носи во домот на момчето, но во случајот на моите родители 

венчавката се направила после свадбените адети во дворот 

и дома, затоа што свештеникот не стасал навреме да ја 

отвори црквата и да ги венча младоженците. Немало секое 

село редовен свештеник, само поголемите, а помалите ги 

посетувал свештеник за свадби, крштевка и празници.  

„Е арно ама црквата Свети Никола кога стасавме 

беше затворена, попот Вангел од Добрушево служеше во 

повеќе села и  бил да венчава во Бонче, па се поднапил таму 

и се заборавил дека има венчавка закажано во Лопатица. 
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Доцна стаса скоро мрак, зимно време мал денот, брзо се 

стемнуваше, а ноќе во црква не се венчава, па наместо в 

црква не венча во горната одаја во старата куќа.“   

„Ако беше дома венчавката, се направи според сите 

адети. Кумот, деверот и старосватот ги менуваа круните на 

зетот и невестата по три пати со вкрстување на рацете, 

требаше да внимаваа да не ги допрат при вкрстувањето. 

Потоа попот ни даде да пивнеме од виното и да касниме од 

погачата што ја донесе нунката, на плеќите нумката ни 

стави платно и држеше две запалени свеќи зад нас. Свеќите 

од венчавката  после се оставаат да догорат до крај91“. 

„За време на венчавката додека вртевме наоколу 

како младоженците свекрвата фрлаше со жито, шеќерчиња 

и ситни пари преку нас младите. Чупите и беќарите посигаа 

и  му земаа од житото што паѓаше во косата и брадата на 

поп Вангел, за да стават по перница, да ги фати мајата и тие 

да се мажат и женат, му ја искубија брадата на попот. 

Откако заврши венчавката сите присутни почнувајќи од 

родителите и најблиските роднини поминуваат да им 

честитаат на младите, ги целиваат92 круните на главите на 

зетот и невестата и ги даруваат со пари“. 

 

 

 

 
91 Свеќата била симбол на живот и чија свеќа ќе гори подолго, се верувало тој или таа 

ќе живее подолго 
92 бакнуваат 
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Пречек на невестата и свадбени адети кај момчето 

Поклонување на зетот и невестата и пречек со погача 

„Кога пристигнавме во дворот  со пајтонот стрико 

Петре како свекор слезе прв и ја зеде во рацете погачата што 

ја донесе нумката. Слеговме јас и Китан од пајтонот и 

ставивме по една  рака на погачата и се поклониме три пати. 

Јас тука го дарував свекорот со волнени плетени чорапи 

високи до колена со врвца за врзување под колена.  

Заигрување на невестата   

„После деверот ја се заигрува невестата во дворот 

музиката ја свири песната „Дафино вино црвено“, а 

свекорот плаќа на музиката, лепи динари без број „оварди“ 

беа Здравевци за тие работи сакаа да се покажат, а беа 

угледни луѓе во Лопатица. Мераци, мераци убавини 

невидени.“  Според раскажувањето на мајка ми очигледно 

било навистина убаво и премногу возбудливо не само за 

мајка ми и татко ми како на младоженци туку и на сите 

присутни посебно најблиските од семејството.  

Баба ми Илинка сигурно си имала и проронато некоја 

солза од радост, што си дочекала ваква радост, сираци да 

изгледа да стасаа за женење синовите, но сигурно и 

недостасувала друшката на денот да ја споделат радоста. 

 

Свадбарски Оган  

„Оган голем имаше запален на сред дворот а наоколу 

ора се играа“. Адет било оган да се запали кај момчето во 

дворот, за заштита на младите од зли духови но и од 

практични причина за топлина и виделина. 
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Горење на шамијата на свекрвата   

Некој од законџиите или близок роднина ѝ ја вади 

шамијата на свекрвата, ја наметнува на долг стап и ја гори 

на огнот. Штом ќе се вивни го крева стапот и ја заигрува.  

Ова означува симболично нова фаза во животот на 

свекрвата, менува руба и шамија се менува семејството, 

расте, со млада невеста дома, синот веќе  свива свое 

семејство и нејзината улога како мајка се менува. Во тоа 

време жените мажени носеле шамии секојдневно, за оваа 

прилика свекрвите ставале постара шамија. Невестата ја 

дарува со нова шамија свекрвата. Сè уште  постарите носеле 

селски традиционални кошули во овој период на 1960-те.  

  

Поклонување и дарување на свекрвата  

Штом ќе ја земат шамијата на свекрвата, таа 

гологлава седнува ла на столче дрвено во дворот. Невестата 

и се поклонува три пати на свекрвата и ја дарува. „Јас се 

поклонив три пати како што носи редот на свекрва ми 

Илинка и ја дарував со  комплетна селска носија, 

кошула(црна), ќурдија, опрегач, грлче, шамија и материјал 

за роба “.  

„Како невеста ги даруваав и сите најблиски роднини. 

На стрина Пауна и дадов ткаен волнен опрегач, материјал за 

роба и волнени чорапи, на стрико Петре чорапи и кошула, 

исто и за дедо Стојан, по нешто имаше за сите домашни, за 

деверите  Боне, Здраве, Јован и Мирко и золвите Божна и 

Аргида“ 
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„Во дворот кај Здарвевци во Лопатица  цело село, 

сите жители беа на гледање, тие што повеќе живееја со 

семејството го даруваат зетот, кој што му се нашло, крпа, 

чорапи, пари.“  

 

Поштење на свекрвата 

„Откако заврши дарувањето, свекрва ми седеше на 

столчето,  а зад неа стоеја свадбари од жените и  шали 

кажуваа, некоја од жените и потури трици на косата на 

свекрва ми а  јас требаше застаната зад неа да ја поштам 

(чисти), три пати тураа трици а јас чистев“.  

„Поштење“ зборот значи чистење од вошки во 

косата, што во тој период биле честа појава и членовите 

меѓусебно редовно се прегледувале и чистеле ако наишле на 

таа напаст. Со овој адет се означува моментот кога со 

влегувањето на млада невеста во куќата доаѓа одмена на 

свекрвата, која ќе се грижи за неа и ќе ја негува кога има 

потреба во стари години. Затоа невестите кога ќе дојделе во 

куќата на момчето веќе биле обучени од нивните мајки и 

знаеле да ги обавуваат сите домашни и полски работи, за да 

можат одма да придонесат во семејството на момчето. Ако 

била вредна и работлива, си ја знаела улогата, учтива, ги 

почитувала постарите и знаела да ги обавува домашните 

работи и вешта за работа со женските вештини ткаење, 

плетење, предење секогаш ја благословува ле мајката на 

невестата  “алал да и на таа мајка што те родила“, алал да и 

добро те научила за домаќинка“.  
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Мочање на свекрвата  

„Под столот каде седи свекрвата се става барде 

полно со вода и живо јајце. Кога ќе заврши адетот со 

‘поштењето“ некој од свадбарите со нога го туркал бардето 

да истече водата и сите викале -Ееееееј се помоча свекрвата 

од радост- .Бардето ако не се скрши ко ќе го клоцнат, ќе го 

тресни некој од земја да се скрши, таков бил адетот,за 

аирлија, за благослов“. 

Водата како симбол на животот се користи скоро во 

сите адети во македонската култура.  Водата во бардето 

означува симбол на живот, на чистота како бистрината на 

водата и лесно течение на брачниот животот на 

младоженците и на сите во семејството со доаѓањето на 

невестата.  

 

Свекрвата снесе јајце 

„Одма со клоцањето на бардето некој со нога ќе го 

потурне јајцето што е под столот да се затркала и со шала и 

восклик викаа  -свекрвата снесе јајце од среќа-“. Има изрека 

во македонската култура кога е некој среќен се вели “дури 

јајце ќе снесе од радост и среќа“. Можеби оваа изрека 

потекнува токму од овој убав интересен свадбен обичај.  

Јајцето исто така е симбол за обнова на животот. 

Симболиката на јајцето е и плодноста, младоженците да 

бидат благословени со пород. Затоа се благословуваат со 

“да се ќердосаа“, што значи да имаат челад, пород или 

“Здрави, живи среќа да имаат, до година на крштевка да не 

каните.“ 
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Адетите ги правеле свадбите интересни, проследени 

со хумор и смеа. Но во сите адети се крие некоја симболика 

што била или од заштитничка природа за младоженците, 

заштита од зли духови, од маѓија, сторенија или почудување 

(зли очи) или пак за младите да бидат благолсовени со 

челад, релативно лесен живот, брачен живот во слога и 

разбирање.  

Во овие адети и верувања има и остатоци од 

паганството но се  испреплетени со христијанските 

верувања. Како што видовме досега од раскажувањето на 

мајка ми, како невеста се правела три пати, прекрстување, 

поклонување, поштење, што во духот на христијанската 

религија  го симболизира Отецот, Синот и Светиот Дух.    

Верувањето во Бога и суеверните верувања биле 

многу силни кај Македонците кои биле со векови поробени 

и скоро никаква шанса немале за школување. Од колено на 

колено го пренесувале она што го знаеле. Се што било во 

нивна моќ низ адетите правеле за да се заштитат на некој 

начин од многубројните тешкотии и неволи што често 

наидувале.  

 

Внесување на невестата во домот на момчето 

  
Пречек пред врата со погача  

„Пред да ме внесат дома преку прагот, пред скалите  

кај старата куќа, стрико Петре во рацете пак ја држеше 

погачата од нумката, јас и Китан со двете раце ставени на 

погачата одозгора му се поклонуваме а тој три пати вртеше 
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со неа околу нас. Секој пат кога ќе застанеше пред нас, ние 

пак со рацете на погачата се поклонуваме, сите свадбарите 

наоколу насобрани гледаа и довикуваа подлабоко да се 

поклонуваме“.  

Мачкање мед на вратата 

„На прагот потоа пред да го пречекорам како невеста 

се правеше адет со свекрвата. Свекрвата Илинка мачкаше 

мед на рамката на вратата влезна во вид на крст; горе, долу, 

десно, лево а јас бришев со крпа, три пати се повторуваше и 

овој адет“.  Овој адет означува сладок како мед живот за 

младоженците но и за сите во семејството со доаѓањето на 

нов член затоа што динамиката во него се менува, секој еден 

член има и нова улога, на снаа, свекрва, золва и престојува 

прилагодување на сите во семејството.  

  

Почестување на гостите и бакнување рака  

„Кога влегов дома во големата одаја  прво му се 

поклонив три пати на дедо Стојан и го дарував со голема 

крпа бањарка. Секогаш се дарува со десна рака на десно 

рамено. После невестата влегуваат и свадбарите дома и 

наседнуваат по масите, на една страна седеа жените на 

друга мажите“.   

„Кога ќе влезат дома гостите наседнуваат по масите, 

законџиите и постарите на чело а другите блиски потоа. Со 

деверот Аце пак за крпа се држевме и ме одведе прво кај 

масата кај што седеа мажите. Најпрво се поклонив и му 

бакнав рака на свекорот Петре, па на нумкото и така со ред 

по масите врвев “на баци рака“ а тие ме даруваа со пари и 
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благословуваат. Деверот преку рамо префрлена ја носеше 

торбата волнена со која канеле од кај татко ти, му ги подавав 

парите а тој ги собираше во торбата. Потоа завртивме кај 

што седеа жените. И таму прво се поклонив и бакнав рака 

на свекрвата Илинка, па на стрина Пауна, со две свекрви бев 

ха, ха, ха, па нумката Бона, Ката и така со ред. Пет пати 

требаше да поминам по масите на баци рака, така беше 

редот, да им се направи чест на сите, што ќе речеа старите 

слушав и дремев како невеста.“  

„После баци рака повторно се даруваат сите 

најблиски, свекрва ми ми подаваше подароци а јас ги 

дарував гостите.  

 

Свадбен ручек кај зетот  

Во Лопатица гостите биле седнати во големата одаја 

во старата куќа. Имало две долги маси од крај на крај од 

двете страни. Мажите седеле на една страна а жените на 

друга, а насреде собата пампурот на дрва за огрев. Се 

служел свадбарски ручек и вечера кај зетот. Погачата  што 

ја носат кумовите се крши на трпезата од свекорот и се дели 

на гостите. 

„И во Лопатица за сватовите да се пречекаа имаше 

зготвено манџа во голем котел со компири, кромид, суви 

пиперки и месо свинско, запржена , брашно и црвена пипер, 

посебно беа убави свадбарските манџи, туршија, зелка 

сторена, пиперки сторени од каца и сирење за мезе“.  

„Ракија се служеше пред ручекот во пагурче метално 

и си врвеше од човек на човек, си крцкаа директно од него. 
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Со ручекот се служеше вино во бокали, само да се точи, од 

чаши се пиеше и пееше цело време, гостите наздравуваа и 

благословуваат. Сите уживаа и се веселеа.  Пиење колку 

што има и нема, бочвата се испразни а Лопатица имаа 

огромни бочви„. 

„Додека се обавуваат адетите дома надвор  музиката 

свиреше и се играше и пееше во дворот, каде беа останати 

помладите и селаните дојдени на гледање. Сите се 

почестуваа со пиење. Така забавата со пиење, јадење пеење 

и играње траеше до доцна. 
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Адети на трет ден од свадбата 

  
Блага ракија  

Во понеделниот продолжувала свадбата, веселбата 

и адетите во домот на момчето. Музичарите и роднините 

сè уште биле на конак и се свирело, пеело, јадело и пиело и 

понатаму.   

„Во Понеделникот повторно се пали огнот надвор во 

дворот а музиката продолжува да свири. Свадбарите стоеја 

три дена нагости. Беше навистина преубаво, се славеја 

свадбите по цели три дена. Утрото се прави адетот на “блага 

ракија“. Некој од домашните ќе стопли блага ракија со 

загорен (карамелизиран) шеќер, ми потураа во чашиња и ми 

ги подаваа а јас како млада невеста ги служев гостите 

поседнати по масите за појадок а тие  наздравуваа  и 

благословуваа“.  Овој адет служење на блага ракија се 

правел ако била „чесна“ невестата. А благата ракија 

симболизира сладок убав живот на младоженците.  

 

Носење на невестата на чешма  

„Невестата се носи на вода во понеделникот на селската 

чешма да налее вода и да види каде е селската чешма, 

одевме сите со музиката и свадбарите. Таму се собираат 

сите млади, девојки и ергени и деца. Веселбата продолжува  

дома со благослови, јадење, пиење и ора играње.  После 

ручекот гостите си заминуваат секој по дома.  
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Испраќање на законџиите 

„Кога си заминуваа  законџиите  (кумот, деверот, 

старосватот) ние младоженците ги испраќавме се до реката 

и им се поклонуваме, чиневме пооди, запри, поклони се.  

Тие  заминуваа но од време навреме чинеа запри заврти се а 

ние со Китан штом ќе се завртеа им се поклонуваме длабоко 

до половина во знак на почит и така им правевме чест. 

Тогаш  пари не се даваа на испраќање, веќе беа дотрошени,  

фрлаа пари три дена по зет, невеста, музика, црква и поп.  

Во Понеделниот и свирачите заминуваа во последните а јас 

и нив ги дарував пред да заминат“. 

 

Адети после свадбата 
 

Првиче кај родителите на невестата  

Со завршувањето на свадбата не завршуваат 

веселбите. Одма во првиот четврток по свадбата се прави 

Првиче кај родителите на невестата. Се вика Првиче затоа 

што за прв по венчавката невестата оди нагости кај своите 

родители. Од кај зетот пак се носело музика но за првичиња 

се викале гајдаџии.  

 „Во Четвртокот одма по свадбата (31 декември 

1964)  сите ние, јас, Китан, сите домашните и 30тина други 

сватови бевме на првиче кај моите во Добрушево. За 

Првичето наше гајдаџија беше Стојко мажот на Мара93 од 

Орле, зет за прва братучеда на Китан. Во Добрушево 

 
93 На Мара и Стојко син им е Стојан Трајкоски а внук Благојче Трајкоски, двајцата 

познати и врвни  кларинетисти во Македонија 
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првичарите бевме пречекани многу убаво со јадење и пиење 

и се пееше и играше кај моите дома. Татко ми имаше доста 

наши роднини покането за првичето, сите од  Златановци и 

од Маргулевци од нашите стари деленици двете семејства 

беа поканети. 

 „На првичето адет беше да се оди на чешма, сите 

заедно отидовме на селската чешма во Добрушево на 

сретсело. Носевме од Лопатица булиња94 со кои ги дарував 

другарките и сите други што дојдоа на чешмата. Ги 

бакнував во образ, а на поблиските им давав јаболко и 

огледало. Сите од селото идеа да ми честитаа на сретсело 

кај чешмата, а додека јас дарував оро се виеше на сретсело. 

Свекрва ми Илинка дојде со нас на првичето, за прв пат да 

види од која куќа и село зеде снаа. Свекрва ми и золвите 

Божна и Аргида ги чуваа торбите со булињата и подароците 

ми ги подаваа а јас дарував. Навистина не се забораваа тие 

моменти, беше многу убо, не само за мене како млада 

невеста дотерана, накинџурена, со фустан градски туку и за 

сите други од семејството и од селото. А зимно време беа 

послободни луѓето за забави“.  

После дарувањето првичарите и најблиските 

роднини на мајка ми од Добрушево што биле поканети се 

вратиле дома кај родителите Стево и Цвета на ручек. Се 

провесели ле уште малку и до вечерта се вратиле Лопатица. 

За првичето повторно татко ми најмил пајтон за 

младоженците а другите првичари користеле разни други 

превозни средства, коњи, чези, коли.  

 
94 лепчиња мали 
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Првиче во домот на момчето  

После првичето кај  родителите на невестата, 

следело првиче во домот на зетот. Родители и роднините на 

невестата ја возвраќале посетата кај семејството на зетот, да 

видат каде е мажена нивната ќерка и роднина. По една или 

две недели во договорен ден, дошле првичари од 

Добрушево во Лопатица. Адет било од кај невестата да 

дојдат повеќе првичари, за роднините да видат каде е 

мажена нивната роднина.  

„Татко ми собрал повеќе првичари 40-50 мина и со 

песна и музика дојдоа на гости кај Здравевци. За првичето 

моите за гајдаџија го викнаа Алексо брачет ми, тој беше и 

кум и стројник и братучед па и гајдаџија. Но и од кај мојата 

нова фамилија го викнаа за гајдаџија деверот на венецот 

Аце Стојкоски, да се види кој се газди која фамилија прави 

првиче со две гајди, кога писнаа двете ечеше цело село 

лиду-лиду-лиду-ду“.  

Кај зетот првичето  се правело само дома, се служело 

јадење, пиење, се пеело и играло.  И од кај зетот се канале 

блиски роднини и пријатели за да ги пречекаа првичарите и 

да се запознаат сватовите. Невестата ги служела првичарите 

со ракија и вино а тие делеле благослови. “Многу ги сакав 

првичината и како дете Добрушево,  трчав напред се пикав 

кај невестите да ми дадат буле“  се присеќава мајка ми. 
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Канење младоженци на гости 

 

После свадбата, блиски роднини и пријатели тие 

што се почитувале повеќе и “оние сетените“ што би рекла 

мајка ми, ја канеле 

невестата и зетот во 

првата година од бракот да 

им дојдат на гости. 

Обично ги канеле одма на 

првата слава што ја чекале. 

Со поканата им правеле 

чест на младите кои оделе 

на гости заедно со 

најблиските со свекор, 

свекрва, золви. Овој адет 

имал практична улога, да 

се запознае невестата со 

роднините од момчето и 

како знак дека е прифатена 

како дел од пошироко 

семејство.  

Поканата “Каналото“  

идело  усно по абер по 

роднини или познати. 

Како младоженци мајка ми се сеќава  дека  биле поканети и 

биле кај следниве семејства и села.  “Ако се канети на свадба  

луѓето знаат дека има невеста и не канеа. Жените и мажите 

седеа на  посебни маси, жените не ги нудеа тогаш со ракија“.  

 

Велика и Китан на свадба во с 

Вранче. Прилепско 1967 
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1. На Свети Јован летен на 7 Јули во 1965  (раѓањето на 

Свети Јован), биле канети за селската слава Иванден во село 

Бонче. Мајка ми нема сеќавање од кој биле канети но 

роднини биле по дедото Стојан. “На овој ден, нема да му 

заборавам никогаш на стрико Петре, многу се радуваше за 

внукот како за своја челад и му беше многу мерак, му плати 

на музичарите, порача оро за да изиграм напред како млада 

невеста, кога бевме на гости за Славата Свети Јован во 

Бонче. После ручекот излеговме сите на сретсело а таму 

свиреа истите музичари од свадбата наша. Сите золвите се 

затрчаа да играа до мене и сите  роднини Здравевци да ме 

поткрепат. Таму беа Флоринка од Ангелевци, на тетка 

Севда,  Малинка од  стрико Алексо и многу други. Се 

собравме дваесетина души Здравевци на орото беше грдост 

и милина. За мерак беше, така со своина сите наредени едни 

до други, еј гледајте ја невестата на Здравевци велеа луѓето. 

Го играв орото Марица, моето омилено кое се играше како 

невестинско, Титири, Титири Марице, што си јала симиди, 

уште ми е мерак да го играм“.  

2. На гости како младоженци во недела биле 

поканети и кај сестра си Милица во Врањевци. ‘Кај Милица 

бевме со точаци до Врањевци, јас, Китан, стрико Петре, 

Аргида и Аце деверот.  Мене Китан ме возеше напред на 

крило, стрико Аргида ја возеше. Аце и  Милица и Киро 

многу на свадбата наша како што носи редот се шалеа и 

пројави желба да ги посети“.  

3. За Велигден во Април-Мај за вечера на заслугот, 

на втор ден  Велигден поканети биле во село Алинци кај 

Златевци роднини по Здарвевци по дедо Стојан.  „Отидовме 
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во Алинци (Битолско) со воловска кола95, освен јас и Китан 

, беа стрико Петре, стрина Пауна и золвата Аргида. Золва 

секогаш се носеше со млада невеста. Се сеќавам одевме 

преку Мусинци. Во Алинци преспавме вечерта а другиот 

ден на трет ден Велигден продолживме  на гости во  

Дедебалци.  

4. За славата на трет ден Велигден биле поканети на 

гости кај музичарите Багашовци  во Дедебалци.“Кај 

Багашовци бевме на појадок. Се гледаше на секој еден што 

ќе не покани да му се направи чест и да појдиме барем на 

кратко. Ја оставивме колата и волојте кај нив па пешки 

заедно со нив отидовме в црква да запалиме свеќа. Црквата 

им беше заедничка со Долгобевци.  

5. За Велигден било исто поканети и кај вујкото 

Вангел во Долгобевци.  “За ручек пак после црквата, не 

беше далеку појдовме пешки на гости кај вујко ми Вангел 

во Долгобевци“.    

6. На Гости за Свети Атанас на 15 Мај 1965, 

младоженците биле канети во Мојно кај тетката на мајка ми 

Анѓа.  “За Свеќатанас летен одма после Велигден бевме 

канети на гости кај тетка ми Анѓа и тетинот Ристе  во Мојно. 

И таму бевме ние младоженците, стрико Петре, стрина 

Пауна и Аргида“.  

7. “За Спасовден бевме канети Добрушево кај моите 

родители. Не пречекаа во големата гостинска одаја каде што 

чекавме секоја година. Флоринка и Летка не беа мажени 

трчаа и  служеа. И јас помогнав малку како кај мајка. 

 
95 дрвена  кола што ја трга ѕевгар волови 



~ 266 ~ 
 

Самотука кај сватовите дојде свекрва ми Илинка со нас, 

секаде на други места им отстапуваше место и им правеше 

чест на деверот и јатрвата. Така бил адет 5 мина одевме 

секаде, или 3, морале гостите да бидат тек. Золва идеше 

секаде и Аргида најчесто беше со нас, не памтам дали Божна 

дојде некогаш. Невеста што нема золва немажена од 

семејство земаа чупа од други роднини или од комшии. Кај 

моите  ручавме па продолживме на посета  на други куќи.“  

8. За Спасовден на гости  биле канети и кај кумовте 

кај Веле и Алексо Златаноски “Убаво бевме пречекани 

секаде. После ручекот сите појдовме на сретсело а таму 

стрико Петре ни порача оро, му плати на музиката а  јас како 

млада невеста со татко ти изигравме оро напред.   Кај 

поглавните роднини одевме на појадок, ручек или вечера  а 

кај другите кај што бевме поканети од куќа на куќа се одеше 

“на ракија“, само на кратко на честитање и на една ракија, 

колку да се влези дома, да се направи чест на домаќините.“ 

9. “За Богоројца (Голема Богородица на 28 Август) 

бевме кај Писана и Ѓорѓија во Канатларци. Писана е од 

Орле, мажена била Лопатица, но се преселиле во 

Канатларци одма на сретсело. Стално таму навраќаме кога 

одевме на пазар во Прилеп.  Кај нив појдовме со точаци 

тројца,  јас, Китан и стрико Петре.  Писана беше прва 

братучед на Китан од вујко му Ристе од Орле“.   

10. Во Орле, родното село свекрва ми Илинка, како 

младоженците бевме канети кај вујкото Ристе и кај Мара, 

сестра на Писана од Орле. ‘И во Орле чекаа селска слава 

Велигден, па не се сеќавам на кој празник бевме кај нив, 

можи на куќната слава или во некоја недела. Таму со нас 

дојде и свекрва ми  Илинка, како кај свои луѓе. За Орле 
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одевме преку планина. а јас од рамното чупа, ми се виде 

малку тешко, по угорниците а  посебно на удолница спрема 

Орле мислев ќе се затркалам. Веќе бев бремена со тебе 

(Јагода) па можи затоа ми се виде тешко ха-ха,  Подоцна се 

сеќавам пак бевме на гости Орле, бевме канети за крштевка 

кај Петко мислам беше за близнаците Илчо и Илка или пак 

за Калина, не  памтам точно, има 50 години и појче од 

тогаш“.  

11. „Во Чаниште за Петковден (27 Октомври) бевме 

канети како зет и невеста кај некој  роднини на дедо Стојан. 

За таму не идеше со нас свекор и свекрва, бевме јас, Китан 

и Аргида.  Далеку и напорен патот затоа постарите не дојдоа 

сигурно. Преку рид пешки одевме, угоре спрема бавчите па 

нагоре по ридот. Таму бевме на ручек, во црквата и на 

сретсело. На повеќе куќи одевме на пијачка по сите роднини 

што ги имаа.  

12. Во Подмол бевме канети кај Љубика од 

Сиџимовци, таа беше братучеда на дедо Стојан а Велика 

ќерката нејзина братучеда на Петре. Мислам Митровден, и 

тие чекаа,  бевме на пеење, на ракија и кај роднини мои по 

татко, и кај други роднини од Здравеци бевме нагости кај 

неколку куќи. “Кај што бевме нагости во една куќа во 

Подмол за еден од ергените година - две пред да се омажам 

ми одеше стројник Алексо, мажот на другарка ми Савка.  

На првата Прочка по свадбата традиција било 

невестата со момчето и свекорот да одат кај нејзините 

родители на гости за да побара прошка од родителите. 

„Затоа што немав свекор повторно стрико Петре ја играше 

улогата на свекор и дојде со нас кај моите. Многу се 

почитуваа со татко ми како сватови“.  



~ 268 ~ 
 

„После ова на гости кај моите во Добрушево одевме за 

Велигден, за Божик, за Митровден и за селската слава 

Спасовден,  одевме често сами со Китан и вас децата ве 

носевме подоцна“.    

Невеста во Лопатица и нов идентитет - Велика 

Здравеска 
 

Лопатица е мало планинско село на Исток од 

Добрушево и оддалечено од него близу 10 километри. 

Лопатица спаѓа во прилепска општина. Селото е распослано 

на подножјето на Селечка планина на околу 850 м 

надморски височина, а во близина на селото се наоѓа Висока 

највисокиот врв на Селечка. Низ селото тече Лопатичка 

река, мала планинска река, која во лето понекогаш 

пресушува, но водата се задржува во вирови.  

Здравески семејството каде се мажи мајка ми, во 1964 

година сè уште живееле во поширока семејна заедница 

составена од семејствата на двајца браќа. Семејството во 

заедничка сопственост имале две куќи, кошара за чување на 

храна и бочви вино, амбари за жито, трло за овците, штала 

за добитокот, кои го викаа “аур“, имале и воденица во 

близина на куќата покрај реката, многубројни ниви, ливади, 

лозје и стока.  

Во ова пошироко семејство Здравески е дојдена 

мајка ми невеста на голема радост на сите. Многу им била 

по мерак на сите домашни а стрината Пауна доста 

позборлести стално и велеле “сакав висока и лична невеста 

како тебе Китанице а не како мене една педа чоек“. 

Свадбата за татко ми и мајка ми ја направиле со сите адети 
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и навистина многу богато на ниво како за угледни луѓе од 

селото.  

„Свекрва ми Илинка останала вдовица на 27 

годишни, откако загинал свекор ми   Здраве (1947) од бомба 

оставина од војната, не сакала да се премажи и останала да 

живее во семејството со трите деца Китан, Боне и Здраве 

кои се родил посмртче 6 месеци откако загинал татко му, па 

затоа е крстен на негово име. Во тоа време уште се презива 

ле Грујоски. Свекрва ми со синовите останала да живее во 

заедница со свекорот Стојан, свекрвата Пауна која и таа 

набрзо починала, деверот Петре, јатрвата Пауна и нивните 

деца Јован, Божна, Аргида и Мирко. Во тоа време сè уште 

живееле  заедно и со најстариот девер Алексо, јатрвата 

Ѓурѓа и нивните деца Борис, Димко, Павле, Хитлер96 и 

Малинка но тие по некоја година се делиле“.  

„Во Лопатица кога појдов невеста со се мене бевме 

12 души во фамилијата. Јас, Китан, свекрва ми Илинка, 

деверите Боне и Здраве, дедо Стојан, стрико Петре, стрина 

Пауна, деверите Јован, Мирко, и золвите Божна и Аргида. 

Бројот на членови се зголеми кога се роди ти (Јагода) и Розе 

и кога дојде Јованица како невеста (стрина Трајанка), 

следната година и Слободе се роди, станавме 16 мина. Беше 

интересно со голема фамилија. Пред да се мажам кај татко 

бевме само петмина“.   

 
96 Роден е во 1940 пред почетокот на војната и кумот кој бил од Лопатица му го дал 

името Хитлер, затоа што слушнал дека бил некој моќен човек. Во тоа време 
Македонија била под туѓа власт и  Југословенската кралска власт била наклонета кон 

фашистичка Германија.  Видовме погоре и за именување на децата по моќни личности. 
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Откако се мажила мајка ми, со татко ми продолжиле и 

понатаму да живеат во семејната заедницата. Такви биле 

времињата  и немало ниту услови ниту желба да се делат 

одма младите. Сите си помагале заедно, секој имал улога 

во семејната заедница и доволно работна рака.                                                                 

Велика Здравеска, лична карта (горе и долу)1968, Прилеп. Мајка ми 

мисли дека оваа и е првата лична карта “Кај сме оделе па да ни 

треба, за на нива никој не ни бараше лична карта“ вели таа.  
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Но за некоја година после свадбата на моите 

родители наишол бран на промени што никој не можел да 

го предвиди и животот на сите членови во семејството 

Здравески ќе се смени комплетно и пошироката семејна 

заедница ќе исчезне во неповрат, и вака ќе биде оживеана 

од сеќавањата на луѓе како мајка ми кои живееле во  тој 

период. 

 

 

Велика во Лопатица во дворот пред старата куќа: Втор ред од лево: 

Лефтерија(од Борис) Пауна во селска носија, Божна, Велика, Кита 

(на Борис жената), прв ред од лево: Билјана, Стеван, Драгица, Лазар. 

1965. 
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Семејната заедница Здравески, 1969 година  

 

 

Стојан Пауна 
(п)

Здраве(п) 
Илинка

Китан 
Велика

Јагода Роза

Боне Ѓурѓа Здраве 

Петре Пауна 

Јован 
Трајанка

Слободан

Божна (веќе 
мажена)

Аргида Мирко

Првиче на Аргида во Дедебалци, почеток на 1970. Ороводец Косте 

Мицески (кумови на Здравевци, бил бајач против брадавици) 

Велика, Ѓорѓија Стојкоски, Трајанка, Мише Петкоски гајдаџија 

(син на Коприна)   
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„Се разбира отпрво  кога дојдов Лопатица додека се 

навикнав се ми беше многу чудно. Едни огромни карпи 

надвиснати на селото, над самата куќа, ќе излезев во дворот 

и се чудев и си велев леле ако се затркалаа оние 

камењата!, гледај што ак ме фаќало, хаха, јас од поле од 

рамното не бев навикната да гледам ридој и карпи од 

блиску. Се додека се родиш ти (Јагода) ми беше малку 

чудно но полека се навикнав како што се навикнува човек. 

Со домашните луѓе брзо се навикнав и се прилагодив, сите 

добро ме прифатија, прва невеста во семејството од новата 

генерација, прва радост во куќата и не само за мене за сите 

беше прилагодување“.  

“Кога дојдов во Лопатица одма не ми дадоа мој обврски но 

гледав што работеја другите тоа и јас. Две фамилии живееја 

заедно. Свекрва ми и стрина две јатрви си ја делеа волната 

според број на луѓе, и што ќе ми речеше свекрвата тоа 

работев, предење, ткаење, плетење се од женски работи. 

Свекрва ми со стрина Пауна многу се сложуваа и заеднички 

работеа и си помагаа, стрина Пауна многу се фалеше од 

неа“. 

 

Перење на река 

„За перење во Лопатица ми беше многу подобро, 

заради близината на реката до куќата. Еднаш на две недели 

зиме-лете носевме котел покрај реката, качен на пирустија 

и собираме дрва и гранки од околу за огнот. Котелот го 

полневме со лејки, црпеме вода од реката. Алиштата уште 

беа повеќето волнени и користевме самварен сапун 
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домашен и со пиралки ги чукаме пам-пум, пам-пум, да 

излези калта и потта, ги ставаме водени на плочите покрај 

реката и удри мавај, па ги плакневме во реката. За сушење 

ги редевме по грмушките наоколу или некое  јаже ќе врземе  

меѓу дрвата, се снаоѓаме како знаевме и умеевме. Во зимно 

време корка мраз се правеа алиштата и ги носевме дома да 

се сушат покрај огнот.“ 

„Сапунот што го користевме беше домашен 

„самварен“.  Стрина Пауна беше мерак и мајстор за сапун 

правење за цело село вареше. Немаше лоша смрдеа како на 

некои. Откако стасаа и прашаците за перење “Билјана“ од 

него му тураше по 2 кутии за поубав мирис да има. Сапунот 

се прави од месо мрснотии што останале што не се јадат: 5кг 

месо со маснотии, 3кг сода многу јака и 3-4 канти вода. Се 

вареше во дворот на отворено во казан. Сапунот беше многу 

добар и убаво переше. Откако се убаво ќе извари се тураше 

во корито и се оставаше да се здрави до другиот ден, па се 

сечеше на калапи и се ставаше на полици. Се чуваше 

поткренат на полици на суво место. За цела година ни 

траеше па едно варење па и подолго“.  

„Кошулите аловни (во боја) беа тешки за перење и 

сушење. Се сушеја со везот нагоре за да не пушти боја. Му 

ставав дрвца одвнатре за да не се допираат страните за да не 

се одвапца. Врзуваме ортоми на дрвата за да ги сушиме. Ова 

се беше женска работа. Кутри жени измачени беа во тие 

времиња, немаше момент за починка“.  
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„За готвење во Лопатица двете домаќинки се редеа, 

секоја по една недела “Редовници“ се викаа. На таа што и 

беше редот за домаќинка “Редовница“ ги обавуваше сите 

домашни работи, готвење, месење, 

печење фурни леб, хранење на 

кокошките и свињите, колење и 

кубење на кокошка или петел за 

ручек, метење, чистење, миење 

садови, полнење вода од чешмата, 

носење на ручек на аргатите, правење 

сирење, матеница, нега на дедо Стојан 

кога подзастари и чување на децата.  

Барде 

Вода се лееше повеќе пати од селската чешма со 

стомни и бардиња а за миење и од кладенецот Штубел но 

беше дебела водата не чинеше за пиење“.                               

„Домаќинските работи на жените беше тешка а не 

призната, и ги памтам зборојте  на свекрва ми кога велеше - 

цел ден чедо ги чекори прагојте домаќинката и никој не и ја 

признава работата- . Додека едната домаќинка е редовница 

другата идеше на нива заедно со аргатите“.   

 

 Капење  

Немаше купатила тогаш како денес, за капење 

користевме корито аломиноо, се капеме во кошарата. Ќе си 

земев една канта топла и една канта ладна вода за 

разладување, лејка за потурање, самварен сапун и чисти 
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алишта. Некогаш и салонот во новата куќа, ќе ја затвориме 

вратата, да не влези некој, ќе ја потпреме со нешто кој знаел 

за клучој тогаш ништо не се заклучуваше. Ако заборајш 

нешто важно да си земиш требаше да се облечеш па да одиш 

да бараш. Прво се миеше косата, на глава се потуравме со 

лејка таа ни беше туш, зацрпи топла долеј ладна. Итака 

итака во лето ама во зима газот да ти смрзни при капење, не 

троа студеше, снегој до колена затоа по еднаш неделата се 

капевме. Во зима одма кај огнот побилску се прибиравме да 

се стоплиме и да ги исушиме косите. Ама многу души бевме 

а еден пампур насредина  во собата, старите околу него да 

топлат стари коски. Жените поседнуваа околу пампурот па 

влачат волна, предат, кај нашле место поблизу до топлото. 

Ќе се изнаоблечевме со волнени чорапи, волнени 

фермелина и ни држеше топло. Капењето  обично беше 

еднаш неделно во сабота за неделата да бидиме чисти за на 

црква. А секоја втора сабота перевме на реката. 

Летото за капење беше полесно. Со стрина Пауна  

често во лето одевме во реката на капење. Секнуваше во 

лето но имаше вир блиску до куќата меѓу две карпи и се 

задржуваше водата, ќе демневме сите аргати да се приберат 

приквечерина дома, ќе вардевме да не се вртка некој надвор 

и кај 10 навечер  кога ќе се затемни ќе ја посикопавме малку 

песокта за поголем вир да се направи и така ќе се брцневме. 

Летно време прашини, пот на нас, посебно од вравот плева 

чешаше многу, газевме по треви моравме да се сноѓаме 

некако. Трајанка се срамеше не сакаше да ни прај друштво 

така јас и стрина. Ееееј што сме поминале, се снаоѓавме 

некако ги немавме овие луксузи денешни“.  
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Струја во Лопатица 

„Кога се мажив во Лопатица ми беше чудно уште 

струја немаше. Во Добрушево како полско село веќе имавме 

подолго време. Со газиена ламба светевме навечер. Струја 

во Лопатица ставаа пролетта во 1968 кога се женеше Јован 

за Трајанка. Памтам како сега и мајсторите што ја местеа 

струјата отидоја да ја земат невестата од Кокре. Беше земена 

од дома со арно  “потпуштена„ како што се вели  без свадба 

кај нејзините, подоцна Лопатица направија свадба 

заедничка со девер ми Боне и Ѓурѓа.   

Таа зима кога појдов како невеста пегламе тутун 

навечер  на газиена ламба со золвите Аргида и Божна. Во 

горната одаја во старата куќа имаше поставено голема 

дрвена маса, беше штица широка на потпори, од едниот крај 

на собата до другиот. Ја седев на средина меѓу золвите, а 

газиената ламба на масата пред нас, а тие млади беа детишта 

по 15-16 години чинеа де едната потргнија де другата  накај 

неа. Не се гледаше доволно а требаше тутунот на 10 класи 

да го сортираме. Секоја ракатка од одредена класа ја 

врзувавме калапчиња со лисја од кочани. Не се гледаше 

доволно па другиот ден стрико Петре се жалеше не сме 

направиле добра работа. Стрико го врзуваше пегланиот 

тутун по класи во сергии и го предаваше во Монополот во 

Тополчани. Таму ценачи те ја ценеа секоја сергија посебно 

и ѝ одредуваа класа според квалитетот. Што помал тутунот 

беше поквалитетен и во повисоки класа и подобро платен. 

Но тешка работа беше со тутунот, прашина се креваше, 
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алиштата се валкаа, ја дишеме прашината и рацете ни 

горчеа.     

Тутунот откако ќе се набери од нивите се нижи со 

игли на низи се суши на сонце, се собира во балиња се става 

на високо суво место. Кога ќе  залади откако ќе падни снег, 

ќе омекне и тогаш се пегла. Многу работа со тутунот имаше 

од пролет до зима. 

 

Слави во новиот дом 

„Селска слава или сведен уште ги викавме, на 

Лопатица беше летен Свети Никола така го викавме а тоа 

беше Свети Константин и Елена се чекаше на 2 Јуни вечерта 

и 3 Јуни денски. Јадење мрсно се  служеше: чорба јагнешка 

од цревца, трбушка и ориз, се служи со киселина и лук, 

јагнешко месо печено на ориз, свинско печено со компири,  

леб, зелка пресна салата за со ракијата, сирење цели калапи 

ставаме на трпеза, леблебии, шеќерчиња, кисело млеко. 

Некогаш за летните празници се служеше и ладна супа со 

млад кромид, вода, киселина и сол, на секој посебно ваганче 

бронзено и лајца, стрина Пауна беше мераклија па ги купе 

од пазар ваганчината. Се правеше сретсело за селската слава 

со музика и ора, гости идеа од други села, шаренило беше 

убавина“.   

„Новата куќа беше само пред 3 години направена 

пред да дојдам и јас и во неа во гостинската одаја чекаме 

гости. Свадбата наша се правеше во старата куќа, можи дека 

зимно таму топлеа а и поголема беше одајата.  
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Домашна слава се чекаше за Свети Никола зимен на 

18 вечерта и 19 Декември, таа се правеше во старата куќа а 

и помалку гости идеа за куќната слава. Убаво беше, ќе 

изметевме дворови, ќе спремавме јадење. Се служи посно, 

грав, сарма посна, риба на ориз, леб домашен, расол (зелка 

сторена) салата, јаболка, круши, костени, ореви, леблебии, 

шеќерчиња за мезе. За пиење ракија, вино и расолница. 

 

Земјоделско-сточарска дејност на семејството 

Здравески  

Како и на сите семејства од селото, земјоделието и 

сточарството биле главната дејност и на семејството 

Здравески. Како планинско село со доста пасишта имале 

идеални услови за сточарство посебно за одгледување на 

овци. Но семејствата се занимавале и со земјоделие борејќи 

се да произведат доволно храна за потребите на семејството 

од не толку плодната каменлива земја. Но како што вели 

мајка ми “земја арамија не е“ сепак со макотрпна работа 

нивите давале доволно род да се прехрани многубројното 

семејство. Од земјоделски култури во Лопатица 

одгледувале: житарици како пченицата, јачмен, овес, `рж, 

пченка, но и сончоглед, бостан, лозје, тутун. Бидејќи селото 

е планинско нивите биле претежно кон полето но биле 

помали парцели во однос на нивите во Добрушево во 

полето. За подобрување на квалитетот на земјата користеле 

систем на ротација на одгледување на земјоделските 

култури, оставале ниви „угрина или угар“ да одлежат една 
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година необработени исто така и ги  “гноеле“ нивите со 

природен гној од шталата од добитокот на есен и на пролет.  

 

Жнеење и вршење  

„Жнееме со срп, сите аргати наредени во редица од 

крајот на нивата, тоа жито што можевме да го држиме 

ожнато на рака се вика ‘ракатка’, а купчето што го 

остававме на земја пак го викавме ‘полог’. Отприлика 

десеттина ракатки правеше еден полог. Кога ќе направеше 

пологот, ќе го заграбеме и го носевме за да го ставиме 

директно на  “јажичка“ претходно плетени од слама 

ржаница како јаже и оставени на земја. Класјето секогаш го 

стававме надесно. Некој од мажите беше ‘врзувач на снопје’ 

некој што беше по мерак и по стручњак за оваа работа ги 

врзуваше сноповите. Отприлика пет-шест полози правеа 

сноп. Штом имаше доволно полози за да се направи снопот, 

врзувачот  кој беше обично стрико Петре, ќе ги собереше 

краевите на јажичките ќе се потпри со коленото на сламата 

да ја стегни и ќе ја завитка јажичката, ќе го провни ‘вителот’ 

(дрвено колче), да врти за убаво да сте стегни снопот, после 

ќе ги врзи краевите на јажичките. Така се правеше сноп. 

Снопјето ги оставаа така легнати на нивата или исправени 

со клас нагоре  зависи од житото додека не се врзеше сето 

ожнато жито во снопје. Јачменот се собираше на куп 

наречен ‘колеш’. После снопјето се товараат на кола што ја 

влечеа волојте и се носеа на гумно каде по жетвата 

почнуваше вршењето.  



~ 281 ~ 
 

Најпрво се жнееле сите ниви и се оставале снопјето 

на нива а се носеле на гумно онолку снопје за вршење колку 

што собирало гумното. “Редењето на снопјето на гумното 

се вика “садење на вравот97“. Снопје се редеа по околу 

100тина на гумното, при редењето се  одврзуваа јажичките. 

Пченица, овес и рж се садеше со класјето нагоре а јачменот 

класот надолу затоа што боцкаше многу. Откако ќе се 

насадеа снопјето се почнуваше со вршење,  со коњи или со 

волојте. Често од вечерта го садевме вравот така се вика 

редењето на снопјето на гумното, околу стожерот, за да 

биде спремно утрото за вршење. Се брзаше што побрзо да 

се собери житото додека е суво, да не фати дожд.  

„Јачменот кога го вршевме го ставаме надолу со 

класјето. Јачменот е малку покус од пченицата но има 

поостар клас. Првото вршење беше тешко и за добитокот и 

за нас. А некој мораше да ги води напред, цапни пропадни, 

нозете издраска ни од сламата остра и сува. Најчесто прва 

одев јас во првиот врав за да ги терам волојте, но ова беше 

најтешко после и реков  на Трајанка мораш и ти  понекогаш 

барем тешко е не сум јас од камен. На сите маки и си се 

смеевме. Си правевме забави, се тркала ме и се боревме во 

вравот на сламата. Тоа  беше животот, работи со луѓе, јади 

со луѓе и смеј се нив. Еднаш кога се грабнав ме со стрина 

Пауна да се бориме, после второто терање на  вравот, 

сеуште снопјето беа високи не истрочкани, таа падни, 

закачи се во вравот јас стани и обратно, сме се пресмеале. 

Јован додека беше тука се играше со децата на гумното на 

 
97 штом ќе се наредат снопјето околу стожерот на гумното се вика врав 
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цела работа и мака се шалевме. Додека се вршеше повеќе 

пати спиевме на гумното на сламата, во Јуни месец се 

вршеше и беше топло“.   

„За време на вршењето три пати се превртува 

сламата. Со вршењето се одвојуваа зрната жита од класот, 

житото потешко паѓа најдолу а сламата погоре. После 

вршењето, сламата што останува погоре се трга настрана со 

вили и грибла од неа подоцна се прават големи копи слама, 

кои се покриваа одозгора со папрат, ржаница и најлони. 

Сламата од пченица и јачмен се користи за прехранување на 

добитокот во зима а ржаницата (сламата од ржта) за 

потпалок и за валење на фурната. Имавме неколку вакви 

копи од слама и сено“.  

„Откако ќе се тргне сламата останува најдолу житото 

со ситниот плевел. Се ринеше и црпеше вравот со лопата и 

се тураше во машина веалица, да се вее, се повторува овој 

процес пет- шест пати за да се исчисти житото од плевата 

која леташе наоколу а житото паѓаше чисто долу. Плева 

секаде се пикаше во очи, во коса, веѓи,  по алишта. Боцкаше 

и чешаше помешана со потта се лепеше на нас, носевме 

шамии да се заштитиме малку и облека со долги ракави. 

Вејалицата имаше рачка за вртење но беше тешка машка 

работа но  кога останавме сами јас и Трајанка заедно 

вртевме додека свекрвите го собираа житото настрана. 

Стрико Петре и дедо Стојан со колата со волојте ги носеа 

снопјето од нивата за да се насади вравот за другиот ден. 

Дека беше тешка машината, стрико Петре наместо да 

одмори идеше да ни помогни  за ние да  одмориме. Ова беше 
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откако ни заминаа мажите на печалба и ни ја остаја и 

машката работа да ја работиме“.  

„Плевата леташе после 5-6 веење, а под веалица 

остануваше чисто жито кое го собиравме на купче со 

лопати, потоа со шиници се полнеа амбарите (плетени 

големи кошници) одма до гумното тоа за стоката а другото  

во вреќи за мелење брашно. И рачно се вееше житото со 

лопати, се фрла високо, плевата лета а житото паѓа долу 

само е побавен процес“.    

Ако гледавме се наоблачува ги покриваме снопјето 

со што се нашло, со партали, по некој најлони, со стари 

покрој98, черги, што се нашло само да се заштити житото 

од влага. Кога вршевме ако се видеше се заоблачува 

комшиите идеа на помош. Јовка често идеше, еве ја со 

вилата на рамо ќе ни се придружеше за да се збери житото 

што побрзо. Мораше, за да се преживее, ништо не се 

купуваше, се домашно си произведувавме.“ 

„`Рж имавме насеано на нивата под Црвеница кај 

рекичето, му кажав на стрико Петре дека наместо жнеење 

со срп, татко ми со коса го косеше, дека ржта е висока, ме 

послуша и ја искосе наместо да го жнееме, а ние другите го 

собиравме во полози и пак во снопје го редевме, многу 

побрзо завршивме работа“.   

„Зависи од нивата некој од житата беа повисоки 

некој покуси, но ржта е највисока. Повисоката  рж наместо 

 
98 Волнени покривачи без реси 
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да се врши се чукаше со вила за да паднат зрната ржта а 

сламата да остане цела не згмечена. Ќе земеме една ракатка 

рж, ќе ја врземе кај класот со јаже, со една нога ќе ја 

држевме да не мрда и со вила чукавме по класјето. Се 

тргаше настрана оваа слама на куп (во копа) се користеше и 

за покривање на копите од  другата слама за покрив на други 

објекти, скелиња, кошари, за валење на фурната, за потпал 

ок на оган. Добитокот не ја јадеше слама ржаница беше 

поостра, само од сламата од пченицата и јачменот ја јадеа“.  

„Сламата од ржаница се користеше за плетење 

ругузини, на нив се спиело пред да дојдат креветите или за 

гости кога ќе дојдат да му постелат, за нижење тутун на нив 

седевме,  во дворот кога за седеше кога крпеме, нижеме 

пиперки  за децата мали да седат на неа“.  

 „Садевме и тутун, бостан секоја година со дињи, 

лубеници, пепуни , тикви и печарки и лозје многу убаво 

имавме во Лопатица со разноразни врсти на  грозје“.   

„Од стока имаа се што беше потребно за живот: овци, 

крави, волови, коњи, магариња, свињи, кокошки. Затоа што 

беа Здравеци заедница од две фамилии имаа два ѕевгари 

волови.  Ги користеа за спрегање во дрвена воловска кола, 

за орање, носење снопје од нива на гумно за време на 

жетвата, жито на воденица и за други работи што  требаше 

превоз. Бавен транспорт беше но вршеше работа. Двата 

помлади волови се викаа Менде и Карче и беа купени од 

Подмол. Од постарите  волои едниот се викаше Русе а 

другиот не памтам. Воловите се носеа на пасење 



~ 285 ~ 
 

секојдневно од пролет до есен, кога појдов Лопатица дедо 

Стојан уште ги пасеше,  а кравите се даваа “пашити“, вгојда 

каде говедар со сите други од селото ги носеше в планина 

на пасење. Говедарот “Гојдарот“ селски  се главува од  

посиромашно семејство на Ѓурѓовден секоја година па се до 

Митровден. Тоа била платена професија  од селаните. 

Плаќале во млеко, жито а поретко и со пари“.  

„Чувавме и 100-200 глави овци кои еден од 

помладите мажи беше овчар и ги истеруваше на пасење по 

планините. Само овците се молзеа за млеко а не кравите. 

Коњи исто чуваа но беа на пасиште, не беа користени ретко 

за некоја потреба за чеза тргање или за јавање, но не ги 

користевме за орање по нивите“. 

Подмладок  
 

„Во Јануари 1966 кај зимен 

Свеќатанас (Свети Атанас) се роди 

мојата прва ќерка. Старите пуштија 

абер до нумкоите  во Добрушево и 

тие пуштија  неколку имиња, но девер 

ми Мирко го одбра Јагода, затоа што 

многу ги сакаше дивите јагоди. 

Додека бев бремена со првото многу 

ми се лошеше, баш првите месеци на 

бременоста беа преку летото кога 

имаше многу работа по нивите а јас 

не можев ништо да јадам. Вечерта 

пред да се породам, пегламе тутун во 

Јагода на 4 години во 

1970, слика за 

првиот пасош во 

состав на пасошот 
на Велика Здравеска   
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старата куќа. Спалната ни беше во малото одајче во новата 

куќа, која  е оддалечена едно 50тина метри пред старата.  

“Си појдовме со Китан да си легнеме но јас почнав да се 

префрлам во креветот. Свекрва ми очекувала дека секој 

момент може да се породам па и таа си легнала во новата 

куќа во гостинската одаја а инаку спиеше во старата куќа 

кај што се топлеше“. 

“Китан скокна да оди да ја 

бара мајка му а јас го трагав 

да не оди и му велев не 

мора. Тој се откина и ѝ 

тропна на вратата,  рече -

мајко на Велика нешто не 

и арно, да не нешто не е 

во ред-.Такви беа 

времињата, имаше срам од 

постарите“.   

„Ајде свекрва ми скокнала 

набрзина, па спремала во 

малото кујниче во старата 

куќа еден кош слама 

ржаница, оган запалила за 

топлина и посла ла слама на подот и една волнена сакма. 

При пораѓањето бабица беше свекрва ми, имаа жените 

искуство и си помагаа една на друга кој знаел доктори или 

болници тогаш, се природно беше. А и да знаевме доктори 

далеку беа во градот, а зима  тогаш, снег до колена, додека 

тргниш ќе се роди бебето. Имаше во селото бабица, отиде 

Јагода Здравеска на една 

година, при проодување, рана 

1967, Лопатица  
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Китан по неа, но стара беше доодена, не можела да оди по 

снегот, а снег наврна до колена.“ 

„Откако се роди бебето, свекрва ми со срп исчистен 

одма  ја сече папочната врвца а потоа српот се чуваше до 

леунката неколку ноќи. Така знаеле така правеле старите 

адети за заштита од зли  духови. Било адет истиот ден да се 

викне друга доилка да го задои бебето пред да го задои 

мајката. Ордена од Лопатица имаше скоро ќерка и таа беше 

викната за доилка. Децата што се од иста мајка задоени се 

сметаа за свое, се почитуваа, но откако се запустија селата, 

луѓето фатија угоре удолу по светото се  заборае на тие 

адети. Доилката кога ќе дојди носеше  главица кромид или 

пак домашните ќе ставеа кромид кај српот, се веруваше дека 

заштитува од лошо и да има доволно млеко мајката. Свекрва 

ми одма откако се роди бебето, му ги дупна ушите со 

загреана  исчистена игла во која имаше провнато волна сува 

непарена, директно стрижена од овците со природен лој на 

неа, конецот од волна се оставаше во ушината на бебето 

женско за да не зарастат“. 

„Бебињата тогаш се крштеваа уште пред да напраат 

6 недели. Првата ќерка е крстена по две недели откако се 

роди во црквата Свети Никола во Лопатица од нумката Бона 

Златаноска. Прво родено дете во фамилијата па специјално 

прасе хранеа за крштевката. За ручек имаше месо свинско 

печено со компири, пилешка супа, преубаво мирисаше од 

домашни кокошки. На крштевката имаше 40тина гости, 

нумковците Бона, Алексо, Ката, татко и мајка, гости беа и 
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од Орле роднините на свекрва ми, другите законџии од 

свадбата, Ангелевци (Севда со фамилијата)и други“.  

„Мајката како леунка не оди в црква до 6 недели и не 

одеја мајките на крштевка во тоа време туку само нункојте, 

домашните, баба, дедо, тетки и други блиски роднини 

поканети на крштевката. Нункото носи нова облека за 

бебето и по крштевката го облекува во нив. На враќање од 

крштевка бебето нункото го остава во јаслите кај воловите 

а од таму мајката го зема. За време на ручекот нункото го 

заранува бебето со едно ронче лепче така бил адет, и гостите 

му фрлаа пари на бебето и се благослови“.  

„Бебињата се капат секој ден до годината. Во тоа 

време и се повиваат во пелени и завиткани со повој 

„повиено“ го велевме. Повојот беше бел платнен и направен 

од свекрва ми. Пелените беа памучни од баркет а пелените-

ќебиња беа волнени ткаени од свекрва ми за таа намена. За 

бебињата се спремаше од постарите, од бабата, од 

претходната генерација а не од мајката, не чинело мајката 

да спрема за бебе, така не учеа старите. За ноќе за спиење го 

повиваме бебето со двете рачина врзани во повојот а дење 

наизменично по едно раче остававме слободно. Така 

знаевме така правевме но и беше полесно за ракување со 

бебето така врзано и стегнато како пушка да не тие страв да 

го фатиш. До годината се доеше бебето најмалку додека 

почни да јади друго јадеше, ништо друга храна не се даваше 

до годината, мајчиното млеко беше доволно“. 

“Пролетта крај на Март се садеа пченките и се 

копаше лозјето, прво со лопата  најмачно беше ова копање 

па после со мотика. Морав да го носам бебето со мене на 
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нива за доење, таму по цел ден бевме. Го оставав некогаш 

во браздите по нивите а кога жнееме жито носе ме лулка 

која ја врзуваме на дрва за да не го лазат мравите по 

браздите, не беше лесно но таков беше животот за сите, цело 

лето на раце го влечкав бебето по нивите, поздрави, 

поцврсти беа луѓето тогаш се издржуваше“. 

  „По 18 месеци среде лето точно на Петровден, се 

роди втората ќерка Роза. Се очекуваше машко но ете чупе 

сакал Господ да ни дај, беше мирно 

бебе не плачеше, тутун беревме тоа 

време летно па ја го поносив на нива 

со мене ,ќе ја ставев во браздата ни 

оф ни леле велеше. И реков на 

свекрва ми, мирна е зошто да ја 

влечкам со мене нека стој и таа дома. 

И двете деца ги чуваше дома 

домаќинката, редарката99, една 

недела свекрва ми  а  една стрина 

Пауна како што се редеа. Така 

помалата ќерка не ја измачив, не е 

носена на нива,  но старите ја врзуваа 

дома за кревет со повојот за да не 

напрај некој пакос100 додека работат домаќинките низ дома, 

требало вода да се залее, да се земи нешто од кошарата, не 

им беше лесно богами, на нива тешко беше но истата работа 

 
99 Домаќинката што и редот да ги извршува домашните работи, да готви, чува деца, 
да наполни вода итн 
100 Беља, незгода , да не се  повреди детето 

Розе на 2 години, 

слика за првиот 

пасош, 1970  
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цел ден, па ќе си починевме на пладне а домаќинката 

кутрата по цел ден ќе ги војва101 прагојте на куќата  

Можеби живото ја научил, можеби вродена особина 

или комбинација на двете но мајка ми е личност која лесно 

се прилагодува на приликите и живот го гледа од 

позитивната страна кое се гледа најдобро од следнава 

нејзина изјава: “Лопатица ми беше многу убаво откако се 

научив  и се навикнав. Како и во приказната како таа што и 

одговорила на мајка е на прашањето дали и е убо во селото 

кај што се мажила, рекла “Убо ми е како не, Црна (река) ми 

е до газо“ хахахаха,  од вистина приказните се, така и мене 

реката близу за вода за перење и беше полесно многу луѓе 

за работа по нивите  за помош и за муабет а Добрушево сама 

одев на нива“.  

 

Одржување на врските со родното село   

Откако се мажила мајка ми, се гледале со другарки и 

познати од родното село на празниците на сретсело во 

Добрушево. „Кој почитуваше ќе дојдеше кога ќе ме види да 

се поздрави, еј Велика дошла, па здраво живо како си, убо 

ти е, погоде кај што се мажи, арна свекрва имаш, деца колку 

и се што ги интересираше прашуваа. Е арно ми е, убо е,  

одговарав хаха, па јас нешто ќе ги потпрашам и така 

интересно беше да се видат другарките и познатите од 

селото родно. Комшиите пак идеја дома кај моите да се 

видиме“.   

 
101 Врви, преминува, пречекорува 
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„Еднаш одевме на гости за Спасовден со татко ти во 

Добрушево, ве носевме и вас бевте мали. Одевме со коњска 

кола со нашите коњи. Ја зедовме со нас и Слободанка од 

деверот Аце Стојкоски, да ја прошетаме но и да пази едно 

од вас на колата. Стасавме близу Добрушево, едниот од 

коњите ненаучен да влечи тежина, а можи и се изморе угоре 

удолу по ридчињата а и малку инаетчија беше си легна 

среде пат. Не виде еден човек Дончо од Добрушево татко на 

Ордена другарка моја, ги пасел говедата по појасите. Ги 

остае говедата на децата помлади што беа со него да ги 

однесат дома а тој дојде да помогни“.   

„Ве слеговме вас децата подалеку од колата да не 

срипаа коњите. Ги остајме да се одморат коњите, па потоа 

пак тргнавме и стасаме кај моите без да се усрамиме. На 

враќање можи за кај дома полесно им беше се вративме без 

проблеми“.  

„Слободанка ве чуваше подалеку од патот додека 

коњот не одлучи да стани, и тие се 

како луѓето со разни табиети. А 

татко ти оварда102 беше сакаше да се 

покажи со коњи чеза нагости како 

газда, кај дедо му, демек од поле 

невеста зеде па да не се усрами пред 

полјаните ха-ха. После навистина на 

враќање добро поминавме. Чезата  

беше послана назад со батанијата 

 
102 горделив 
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моја од рувото со цветови.Одозгора бело асе со рачно 

плетена тантела, многу убаво лично празнично беше. Е тоа 

беше така тогаш“.  

“Китан многу ги сакаше, ценеше и почитуваше 

моите родители а и тие него. Беа скромни добри луѓе и 

убаво не пречекуваа. Една година појдовме кај моите со 

коњите да му помогнеме за вршење на пченицата. Китан се 

чудеше колку е вредна баба му Цвета. Кога стасуваше 

велеше рамно со нас превртува врав а пак ручекот навреме 

направен, кога го правеше ме чуди и пак  со нас прва во 

гумното“.   

“Откако појдов јас во Лопатица по неколку месеци 

купија нова дрвена воловска кола со сина боја, многу беше 

убава, во тоа време беше модерна како сега да купиш нова 

убаа кола.  Уште стој во Лопатица во една од собите во 

старата куќа и бојата уште се познава на неа“.    

“Добрушевци и Лопатичани одржуваа врска преку 

воденицата во Добрушево. Кој занел писма тогаш, се 

пуштаа абери  или некое здраво-живо103 по луѓето што одеа 

на воденица. Од Лопатица сите одеа да мелат жито таму па 

татко секогаш кога ќе начекал некој Лопатичанец на 

воденица пушташе чоколади (животинско царство) за 

внуките. Најчесто праќаше по тетинот Ангеле на Севда а тој 

пак за ова многу го фалеше Стево што е сетен и стално 

пушта за внучињата чоколади. Добрушево како поголемо 

село имавме продавници снабдена со разни продукти, 

Лопатица немаше.     

 
103 Подарок, најчесто јадење на пример: обланди, чоколади, овошје, сирење 
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Одење на пазар во Прилеп  
„Јас откако појдов Лопатица, одевме на пазар и жени, 

помодерно мирно време,   не беше опасно по патиштата како 

генерацијата на дедовците. Стрина Пауна одела  понекогаш 

со други пред да дојдам јас во фамилијата, но после и правев 

друштво, ни одеше доста муабетот. Јаваница не идеше, се 

одело ами со свекрва хаха. Свекрвата моја пак беше многу 

изработена изнамаченаи а и дека вдовица никаде не одеше“.  

„На пазар Прилеп од Лопатица одевме пешки со 

стрина Пауна понекогаш.  Стануваме ноќе од 1 по полноќ 

да се спремиме и кај 2 тргнуваме со магарето натоварено со 

што се нашло за продсвање. Јас невеста од полето немавме 

навика и се срамев да се качам на магаре и само пешки одев 

цели 4 саати до Прилеп. - Никој не гледа чедо во темницата 

одмори ги малку нозете - ми велеше стрина, но јас никако 

не се нафатив. Одевме на Марул низ месноста позната како 

Ушите, планински места, карпести, но без шума. Суви 

ридој. Среда и Сабота беше пазарот во Прилеп но појќе 

одевме во Сабота, поголем пазар беше и појче луѓе од селата 

одеа па се гледавме со познати и роднини од други села. 

Патеката беше само за пешаци и магарина, неможеше кола 

да врви.  

 

 

Југословеснки  динари, од 1978 
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„Други пазарџии наоѓавме по патот, теќе104 луѓе 

беше.  Носевме за продавање што се нашло, јајца, сирење, 

кокошки, кромид, лук.  Кокошките ги врзувавме за нозе и 

надолу со главата на магарето, додека стасаме на пазар 

некоја пцојсала стегната и ќарот го извадовме ха-ха наместо 

дома да си напрајме некоја пилешка манџа. “Ко ќе стасаме 

Прилеп право одевме на ан кај Тоде Анџијата да го оставиме  

магарето. Анот беше блиску до чаршијата и до пазарот, кај 

автобуската стара како надесно. Му плаќавме на анџијата за 

конакот на магарето, што го чува и му дава храна и вода. 

Откако ќе продадеме тоа што носиме на граѓаните, ќе се 

прошетавме по дуќаните да купиме што ни треба, некое  

платно, материјалче за шиење,  баркет за долна облека за 

поткошули појче кој знаел за гаќи тогаш. Ха-ха-ха. Мажите 

носеја порано волнени пантолони ткаени  без гаќи одоздола, 

подоцна почнаа таа работа посебно ѕиври памучни  во зима 

кога заносија платнени пантолони, по не држат топлина 

како волната. Од 

баркетот сами рачно 

шиевме поткошули 

за децата  и за 

возрасните“.  

„Ни требаа 4 саати 

пат одење, 4 саати 

таму по пазаро и 

дуќаните  и четири 

саати за назад, цели 

12 саати. За ручек  

ќе купевме некој ѓеврек, симитче, или ќе си донесевме  

 
104 Многу, толпа луѓе 

Македонски денари, издадени од 

Народна Банка на Република 

Македонија, Скопје 1993. Мотив од 

градот Крушево. 
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јадење од дома.  Жени по крчми не одеа а немаше друго да 

се купи како сега. Ќе шетаме низ Прилеп ќе купиме што ни 

треба ќе си го земеме магарето од анот и назад Лопатица. 

Динари  се користеа тогаш а железните ситните беа меки 

како аламиној105. И другиот ден пак стануваме и на нива, 

како сме имале сила, но млада бев се издржуваше“. 

 

 

 

 

 

 
 

 
105 алуминиум 
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ЧЕТВРТ ДЕЛ - Печалбарство  

 Бранови на миграција од Македонија во 

Австралија  
Од крајот на 19 па се до крајот на 20 век иселувањето 

на македонците од родната земја е тесно поврзано со 

политичките немири и економската положба на 

населението и немањето на перспектива за подобрување на 

животот. Иселувањето на македонците било или насилно 

раселување од некои краишта на Македонија или 

доброволно иселување. Како резултат на тие иселувања 

денес Македонци живеат на сите континенти на Светот, но 

најбројни се Македонските заедници во Америка (САД), 

Канада, Австралија и Западно Европските Земји како 

Германија,  Франција, Швајцарија, Австрија, Шведска и во 

други земји во помал број.   

Традиционално печалбарски краеви од Република 

Македонија се Битолско, Прилепско и Преспанско-

Охридски регион и Костурско и Леринскиот крај од Егејска 

Македонија.  

 Во литературата се споменуваат неколку бранови на 

миграција во Австралија 

1. Прв Бран -  Печалбари, од крајот на 19 и почетокот 

на 20 век. Првите мигранти во Австралија биле печалбари 

кои отишле таму со надеж да заработат и да се вратат назад, 

работејќи тешка физичка работа и живеејќи во мизерни 

услови. 

2. Втор Бран -  Првите доселеници – во Австралија 

пристигнале меѓу двете Светски Војни претежно од 
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Егејскиот дел на Македонија од 1918-1940 кога на многу од 

печалбарите им се придружиле нивните семејства и се 

формирале македонски заедници во Мелбурн, Сиднеј, Перт 

и Аделајд 

3. Трет Бран - Повоена Миграција по Втора Светска 

војна  1940те и 1950те и овој бран се претежно мигранти 

од Егејска Македонија посебно по Грчката Граѓанска војна 

од 1946-1949.  

4. Четврт Бран – Синџир Миграција во 1960-те и 1970-

те. 

5. Петти Бран - Одлив на мозоци од Македонија, 

иселувањата на македонците кон крајот на 20 и почетокот 

на 21 век, во главно економска миграција. Иселениците се 

претежно образован и квалификуван кадар затоа се 

нарекува и одлив на мозоци од Македонија.   

 

Печалбарство  

Одењето на печалба на мажите од македонско 

семејство од селската осиромашена средина била 

македонска традиција произлезена од неопходноста да се 

преживее, да се заработи повеќе да остане некоја пара да 

може семејството да купи ниви, добиток за да се подобри 

економската ситуација на семејството.  

Печалба зборот значи заработка, да спечали имот, 

печали пари. Но најмногу  е поврзан со одење “на печалба“  

што значи одење на работа далеку од родната куќа, во туѓи 

градови и земји. 

Печалбарите кои ги напуштале своите семејства и 

заминувале на печалба во туѓа земја, останувале таму 
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подолг период и по неколку години каде ги работеле  

најтешките работи, затоа што биле најчесто 

неквалификувани и необразовани. Живееле во мизерни 

услови и секоја пара ја штеделе да пратат назад на 

семејството и да однесат заработка кога ќе се вратат дома.  

 Четвртиот бран на миграција е од најголем интерес за 

мене затоа што најголем дел од моето семејство се дојдени 

во Австралија со овој бран. Овој бран се нарекува синџир 

миграција затоа што кога еден печалбар ќе дојдел во 

Австралија за брзо време повлекувал свои блиски роднини и 

пријатели. Цели села и цели семејства се имаат на овој 

начин сосема иселено во Австралија “како свински црева 

поврзани“ што би рекла мојата мајка.   

Иселувањето и заминувањето на печелба со 

четвртиот бран е претежно од осиромашените села како 

резултат на  колективите од Социјалистичка Република 

Македонија во составот на Југославија која извршила 

промена во политика за иселување на населението кон 

крајот на 1960те. Пред да имаат законско право да 

емигрираа некои жители илегално ја преминувале 

границата, но во мал број. Старите, меѓу нив и баба ми 

Илинка го обвинуваа Тито за заминувањето на младината 

на печалба. “Тито е крив што ги отвори границите, не 

запусте, ни се испразнија куќите, ни заминаа децата во 

јабана106“. Ако им бил убав животот ако имале проспекти и 

надеж дека ќе биде подобро сигурно немало да заминат.  

Овој бран на миграција е претежно од економски и 

егзистенционални причини. Но имало и политички 

 
106 туѓина 
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мигранти од лица кои се судирале со еднопартискиот 

комунистички систем и лица кои тајно биле членови во 

обновената политичка партија Внатрешно Македонска 

Револуционерна Организација (ВМРО), што продолжувала 

да се бори за самостојна и обединета Македонија.  

Печалбарите како неквалификувана работна рака ги 

работеле најтешките работи и биле спремни да работат 

долги саати само да спечалат што повеќе, да пратат пари на 

семејствата во стариот крај а откако печалбарите си ги зеле 

жените и децата во Австралија пак штеделе да си купат 

куќи. Македонците биле ценети и почитувани од 

работодавците како многу работливи и вредни луѓе. 

Вработените во фабриките често биле само “нашинци“107 

што и им ја олеснило комуникацијата меѓусебно но од друга 

страна пак ги спречило да го научат англискиот јазик.  

Масовното заминување на печалба на младината 

посебно на машката младина на почетокот на овој бран во 

1960те и почетокот на 1970 исто така било овозможено и од 

полисите за миграција на Австралија во повоениот период 

кога индустриски брзо растела и се развивала а имала 

недостаток на работна рака. Во 1970те и 1980те 

Австралиската влада посебно обрнала внимание на 

семејната имиграција за обединување на членовите на 

семејствата. Под семејната категорија миграција 

одобрувала брзо и лесно визи за најблиските членови на 

семејството на спонзорот така и мајка ми со нас децата сме 

добиле визи на овој начин во 1974 година.  

 
107 Наши, свои, луѓе од исти крај или исти народ,македонци 
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Заминување на печалба и збогување со 

минатото   
 

Сеќавањата на мајка ми за заминувањето на печалба 

на членовите на нејзиното семејство и последиците од 

нивното заминување се опишани во наредните редови. 

„Во тие години (втора половина на 1960те )одењето 

на печалба беше некако нагло од Лопатица. Прв од нашите 

замина девер ми Боне. Братот на јатрва ми Ѓурѓа, се викаше 

Коле од Карамани веќе бил во Австралија па на сестра си и 

рекол -мажи се и ќе те земам, да не ти берам гајле овде сама-

. Заминаа во1969 со бродот Маркони преку Африка 

патувале цел месец па само што стасаа за неколку недели се 

роди таму првиот син Гоце. Боне пред да заминат работеше 

Прилеп во градежно и седеше кај братучеда му Селвија од 

тетка Спаса од Лопатица. Мендо мажот на Селвија му беше 

стројник за Ѓурѓа па таму седеја откако се зедоа.  

„Од Прилеп ги испративме за Австралија од куќата 

на Селвија со свирки и ора на улицата, немаа голем двор. 

Така се испраќаше со музика, можи за да не сетиме голема 

тага од разделбите. Сите бевме на испраќањето од  

Лопатица освен дедо Стојан и стрина Пауна, некој мораше 

да остани имаше добиток и живина да се нахранат.  Штом 

Боневци (Боне и Ѓурѓа) стасале, се средиле, и  одма се 

распрашале што треба кај треба и му ги напрајле книгите на 

Китан. Штом стасаа книгите Китан по една година по нив 

замина и тој на печалба. После него во 1971 замина и 

деверот Јован, него пак го зеде шурата Благоја брат на јатрва 

ми Трајанка од Кокре. Како синџир се источиа луѓето од кај 



~ 301 ~ 
 

нас за само неколку години“.  Токму затоа овој бран на 

миграција од 1960 и 1970 се нарекува „синџир миграција“.   

„За кратко време селото се испразни, некој на 

печалба замина, некој се преселија во други села или во 

Прилеп и Битола и живото онаков како што го знаеме до 

тогаш се смени, исчезна. Но човекот брзо се навикнува па 

за скоро веќе не ни беше чудно, стана секојдневие некој да 

се испраќа на печалба, како за сите така и за нас беше“, вели 

мајка ми. Како чудно со молскавична брзина се менуваат 

теченијата на животот за само една генерација колосекот се 

менува и возот на животот јури во непознат правец и никој 

не знае каде ќе го однесе.  

Благодат било до некаде што многу мина не биле 

доволно писмени за да знаат точно каде одат или нивните 

најблиски дека ги испраќаат за на многу далечен пат. Ако 

знаеле колкав пат ги чека и дека долги години ќе поминат 

пред да се видат повторно ако и воопшто се видат 

разделбите ќе им биле уште потешки. Ја слушав баба ми 

како ја толкува далечината на Австралија  “Чедо на крајо на 

свето била“.  

“Пред да замини за Австралија, Китан го праша 

стрико си Петре за одобрение како глава на семејството. - 

Стрико, Боне замина, сакам и јас да си ја пробам среќата ако 

има шанса, што велиш ти стрико?-  Штом сакате внучко јас 

не ве држам ако најдете поарен живот одете- му рекол 

стрико Петре„.  

“Се сеќавам седевме во новата куќа во визбата и 

ниже ме тутун, Китан сакаше да побара пари од стрико 

Петре за нов костум за Австралија. Беше многу мерак по 
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дотерување, многу педантен. Такви беа времињата ќесето го 

држеше старешината на куќата. Јас му велев чути, не 

прашувај, зетовскиот носи си го, а тој ме подшибнуваше со 

иглата за тутунот в нозе за јас да чутам, така тајно со ишарет 

зборувавме пред другите. Ама ќе оди таму во туѓа земја 

мораше да се дотера. Стрико му даде пари за костум, купи 

платно и го соши на терзија, беше темно кафеав, палтото 

уште стои во Прилеп во куќата. Купи и куфер и тој кафеав, 

јас го користев се до 2007 кога бевме во Македонија.  

Мојот татко Китан беше еден од младите печалбари 

кои на 28 години околу 10 септември 1970 го напушти 

родното село Лопатица и со свирки и песни, со ора и плач 

од најблиските беше испратен од железничката станица во 

Прилеп за далечна Австралија каде пристигнал на 6 

октомври 1970. Од Прилеп со воз низ Србија, Босна, 

Хрватска и Словенија до Џенова, Италија, па потоа од 

пристаништето во Џенова се качил на бродот „Гуглиелмо 

Маркони“.  

Бродот Маркони кој бил многу брз, модерен и 

луксузен, секој месец тргнувал од пристаништето во Џенива 

на пат за Австралија. Бродот кој во тоа време одел преку 

Сртот на Добрата Надеж преку Јужна Африка, затоа што 

бил затворен Суецкиот канал, стигнувал за Австралија за 3 

недели или 23 дена.  

Татко ми Китан во родната куќа зад себе остави: 

млада жена, две дробни дечиња, мајка, најмалиот брат, дедо, 

стрико, стрина, братучеди, снаа и внуче од братучед. Со 

заминувањето на печалба на синовите Здравески животот и 

на тие што заминаа и на тие што останаа сосема се промени 
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а рабовите на пошироката семејна заедница веќе почнаа да 

попуштаат и болно да се расцепуваат.  

 

Печалбарски традиции   
 

„На печалба се испраќаше со свирки, со тапани, цело 

село збрани како за свадба. Еее ќе оди Китан за Австралија, 

и сите дојдоја да го испратат во Лопатица. Еден другар на 

татко ти од Боротино и уште неколку другари беа свирачи и 

се до Прилеп одевме со музиката сите да го испратиме. И  

децата ги носевме беа мали , Јагода беше 4 а Розе 3 години. 

По испраќањето останавме на спиење една ноќ кај золвата 

Селвија од тетка Спаса. Од Лопатица до Прилеп одевме со 

шпедитер108. Од Прилеп Китан  го фати возот, па стасал 

некако до пристаништето Џенова во Италија а од таму со 

бродот Маркони до Австралија“.  

„Пред да замини печалбарот од дома пред прагот се 

ставаше ваган109 со вода над него сомун леб а во водата 

златна пара-франга. Требаше со десна нога да го клоцни и 

да ја истури водата. Водата за лесен пат и лесен печалбасрки 

живот, лебот да биди сит да има доволно храна а парата да 

има добра заработка, да запечали пари. Така знаеја старите 

така правеа, можи низ адетите си ја олеснуваме болката, 

правиш нешто што можиш во моментот и се надеваш на 

подобра иднина“. 

 
108 Запрежна кола што ја тргаат коњи 
109 Сад, чинија 
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„Останаа само старци, жени и деца“  
 

„Од Лопатица од нашата фамилија сите мажите 

заминаа: Боне, Китан и Јован во Австралија, деверот Здраве 

уште учеше Битола а  деверот Мирко замина Германија,  

золвите Божна и Аргида се измажија, останавме само 

старите и ние жените со Јованица (Трајанка) децата, Јагода, 

Роза и Слободе. Сами жени вршевме на гумното со коњите. 

Испраќање на Китан за Австралија 1970 Прв ред од лево: Мирко, 

Летка, Розе, Здраве, Душан, тапанџија од Боротино, Втор ред од 

лево, Милица, Велика, Цвета, Лена од Писана, Китан,  Јагода 

Илинка, Јовка, Петре, Павле  Будимирци, музичари од Боротино, 

другари на Китан од војска.  
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Имаше еден црн и еден лискаст (црвен) беа пашити110 

неучени на работа како диви и лоши не можевме да ги 

фатиме а камоли да вршиме со нив. Само чуваме колку да 

ги имаме но не се користеа многу за работа. Видоме не 

видоме со волојте вршеме, побавно беше доста. Јатрвата 

Трајанка мала ситна ќе се загинеше во снопојте, во враво, па 

јас како покрупна прво газев напред со волојте додека не 

омекни  сламата па после беше полесно. Тешко нас беше 

сиротите и машката работа ја работевме“.   

„За одењето на Китан на печалба, не ми беше криво 

или чудно, сите одеја, не беше само тој а и зборот беше дека 

е привремено, сите така мислеа, да за печалат и да се вратат 

назад. Ама домашниот есап на пазар никогаш не излегува. 

Но еден по еден видоја поарно, женетите си ги собраа 

жените и децата а беќарите си зедоа невести од родниот 

крај, многумина и по слика се зедоа и си останаа таму да 

живеат. Имаше и такви што се вратија по некоја година, ги 

изгубија визите и после беа пишман“.  

„Додека многумина од печалбарите за брзо станаа 

доселеници во1970те, Китан си остана печалбар и во повеќе 

наврати одеше за Австралија и се враќаше во Македонија“  

обидувајќи се да обезбеди егзистенција и просперитет на 

семејството. Како родител имаше голема желба и ја 

жртвуваше неговата среќа и на мајка ми за  децата да му се 

добро ситуирани, да имаат услови за образование и да 

обезбеди услови децата да си останат да си живеат во 

 
110 Пашити се коњи и друг добиток што се истеруваат на пасишта, со момок, 

назначен од селото да ги чува 
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родниот крај и никогаш да не го искусат тешкиот 

печалбарски живот и разделбите.  

Но надворешните прилики придонесоа и покрај овие 

жртви повторно семејството денес да живее поделено на два 

континенти. 

 „Каменот е најтежок на местото каде се нашол, 

штом ќе почни да се тркала се одронува“ често ја 

повторува мајка ми оваа мудра народна поговорка, така и со 

печалбарите и тие што остануваат да живеат далеку, дел од 

нас е одронат во родниот крај и никогаш нема да бидеме 

целина. 

 

„Четири години бела вдовица“ 

 

„Откако замина Китан, единствено тешко ми беше 

што бев оставена со две деца мали со стрико и стрина. 

Добри луѓе беа гревота е да се пожалам, ме почитуваа, се 

заеднички работевме, јадевме и делевме се што има, таков 

беше животот во заедница но сепак друго живот со свој 

свекор и свекрва а друго во поголема заедница. Свекрва ми 

стара кутрата, ем дома ем по нивите одеше за копање, 

жнеење, а за орање само стрико Петре остана, дедо Стојан 

веќе беше капнат остарен. И ајде рековме ќе се издржи до 2 

години некако но цели 4 години станаа од 1970 -1974. 

Стрико на мажот да ти води сметка за деца, не го боли него 

исто како родителот“.  

„Немаше кој да работи а работата иста ни остана, тие 

се нивите. Дедо Стојан ги пасеше волојте па деверот Мирко 
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а од кога замина тој, на детето Јагода и се даде таа работа 

имаше само 5 години!, немаше кој друг, срце ме болеше, 

тешко ми беше и мене а и на другите не им беше лесно. Му 

велев на Китан, дали мене ми беше арно, не само за мене 

туку и за децата да берам гајле, знам и тебе тешко таму сам, 

жал ти е ама не гледаш. Јагода 2 ѕевгари сама дете на 5-6 

години да оди да ги паси по полето, што знај дете, ама си 

чути, како ќе и речеме така, слушаше. Косата ми се креваше 

од секарација и срцето ми се кинеше од болка, ама на кого 

да кажам. И Китан да беше тука можи пак ќе му се даеше 

таа работа на детето, таков беше животот на село откако ќе 

пркни детето мора да помага, но барем родителот одлучува 

и си ја презема одговорноста“. 

„Немајќи на кого на Китан во писма понекогаш му 

пишував, сигурно го нервирав, Господ нека ми прости, сега 

се молам на  Бога да ми прости за грешките што сум ги 

направила. И нему му беше тешко, не велам не, сам на 

печалба без фамилијата, сам да си готви, сам да си пери, 

капнат од многу работа по фабриките по 12-16 саати 

работеше, да спечали, да пушти некоја пара за нас, но една 

душа една капа, а јас и за мене и деца гледав и се секирав за 

нив“.  

„Пушташе редовно писма, по некоја слика и долари, 

но како и претходно како глава на фамилијата стрико ги 

чуваше, кај него кесето беше. Далеку беше додека дојдат 

писмата, па ние да напишеме да вратиме да му кажеме како 

живееме месеци поминуваа. Ни праќаше и честитки за нова 

година и Божик се прелеваа како живи. Пушташе пари и 

подароци и по луѓе што си идеа назад, имаше доверба и чест 

кај луѓето тогаш.“   
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„Тешко беше и без луѓе во куќата, некако како 

радоста и веселбата да ја снема. Ех што ни направи таа 

печалба затоа се пеат тажни печалбарски песни од лично 

искуство се напишани и испеани, само тој што не го 

доживеал не знае колку е тешка разделбата и далечината. До 

денес денешен туѓина та не остави разделени, не само нас и 

многу други фамилии“.    

„Во Август 1974 Јован веќе ги зеде Трајанка и 

Слободе, откако заминаа тие уште попразно беше. Дедо 

Стојан почина претходната година на 90 години па 

останавме само јас, децата Јагода и Роза, свекрва ми 

Илинка, стрико Петре и стрина Пауна. И нив им беше многу 

тешко, од полна куќа луѓе, со смеа, со весел џагор, песни по 

нивите аргатски,  сега малкумина останаа, трпезата скоро 

празна, луѓе ни за муабет ни за работа нема“.  

„Поминаа некако тие долги 4 години откако замина 

Китан, па си дојде назад во август во 1974, а Трајанка и 

Слободе тогаш заминаа за Австралија па мислам се 

разминаа. Со него донесе куфери подароци за сите 

домашните по нешто. За децата донесе бунди, за Јагода 

црвено кадифе со бело крзно а за  Розе исто таква но зелена.  

Со него донесе документи за спонзорство за нас, децата беа 

на мојот пасош вклучени, и во визата за Австралија исто 

така, не изведовме посебни пасоши за нив“.  
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Испраќањето на Велика за Австралија 1974 
 

„Китан си дојде назад во Македонија со авион за да 

се види со сите домашните. Сите од селото се разбегаа кој 

странство кој по градојте па одлучи да купи куќа во Прилеп. 

Деверот Здраве работеше во Жито Прилеп и таму живееше 

кај братучеда му Селвија па нашле една стара куќа со 

големо дворно место на улица 11 Октомври број 168,  близу 

беше до Селвија, па ја пазариле. Китан немаше намера 

никогаш да живее во Австралија за стално. Како сирак без 

татко и како најстар син се грижеше и за мајка му и 

помалиот брат, сакаше и нив да ги обезбеди. Срцето секогаш 

му беше во Македонија, и од патриотски чувства не сакаше 

да слушни за стално да живееме во Австралија“.    

Роден и растен во поширока семејна заедница, за 

татко ми заедницата беше норма а не исклучок и затоа 

продолжи да прави планови за новата семејна заедница 

составена од нашето семејство, мајка му Илинка и брат 

му Здраве кој сеуште беше беќар тогаш.   

Точно по 10 години откако мајка ми дошла во 

Лопатица како невеста од Декември 1964 до Декември 

1974, ја напушта за секогаш и животот онаков како што го 

знаела до тогаш и се препушта на матицата на животот 

која ќе ја носи натаму наваму за конечно да фати корен на 

едно место далеку од родниот крај.  
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Испраќањето на Велика, Јагода и Роза на градската автобуска 

станица во Битола Декември 1974 година: Прв ред од лево: Флоринка, 

Јагода, Мендо, Роза, Цветанка, Здраве. Втор ред од лево: Коста, 

Цвтеа, Милица, Велика, Китан, Илинка, Павле Трајкоски(Орле). 

 

„Се спремаме и ние да одиме за Австралија. Бевме на 

преглед во Белград со возот заедно со Китан и децата, се 

сликаме во Прилеп за пасоши, извадив пасош и бевме 

спремни за одење Австралија. Пред заминување отидов во 

Битола да си направам фризура, направив пунџа, крената 

косата нагоре. Китан и мене ми донесе бунда за убаво да се 

дотерам за Австралија. Заминавме во Декември кај нас 

среде зима а таму  беше среде лето кога стасавме.  

„Дојде денот за заминување во декември 1974, беше 

точно на празникот Свети Ѓорѓија (на 9 Декември). Јас и 

децата за Австралија тргнавме пред Китан 2 недели, така му 
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беше картата не можеше да ја смени. Деверот Борис 

брачедот на Китан, од стрико му Алексо од Лопатица, тогаш 

беа преселени во Мусинци, но дојде не зеде со шпедитер и 

не однесе до Добрушево. Со мене и децата беа: Китан, 

свекрва ми Ица и девер ми Здраве. Во Добрушево се 

видовме со моите најблиски се поздравивме а бевме и на 

гости за ручек кај комшиите Ќирковци на Свети Ѓорѓи ја 

чекаа куќна слава и посно се служи на тој ден“.  

„Оттука сите заедно, ни се придружија и мајка и 

татко, го фативме автобусот селски до Битола. Таму дојдоа  

Првиот пасош на Велика Здравеска, Југословенски пасош издаден на 

22 декември 1970 во Општина Прилеп и виза за Австралија издадена 

на 18 Ноември 1974.  
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Првиот пасош на Велика Здравеска, Југословенски пасош издаден на 

22 декември 1970 во Општина Прилеп и виза за Австралија издадена 

на 18 Ноември 1974.  



~ 313 ~ 
 

и сестри ми Милица и Флоринка да се поздравиме, 

исто така и Павле од деверот Ило, братучед на Китан од 

Орле дојде, се дружеа со Здраве. Од градската автобуска 

станица (старата кај хотелот Солун) се качивме на друг 

автобус кој не однесе до Белград  и од таму со авион на ЈАТ 

(Југословенски Аеро Транспорт) до Мелбурн“ 

 „Дојдовме  во Австралија само за 25 фунти на човек, 

спонзориран патот беше за нас од Австралија. Како на 

гладна ламја и требаа луѓе за работа па не залажуваа да си 

ги остајме родните огништа. Јованица пред мене неколку 

месеци замина со Слободе а тие платија 1000 долари за 

патот, во тоа време беа големи пари. Дали Јован не знаел за 

тоа или пак се сменило правилото кој знае како било“.  
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На пат за Австралија  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испраќање за Австралија на Велика, Јагода и Роза. Прв ред од десно: 

Мендо, Роза, Цветанка, Јагода. Втор ред од десно: Цвета, Велика и 

Илинка,  автобуска станица, Битола, Декември 1964 
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 „Стасавме со автобусот Белград, со мене куфери, 

торби, две деца. Носевме од Лопатица најлончина пипер 

домашна, неколку кила, но на аеродромот во Белград 

цариниците ни ги зедоа најлончињата ги исекоа со нож и во 

канта ги фрлија. Болештина ми беше, се мачеја старите да 

ги садат, вадат, берат, нижат, сушат пиперките и да ги 

толчат, ги пуштаа за нас, здраво-живо111 за Боне и за Јован. 

Немаше тогаш да се купат такви работи во Австралија а си 

бевме учени со пипер и за макање и за готвење го 

користевме“.  

 „Се качивме некако на авионот од ЈАТ се сместивме 

и полетавме. Ни даваа јадење чудно, различно од она што 

си го јадевме дома“. 

 „Првото запирање со авионот беше во Карачи 

(Пакистан). Чудно ми беше се, разни луѓе, бели, црни, 

жолти, разни облеки, шаренило, гужви, се чудев. Патуваме 

до Австралија со една позната жена од Добрушево, мажот 

је се викаше Борис, негов брат беше патнички агент. И го 

заборавив името на жената а многу ми се најде, цел пат ги 

занимаваше децата“.    

„Следното запирање на авионот беше во Сингапур. 

Со мали возина не носеја од еден крај во друг на 

аеродромот, мислам се прекачува ме во друг авион, а тој 

аеродромот огромен не се догледува. Каков страв сум 

претргала таму, здувлото112 ми се зеде, народ плева, полно. 

Ќерката Јагода влезе во друго возе, таков уплав доживеав, 

си реков готово го загинав детето, во паниката свикав. Леле 

 
111 подарок 
112 здивот 
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Јагода ја нема, леле што да прам - па шуќур113 се доближија 

едно покрај друго возината ја видов низ прозорец, па не 

знам како се разбрав со тие внатре по тамина, со ишарет114, 

покажував со рака, немаше преведувачи немаше кој да ми 

тумачи. Некако со раце ми објаснија дека на исто место 

одиме и така малку душа ми дојде. Откако ја видов, пратев 

кај ќе застани возот и така се најдовме кога запреа возињата, 

ама го кркав стравот. Влечкав торби со мене, алишта и две 

деца, немаш доволно раце за се, туѓи земји, јазик не знаеш, 

не беше ич лесно патувањето за мене.“  

„Многу жешко и запурно беше таму, а јас и децата 

на облечени од зима одиме, вриевме од  жешко. Не држеа 

во една просторија сите патници заедно, не смееме да 

излеземе, ги раслеков децата од горните аливцина, дури по 

маици и така малку да се оладиме се затушивме внатре, па 

на раце после ги носевме алиштата, немаше место во 

торбите“.   

„Во Сингапур аеродромот беше преполн со луѓе и 

продавници за разноразни нешта. За децата најинтересна 

беше една продавница за играчки. Авиончиња на батерии и 

на конец вртеа и брмчеа над главите на муштериите. Им 

купив по нешто да се радуваа, едното памтам беше едно 

мајмунче со тапанчиња се навиваше, Китан ми даде долари 

да ми се најдат за по пат“.  

 
113 За среќа 
114 Знак, со покажување со раце или поглед 
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Пристигнување во Мелбурн  
„на порто115“ 

„Пред да 

тргнеме од Лопатица, 

Китан ме учеше како 

да се снајдам откако ќе 

стасаме во Мелбурн. 

Ми објасни што да 

очекувам за случајно 

да не се разминиме со 

роднините - На порто 

Боне ќе ве пречека, 

нема што да се 

секираш, знае точно 

кога стасува авионот – 

ми рече, а јас го 

погледнав и му реков 

- како ќе знам до 

портата на Боне да 

појдам? – ха-ха-ха, стално го кажувам ова со смеење, ете 

од вакви работи се вицовите настанати. Ми објасни дека 

порто е аеродром каде слетуваат авионите“.  

 „Китан ми рече ќе ти ја запишам но и запамтија 

адресата на Боне - Ламбафортин, Јорксрит, Јаравил.  Ха-ха 

тоа намбер ми се слушна како ламба, се чудно ми беше и се 

разбира ништо не разбирав. Прв пат не знаеме каде одиме, 

како ќори. Стасавме на аеродромот во Мелбурн (во 

четврток на 12 декември 1974), излеговме од авионот а на 

 
115 airport - аеродром 

Јагода, Велика и Розе, јануари 1975 во 

дворот на куќата на Боне и Ѓурѓа, 

Јаравил, Мелбурн  
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излегување полно народ плева и пазев да ги видам Боневци. 

И навистина деверот Боне, јатрва ми Гуца со нивните деца 

Гоце и Џими не пречекаа, душа ми дојде кога ги видов, па 

од аеродромот не зедоа со такси до Јаравил до нивната куќа 

на број 14 Јорк Стрит ха-ха не било ламбафортин“.  

„Едниот куфер одма го зедовме но другиот куфер го 

немаше, беше загинат, но ни го донесоа дома кај Боневци по 

една недела. Боне го отвори некако беше заглавен а внатре 

се беше каша-попара116. Имаше во него неколку шишиња со 

ракија сите до едно се испокршиле а алиштата внатре сите 

беа вапацани117, имаа пуштено боја и не се носеа за фрлање 

беа. Кај што го акале118 од едно на друго место куферот се 

беше лом направено и мирисаше на ракија. Си носев волнен 

опрегач во куферот, си мислев уште како в село што си 

живеевме, кошула селска за секој случај да имаме, се беше 

за фрлање. Капка не остана од ракијата а шишињата беа 

завиткани низ алиштата“.  

„Кога дојдовме кај Боневци, многу убав пречек ни 

направија. Китан ми даде долари пред да тргнам и јас и 

понудив на Гуца да платам за престојот, за јадењето, но 

јатрви ми алал да и е, не пречека и не третираше како гости 

не сакаше пари за тие две недели, што јадеа тие и ние, многу 

убаво не пречекаа премногу сум им благодарна. Во близина 

на куќата во Јаравил имаше еден дуќан, го држење еден стар 

Талјан, од таму купувавме некои работи, леб имаше убав 

како домашен селски тркалезен“.  

 
116 измешано 
117 Бојадисани 
118 Фрла, треснува  
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„Откако пристигна Китан по две недели (на 21 

декември 1974) си го зедовме редот и ние си купувавме и 

готвевме за нас 

посебно, се 

редевме со Гуца 

во кујната. 

Живеани бевме 

во заедница, 

знаевме да 

делиме и да се 

разбираме. Сите 

така правеа, ем 

заедно си 

помагаме и за 

дружење ем 

поевтино за 

кирија наместо 

сами во посебна куќа да 

живееме, а киријата 

наместо на туѓи на 

своите им ја даваме да ја исплатат куќата“.  

  „Чудно беше малку на почетокот, улици прави, 

чисти, гледам убаво. А кај нас по градојте беше онде влези 

па не знајш кај да излезеш. Куќите беа интересни не сум 

видела дотогаш дрвени, како бараки но постепено се 

навикнавме“.   

“Лето беше во Австралија кога стасавме, а тргнавме од 

студој од зима, еееее и тоа ми беше многу чудно, па на 

Китан и Велика со (од лево) Јагода, 

Џими, Гоце, Розе, 1975, Јаравил 
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децата им купивме шорцина119, маички, летни фустанчиња 

од  Форџес120 голема продавница во населбата Футскрај, 

што немаше во неа, разни чуда.“  

„Беше летен распуст кога стасавме, се наопаку беше 

во Мелбурн од она што го знаев. Китан ги запиша децата на 

училиште кога почна школската година и тргнаа на школо 

во  почетокот на Февруари 1975 (2 Февруари) во Јаравил 

беше училиштето121, блиску беше 10тина минути 

пешачење“.  

„На училиште со Јагода и Роза одеше и Гоце а Џими 

беше уште мал. Им носевме јадење на пладне на децата од 

дома за ужина, не носеа тогаш како сега ручек на училиште. 

Многу ги сакаа едни сокчиња во пластични шишиња во 

форма на  чоечина или на  диносауруси. Понекогаш им 

дававме пари да си порачаат ужина од училиштето им даваа 

сосичрол или пајој122со сос од домати“.   

„Китан исто така ги запиша чупината и на 

македонско училиште123 во Фуцкрај од црквата Свети Илија 

беше отворено, еднаш неделата во сабота или недела ги 

носевме“.  

 

 
119 Кратки пантолони -shorts 
120 Forges a подоцна "Dimmeys & Forges 
121 Државно Училиште Јарвиле (Yarraville State School), а школската година во 1975 

година започнала на 2 февруари. 
122 Sausage roll, pies, (австралиски тестенини со месо) 
123 Гоце Делчев училиштето, во организација на црквата Свети Илија од Фуцкрај  
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Најтешката разделба 
 

Испраќањето на Јагода и Розе за Македонија, на аеродром во 

Мелбурн, Август 1975. Од лево прв ред: Соња(од Панда и Крсте), 

Розе, Гоце, Џими, втор ред од десно: Ѓурѓа, Јагода со Зоки како бебе в 

раце, Велика, Панда и роднина на Панда.                                       

 Мајка ми Велика со најтажниот изглед на сликата преполна со 

болка и тага од разделбата. 
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„Најтешкото од сè во животот ми беше разделбата со 

децата во Август 1975.  Синот Зоки се роди во Јули и кога 

тој беше само еден месец ќерките Јагода и Роза се вратиија 

назад. Да сум сега со овој ум и искуство ништо живо немаше 

да ги дам да се вратат, но такви беа времињата, жената да си 

чути и да го слуша мажот. А што избор имав, сама без никој 

во туѓа земја, угоре високо удолу длабоко и трпи немаше 

друго чаре. 

Китан немаше намера да стоиме во Австралија долго, 

сакаше да запечалиме, да ја напрајме куќата во Прилеп и 

сите да се вратиме. Затоа сакаше децата да се вратат назад 

пред да почни училиштето во Македонија, за да не губат 

година. Девер ми Здраве и свекрва ми Ица веќе беа 

преселени во старата куќа во Прилеп и планови веќе се 

правеа за градење на новата“. 

За патот назад за децата по 500 долари за една 

кошташе патот, можи како за деца. Не знам дали врати 

нешто на Австралиската влада Китан оти не стоеја цели 2 

години во Австралија. Разбрал Китан дека зет му Крсте 

Рабаџиевски, мажот на золвата Панда124 ќе си одел со 

ќерката Соња и го прашал дали можи да одат со него, тој се 

нафатил рекол, - в раце не ќе ги носам нека идат со мене-“. 

„Многу ми беше болка и жал за децата и никако не 

можев да го засакам Зоки кога беше бебе, како тој да беше 

крив. Срцето ми се молкнеше од болка. Две пораснати деца 

да си ги вратам назад а јас да гледам бебиња наново. Само 

плачев деноноќно. Ме караше и подучуваше јатрва ми Гуца, 

 
124 Панда е прва братучеда на Китан од тетка му Спаса од Лопатица, сестра на 

Селвија. 
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не чини толку плачење, ќе ти секни млекото, брзо ќе помини 

времето ќе си појдите и вие, ми даваше утеха колку што 

можеше. А испадна тие пред нас се вратија. Се додека не 

прозбори Зоки не можев да го сакам имав таква горчина и 

болка во душата, штом прозборе беше друго и кон него сета 

љубов ја насочив. Но се тешев беше за 1 до 2 години 

најдолго, брзо ќе поминат си велев, но станаа 5 години, цела 

вечност за мене“.   

„Дали не ми беше тешко само јас си знаев на душата, 

ама такви беа времињата како ќе одлучи мажот така. Китан 

се грижеше и за мајка му и брат му а не како другите само 

за децата и жената, за него сите беа фамилија, така беше 

роден и растен во заедница и со таков ум и замина од овој 

свет“.  

„Море маки претргав невидени, на душман125 тоа не 

му го посакувам, најтешката и најболната разделба во 

животот ми беше со децата. Пуштив деца мали кога ги 

видов по 5 години пораснати беа цели чупи. Јагода имаше 9 

а Розе 8  години кога се вратија а кога ги видов повторно  

Јагода беше 14 и веќе повисока од мене, цела мома а Розе 

13. Но јас си знаев во душата како ми беше, се фрлив само 

на работа, дома, со Зоки, ни трошка време да немам за 

размислување и така врвеа годините. Но ова нешто со 

децата ни остана како чивија и голема празнина во 

животот“.   

„Се што заработуваме праќавме назад додека се 

правеше новата куќата во Прилеп. Но успевав по нешто да 

 
125 непријател 
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зачпарам126 од мојата плата и да купувам работи за чеизот 

на чупината. Од една плата ќе купев ќебе од друга 

прекривач и така пополека си насобрав работи за чеизот. За 

милина беше чеизот нареден за свадбите на ќерките, ми 

беше гордост. Тоа ми даваше задоволство дека правам 

нешто за нив, дека не сме залудо одвоени. Од Таргет од 

Футскарј, зедов ќебиња зелена боја и плетени прекривачи. 

Прекривачи бели со сини цветови за спална пак ги зедов од 

еден продавач што шеташе по улици со камион и  

продаваше. Тогаш беа модерни плетени работи од 

пластична жица, еден куп нешта наплетив. Тоа работев кога 

ќе најдев малку време кога ќе се вратев од фабриките.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 заштеда 
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Живот и работа во Австралија  
 

 „Живеевме заедно со 

девер ми Боне и јатрва ми Гуца 

откако дојдовме во Мелбурн, 

пак во заедница, се бараме 

луѓето како своина. Многу 

убаво не пречекаа и сум и 

премногу благодарна посебно 

на јатрва ми, не е лесно две 

жени да делиш една кујна“.   

„Куќата во Јаравил на 14 

Јорк Срит, Боне  ја купил за 

9000 долари но платите беа 

мали тогаш. Беше штичена, 

дрвена куќа, се чудев на 

почетокот сите беа дрвени. 

Куќата беше на ќош, на едната 

поголема улица на другата мало 

слепо сокаче и одма имаше парк 

наспроти“.  

„Имаше дворно место назад поголемо а напред 

помало, со трева убаво потсрижена, бунгало127 назад за 

чување работи, а таму беше и пералната. Кујна одма до 

задната врата премо дворо, а шпорето на гес128 беше, а не на 

дрва како кај нас, наспроти кујната беше купатилото, ги 

делеше мало салонче. Требаше парички да се стават во еден 

 
127 помошен едно- катен мал објект (bungalow)  
128 плин 

Китан и Велика,                

Јаравил, 1975  
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апарат за да се загреј бојлеро за капење и одвреме навреме 

од компанија идеја ги собираа парите“.   

„Имаше голема дневна одаја, наспроти спална соба, 

па врата од дневната водеше во тесен салон  право на 

главната предна врата а од двете страни по една спална. Од 

дневната гледано во левата спална спиевме ние а во десната 

Боне, Гуца и 

децата. Имаше 

уште една спална 

соба  од дневната  

се влегуваше во 

неа таму едно 

време на Трајанка 

братот најмалиот 

Димитрија седеше 

како беќар“.  

 

Китан, Велика и 

Зоран, Јаравил, 1977 

 

 „По две недели, се врате и Китан и одма тргна на 

работа. Тој работеше во Џексон месарата, се правеа 

конзерви месо. Работеа со Боне заедно, ноќна смена, вареа 

конзерви големи во казани. Фабриката им плаќаше такси за 

дома оти ноќе  работеа, ноќе одеа ноќе се враќаа, долги 

саати, печалбарски живот. Кога само живееа, ех живот 

печалбарски?“ 
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Прва фабричка работа во Џексон  
 

„Кога стаса Китан отпрво ме зеде кај него на работа 

во Џексон фабриката за преработка на месо во Јаравил. Ја 

прашал босицата129 - сега е дојдена жената нема работа- а 

таа му рекла - нека дојди но за скоро ќе пуштаме 20тина од 

работниците ќе биде во нив, да не се лутиш, - Не нема 

лутење, колку толку да види како се работи во Австралија- 

и рекол Китан. И така ме зеде таму па по работев 2-3 месеци. 

Кога дојдовме бев веќе бремена втор месец со Зоки, а 

босицата ме сети, беше жешко од пареата, сум пожолтела, 

ме забележа па ги прашала жените да ме прашаа на 

македонски, ја им велев не сум за да не ме избркаа, но тие 

искусни ме сетија и се ме нудеа за јадење кога ќе седневме 

на ручек. Имаше една роднина на јатрва ми Трајанка, ми 

рече - море гледам јас имам очи туку земи касни-.“ 

„Конзервите од казанот кога ќе излезат ги пуштавме 

по лента, не беше тешка работата, разодував горе долу, но 

од пареата беше навистина жешко. Од лентата ги земав 

конзервите и ги пакував во картони, беа помали 2кг 

конзерви. Малку по работев таму, па едно утро не прозиваа 

23 жени по презиме, се наредивме и ни рекоа од другиот ден 

да не одиме нема работа, така беше тогаш немаше сигурни 

работни места“. 

 
129 шефица, boss 
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 „После ова не побарав друга работа, се роди Зоки во 

Јули, го чував дома 10 месеци, па си  реков за печалба сме 

дојдени не за лежење“.  

 „Зоки се роди во Футскрај Болницата, беше близу и 

со такси појдовме со Китан и одма се роди без проблеми на 

бели чаршафи на чисто а не како в село во сламата ха-ха-ха 

и тоа чудо дочекав да го видам. Докторите и сестрите многу 

добри и услужливи, ме гледаа како царица, имаа култура 

тука луѓето.  

Китан, Велика и Зоран Јаравил, Мелбурн 1975/6 
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Интересно е да се забележи како мајка ми го сваќала 

гледањето и негата на дете како лежење, улога што не носи 

пари во семејството но затоа пак е премногу значајна.  

Верувам до ден денешен жените така се чувствуваат 

затоа што не се цени време поминато и трудот вложен за 

негата на децата и домаќинските работи.  

 

„Џоб фо ми“ 

 

Откако под-пораснал синот Зоран, мајка ми Велика 

почнала сама да бара работа во Австралиската есен во 1976. 

Сама одела по фабриките во Футскрај и прашувала „Џоб фо 

ми130“. Еј каква храброст требало за тоа нешто. Во туѓа 

земја непозната, чуден јазик и со два три научени збора да 

одиш од фабрика на фабрика да бараш работа. Секоја чест 

на храброста, истрајноста, упорноста и издржливоста на 

мајка ми и на сите мигранти во нејзина ситуација. 

Австралија ја изградија и ја претворија во она што е денес, 

модерна развиена земја токму овие вредни мигранти и ја 

оставија во наследство на нивните поколенија, нивните 

внуци и правнуци да ги уживаат плодовите од нивниот труд 

со развиена економија, изградена  инфраструктура, 

мултикултурно општество, висока рата на вработеност, 

достојни плати, можности за школување и унапредување.   

 
130 Job for me -работа за мене 
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„Откако се роди Зоки, и напрае 10 месеци, сама си 

барав и си најдов работа. Тргнавме да бараме работа 

заедно со една жена од Крклино, сестра 

на Бона комшивката. Бона ме 

праша, -ќе бараш работа?, еве и 

сестра ми ми бара-. Ојдоме во 

градот двете, се шетаме бараме 

работа, слеговме од возот а 

незнајме ни каде одиме ни каде 

слеговме, гледаме кај што 

чадат оџаци од фабриките и 

таму одевме по тамина. Влези 

внатре и прашуваме -џоб фо ми? 

-, само тоа го знаев, ха-ха ќе ни 

речеја  НО, ќе завртат со глајте и 

ние свиткај ја опашката и назад низ 

врата, и така од врата во врата од 

фабрика во фабрика цел ден“.  

„На враќање за дома за да знајме каде да слезиме им 

ја покажуваме картата за возот на други патници за да ни 

кажат на која станица да слезиме, ништо не знаевме како 

изгубени бевме. Но кога мораш ќе се снаоѓаш некако, па и 

јас така некако се снаоѓав и не загинав.  Млада бев, храбра, 

сега можи ќе загинам, појќе ме срав сега.  На секоја станица 

ко ќе запреше возот му ја покажуваме картата на луѓе, кога 

стасавме на станицата  во Јаравил ни покажаа некако со раце 

со прсти дека тука треба и слеговме. Станицата беше близу 

до Боневци пешки одевме. И така се изнашетав ме цел ден а 

работа не најдовме. Од тука што да прајме како да прајме. 

Зборнавме со јатрва ми Гуца, ми рече  -веќе прашав кај нас 

рекоја за сега не земаа нови-. 

Зоран, слика за                                             

првиот пасош 1980 
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Втора работа кај школките 

 

„Зоки не сакаше да се одбие од доењето, го носев на 

чување кај Јованица (Трајанка) за да барам работа. Васко 

нејзин беше роден тогаш и таа седеше дома да го чува. Зоки 

плачи јас плачи беше. Млеко од шише со цуцла никако не 

сакаше, па на крај не знам на кој му текна ја намачкаме со 

пиво и така фати цуцла. Два дена никако млеко со цуцла не 

сакаше, ни водичка, во белја131 се најдов. Зоки  на чување го 

носев и  кај една комшивка нашинка, за  стално да го гледа 

не се нафаќаше но за понекогаш ми помагаше го чуваше 

кога барав работа. После кај друга почнав да го носам, но не 

се исплаќаше, некогаш само по 2-3 саати работа имаше, ќе 

заврши работата и дома се враќав па така да плаќам и за 

детето немаше есап а старите ни останаа стари крај да кукаа 

по нас, па моравме да се снаоѓаме некако“.  

„Така одејќи од фабрика на фабрика си најдов работа 

“во школките“ во населбата Фуцкрај. И така, џоб фо ми, џоб 

фо ми, за среќа ме зедоа кај школките. Во сите фабрики 

претежно мигранти работеа и многу нашинци имаше. Кај 

школките работеше и золва ми Аргида, и тие со мажот је 

Ристе беа дојдени тука пред некоја година. Школките се 

отвараа со ноже, па ги редевме во кутии, но само по неколку 

саати на ден имаше работа, не ми се исплаќаше за детето да 

плаќам за чување за нестабилна работа, поработив таму 

само неколку недели, не се исплаќаше.“  

 

 
131 невоља 
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Трета работа кај ракчињата 

„Разговараме дома со јатрва ми за работа кај неа, таа 

праша но и рекле не им требаат нови работници во 

моментот. И навистина така беше работата се менуваше од 

ден за ден. Си помагаа меѓусебно луѓето ако знаеја бараат 

некаде работници им кажуваа на своите блиски и познати и 

така се собираа само македонци во некои фабрики во тоа 

време во1970те.“  

Мајка ми и е цврста, решителна жена со борбен дух 

се борела за преживување, вредна, работна и упорна, 

отпорна, не се откажува на препреките. Така повторно ја 

наполнила торбата со јадење и пешки отишла овој пат сама 

да бара работа во блиските фабрики. “Пак почнав да барам 

овде онде но немаше друга работа и пак си реков кај 

школките да одам да барам работа, белким имаат троа појќе 

работа. Кога се доближив до една фабрика во близина се 

паркира една кола и излегоа три жени и еден маж, зборуваа 

македонски. Ме поздравија на Англиски гуд монинг и јас 

така им одвратев но одма се разбравме дека сме нашинци и 

тие колку мене знаеа  англиски да зборуваа.  

„Таму одма беше и фабриката кај што работеше 

јатрва ми Гуца. -Ајде онде да прашаме за работа- рекоја а 

јас им кажав дека имав прашано но не примале нови 

работници. -Море ајде иди ваму со нас за прашување не 

земаат пари и така сме тука сепак да прашаме рече некој од 

нив. Ајде ко велите така реков и им се придружив. Во оваа 

група имаше една жена Алтана од Долгобевци знаеше 

малку англиски, па чат пат се разбра и за среќа не примија 

сите 4 жени што влеговме и одма ни дадоја работа. Јатрва 

ми Гуца кога ме виде одма срипа да ми помогне да се 
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снајдам сепак свое си е свое, ми најде мој број опрема, 

чизми, мантили и нараквици. Скоро четири и пол години 

работев таму, за среќа имаше работа, не беше далеку и со 

јатрва ми заедно одевме и се враќавме“.   

„Во рибарницата ракчињата ги чистевме со тоа што 

ги цепевме малку и од нив вадевме едно цревце како црн 

конец на лента ги пегламе со рака а на другата лента ги 

брбелаа во брашно и се пакуваа во книжни пакети. Што им 

правеа после не знам, ги продава по продавници за пржење 

или ги смрзнуваа“. 

„Работевме во фабриките онаму каде ќе најдевме, 

дојдени на печалба гледавме што повеќе да спечалиме. За 

одмор немаше, даваа годишен одмор, но ние по ден два ќе 

земавме ако ни за требаше за нешто, бевме дојдени за 

печалба а не на одмор. Работата не беше лесна, цел ден на 

нозе, досадна иста работа, ама за да помини времето си 

правевме муабети. Босицата беше една лоша Талјанка не 

сакаше да зборуваме на лента, демек ако зборуваме немало 

да оди работата. Ами со раце не се зборува, ама таква беше 

лоша, па така ќе се пулевме една во друга со очите со 

ишарет разговаравме“. 

„Се научив, се привикнав на работата. При крај пред 

да се вратиме во Македонија босицата лоша ме неќеше и ме 

кладе на машина горе да работам. Бев бавна но многу убо 

работев, а газдата рекол сите ќе ги избркам ако треба неа не, 

многу добро работи педантно иако е малку пипаа132. Но на 

ова работно место уште поубо ми беше, дури си земав и по 

 
132 Бавна, полека, покроце 
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некој саат обртај133. Татко ти ноќе работеше а дење го 

чуваше Зоки. Жените ми велеа, -зошто ти е појче работа-, а 

јас му одговарав, ми требаат пари да присобереме си одиме 

назад уште малку стари крај. Требаа пари. Ноќната работа 

беше поскапо платена, па затоа Китан и Боне ноќе работеа“.  

„И така таму останав се додека не се  вративме назад. 

Ми беше блиску до дома работата. Носев чизми бели 

гумени до колена и нараквици до лакти. Во вода работевме, 

во зима беше доста ладно цел ден 8 саати на нозе не беше 

лесно. Но една  нога крени друга спушти како штркојте 

чинев. Имавме 10 минути пауза за појадок  и 30мин за ручек. 

Од дома во метални тенџерчиња со капаче си носевме 

јадење, манџи што останало од вечерата. Си го топлевме 

ручекот на работа. По 10 жени на маса седевме сите беа 

наши Македонки ретко по некој чајнеска134 имаше. Две 

сестри Малтешки беа босици, едната се викаше Марика, 

другата не се сеќавам. Едната од нив беше троа полоша и 

викаше појче. Платата ми беше 90 долари неделно, во кеш 

на рака ни ги даваа. Само 5 дена одмор во годината даваа“.  

„Со Гуца заедно одевме на работа, јас прво го носев 

Зоки кај една жена на чување, таа ќе ме почекаше дома и 

после заедно пешки одеме до работа преку еден голем убав 

парк (Футскрај парк), имаше околу пол саат пешачење. 

Само прва смена работевме, 6 наутро тргнуваме, од 7.00 

почнуваме до 3.00.  Ни беше страв сами низ паркот на 

сабајле беше темница  зимно време“.  

 
133 Прекувремено, overtime 
134 Кинескиња 



~ 335 ~ 
 

„Китан работеше само во Џексон со Боне се додека 

не се вративме назад во 1980. Кога дојде пак во1983 се 

вработил во галванизинг во Престон, оти живееше кај внук 

ми Добре и Магда во Престон кај црквата Свети Никола, а 

после поседил и кај  внука му од брачет му Димко, кај  

Милица и Ристе.  Во Галванизиг работеше до самиот крај и 

коските таму си ги остае“. 

 

Посета на роднини 

„Работевме многу како и сите наши, ден и ноќ да 

имавме сила ќе работевме. Неделите бевме слободни, се 

затвораше и си одевме -идевме на гости. Луѓето тогаш 

многу појче мислам се поштоваа. Немаше недела некој да 

не дојди или ние некаде да не појдиме, немаме телефони да 

се јавиме, чинеме спреми се и оди, со воз со автобус, 

трамвај, ако најдиш некого арно ако не ќе се прошеташ и 

назад.“  

„Одевме често кај Павле и Трајче внуците на Китан 

од брачеда му Мара од Орле, кај брачеда ми Рада од тетка 

ми Пара, кај Пецовци (Пецо и Трендафилка Шијакоски), кај 

золвите Панда и Петра братучеди први на Китан, од Спаса 

од Лопатица од Шијаковци, кај внука ми и нумка Бона кај 

сите што ги знаеме роднини од стариот крај. Јовановци 

(Јован и Трајанка) живее а поблизу па со нив почесто се 

гледаме. Често со Боневци (Боне и Гуца) заедно одевме на 

гости кај заедничките роднини по Здравевци и по баба ти 

Илинка по Орленци. Кај нумката Бона еднаш бевме на гости 

и таму некаде на Зоки му загина крвчето златно што му го 

дадоа на крштевката. Одевме со автобус, па пешки низ еден 
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голем парк (Фуцкрај Парк) баравме секаде но не го 

најдовме, можи уште во автобусот ни падна некако.“  

„Тешка работа работеа нашите, на 3 смени и пак се 

посетуваа луѓето, се наоѓаше време за дружење. Си ја 

пренесовме културата од Македонија, се баравме нашинци, 

не знаеме јазик, се ни е непознато, сами сме во туѓа земја. 

Се врткаме едни со други со она што го знајме, муабет да си 

напрајш со наши. Млади бевме се издржуваше, ние веќе 

бевме учени на тешка физичка работа, по нивите работата 

не беше полесна, па затоа се снаоѓаме некако. Не ми беше 

страв да шетам сама, на шопинг одев сама, на вакцина го 

носев Зоки сама и со Џими за рака тој тогаш беше 4-5 

години. Стотина жени со деца сите плачат а Зоки мирен 

беше не плачеше. Џими се радуваше, плескаше со рачињата 

и велеше -ееее само нашето бебе не плачи-“.  

„Да ви кажам право, абре право село беше, кај појди 

сето наши македонци, на пазар, во продавница, во фабрика. 

Имаше  многу комшии македонци. Комшиите кај Боневци 

во Јаравил ни беа македонци од двете страни. Бона од 

Крклино одма до задната порта, со ќерка е Мери се дружеше 

Јагода додека беше таму а од другата страна Македонци беа 

од Егејска Македонија, старите не ги памтам но децата се 

викаа Сузи и Сели близначки беа и имаа братче Том мислам 

се викаше, Розе пак со нив појче се играше. Благоја и Нада, 

помалиот брат на Гуца блиску живееја и Јован и Трајанка 

исто така. На Благоја татко ти му одеше стројник за Нада од 

Лопатица од Ѓорѓија Ѕипако, се зедоа по слика135“.  

 
135 Овој брак е инспирацијата за романот “Љубов по слика“ како и неколку други 

примери 
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„На свадбите секој секого што знае го канеше. 

Имаме слики кај што сме биле по свадбите. Се венчава  во 

црквата Свети Илија во Фуцкрај. На сликање се одеше на 

сликар во студио близу одма до црквата, од црква сите таму 

одеа. На празници одевме црква, со такси, автобуси, или 

воз“. 

„По некоја година деверот Боне ја продаде куќата во 

Јаравил и со Ѓурѓа и децата се вратија во Македонија 

мислам 1979, една година пред нас, а ние се преселивме да 

живејме кај деверо Јован и Трајанка136 и тие блиску живееја 

преку една улица. Луѓето тогаш си помагаа појќе си мислам, 

а и живеевме заедно во Лопатица со Трајанка 10 години, 

една фамилија бевме. Отпрво живееме во куќата со нив  и 

си се редевме за во кујната со Трајанка а после откако се 

жени Мирко ние се преселивме во бунгалото во задниот 

двор, беше со една спална, дневна и кујна заедно и 

купатило. Тука прво седеше золвата Аргида, Ристе и 

Силвана, а кога ти е си купија куќа и се иселија ние таму се 

преселивме. И со двете јатрви убаво си поминувавме, 

неможам да се пожалам, имаше разбирање, трпеливост и 

чест кај луѓето.“  

 
136 На адреса 222 Hyde St Yarraville 
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на сликата 

Велика, Китан и Зоран на свадба кај Павле и Ружа Петковски 1976, 

Мелбурн. Лево последен ред Китан, Велика, Зоран, Боне, Ѓурѓа, прв ред 

од лево со карирани кошули Џими и Гоце. Лево од зетот Драгица и 

Трајче Петковски 

Враќање во Стариот Крај 1980 
 

„Дојде конечно денот и на 2 Март 

1980, по цели 5 години си 

тргнавме за стари крај 

(Македонија), конечно да си ги 

видам децата.  

Пред да тргнеме за Македонија 

пуштивме бродски 2 касели137 

големи метални полни со 

алишта и работи за чеизот за 

чупињата што ги купував. 

Пуштивме бродски и вртелешки за 

алишта  како што се користеа  во 

Велика, 1980-те слика за пасош  

 

  Мелбурн, и за нас и за Здраве но никој не ги 

искористивме, по балконите сушевме алишта. За децата 

донесовме полно алишта, што ќе ме бендисаше купував за 

нив. Каселите до ден денес ене Прилеп стојат, волнените 

 
137 Пратени бродски до Ријека во Хрватска, однесени на 16/1/1980 а платени 220 

долари за транспортот на 12/2/1980 пред тргнување на бродот. Компанија: OSS 
International,  Overseas Shipping Services Pty.Ltd, 178-182 Rosslyn St, West Melbourne, 

Victoria, Australia 
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работи ги чуваме во нив, дивтиците уште останаа, колку 

труд вложивме во нив се мачевме за џабе за сега молците да 

ги измолат“. 

„Премногу се радував за назад и ги замислував 

децата онака како што ги пуштив мали, а тие веќе цели 

моми пораснати. Тоа изгубено време никој не го враќа 

назад. Со 

авион 

стасавме до 

Белград од 

таму со 

автобус до 

автобуската 

станица во 

Прилеп каде  

стасавме на 3 

Март. Кога 

стасавме на 

автобуската 

никој 

немаше да не пречека а ние со полно куфери, торби и мало 

дете. Такси немаше тогаш, па виде не виде Китан не остае 

со Зоки на станица да ги чуваме куферите а тој отиде 

пешки кај куќата. Не нашол никој дома, можи само свекрва 

ми да била дома, па отишол кај Селвија и Мендо и за среќа 

Мендо бил дома и имаше кола и дојдоа да не земат од 

станицата.  

 „Дојдоа со колата Китан и Мендо а со нив едно дете 

гледам слабичко со наочарчина. Леле леле лелеееее 

сопственото дете да не си го познајш, таква болка ме жегна 

Куќата на Велика и Китан, Прилеп, 2009 
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во срцето, а бре душманот тоа да не го доживее. Тоа ти била 

Розе а јас во умот ја замислувам како пред 5 години што 

беше а и не знаев дека носи наочари, не ни беше кажано за 

да не се секираме ама вака полошо дојде ненадејно и 

неспремни“.   

„Со колата стасавме кај куќата во Прилеп но и тука 

ме чекаше големо разочарување. Од петните жили да се 

радуваш да си ги видиш децата ама и постарата ќерка  Јагода 

дома не ја најдовме, биле излезени в чаршија со јатрва ми 

Стојанка. Знаеше девер ми Здраве  датум кога се враќаме, 

но не кое време, го знам тоа но пак многу криво ми падна, 

тие минути додека ја видам ќерката ми беа подолги од 

години ми се чинеше“.   

„Беа многу среќни моменти откако се собравме сите 

заедно. Но сите до еден требаше да се прилагодиме. Куќата 

на три спрата голема но празна, па купивме намештај, ги 

уредивме собите да се задомаќиниме по малку. За брзо 

време купиме и кола. Китан и еден човек Мирко со кого се 

знаеја од печалба од Австралија отидоја во Софија, Бугарија 

и од таму ја дотераа. Со Мирко случајно се сретнале 

чаршија  и тој му кажал дека од таму земал коли“.  
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„Прво ја донесоа нашата 

црвена боја лада а по една 

недела пак појдоја и донесоја и 

лада жолта-окер боја за девер 

ми Здраве. Кога ја дотераа 

нашата бевме на Спасовден за 

славата кај моите во 

Добрушево  во 1980 и таму ја 

донесоа но беше цела кола 

премачкана од фабрика со 

нешто кафено, сигурно за 

заштита, па после со средство 

ја чистевме за да се појави 

убавата црвена боја“.     

„Од имот страна имавме се 

што му треба на човек за да 

бидиме среќни, дотогаш во 

Австралија бевме под кирија, 

сега конечно станаме 

домаќини во наш дом. Но 

душата што собираше со години не можеше одма да се 

ослободи од јадовите и маките. Ми требаше време да се 

навикнам и да се одомаќиниме во Прилеп. Пак како 

странство да бев појдена, никого не познаваш, ни комшии, 

ни место, се туѓо, наново луѓе да учиш, наново пријатели да 

фаќаш а најтешкото со децата свои родени наново да се 

учиш. Зоки не ги познаваше сестрите свои и бегаше од нив 

на почетокот им требаше време и на децата да се навикнат 

едни на други. И за ќерките беше голема промена, од кај 

стрико им и баба им делот сега си дојдоја во нашиот дел од 

куќата“. 

Велика со децата и внуците, 

Прилеп 2014. Од лево: Весна, 

Роза, Велика, Александра, 

Јагода, назад од лево Крсте, 

Зоран и Александар  
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„Ни за куќата ни за покуќнината не ми беше мерак, 

куќата ја гледав како причина за мојата разделба со децата, 

удри по самарот што се вели ако не можиш по магарето.  

Луѓето од страна што гледаа можи заблазнуваат на 

куќата, но никој не знае како се напрае таа куќа, со какви 

жртви. Никој не покажа разбирање за нашите страдања, за 

мојата душа, ниту ме праша некој како ми беше без децата, 

ниту пак јас ги прашав, и нивната одговорност беше голема 

да чуваат туѓи деца не е лесно, да се грижат да му водат 

сметка. Секој си ја гледаше својата страна и својот придонес 

не ценејќи го придонесот на другиот. Мојата жртва за таа 

куќа сепак и до ден денешен мислам беше најголема. Но 

што велат старите годините да ги имам од младоста но со 

сегашниот ум и мудрост, ќе постапев поинаку можеби, 

барем така мислам сега, кој знае, било поминало да не се 

врати“. 

„Се радував што сме заедно сите конечно, и си велев 

ете тешко беше но сега сите заедно ќе си го живееме 

живитецот, но на ништо што купувавме не му се радував, 

ништо не ми беше мило. Се рекло пак ќе речам, дека 

каменот е најтежок таму каде се нашол, на лежиштето. 

Каменот штом еднаш се откачи и затркала по патот, ќе 

продолжи да се тркала додека не се истроши. Така и нашето 

патешествие продолжува натаму“.   

„Во Прилеп работа немаше, можи имаше ама не за 

нас, без школо и без занает по фабриките како машини 

работеме, истата работа  горе долу со години, ништо не 

можиш да научиш. Сметките идат за плаќање, децата си 

бараа свое, да се облечат книги требало, што не за фамилија 

гледање. За да не седиме безделници, кај сме ние учени без 
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работа уште првата година штом се вративме насадивме 

тутун, цели  6 декари, не се догледуваше таа нивата“.  

 „Немаше работа, кој не гледаше како печалбари, 

никој. Китан виде невиде си купе работа во Микрон Прилеп, 

но по некоја година одлучи пак да се врати назад во 

Австралија. Но никако не сакаа работното место мене да ми 

го префрлат, наново сакаа да платиме, мислам 10 000 долари 

плати за да се вработи и од твоите пари плата да ти даваат, 

абре арамии на власт како сакаа така си правеја, се играа 

мајтап со нас“.  

 „Ние не се офајдивме од власта (социјализмот), како 

појчето луѓе, ни работа за нас, ни здравствено осигурување, 

за се требаше врски и пријатели а ние како паднати од небо, 

Велика со децата во дневната соба во Прилеп, 1980те, од лево: 

Зоран, Јагода, Роза, Велика   
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во своја земја а како туѓинци бевме третирани, во 

Австралија тоа не го сетив. Во Австралија имаа култура и 

човечност луѓето ако ни за требаше нешто беа услужливи и 

трпеливи со нас додека објасниме што сакаме со два-три 

збора англиски а другото со раце со ишарет се разбиравме и 

пак трчаа да помогнат и не третираа со почит, во умот кој 

знае што си велеа но пред нас човечки се однесуваа. Сега 

пак овде е уште полесно, кај што ти треба, ќе ти викнат 

бесплатно преведувач платен од државата. Ама роден крај 

пак како родената мајка појче се сака“.   

„Во Прилеп книшки немаме за на доктор како 

другите луѓе што одеа на работа, чекај со саати ако ти 

затреба доктор, секој влези си пред тебе со врски и 

пријатели ние како од месечина паднати, никого ни знаевме 

ни познаваме а државата не водеше сметка за нас. Не знаеја 

на која категорија да не водат, не бевме ни работници ни 

земјоделци, тие две категории само ги знаеја, а неможеја 

или не сакаа да не заведат како печалбари или не вработени. 

Конечно се смилуваа по некој година откако скиснав по 

шалтерите, и  одев од врата во врата, па ни издадоја 

здравствено осигурување но не заведија како земјоделци а 

ние ни една нива немавме, ич не ми беше гајле главно да 

имаме книшки како и сите жители, а беа потребни за на 

доктор“.   

„По три години откако се вративме Китан пак одлучи 

да оди назад, и замина во 1983 но се врати по 2 години во 

1985. Уште една куќа имаше даено по авионите натаму 

наваму. Море моли, море коли но реши пак да замини, 

готовото се намалуваше, од што да се живее, ѕидојте од 

куќата не се јадат а ние петмина дома, три деца, сметки за 
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плаќање. Тутун садевме ги заробивме децата ненаучени на 

работа а ќар никаков, од него за него.  На две столици не 

можи да се седи се рекло но Китан пробуваше, и за среќа 

можи си ја зачува така визата, државјанство не си зеде, беше 

голем патриот. Но зеде кога дојде по трет пат од 1987-1989 

за да можи да ја спонзорира постарата ќерка “.  

„Животот ќе те учи и мораш да се снаоѓаш, така и јас 

пак се снајдов. Децата ми беа многу добри, послушни, сите 

до едно учеа, одлични ученици со петки, за пример беа ги 

фалеа учителите, барем за тоа да не се секирам. За да не 

седам дома побарав работа во Витаминка Прилеп, ме 

примија па поработив сезонски во летото некогаш до доцна 

есен работев. Полневме тегли со пиперки, крастајци, зелка. 

На есента ги вадевме од големи бурина веќе сторени, и ги 

редевме во тегли, ама рацете кочан од студ. Одев до 

Витаминка поекогаш пешки, понекогаш фаќав автобус, 

долу беше фабриката према железничката станица на 

другиот крај на градот“. 

„Сам деца да гледаш не е лесно. Чупината пораснаа 

почнаа да излегуваа на корзо во Прилеп. Со страв ги 

испраќав и бдеев додека се вратат, не беше како в село сите 

до еден се знаеме на корзо и имаш полно роднини околу 

тебе за заштита, да припазат на тебе. Децата треба да ги 

пазиш и да ги воспитуваш, но имало шуќур не чувал Господ 

од лоши работи, умни и паметни деца ни даде Господ“.  

„Раздвоени можи бевме но пак ќе речам, се смилува 

Господ, ни наврти добри деца сите ми се многу умни, 

вредни и рака на срце послушни беа инаку чаре не ќе ми се 

наоѓаше додека Китан беше на печалба. Сите деца ми се 
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учени ми завршија факултети, се одомија138 и имаат свои 

семејства, зетовците и снаата исто така ми се погодија, со 

гордеам со сите нив и тие ми ја исполнуваа душата. Даде 

Господ барем сите бевме збрани на свадбите за децата и си 

направивме со Китан убави веселби за сите и видовме троа 

радост во животот, тоа ми ја полни душата“.  

„Уште да живеевме сите во една земја како мене ќе 

немаше човек, но ете не можни се што сакаме да имаме, 

сполај му на Бога и на толку“.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 Имаат свој дом и семејство  
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Заробени девизи почетокот на 1990 
 

„Цел живот да работиш да `рмбаш да бидеш одвоен 

од твоите најмили да 

запечалиш нешто да им 

обезбедиш подобар живот 

за иднината на децата.  Но 

ете се растуре државата, 

банките банкротираа и тоа 

што имавме спечалено со 

пот и солзи државата ни ги 

заробе девизите, да не 

можи човек ни леб да си 

купи. Кажувам за 

макотрпна работа по 

фабрики, ноќни смени 

прекувремено долги саати 

само да се заработи што 

повеќе пара а сето тоа го снема преку ноќ – каде е правдата 

тука, нема правда – но само да ми се здрави и живи децата 

Господ ќе им наврти. А нас маките и јадот ќе не изедеја. Со 

пари а без пари. Од тогаш пак работата наудолу тргна“.  

„Ова го здробе, го докрајче Китана. Тешко му беше 

и нему а поткрепа и помош од никаде, од мал сирак кутриот 

без татко растен, се трудеше да спечали да си ја обезбеди 

фамилијата, а сега празнина во душата, страв од што ќе се 

живее, пропаднаа плановите испадна сиот труд и жртви што 

ги даде и тој, и јас и децата како за џабе да беше“.  

  „Големи пари беа за нас тие што ги изгубивме, беа 

заштеда да ни се најадат на старост, за децата да се помогни 

Велика, Крсте, Китан, Илинка, 

Златко, 1991, Прилеп во дворот  
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да се задомат. Но ојдоја џенемиите139 додека трепнеш, 

животот пак се смени, и пак други разделби и маки ни 

донесе. Години подоцна наместо пари државата нудеше 

станови со пола вредност од парите што ги изгубивме. 

Зедовме стан во Охрид барем нешто да спасиме но и од тоа 

ништо не се виде, по некоја година на пола од тоа го 

продадовме и ништо ќар не видовме. Пола од вкупната 

заштеда  изгубивме прво, па уште пола вториот пат и ништо 

на крај за нас не остана.  

„Ееееј кај е правдината тука по16 саати 

работеше Китан во Џексон фабриката ноќно време а 

денски го чуваше Зоки, одделени од децата. Гуца стално 

велеше како издржува човекот, ни наспан, ни најаден 

салам, ни одморен“.   

„Од петни жили се бореше да обезбеди сигурност за 

децата да не се мачат како него но ете немаше среќа, се 

скина тапанот кога сиромајо се фати на оро како што се 

вели, а тој растен сирак без татко а децата наши за таа 

печалба пак сираци при татко. Душата ме боли од камен да 

е човек ќе пукни и затоа предвреме си замина од овој свет, 

нека му е лесна земја“.  

„Китан замина пак за Австралија во Јануари 1992, и 

стасал Австралија токму на Водици на 19 јануари 1992. Ова 

одење за Китан беше најтешко оти сите планови и жртви за 

децата да имаат поубав живот и да не тргнат по нашиот 

печалбарски пат не се оствари, се расипа државата, се скина 

тапоно што се вели, судбина. Беше тогаш работата да дојди 

на кратко на 6 месеци колку постарата ќерка со момчето и 

 
139 пеколот 
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четиримесечниот син да можат да влезат во Австралија  и 

да се снајдат.   
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„Но пак ќе го речам домашниот есап на пазар не 

излегува но овој пат причината што не се врати беше 

ситуацијата кај нас, се распадна државата (Југославија) и 

војни140 се водеа. Китан маки виде пред да замини, се 

гледаше не чини работата, три пати го враќаа од граница и 

од Грција и од Белград. Требаше од Солун да лета но на 

Грчка граница го малтретирале таму, го распрашувале, му 

ги прегледувале куферите, му пуштив една селска носија за 

таму да ја продај, барале луѓето таму, па и за тоа го 

прашувале, му ставија печат на пасошо 5 години да не смее 

да влегува во Грција, се изживуваа грците со македонците, 

ќе пукнеа од мака што се осамостои Македонија (1991)“.  

 „После проба да замини преку Србија на Белград, и 

од таму го вратија и србите го малтретираа, тешко на 

македончето, му барале документ дека не бега од војска. Па 

ајде пак се врате па барај документи низ Прилеп,  татко е на 

Јадранка една другарка на чупината беше воено лице, 

офицер па тој ни заврши работа, и на крај успеа да замини 

во јануари 1992 на Софија (Бугарија), другар на зет ми Гоце 

го носеше со кола сите три пати. Се намаче, се измалтретира 

доста и по тоа се гледаше работата не чини, ама ич не оди, 

се расипаа времињата“.  

„Сиромаштија голема фати пред да замини Китан таа 

година а и страв голем од војна кај нас. Војската 

(Југословенска) си собра се и си заминуваше од касарните 

за Србија, не требаше многу за судир, доволно беше некој 

да застани пред возилата и да не ги пушта да заминат па да 

вивни војна. Невработени останаа луѓето, затвораа 

 
140 Босанската Војна  по распадот на Југославија 1992-1995 
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фабрики, банките ги заробија троа заштеда што си имавме 

луѓето, не остаја со прсто в уста, да молиме за наши пари. 

Но од сиромаштија гробои нема велеа старите, ќе се 

снаоѓаш некако и посиромашки ќе живееш“.  

„Се надеваше и Китан и јас, ни завршија чупината 

факултети ќе се вработат во Македонија ќе има за нив барем 

убав живот, да не го врват нашиот печалбарски мачен пат, 

да не го искусат, но ете така можи било речено, крушата под 

круша паѓа, па и ќерката  Јагода зетот Гоце и внучето 

Александар, бебе на четири месеци заминаа по шест месеци 

по Китан токму на 11 Јуни 1992. Срце ми се молкнеше од 

болка, ах тие разделби, кој ги нема сетено не знае колку 

болат. Го држев внучето Александар бебе на 3-4 месеци и 

ронев солзи како петлици, каде ќе ми одат децата на тој 

далечен пат, во таа туѓа земја. Ех море затоа се пее песната 

-Бог да бие кој прв почна да оди во туѓина -Да не ни ги земеа 

парите можи, поинаку ќе беше си мислам, можи немаше да 

заминат децата во Австралија кој знае како ќе беше но не 

вреди да се гледа  наназад, не се менува ништо“. 

„Во тие години во деведесеттите кога Китан пак 

беше во Австралија, јас молев и плачев за од моите пари 

банката да ми дај за леб, само по 5 долари ми даваа, мои 

пари барам ваши не барам, со што да го нахранам детето, со 

што да му купам книги им велев на шалтерите. Сигурна сум 

на своите на пријателите  им даваа а ние никого не 

познаваме, кој не гледаше, од село, неписмени па и 

печалбари“.  

„Пред да замини Јагода со семејството пак во 

банката во Прилеп сум се молела и плачела да им дадат од 

нивните пари од книшките  по некој долар за Австралија, не 
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ми веруваа се додека не дојдоја од Скопје кај што живееа 

тогаш со пасошите и визите и со Александар в раце. Море 

луѓе наши пари барем, со мало бебе во туѓа земја одат од 

што ќе му купат млеко на детето, рони солзи, како река 

чинев, се смилуваа шуќур, еден поглавен беше во банката, 

па по 500 долари на пасош дадоа, само за возрасните како 

од џеб да ги даваа а не од наши пари а децата при нивни 

пари позајмија пари за картите. Маки, големи маки видовме. 

Писмата гинеја, поштите не работеа, пари како порано што 

пушташе Китан во писмото, појче не идеа, ниту писмата не 

ги носеа поштарите камо ли парите. Се беше башибозук141“. 

Велика со децата, внуките и снаата 

 
141 безредие 

Велика прва лево, со синот Зоран, снаата Кети, ќерките и 

внуките, од лево Роза, Весна, Александра и Јагода, Прилеп, 2014 



~ 354 ~ 
 

Повторно Австралија 1996  

 

„На 29 Октомври 1996 дојдов по втор пат за 

Австралија и тука останав конечно пуштив корени на едно 

место. Зоки беше дојден после средно 1994 и се врати во 

Април 1996 за на факултет. Нему  виза нему требаше оти 

Велика со 3 годишната внука Весна, 12 Декември 1999, Престон. 

Облечени во народни „полски“ носии направени од Велика, играат 

македонски ора на Божиќна забава за постари лица. Весна ја носи 

првата „ученичка“ кошула а Велика последната нејзина 

направена кошула во раните 1960-те. Опрегачот и шајакот што 

го носи Велика се направени од свекрвата Илинка и добиени како 

невестински подарок во 1964. 
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беше роден во Австралија, си изваде пасош австралиски и 

замина. Чиневме еден оди друг се враќа, тешко мене беше  

фамилијата на сите страни, не знаев кој пат да го 

фатам и за ваму и за таму ме боли.  

Весна беше мала кога дојдов на 7-8 месеци и со неа се 

занимавав, ми го пополнуваше времето. Сакав да работам 

но времињата се измениле не беше како некогаш лесно да 

се најди работа ама и во годинки веќе бев ближев 60. Татко 

Лопатица, Јуни 2000.Велика и Китан пред семејните куќи на 

Здравевци, сега веќе празни и напуштени од печалбарскиот бран а 

жителите на многубројното семејство распрскани по светото. 

Последната посета на Китан на родната куќа. 
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ти работеше во Галванизиг142, блиску му беше  пешки 

одеше, но многу тешка гнасна работа“. 

“Во 2000 се вративме назад во Македонија за свадбата на 

синот Зоки , а тој со Кети и Антониј пак дојдоја тука во 

2001.  

Во 2000 беше последно што се собравме сите заедно 

во Прилеп во куќата, беше навистина убаво и весело, 

незаборавно, си направиме и веридба, па свадба за мераци 

беше, сите три деца си ги ставивме конечно на редот.“  

„Уште од 2001 за 

занимација и дружење тргнав да 

одам во група за постари од 

Спектрум Центарот за 

Доселеници во Престон каде сум 

член до ден денешен, не земаа со 

комбе од дома и не враќаа, таму 

си запознав пријателки. Една 

недела одиме на час учевме по 

малку англиски а другата недела 

не шетаа низ Мелбурн на разни 

места, по паркови, ресторани, 

музеи“.  

За време на 

пандемијата (2020-2022) само 

по телефони се слушав со 

пријателките и роднините. 

Животот ќе те научи да се 

 
142 Galvanizing Industries, Albert Street, Preston 

Велика со внуците, Крсте( 

лево) Александар(десно),на 

горниот кат во куќата во 

Прилеп, 2014 
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снаоѓаш. За среќа ме поднаучија децата и внуците уште од 

2017, за мојот 78 роденден и на фејсбук да работам и си се 

јавувам по месинџер по роднини и тука и во Македонија но 

најмногу кај ќерка ми Розе која ми остана во Македонија“.   

„Едно ми е криво само што не научив кола да возам, 

ми велеше ќерка ми кога дојдов тука, бев помлада ќе сфатев 

но не послушав, си згрешив многу, овде без кола  неможиш 

да мрдниш и само чекам на децата да ме развозуваат“.  

„Многу сум задоволна 

од честа и почитта од сите 

децата, ако ништо друго во 

тоа барем сме успеале со 

Китан и покрај разделбите и 

одвоениот живот да ги 

израсниме и воспитаме да 

бидат зрели личности да знаат 

да почитуваат родители и 

стари. Кој знае кај е вистината 

можи токму заради 

разделбите созреаа порано, ги 

науче маката, животот и 

искуството се најголеми 

учители“. 

„Кон крајот на 2005 

Китан се разболе и по два 

месеци боледување почина, 

на само 63 год, уште 

работеше во тој пусти 

Галаванизинг. Цел живот остана печалбар да биди за сите 

се трудеше да му угоди. Тешко ми беше многу, таман се 

Велика со најмилите пред 

куќата во Прилеп, 2014, од 

лево Зоран, Роза, Јагода, назад 

од лево Крсте, Александра, 

Александар и Весна 
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прибравме заедно по толку талкања и разминување, но ете 

тој си замина. Разделбите додека одеше за Австралија 

навистина беа тешки, но пак се надеваш ќе се видиш, сега 

веќе немаше видување појќе за секогаш се разделивме, ете 

што има од чоекот“. 

„Останав сама 

без друшка, но имало 

Господ имам златни 

деца сум имала среќа да 

не живеам сама како 

утка. Се прибрав кај 

Зоки и Кети и по една 

година откако замина 

Китан ми се роди 

шестото внуче Китан, 

крстено по името на 

дедо му и од тој момент 

се преродив ми се чини, 

ми се даде шанса за нов 

живот, снаата ми е со 

златно срце, ме гледа 

појче од  родена мајка.“ 

Велика во народна носија, преди со фурка 

и вретено, со гордост ја прикажува  

македонската култура на мултикултурен  

фестивал во CERES Community Environment Park,  

Brunswick, околу 2003 

„Откако дојдов тука во 1996, се имам вратено назад 

во Македонија четири пати. Во 2000 за свадбата на Зоки, 

заедно со Китан и со ќерката Јагода и семејството.  
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Откако почина Китан прв пат се вратив во 2007 со 

синот Зоки и фамилијата. Во 2014 за прав пат сите шест 

внучиња ми беа собрани на едно место, сите бевме во 

Македонија таа година, многу ми беше убо, си се сликав со 

внучињата и децата. Се видов со сестри те, и тоа беше 

последно видување со сестра ми Флоринка.   

Во 2017 бев Македонија со ќерката Јагода и зетот 

Гоце и пак си се видов со ќерка ми Розе, внуците, сестри ми 

Милица и Летка. Не знам дали здравјето ќе ме држи друг 

пат да одам пак, за Розе и внуците ми пека најмногу душата. 

Инаку убав ми е животот, сполај му на Бога ми навртил, 

здравјето е арно според годините, се турка некако, а ме 

гледаа децата како кралица“.  

Велика со децата и внуците прв пат збрани сите на едно 

место  

Среќни моменти на Велика со децата и внуците. Од лево внукот 

Антониј, ќерката Роза, внуката Весна, Велика, внуката 

Александра, внукот Александар, внукот Китан, ќерката  Јагода,  

внукот Крсте, синот Зоран, Охрид, 2014 
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Хронолошки преглед на важните настани во 

животот на Велика Здравеска (р Златаноска) 

1939  17 Март – датум на раѓање на Велика 

Крстена во Црквата Свети Спас (Вознесение 

Христово)во Добрушево, од кумата Спасија 

Тушеска 

1941 Април, Велика на 2 години - Окупацијата на 

Македонија од фашистите   

1944 Ноември, Велика на 5 години – повлекување 

на германските фашисти од Битола, бегање 

во скривници 

1950 Поделба на пошироката семејната заедница,                                                             

свадбата на братучедот Алексо и Ката  

1954   Сестрата Милица се мажи – неуспешна 

бегалка  

1956 Преселба во новата семејна куќа на Стево 

Златаноски  

1961/2 Другарката Паца Коскароска се мажи по 

слика за Америка 

1964 17 Декември, Велика стапува во брак со 

Китан Здравески од Лопатица 

1966 29 Јануари, се раѓа првата ќерка Јагода  

1967  18 Јули, се раѓа втората ќерка Роза  

Золвата Божна се мажи за Драган Паскоски 

од Враништа, Струга 

1968 Две свадби во ист ден на деверите Боне и 

Јован во Лопатица 

електрична енергија (струја) пристигнува во 

Лопатица   

1969  2 Февруари, се раѓа Слободан, синот на 

деверот Јован и  Трајанка 

Есента, Испраќањето на деверот Боне и 

јатрвата Ѓурѓа за Австралија 
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1970  Рана Пролет пред Прочка, Свадба и првиче 

на золвата Аргида која се мажи за Ристе 

Блажески од Дедебалци. 

Септември, сопругот Китан заминува на 

печалба Австралија, пристигнува на 6 

Октомври,   

1971  5 Септември Свадба а подоцна и првиче на 

сестрата Флоринка, се мажи за Коста 

Боегоески од Барешани. 

Деверот Јован заминува на печалба 

Австралија. 

1973 Јануари, се мажи сестрата Летка за Киро 

Стојчески од Клепач 

Почина дедото Стојан во Лопатица  

1974  Крај на летото Трајанка со 5 годишниот син 

Слободан заминуваат за Австралија   

Китан се враќа во Македонија  

Китан купува стара куќа во Прилеп  

9 Декември – Велика, Јагода и Розе 

тргнуваат за Австралија 

1975  18 Јули, се раѓа синот Зоранче во Мелбурн, 

Австралија  

крај на август ќерките Јагода и Розе се 

враќаат во Прилеп 

1976-1979 Градба на новата три катна куќа во Прилеп 

1980 3 Март, Велика, Китан и Зоранче се враќаат 

во Прилеп, Македонија  

1982 30 Јуни, починува мајката Цвета во 

Добрушево 

1983 Китан заминува повторно на печалба во 

Австралија  

1985 Китан се враќа од печалба,  

Си купува работно место во Микрон Прилеп 
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Ќерката Јагода матурира средно 

образование и кон крај на Септмеври 

заминува на студии во Скопје 

1987  Китан повторно заминува на печалба за 

Австралија 

Ќерката Розе матурира средно образование 

и есента заминува на студии во Битола  

1989  Почеток на Август Китан се враќа од 

Австралија  

5 Август, свадба на ќерката Јагода и зетот 

Гоце Котески 

Октомври веридба на ќерката Роза со зетот 

Трајче Костески 

Октомври, Дипломирањето на Јагода на 

Филозофскиот Факултет на Универзитетот 

Кирил и Методија, Скопје, Македонија  

1990   20 Мај, свадбата на ќерката Роза и зетот 

Трајче Костески 

6 Декември, се раѓа првиот внук Крсте од 

ќерката Роза  

Китан се вработува во продавница за чевли 

во Прилеп 

1991 8 Септември, референдум и осамостојување 

на Македонија од Југославија 

1991-1995 Распадот на Југославија, војните во Босна и 

Херцеговина  

Заробени девизи, Ембарго од Грција 

1992  Јануари, Китан како спонзор на ќерката 

Јагода заминува за Австралија –  Три пати 

се обидува да ја напушти Македонија, го 

враќаат од Грчката граница и од Белград. 

2 Февруари, се раѓа вториот внук 

Александар од ќерката Јагода  
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11 Јуни, ќерката Јагода, со зетот Гоце и 

четиримесечниот Александар  заминуваат за 

Австралија 

1993  Китан ја купува првата куќа во Австралија 

во населбата Тонбори (Thornbury) 

1994  15 Мај, се раѓа третото внуче Александра, 

прва внука  

По матурирањето средно училиште во 

Прилеп, синот Зоран заминува Австралија 

Велика оди во Охрид кај ќерката Розе 

1996  4 Март, се раѓа четвртото внуче Весна, 

втора внука, во Мелбурн. 

Април, ќерката Јагода со семејството се 

вселуваат во новата куќа во населбата 

Лајлор. 

Април, синот Зоран се враќа за Македонија 

и се запишува на факултет за Туризам и 

Угостителство во Охрид. 

29 Октомври, Велика повторно се враќа во 

Австралија 

1997 

 

Февруари Роза, внуците Крсте и Александра 

на посета во Мелбурн за крштевката на 

внуката Весна. 

Роза ја издава првата книга поезија (1997-

2020 има објавено10 книги 

2000 10 Јуни, свадбата на синот Зоран со снаата 

Кети Јосифоска   

Враќање во Македонија на Велика, Китан, 

Јагода, Гоце, Александар и Весна за 

свадбата на Зоран. 

16 Октомври, се раѓа петтото внуче Антониј 

од синот Зоран 
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2001  Почеток на Мај, синот Зоран, снаата Кети и 

внукот Антониј пристигнуваат во 

Австралија 

Велика се зачленува во групата за постари 

за дружење во Престон, со обезбеден 

транспорт од дома.  

2002 Починуваа таткото Стево, свекрвата Илинка 

и стрикото Петре  

2003 Се гради нова куќа во задниот двор во 

Тонбури 

2005  Есента Китан се разболува 

Почеток декември Роза пристигнува во 

Австралија 

26 Декември по кратко боледување 

починува сопругот Китан во Австралија 

2006  6 Јануари, токму на Бадник се раѓа шестото 

внуче Китан, од синот Зоран, крстен на дедо 

му Китан. 

2008 24 Јануари, ќерката Јагода со семејството се 

преселуваат во новата куќа во Маклеод 

2014 Ќерката Розе купуваат стан во Скопје 

2014-2018 Дипломираа на факултети внуците: 

Александар, 2014 Правен факултет и 

меѓународни односи на Ла Троб 

Универзитетот во  Мелбурн 

Крсте, 2014  Економски Факултет, 

Универзитет Кирил и Методиј Скопје 

Александра, 2017  Правен  факултет, 

Јустинијан Први, Универзитет Кирил и 

Методиј Скопје 

Весна, 2018 Правен факултет  и 

комуникации на Ла Троб Универзитетот во  

Мелбурн 
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2017 Синот Зоран се преселуваат во новата куќа 

во Тонбори, изградена на местото на 

старата. 

2019 17 Март, прослава на 80тиот роденден  на 

Велика во Канео ресторанот  

Велика се вклучува на фејсбук и месинџер  

2020-2022 Пандемијата со Ковид-19, Јагода ја пишува 

биографијата на Велика   

2021 Свадби на внуките Весна и Александра  

14 Март, Весна со Џорџ Фредериксен 

4 Септември, Александра со Јован 

Маркоски  

Јули излегува од печат книгата “Љубов по 

слика“, од ќерката Јагода, посветена на 

родителите Велика и Китан. 

Декември, на одделот за бизнис дипломира 

внукот Антониј на  Ла Троб Универзитетот 

во  Мелбурн. 

2022  27 Јануари 2022, свадбата на внукот 

Александар со снаата Стефани  
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За мајка ми 
 

Се надевам низ редовите и сликите погоре успеав да 

го доловам животот на мајка ми онаков како што бил со сите 

убави но и тешки моменти. Но како што ќе забележите таа 

со повеќе страст раскажува за убавите сеќавања а прелетува 

преку потешките, за кои не сака да ги раскорни чувствата, 

туку ги остава скриени во длабочината на душата, не им 

дава кислород да дишат и да ја тиштат  а тоа е навистина 

една добра ментална стратегија во одржувањето на 

нејзиниот позитивниот поглед на светот.   

Семејството на Велика и Китан Здравески 2022 
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Мајка ми е многу вредна жена и никогаш не знае да 

безделничи. Може со саати да работи или да пешачи. 

Секогаш сум се чудила на нејзината сила и енергија. Таа ми 

кажа дека тајната е во тоа што си работи по кроце, не се брза 

и си ја распоредува енергијата преку денот. “Пипаа сум“ 

(бавна во работата) често велеше, “но можам многу цел ден 

по кроце да си работам“. Мајка ми во ова може да се спореди 

со маратонски тркач но не со спринтер. По бавното 

работење дава многу поквалитетни резултати според неа, 

што е голема вистина.  

Најмногу ужива во градинарство, и покрај 

макотрпната физичка полјоделска работа уште од млада 

наоѓала време да насади цвеќиња и овошни дрва по 

дворовите и градините. Уште како девојка од Битола од 

пазарот купила дуња садница и ја на садила во дворот на 

куќата во Добрушево, плодовите дуњи беа големи колку 

дињи и многу сочни и вкусни. Подоцна зела садница од неа 

и ја на садила во новиот дом во Лопатица. Се сеќавам на 

мирисот на зрела дуња од детството кога ги ставаше мајка 

ми во одаите на креденци, полици и на шифоњерот во 

спалната одаја во Лопатица. Мирисот на дуња  го асоцирам 

и со одаите во Добрушево кога одевме да ги посетиме дедо 

и баба. 

Многу е вешта за плетење со повеќе игли и  со една 

игла со мала кука „чингелајче“, за ткаење, везење и се друго 

поврзано со овие женски вештини. Нејзините ракотворби се 

уметнички дела со кој се гордеам ги чувам и негувам се што 

ми направила и подарила изложени во мојата „македонска 

одаја“. 
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За јадење мајка ми вели “никогаш не пребирам, што 

се нашло тоа, само да има се најадам“. Така не знам кое и е 

омилено јадење, но можам да разберам животот и 

немаштијата во детските години  ја  научиле да го цени секој 

залак и ништо од храна да не оди фира “гревота е да се фрла 

јадење“. Со ваквата животна филозофија не развила голем 

гурмански вкус за храната, за неа да се има количински да 

се најди фамилијата да не трпи беше најважно а вкусот на 

јадењето беше второстепен. Беше ненадминат мајстор за 

туршија правење а за мене лично и месено, мазници, 

зелениците, кори. Омиленото јадење од баба им Велика на 

моите деца пак им беше посна компир-манџа. Не ги сака 

праските, поточно мовта на кожата нивна, но ги јаде ако ги 

излупи. За пиење си е мерак на едно чаше ракија, кое како 

лек си го пие секое утро “ова го научив од татко, Бог да го 

прсти, тој секогаш по едно чаше на сабајле си пиеше“ често 

вели мајка ми.  

Покрај многу други работи што имам научено од 

мајка ми, од неа научив да играм едно од најубавите 

македонски ора куцаното (пуштеното) исто така и 

каламатија кои се играа во Битолскиот крај а најмногу во 

Егејскиот дел на Македонија.  

Мајка ми Велика виорот на времето ја шетал од 

Добрушево во Лопатица, во Мелбурн, Прилеп, Охрид, и 

повторно Мелбурн каде и денес живее со синот Зоран, 

снаата Кети и внуците Антониј и Китан.  

 

 

 



~ 369 ~ 
 

Места и време на живеење на мајка ми Велика  

1939-1964  - Добрушево, Македонија                                                                                                                                                      

1964-1974  - Лопатица, Македонија                                                                                                                                                                     

1974-1980  - Мелбурн, Австралија                                                                                                                                                             

1980-1994  - Прилеп, Македонија                                                                                                                                                        

1994-1996  - Охрид, Македонија                                                                                                                                                                   

1996 - сегашност – Мелбурн, Австралија                                                                                                                                             

Во Декември 1964 година стапува во брак со татко 

ми Китан Здравески од Лопатица и со песни, ора и сигурно 

малку тага се откорнува од татковото огниште и мајчината 

прегратка и се преселува во домот на момчето и неговото 

многубројно семејство да свие свое гнездо и каде ќе гледа 

свој пород.   

Моите родители Велика и Китан се благословени со 

три деца: во Јануари 1966, кај “Свеќатанас“ што би рекла 

мајка ми (свети Атанасиј зимски) среде зима со снег до 

колена на свет сум дошла јас Јагода прво родена ќерка и 

прво бебе  во семејната заедница од новата генерација. По 

само 18 месеци среде лето на Петровден  се раѓа и втората 

ќерка Роза. А во 1975 повторно во Јули на свет доаѓа 

конечно синот Зоран за да се комплетира  семејството. 

Шарената китка е убава  велеше баба ми Илинка, мислејќи 

на женски и машки деца во семејството.    

Токму штом се навикнала на животот во новото 

семејство, само по пет години во брак со Китан, кога јас бев 

4 години а сестра ми две и пол години, светот на мајка ми 

повторно се разнишува. Причината е печалбарството, 

младите мажи заминуваат за Австралија со цел да заработат, 
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да спечалат  нешто да се подобри економската  ситуација на 

семејството.  

Во Септември 1970, со свирки, со песни и многу 

солзи се испраќа татко ми Китан во Прилеп на железничката 

станица за далечна Австралија. Мајка ми Велика  останува 

со две мали деца да живее во заедница  со свекрва, стрико, 

стрина, дедо, јатрва од прв братучед на Китан,  

едногодишен внук од девер, и девери помали кои биле на 

школување во Битола и Прилеп во тој период.    

После четири години бела вдовица, да работи и 

машка и женска работа со јатрвата, затоа што младите мажи 

сите веќе биле заминати од дома, во декември  1974  година, 

мајка ми Велика заедно со нас двете деца Јагода и Роза 

тргнуваат за на далечен пат за Австралија. Татко ми кон 

крајот на летото откако ги направил документите за 

спонзорство се врати во Лопатица да се види со жена, деца, 

мајка, стрико, стрина.  Немајќи намера долго да  биди на 

печалба  во Австралија и чувствувајќи обврска за негата на 

мајка си и најмалиот брат, татко ми Китан купува стара куќа 

во Прилеп и прават планови браќата да градат заедничка 

куќа и да ја згрижат нивната стара мајка Илинка, која била 

вдовица од млади години. 

Во Јули 1975, во Фуцкрај болницата за прв пат во 

болница се породува Велика, на свет доаѓа синот Зоран 

мојот брат.   

Но радоста е кратка на мајка ми, кон крајот на Август 

1975 години, доаѓа  најтешкиот период во нејзиниот живот. 

Немајќи намера долго да стојат на печалба,  само 1 -2  

години,  татко ми одлучува јас и сестра ми да се вратиме 
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назад во Македонија за да стасаме навреме за школската 

година која започнуваше на 1 Септември. Се вративме назад 

во Прилеп да живееме со баба ми Илинка и чичко ми Здраве. 

Деца бевме ние не разбиравме многу а мене знам дека ми 

недостасуваше баба ми Ица и моето куче Џеки. Како деца 

не ја сфаќавме ниту далечината ниту времето. Но затоа пак 

мајка ми Велика многу убаво знаела и болката  во душата и 

била преголема од разделбата со нас.   

Одлуката да се вратиме назад во Македонија јас и 

сестра ми била на татко ми. Традиционално мажите ги 

носеле сите одлуки и како што на татко ми стрико му носел 

одлуки без да се консултира со другите така и татко ми 

научен така ја донесол одлуката за нашето враќање. Како 

што видовме погоре старешината на семејството и во 

пошироката семејна заедница носел одлуки без често да се 

консултира и со останатите возрасни мажи во семејството а 

камо ли да ги вклучат жените во одлучувањето. Жените 

единствено правеле одлуки само во својот домен во кујната, 

со негата на децата, старите и женските работи.  

Од сегашни мерила и стандарди оваа одлука на татко 

ми за многумина ќе изгледа нерационална, но сепак да не 

заборавиме за него роден и растен во поширока семејна 

заедница неговото семејство го сочинуваа и мајка му и брат 

му не само жената и децата, и без двоумење ги доверува 

двете малолетни ќерки на чување на братот и мајка си. 

Стрико ми Здраве беше на свои 28 години кога се вративме 

и сеуште беше беќар. Подоцна се ожени и беше наш 

старател цели 5 години заедно со баба ми и стрината 

Стојанка но најголема беше неговата одговорност за нас. 
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Каква само братска доверба имал татко ми во својот брат да 

му ги довери своите деца на чување?.   

Оваа ситуација требало да биде привремена, ние да 

не губиме од училиштето, а родителите да спечалат, да 

заштедат повеќе пари, за новата куќа што требаше да се 

гради во Прилеп. Како им било на душата на моите 

родители, не можам да ја замислам нивната болка, 

преголеми жртви дале, посебно мајка ми. А за нас за тие што 

ги интересира, бевме деца не размислуваме длабоко, баба 

Ица и претходно не гледаше, додека мајка ми одеше на 

работа по нивите, јас со неа спиев кога бев мала, не сакаше 

повеќе од себе си, па не ни беше многу чудно, бевме сакани 

и галени, мајчинската љубов ја замени бабината. Но 

љубовта на мајка ми кон нас и празнината во нејзината  

душата ништо не можело да ја пополни. 

Планираната кратка разделба се протегна во 

недогледно долги пет години, за мајка ми цела вечност. Во 

тој период во Австралија, се случила економска криза, 

голем пораст на невработеност, работа често немало а пари 

требале да се доизгради новиот дом во Прилеп каде 

семејството ќе свие гнездо и ќе живее среќно и весело 

повторно најблиску што може до поширока семејна 

заедница. Домашниот есап на пазар не излегува  рекол 

народниот мудрец па така и плановите на татко ми не 

испаднале онака како што биле планирани.   

Во почетокот на Март 1980 година мајка ми, татко 

ми и братчето се враќаат назад во Прилеп. Ако немаш осет 

за времето види  ги децата  како растат, често имам слушано 

од постарите. Братчето беше едномесечно бебе кога го 

оставив а сега цело маже на 5 годишна возраст.  “Деца ве 



~ 373 ~ 
 

пуштив, чупи ве најдов’, ми раскажува мајка ми сеуште со 

трепет во гласот и солзи во очите и самата сеуште 

запрепастена од тоа колку  долго време била без нас.    

  Од каде да се почне да се гради повторно врската 

меѓу родителите и децата прекината цели 5 години. Отпрво 

на сите ни требаше време да се прилагодиме на новата 

ситуација. Јас и сестра ми за влезени во пубертет во тој 

период, таа преодна фаза од деца во возрасни па 

прилагодувањето на новите услови и за нас беше тешко и за 

нашите родители.  

 Јас одма го прифатив братчето и кон него можев да 

покажам љубов без срам или воздржаност но за пет 

годишно дете кое прв пат ме гледа, не бев сакана сестра  

туку непозната личност. Најтешко ми падна кога прв пат го 

видов и се наведнав да го гушнам, да го бакнам и да ги 

скријам солзите кои ми течеа по образите од радоста што 

повторно ги гледам моите родители, а малото братче ме 

оттурна и ја заврти главата. Мислам дека оваа ми беше 

првата длабока емотивна болка што сум ја доживеала до 

тогаш и покрај разделбата со родителите пред 5 години, 

тогаш бев мала и не знаев но сега на мои 14 година веќе 

доволно возрасна да го сфатам животот и да разберам дека 

многу е пропуштено од мојот живот со одвоениот живот од 

родителите и братчето. Сфатив во тој момент колку ми 

недостасувале премногу и мајка ми и татко ми и ми беше 

тешко што не го гледав братчето како расте пред мои очи, 

да го галам, бакнувам, чувам, и карам кога треба како 

постара сестра. Од тој момент се правев да ја при добијам 

неговата љубов и доверба, многу ми значеше да ми ја 

возврати мојата безусловна љубов кон него. Го носев 
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малото братче со мене насекаде каде одев, кај другарки, 

кога одев фолклорна група, го дотерував и го преоблекува 

за карневалот за  Прочка во Прилеп. Никогаш не го искарав 

за ништо и секогаш кон него бев заштитнички настроена ако 

некој го караше вклучувајќи ги и родителите.   

Сестра ми пак Розе во самиот почеток на пубертетот 

на неполни 13 години кога се вратија и требаше многу 

внимание, љубов и разбирање да се надомести за сите тие 5 

години пропуштена родителска љубов. И мене ми требаше 

се разбира, но бев доволно зрела да разберам дека на 5 

годишно дете сепак му треба повеќе внимание од 

родителите отколку на 13 и 14 годишни девојчиња. И 

родителите одново требаше да не научат нас и да ги  сфатат 

нашите емотивни потреби, но требаше време. Сестра ми 

својствено на годините на развој  во адолесценцијата 

природно разви љубомора кон малото братчето кое го 

добиваше на изглед целото внимание и љубов од 

родителите. 

Овој и радосен и тежок период на прилагодување не 

зближи уште повеќе со сестра ми со која бевме неразделни 

се откако таа се роди и таа сестринска врска калена низ тага 

и болка остана цврста се до ден денешен. Полека 

изградивме и врска со братчето, но животот тече никого не 

чека, имавме иронично онолку години заедно колку што 

изгубивме, само 5 години да ја зацврстиме сестринско-

братската врска.  Јас скоро 10 г постара од него, кога тој 

наполни 10 год јас веќе заминав на факултети во Скопје а 

кога тој имаше 14 години веќе стапив во брак. Немавме 

доволно време заедно а разликата во годините и половите 

беше додатна пречка. Разделбата од 5 години многу ни 
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скрати од заедничкиот живот, но кај мене љубовта за 

братчето е отсекогаш пресилна можеби токму заради таа 

празнина од тие 5 годни во нашиот живот. Последици 

секако дека имаше од таа разделба за сите нас. Но овие 

искуства не научија да ја цениме роднинската и сестринско-

братска љубов и почит па ја имаме меѓусебно како во ретко 

кои семејства.  

На мајка ми патешествието продолжи и понатаму. 

Работа нема, спечалените пари се најголем дел влезени во 

куќата, но  “од ѕидовите не се јаде„ велеше мајка ми.  

Повторно татко ми Китан ја нарамува торбата по неколку 

години заеднички живот на пет членото семејство пак се 

враќа назад на печалба, а  мајка ми сега во своја куќа сама 

да се грижи за 3 деца, во нова средина без многу роднини и 

пријатели. Тешки времиња за нејзе и за татко ми, посебно 

што сега веќе ретко кој се враќал назад во Македонија.   

„Тоа што поминало не се враќа“, вели мајка ми 

„влечи поука и гледај напред во животот“. Ве оставам со 

овие мудри мисли од една мудра жена која храбро му гледа 

на животот во очи и која и покрај по тешкотиите го 

задржала оптимизмот, позитивниот поглед на светот, 

надежта добрината и ведрината на душата. 

Мајче, со најголема љубов од твојата ќерка                                                                                                                

Јагода Здравеска - Котеска 
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Каменот на мојата мајка Велика после долго тркалање 

конечно наоѓа ново лежиште во Мелбурн, Австралија, 

далеку од родниот крај. 

 

 

 

 

 

 

 

Велика со семејството на прослава на нејзиниот 80-ти роденден, 

17 Март 2019, Канео ресторант, населба Резервоар. Од лево 

Зоран, Кети, Антониј, Китан, Велика, Весна, Александар, 

Стефани, Јагода, Гоце (напред) 
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Наместо Рецензија   

 

Посебна чест, гордост и задоволство ми причинува 

што ги пишувам овие редови за оваа биографска приказна 

за мојата мајка Велика, собирана низ повеќе години и 

напишана од мојата многу сакана и ценета сестра Јагода. 

Низ оваа етнографска сторија опишани се многу елементи 

од животот и обичаите на семејството на нашата мајка и 

воедно на жителите од селата од пелагонискиот крај.  

Ова дело е вистинско македонско етнографско 

богатство и ќе биде од голем интерес не само на 

семејството, потомците и роднините на нашата мајка, туку 

за сите македонци ширум светот кои сакаат да се запознаат 

и да научат нешто повеќе за македонската култура од прва 

рака. Нашата култура е навистина специфична, многу 

богата, со ретка убавина и својствена само на нас 

македонците која треба сите да ја чуваме, негуваме и 

оставаме во наследство на идните генерации, затоа што со  

негувањето на нашите културни обележја е неопходно  и 

тесно поврзано со нашиот опстанок како македонски народ.   

Со оваа книга ќе биде овековечена животната 

приказна на нашата мајка и ќе послужи идните генерации 

не само потомците на мајка ми туку и сите други помлади 

поколенија да се запознаат со убавините но и со тешкотиите 

на животот во минатото. Со сите угорници и надолници низ 

животната патека и ќе служи како морална поука да не се 

подлегнува на потешкотиите туку да се истрае кога е тешко 

и да се гледа напред во иднината, затоа што секој момент од 

животот нè учи некоја лекција.     

Јас сум Роза втората ќерка на Велика, таа што остана 

да живее на родната грутка македонска додека, родителите, 

сестра ми и братот ми живеат во далечна Австралија. 
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Нашата печалбарска приказна ја споделуваат и многу други 

семејства од Македонија но како што ќе се види од редовите 

во книгата нашата семејна приказна има уникатни елементи 

несвојствени за мнозинството семејства. Таа уникатност 

влечи корени и е произлезена од историските збиднувања и 

случки во родниот крај, животот во патријархална заедница 

на повеќе блиско - родни семејства, често со четири 

генерации под исти покрив како што беше случајот со 

нашето семејство кон крајот на шеесеттите  и почетокот на 

седумдесеттите години од минатиот век. И секако на ова се 

надоврзуваат последиците од миграцијата, од одењето на 

печалба далеку од родниот крај.   

Нашите родители живееја на самиот крстопат на два 

начини на живот, стариот начин во селата кој горе долу 

останал неизменет со векови наназад и новиот начин кој 

така речи насилно им се наметна во повоениот период. И 

како што напиша сестра ми Јагода во книгата дошло до 

болно распукување на пошироката семејна заедница а 

нејзините индивидуални членови немале обука за живот 

надвор од таа заедница. Немало од каде да ги научат 

вештините за самостојно живеење, туку биле ненадејно и  

насилно такаречи исфрлени во виорот на времето да 

пливаат и да се снаоѓаат како знаат и умеат. А виорот на 

времето ги одведе прво нашиот татко Китан а подоцна и 

нашата мајка Велика дури до Австралија, далеку од родното 

огниште, далеку од родители и роднини во туѓа непозната 

земја, каде ниту јазикот, ниту културата им биле познати а 

зад себе го оставија светот онаков каков што го знаеја 

дотогаш.  

Авторот на оваа биографска приказна, мојата сестра 

Јагода многу вешто ги плете спомените на нашата мајка за 

да опише едно време и начин на живот што одминале. 

Читајќи ги редовите се редат слики за животот на мајка ми 

како на филмска лента, како пред очи да го гледам нејзиниот 
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живот. За да не паднат во заборав благодарение на сестра 

ми Јагода низ страниците на книгата се запишани 

спомените на нашата мајка за нејзиниот живот  во младоста 

во педесеттите и шеесеттите години од минатиот век, 

начинот на стапувањето во брак на девојките, традициите со 

посебен осврт на преубавите македонски свадбени 

традиции од пелагонискиот крај на Македонија.  

Многу интересно за мене е и делот каде е опишан 

преминот од носењето на народна селска носија која била 

рачно правена од  почеток до крај од жените, жители на 

селата од Пелагонија во градска носија, индустриски 

преработени текстилни материјали. Овој премин е очевиден 

и од фотографиите на  мајка ми од тоа време, на некои од 

нив носи „полска“ носија а на други модерна или „градска“ 

носија.  

Ако некој не знае каков бил животот на село ќе има 

можност да се запознае читајќи ја  ова книга и ќе дознае, со 

што се занимавале жителите на селото, од што се состоела 

нивната исхрана и животот во патријархалното семејство и 

пошироката семејна заедница.   

Нашето семејство не го одмина бранот на 

печалбарството  и тој дел од нашата семејна историја за нас 

сите е сè уште чувствителна и болна тема, а тагата од 

разделбите уште ни ја пара душата.  

За на крај сакам најискрено да ѝ се заблагодарам на 

нашата мајка за нејзиното несебично споделување на 

спомените, за нејзината несебична безусловна љубов кон 

нас децата и нејзините внуци и за сета поткрепа како мајка 

што ни ја дала и сè уште ни ја дава низ животот. Една е 

нашата мајка на целиот свет и бескрајно ја сакаме и се 

гордееме со неа.  

Најголеми честитки и благодарност на мојата сестра 

Јагода, авторот на ова дело, без нејзиниот труд, истрајност 

и упорност немаше ова дело да ја види  светлината на денот. 
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Во 2021 година таа го издаде својот прв роман „Љубов по 

слика“ во кој се опишува стапувањето во брак по слики на 

девојки од родниот крај за момчиња македончиња кои веќе 

се печалбари во далечна Австралија. 

Сестра ми Јагода е главниот негувател и чувар на 

нашата семејна историја, ракотворбите направени од 

нашата мајка и нашите баби и главен собирач и чувар на 

архивот на семејните фотографии и документи.  

Се воодушевувам и аплаудирам на нејзината љубов 

кон нашата македонска култура. Таа веќе цели триесет 

години живее и работи во Австралија но македонскиот јазик 

сè уште го владее беспрекорно, и се бори за афирмација на 

македонската култура во земјата каде живее, вистински 

амбасадор на македонската култура.  

Со огромна љубов кон неа и најголема почит кон 

нејзината макотрпна работа!  

 

Рецензент:                                                                                                                                             

Роза Костеска,                                                                                                                                        

Април, 2022г. 
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Благодарност 
 

Со најголема благородност до мајка ми Велика 

Здравеска (родена Златаноска), за нејзината дарба за 

раскажување, за одличната меморија со што ми го долови 

во детали нејзиниот живот, посебно од раното детство и 

младоста. Слушајќи и пишувајќи ја нејзината приказна 

можев само да се гордеам и восхитувам со мојата мајчичка, 

со нејзината издржливост, весел дух, цврста волја, 

храброста да му гледа на животот право во очи, со крената 

глава, да не потклекнува на тешкотиите и нејзината лесно 

приспособлива природа. За нејзината адаптибилност, да се 

накалемува прилично лесно каде и да ја одведе судбината, 

од родното село во селото на сопругот, после само пет 

години во брак оставена бела вдовица, па Австралија, 

Македонија и повторно  судбината да ја одведе во 

Австралија. Благодарност за нејзината почит кон постарите, 

кон македонските традиции  и нејзината бескрајна љубов, 

нега и заштита на најмилите.    

Бескрајно сум ти благодарна мајче што те имам во 

мојот живот, ти си мој столб, мој пример и поткрепа.  

Голема благодарност за поткрепата и за многу 

ценетите конструктивни совети што помогнаа во 

финализација та на оваа биографска приказна до синот 

Александар Котески, ќерката Весна Котеска, сопругот Гоце 

Котески, сестра ми Роза Костеска за советите, разговорите 
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со матичарот од Добрушево и на брат ми Зоран Здравески 

за поткрепата и документи од семејната архива. 

Секако од срце им се заблагодарувам и на сите мои 

роднини кои помогнаа на некој начин со собирање на 

податоци за семејната лоза: до тетките Летка Стојческа, 

Милица Тодороска и Паца Вељаноска - Софроноска, 

братучедите Димитрија Стојчески, Оливера Јовановска, 

Борче и Кети Трајковски, Тања Босилковска, Сузана 

Андрееска, внуците од братучеди Златко Мукевски, 

Катерина Митреска, Катерина Секуловска, Тони Маркоски. 

Простете ако изоставив некого. Сакам овде да напоменам 

дека неколку од погоре наведените роднини никогаш ги 

немам лично сретнато, но врската е воспоставена преку 

социјалните мрежи. 

И на крај благодарност и до издавачката куќа Дата 

Песнопој од Битола за нивниот беспрекорен 

професионализам, веродостојност и за финалните детали за 

изгледот на ова дело.    

Со најголема почит,  

Од авторот  

Јагода Здравеска-Котеска  
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3.%D0%B3._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3.%D0%B3._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://preminportal.com.mk/
http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/09/Broshura-semejstvo.pdf
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://makedonska-mitologija.blogspot.com/2007/01/blog-post_13.html
https://makedonska-mitologija.blogspot.com/2007/01/blog-post_13.html
https://makedonska-mitologija.blogspot.com/2007/01/blog-post_13.html
https://museumsvictoria.com.au/immigrationmuseum/resources/journeys-to-australia/
https://museumsvictoria.com.au/immigrationmuseum/resources/journeys-to-australia/
https://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibition/objectsthroughtime-history/1965-1990/index.html
https://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibition/objectsthroughtime-history/1965-1990/index.html
https://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibition/objectsthroughtime/post-war-migration-poster/index.html#:~:text=The%20first%20major%20post-war%20wave%20of%20migration%20started,over%20170%2C000%20displaced%20persons%20to%20migrate%20to%20Australia.
https://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibition/objectsthroughtime/post-war-migration-poster/index.html#:~:text=The%20first%20major%20post-war%20wave%20of%20migration%20started,over%20170%2C000%20displaced%20persons%20to%20migrate%20to%20Australia.
http://pollitecon.com/html/reprints/The_Arrival_and_Settlement_of_Macedonians_in_the_Inner_Western_Suburbs_of_Melbourne.htm
http://pollitecon.com/html/reprints/The_Arrival_and_Settlement_of_Macedonians_in_the_Inner_Western_Suburbs_of_Melbourne.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimmeys
https://guides.slv.vic.gov.au/education/termdates
https://guides.slv.vic.gov.au/education/termdates
https://guides.slv.vic.gov.au/education/termdates
https://www.ycc.net.au/yarraville-community-centre/
https://www.ycc.net.au/yarraville-community-centre/
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46. Етнологија - Музеј на Македонија (museum.org.mk) 

АВНОЈ — Википедија (wikipedia.org) 

47. АВНОЈ — Википедија (wikipedia.org) 
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За авторот  
 

Јагода Здравеска-Котеска е родена во Јануари 1966 години 

во с. Лопатица, 

Прилеп, Македонија, 

како прво дете на 

Велика и Китан 

Здравески. Растена е 

во Прилеп каде 

завршува основно и 

средно образование, а 

со факултетско 

образование се 

стекнува на 

универзитетот Кирил 

и Методија во Скопје 

каде дипломира на 

Филозовскиот 

факултет на група 

социологија во 1989 

година.  

 

Велика и Јагода, 

Март 2018, Мелбурн,„Мумба фестивал“ во полска носија 

рачно изработени од Велика во младоста  во 1950те 

години  

Школувањето го продлжува на постидипломски студии кои 

остануваат недовршени затоа што и таа како дете на 

печалбар ја слуша волшебната сиренска песна на 
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печалбарството и сега веќе со свое семејство, со сопругот 

Гоце и четиримесечниот син Александар во 1992 чекори по 

тешките печалбарски стапки на својот татко Китан.   

Заминува со надеж дека за неколку години ќе се врати на 

родната грутка, но политичката ситуација на Балканот во 

тој период и економската ситуација во Австралија не 

дозволуваат да и се исполни желбата.  Во Австралија 

паралелно додека учи англиски јазик се запишува и на 

постдипломски студии на Ла Троб Универзитетот во 

Мелбурн каде за скоро време дипломира. Денес таа со 

своето семејство живее во Мелбурн, Австралија,  

Јагода е автор на романот „Љубов по слика“ кои 

опишува еден дел од печелбарската сага на македонскиот 

народ за стапувањето во брак по слика, кој излезе од печат 

во 2021 година. 

 Јагода работи во локална општина и покрај 

пишувањето има повеќе други интереси. Најголемо 

задоволство и причинува времето поминато со семејството, 

страствен собирач е на македонски ракотворби, нејзина 

гордост е македонската одаја во својата куќа. Огромна 

љубов има кон македонскиот фолклор, голем љубител е на 

книгата, градинарството и фотографијата и е активен член 

на Македонската женска пеачка група Плетенка од 

Мелбурн низ која ја негуваат македонската изворна народна 

песна и го промовираат македонскиот фолклор на 

пошироката австралиска јавност.   

Јагода може да се контактира на имаил адреса: 

jagodakoteska@hotmail.com 

 

mailto:jagodakoteska@hotmail.com
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Низ спомените на Велика ќе се запознаете и со неизбежната
печалбарска �судбина што освен нејзиното ја доживеале и

многу други семејства од�пелагонискиот крај и неминовниот
распадот на пошироката семејна заедница и

напуштањето на селата, животот во Австралија и многу
други елементи од животот на една жена која матицата на

животот ја одвела од родното Добрушево, преку
Лопатица до Мелбурн, назад во Прилеп и повторно во
Мелбурн за конечно да пушти корени на едно место.

„Каменот е најтежок на своето лежиште, штом
ќе почни да се тркала се одронува“... често ја повторува

Велика оваа мудра народна поговорка, кога
раскажува за печалбарските судбини.

Оваа биографска приказна
за Велика Здравеска

(р Златаноска) ќе ви го долови
животот на девојките

во средината на 20 век,
животот во патријархална 

поширока семејна заедница, 
улогата на жените

во семејството, 
како девојките

традиционално стапувале 
во брак, прекрасните 

македонски традиции
од пелагонискиот крај

на Македонија, посебно
богатите свадбени адети и
обичаи, за креативноста и

вештината на жените во
изработката на 

„полската носија“
и преминот од народна 

„селска“ носија
во „градска“ облека.

песн
опој

9 786082 463490
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