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ПРЕДГОВОР 
 

Како и секој човек што има спомени од своето родно огниште, 

така и јас се сеќавам на моето село. Животот тогашен остави во 

мене длабоки корени. Само кога ќе се сетам дека таму живееле 

моите дедовци, прадедовци, моите родители, а потоа и јас, во мене 

се јавува едно големо носталгично чувство кон моето родно село 

Врањевци. 

Желбата да ги видам и да прошетам по местата кои припаѓаа на 

с. Врањевци е неопислива. Често пати, сум си го поставувал 

прашањето како е можно и покрај тоа што се знаеше дека 

Врањевци ќе биде иселено и целосно избришано, како никогаш да 

не постоело, кај никој да не се појави потреба да напише барем 

една книга и да направи фотографии кои ќе останат како сведоци 

за неговото постоење. 

Во една прилика, додека сѐ уште од селото имаше нешто, 

разговарав и со претставник од една локална телевизија за да 

направиме документарна емисија. Ми беше речено: „Ќе 

направиме, има време“. Но времето помина, не се случи тоа, а од 

селото не остана ништо. Како минуваа деновите, така кај мене се 

засилуваше желбата да го оживеам селото до толку што 

чувствував постојан немир во душата. 

Додека живеев таму, иако бев само дете, ме интересираше 

фотографирањето. Смогнав сили и дојдов до еден фотоапарат, 

марка „Смена 8“. Со него направив многу фотографии. На 

почетокот само фотографирав, а развивањето на филмовите и 

изработката на фотографиите беше направено од страна на 

професионални фотографи. Бидејќи во мене љубовта кон 

фотографијата растеше, подоцна купив уште два фотоапарати: 

„Љубитељ 2“, а после и „ZORKI-4к“. Исто така, во меѓувреме, 

набавив и копирен апарат „Апаратура“ за изработка на 

фотографии. Со тоа започнав и самиот да ги развивам филмовите 

и да ги изработувам фотографиите во црно-бела техника, а за 

изработка на фотографиите во боја колор-филмовите ги испраќав 

во „Фотокемика“ - Загреб. Фотографирав и изработував 
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фотографии со различни формати - од најмали, па до фотографии 

со големина на А4 формат. Како аматер фотографирав мои 

соселани, а и некои настани што се случуваа во селото. Најголем 

дел од фотографиите што се во оваа книга се мое дело. 

Подоцнежните фотографии се направени со дигитални 

фотоапарати. Подоцна, некаде од 1986 година па наваму, имав 

можност со камера да направам и некои видеозаписи. Колку 

почесто ги гледав направените фотографии и видеозаписи, толку 

повеќе оживуваа спомените и толку повеќе чувствував потреба да 

оставам писмен запис за селото кое денес не постои. Така, отворив 

Фејсбук група за Врањевци со наслов Некогаш село Врањевци со 

врањевчани, а денес само носталгија. Целта беше, да ги 

предизвикам Врањевчани да станат членови на оваа група за да 

можеме да разменуваме фотографии, видеа и сеќавања. Морам да 

признам, членството е многу мало. И покрај моите постојани 

охрабрувања и повици, членството си остана исто на број и 

пасивно.  

По сето ова, во мене се роди идеја, сѐ што сакав да речам, сѐ 

што во душата ми создаваше немир, сѐ што во сонот ми создаваше 

бигор, сето тоа во книга да го напишам. Врањевци го нема, но во 

нашите мисли да остане вечно да живее. Да се сеќаваме ние, а и 

нашите поколенија. Си реков, кога никој не го сторил тоа, зошто 

да не го направам тоа јас. И еве ме, веќе сум тука. 

Кога некој би ми го поставил прашањето, зошто од порано не 

сум се занимавал со пишување? Би одговорил вака: никогаш 

порано не сум почувствувал ваква потреба.  

И на крајот, сакам да изразам голема благодарност на сите кои 

на некој начин помогнаа оваа книга да изгледа токму вака. 

Му се заблагодарувам на мојот внук Пеце Божиновски за 

отстапените фотографии од црквите: „Свети Димитрија“ и „Свети 

Тодор“ од 2000 година (додека сѐ уште не беа разрушени), но и 

некои постари фотографии од случувањата во Врањевци и на 

внуците: Горан и Тони Андоновски за сликите што ги направија 

по 10 години, односно во 2010 година од разрушената црква 

„Свети Димитрија“. Особена благодарност до етнологот 
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Александар Тодоровски кој исто така ја збогати колекцијата на 

фотографии од врањевчани. 

Им се заблагодарувам на татко ми Методија Андоновски и 

тетин ми Славе Митровски, како и на моите соселани: Боне 

Котевски, Томе Трајчевски, Благој Тошевски, Вана Василевска, 

Даница (од семејството Дољановци), Снежана Даскалова (од 

семејството Сејменовци), Гоце Котевски, Цане, Атанас, Милица и 

Александар од Чкорлевци и Лепосава (Сава) од Ербовци и 

нејзиниот сопруг Иљо кои ми помогнаа со некои податоци за 

составувањето на Родословот. Исто така чувствувам потреба да се 

заблагодарам и за соработката на Павлина Божиновска од 

Андоновци и Даница од Дољановци кои секогаш наоѓаа време за 

моите прашања при пишувањето на текстот со наслов Свадбарски 

обичаи. 

Ѝ се заблагодарувам на мојата сопруга, Косанка Андоновска, 

која ми беше првиот читател, а со тоа и првиот критичар. 

Голема благодарност изразувам до моите ќерки Даниела 

Андоновска-Трајковска и Билјана Филовска. Секогаш добивав од 

нив позитивна енергија и поттик за пишување. Истовремено 

пишував и проза и поезија. Особено поезијата, секоја песна со 

внимание и восхит ја читаа. Понекогаш ќе им измамев насмевка, а 

понекогаш - солзи. Така знаев дека сум допрел до нив. Посебно 

голема благодарност за Даниела, затоа што таа направи целосно 

техничко и компјутерско средување на книгата, но и коректура. 

Преголема и посебна чест ми прави и тоа што почитуваните и 

ценети професори: редовен професор доктор Златко Жоглев и 

доцент доктор Гордана Стојаноска, сами изразија желба да ја 

рецензираат оваа моја прва книга, која со текот на времето ги 

зголемуваше бројот на страниците и од една, се родија три книги 

со еден заеднички наслов, а различни поднаслови. Затоа изразувам 

и особено голема благодарност до нив. 

И на крајот му се заблагодарувам на мојот брат, Веле 

Андоновски, кој живее во Мелбурн Австралија, за тоа што го 

спонзорираше издавањето на оваа книга, но и на останатите две 

книги поезија со наслов Лет над урнатите гнезди: коските на 
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мајка и Лет над урнатите гнезда: Врањевски непокор, преку 

неговата компанија, „CMP CONTROLS PTY LTD“ со седиште во 

Мелбурн Австралија.  

Компанијата е групација од неколку производствени 

капацитети кои работат во нејзин состав од кои три се најголеми. 

Еден од нив е „CMP NEW ZEАLAND LIMITED“ кој претставува 

погон за производство на разни трансформатори, како што се 

трансформатори за големи трафостаници и многу други типови за 

различни напони, а се наоѓа во Нов Зеланд. Друг производствен 

капацитет кој се наоѓа во Мелбурн е погонот за производство на 

бакарни и алуминиумски жици со различни дебелини кои се 

користат за изработка на намотките кај електромоторите, 

намотките кај трансформаторите и др. И третиот производствен 

капацитет „CUSTOM MOULD PLASTICS PTY LTD“ се наоѓа во 

Мелбурн Австралија, а тој всушност беше и првиот самостоен 

бизнис на Веле Андоновски. Оваа фабрика започна со работа во 

1999 година со триесетина производствени машини. Во неа, се 

произведуваат пластични делови за потребите на машинската и 

електроиндустријата. Исто така, овој погон произведува и разни 

други производи од вбризгувана пластика под притисок. Со текот 

на времето и годините и успешното менаџирање, бизнисот сѐ 

повеќе се ширеше, за денес да прерасне во групација на повеќе 

погони со заедничко име „CMP CONTROLS PTY LTD“. 

 

Битола, 7.08.2016 

Божин Андоновски 
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Слика 1. Дел од првата производствена хала на „CUSTOM MOULD 

PLASTICS PTY LTD“, (2006 год.) Од лево на десно: Веле, Горан и 

Роберт Андоновски.  

 
Слика 2. Логото на CMP CONTROLS PTY LTD   
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ФОТОАПАРАТИ И ФОТОАПАРАТУРА СО КОИ СЕ 

НАПРАВЕНИ ГОЛЕМ БРОЈ СТАРИ ФОТОГРАФИИ 

(ЦРНО-БЕЛА И КОЛОР ТЕХНИКА) ЗА ВРАЊЕВЦИ 

 
Слика 3. Фотоапарат „Љубитељ 2“ 

 
Слика 4. Фотоапарат „Зорки - 4 К“ 
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Слика 5. Копирен апарат (апаратура) за изработка на фотографии 
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1.1. МЕСТОПОЛОЖБА НА СЕЛОТО 

ВРАЊЕВЦИ 

 
На источната страна од Битола, на оддалеченост од 17 

километри, се наоѓаше селото Врањевци на координатите 

41°02′22″ СГШ 21°29′24″ ИГД на надморска височина од 660 м. 

Неговото постоење, за прв пат е запишано, во 1468 година во 

турските документи. Во некои од нив постоело запишано како 

Врањевци, а во некои пак - како Врановци.  

Врањевци го красеа прекрасни ридести пејзажи, а селото се 

граничеше со селата: Паралово на исток, село Билјаник на запад, 

село Суводол на север и село Балдовенци на југ. Растојанието 

помеѓу секое од овие села, како по некое непишано правило, 

речиси беше иста - околу 3 километри. Потпаѓаше под општина 

Новаци која се наоѓа на западната страна со оддалеченост од околу 

7 километри. Врањевци со Новаци беше поврзано со земјен пат кој 

поминуваше низ селото Билјаник.  

Низ селото течеше реката Врањевка која го делеше селото 

речиси на два еднакви дела: северен и јужен дел. Реката уште беше 

позната и како река Суводолка. Во есенскиот, зимскиот и 

пролетниот период, течеше мала количина на вода, а преку летото 

водата пресушуваше, оставајќи ги зад себе празни, голите речни 

брегови. Но при обилни врнежи, водата во изобилие надоаѓаше 

полнејќи го речното корито со брза и немирна вода. 

Атарот на село Врањевци го сочинуваа неколку 

карактеристични локации со следните топоними: Шарен Камен, 

Поројница, Дабици, Крушите, Растот, Садиње, Бело Поле, Утури, 

Магарица, Браненица, Стари Лозја, Рамнеш, Тумбите, Турски 

Гробишта, Друм, Падарница, Дервен, Бојко Орниче и др. 

Ридот викан Шарен Камен, кој се издигаше од јужната страна 

на селото со надморска височина од околу 700 метри, на Врањевци 

му даваше посебен карактер. Особено во зима, носејќи им на 

врањевските деца вистинска невина и наивна среќа. Секое 

врањевско дете ги носи со себе спомените од невешто скованите 
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санки кои пробиваа нови и нови патеки низ длабокиот снег. Ги 

нижеа своите спомени со секое спуштање по стрмниот рид 

завршувајќи го зимскиот лет до реката Врањевка. 

Според некои кажувања, Врањевци не било отсекогаш на тоа 

место. Старото Врањевци се наоѓало јужно од сегашното 

Врањевци, односно на местото викано Вировите. Патот кој водеше 

од Врањевци за Ергела поминуваше низ тоа место, односно се 

наоѓаше јужно од трлата. Во тој дел, на патот, имаше еден 

кладенец. Кладенецот бил во тогашното село, а постоеше сѐ до 

затрупувањето со земја од страна на РЕК-Битола. Во тогашните 

времиња, медицината на нашата територија била слабо развиена и 

тешко достапна за селското население, така што започнале да се 

развиваат разни болести, проследени со големи епидемии, по што 

се јавувало масовно умирање на населението. Мислејќи дека ако 

се преселат од тоа место, ќе се спасат од епидемијата, селаните го 

напуштиле селото и се преселиле преку ридот Шарен Камен. Тоа 

е сегашната локација на Врањевци. 

Сите семејства што живееа во селото Врањевци беа од 

македонска националност, со православна вероисповест. 

Врањевци никогаш не било некое големо село – најмногу броело 

околу седумдесетина куќи. И покрај тоа што луѓето често се 

иселуваа во потрага по подобар живот, селото сепак беше живо, 

секогаш имаше кој да ги чека заминатите печалбари, иако голем 

број од нив воопшто не се вратија на своите родни огништа. Така 

беше сѐ до започнувањето на ископот за јаглен од страна на 

Рударско Енергетскиот Комбинат-Битола (РЕК-Битола). 

Ископувањето започна некаде околу 1975 година, кога се донесе и 

одлуката, од безбедносни причини, селото да биде иселено. Сега 

веќе селото е целосно иселено и повеќе не постои. 
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Слика 6. Локација на Врањевци, преземено од Гугл, 2015 година 

 

 
Слика 7. Еден дел од селото Врањевци (во 1990 г.)  
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1.2. ВРАЊЕВСКА РЕКА 
 

Левата и десната река кои ги собираа водите од дел од 

Параловското поле и Параловскиот рид, се спојуваа во една река 

наречена Врањевка. Веднаш над селото, во Врањевка, од нејзината 

лева страна, се влеваше и третата рекичка – Цепеница која ги 

собираше водите од местото викано Рамнеш и ритчето Утури. 

Врањевка го делеше Врањевци на два дела: северна и јужна страна. 

Во коритото на Врањевка, течеше мала количина на вода, а често 

пати преку летото исчезнуваше. Сепак, кога имаше врнежи, таа 

надоаѓаше со полн тек. Знаеше сѐ да носи пред себе. Целото 

количество атмосферска вода од Параловскиот рид се влеваше во 

Левата и Десната река. Потоа двете реки се спојуваа, така што 

коритото на Врањевка, при обилни дождови, се преполнуваше. 

Исто така водите од местото викано Рамнеш, преку реката 

Цепеница, го зголемуваа нивото на Врањевка. Така, големата 

количина на вода и големата висинска разлика на коритото ја 

чинеа Врањевка понекогаш и опасна. Од ваквата разорна моќ, 

коритото на Левата и на Десната река, како и коритото на 

Врањевка, беа издлабени со огромни брегови кои на некои места 

достигнуваа и над 15 метри височина и ја следеа Врањевка сѐ до 

излезот од Врањевци. Над селото, бреговите на реката Врањевка 

беа издупчени на многу места како последица на битките кои се 

воделе за време на Првата Светска Војна. Во нив војниците копале 

долги ходници со влез и излез, кои, најверојатно, ги користеле како 

скривници. Овие градби беа вистински историски споменици, но 

за жал од нив немаме ниту една фотографија. Врањевчани ги викаа 

Темни дупки. Можеби беа и во право, затоа што овие дупки се 

паметат и по една трагедија на едно врањевско семејство чии 

членови барајќи засолниште од надојдениот облак, трагично го 

завршија својот живот. Со ненедејното надојдување на Врањевка, 

силната вода ги однесе во смрт.  
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1.3. ЧЕШМИ И БУНАРИ ВО ВРАЊЕВЦИ 
 

Врањевчани имаа доволно вода за своите потреби. Во селото 

имаше четири чешми: Главната чешма, која се наоѓаше на 

сретсело, Горната чешма, Мана Чешма и чешмичето Дунковец, 

кое се наоѓаше малку над селото, во реката Врањевка. 1 

Врањевчани кои живееа на десната, односно северната страна на 

реката, користеа вода за пиење од Главната чешма, додека 

селаните кои живееа на јужната страна ја користеа водата од 

селскиот бунар којшто се наоѓаше во подножјето на ридот Шарен 

Камен, веднаш до селото.  

Исто така голем број на семејства имаа бунари во сопствените 

дворови. Водата од овие бунари претежно се употребуваше за 

перење, чистење, пиење садови и некои други потреби, но не и за 

пиење. Вакви бунари имаше во дворовите на: Андоновци, 

Пашовци, Велјановци, Шаторовци (на крстосницата меѓу патот кој 

водеше од сретсело, по северната страна на селото и 

продолжуваше кон с. Билјаник, а еден крак делеше за с. Суводол). 

Бунар имаше и Толе Шишковски, атој бунар подоцна стана 

сопственост на Андон Андоновски. По некои кажувања, бунар 

имало и во дворот на Чкорлевци (во дворот на Вангел). Тоа значи 

дека Врањевчани имаа доволно вода за своите потреби.  

Некаде во периодот 1963/1964 година, беше изградено и 

малото вештачко езерце кај Црни камења, на северозападната 

страна, веднаш до селото Врањевци. Ова езерце најмногу се 

користеше за напојување на стоката. Како деца, често пати во него 

се капевме за време на летните горештини. Сѐ уште добро ги 

паметам тие моменти. 

 

                                                           
1Реката имаше високи закосени брегови. Чешмата Дунковец практично 
се наоѓаше на 2-3 метри над водата. 
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Слика 8. Главната чешма (Даниела Андоновска и Косанка Андоновска) 

 

1.4. ЗОШТО ВО ВРАЊЕВЦИ ИМАШЕ ДВЕ 

ЦРКВИ? 
 

Зошто Врањевци имаше две цркви, нашите дедовци сигурно 

знаеле. Според мои сознанија и според тоа како кажуваа 

постарите, горната црква „Свети Тодор“ била најпрво изградена. 

Така во чест на Светецот, врањевчани како панаѓур го славеле 

Тодоровден кој секогаш е на 21 јуни. Како што знаеме, во тој 

период има многу земјоделски работи. Но тоа не бил проблемот. 

Веројатно проблемот бил во тоа што во тогашни времиња, многу 

врањевчани се соочувале со недостиг на храна, бидејќи новото 

жито, во тој период, сѐ уште не било стасано за жетва. Затоа било 

голем проблем да се чекаат гости. Од тие причини, се договориле, 

панаѓур да им биде Митровден кој се слави на 8 ноември. Во 

ноември, речиси сите земјоделски работи биле завршени, така што 

амбарите биле полни со жито, односно имало доволно храна. На 
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тој начин Митровден им станал панаѓур. Во чест на светецот, 

врањевчани ја изградиле и долната црква „Свети Димитрија“.  

Така двете цркви беа активни. Дел од селаните одеа во горната, 

а останатиот дел - во долната црква. И покрај сѐ, празникот 

Тодоровден и понатаму остана да биде празник за цело село. На 

тој ден сите врањевчани одеа во горната црква и се раздаваше за 

покојните души, но не чекаа гости. 

   
Слика 9. Горната црква, Св. Тодор, јануари 2000 

 
Слика 10. Долната црква, Св. Димитрија, јануари 2000 
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Во тоа време еден поп опслужуваше повеќе села во општината, 

а секое село си имаше свој притруп избран од селаните. Во црквата 

„Свети Димитрија“ притруп беше Кочо Тошевски и тоа повеќе 

години, а додека во црквата „Свети Тодор“ - Тале Талевски. Во 

„Свети Димитрија“ имаше и камбана. Црквата „Свети Тодор“ 

немаше камбана, но имаше една звучна штица на која се удираше 

со чукало. Па така овие два притрупа, редовно најавуваа кога е 

недела или некој друг празник. Едниот - со удари на камбаната, а 

другиот со удари на звучната штица. Покрај тоа се грижеа и за 

чистотата во црквата и околу неа. Набавката на свеќи кои редовно 

ги имаше во црквата, исто така беше нивна задача, а кога ќе идеше 

попот за да крштева вода, го најавуваа неговото доаѓање. За 

својата притрупска работа, од секоја куќа добиваа по шиник жито 

годишно. 
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2. ЖИВОТОТ ВО ВРАЊЕВЦИ 
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2.1. СЕМЕЈСТВА КОИ ЖИВЕЕЛЕ ВО СЕЛО 

ВРАЊЕВЦИ ОД 1950 ГОДИНА ДО 

ЦЕЛОСНОТО ИСЕЛУВАЊЕ НА СЕЛОТО 

1996/1997 ГОДИНА 
 
АНДОНОВЦИ: 

БОЖИН и ИЛИНКА 

Нивна ќерка - Ѓурѓа. 

 

ПЕТКО немаше свое семејство во Врањевци. Роден во Петалино, 

замина домазет во Живојно, а потоа – во Франција. По 16-

годишниот престој во Франција, доаѓа во Врањевци кај брат му 

Ѓорѓија кај Андоновци. Таму живееше 3 години. На 45-годишна 

возраст отиде да живее во Параловскиот манастир „Свети Ѓорѓи“. 

Таму живееше до крајот на својот живот.  

 

ЃОРЃИЈА(1898) дојде домазет во село Врањевци и се ожени со 

ЃУРЃА  

Нивни деца: Андон, Митра и Методија. 

 

АНДОН (1924) се ожени со ЛЕНА од село Суводол. 

Нивни деца: Младен (1946), Дилба (1948) и Тодорка (1951). 

 

МИТРА (1927) се омажи со СЛАВЕ (1928) од село Врањевци. 

Нивни деца: Ицо, Коле, Горица, Гоце и Зојка-Зоре. 

 

МЕТОДИЈА (1929) се ожени со ТРАЈАНКА (1929) од село Долно 

Ореово. 

Нивни деца: Јован-Јошко (1949), Божин-Боне (1953) и Веле (1956). 

Методија сега живее во Мелбурн, Австралија. 

 

МЛАДЕН (1946) се ожени со ПАВЛИНА од село Агларци. 

Нивни деца: Весна и Пеце. 

Сега живеат во Битола. 
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ДИЛБА се омажи со ТРАЈАН од село Кукуречани. 

Нивни деца: Сашо, Оливера и Стевче. 

Дилба со децата живеат во Битола, а Трајан - во Кукуречани. 

 

ТОДОРКА се омажи со БАЛЕ од село Гнеотино. 

Нивни деца: Зоран, Сашо и Роберт. 

Живеат во Мелбурн. Австралија. 

 

ЈОВАН-ЈОШКО (1949) се ожени со ТОДОРКА од село Могила. 

Нивни деца: Анета и Роберт. 

Живеат во Мелбурн, Австралија. 

 

БОЖИН-БОНЕ (1953) се ожени со КОСАНКА (1952) од село 

Брник. 

Нивни деца: Даниела (1979) и Билјана (1981). 

Сите живеат во Битола. 

 

ВЕЛЕ (1956) се ожени со ЈАГОДА од село Долно Ореово. 

Нивни деца: Горан (1979) и Тони. 

Сите живеат во Мелбурн, Австралија. 

 

 

ВЕЛЈАНОВЦИ: 

Стојан, Петре, Цветан и др. 

 

СТОЈАН се ожени со АНЃА. 

Нивни деца: Борис, Јован и Гица. 

 

ПЕТРЕ се ожени со БУДА. 

Нивни деца: Павле и Трајанка.  

 

ЦВЕТАН се ожени со ТРАЈАНА. 

Нивни деца: Ладе и Иљо. 
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БОРИС се ожени со ВИША од село Мегленци. 

Нивни деца: Тоде и Алексо-Аце.  

Тоде со своето семејство живее во Скопје. Алексо-Аце живее во 

Битола. 

 

ЈОВАН се ожени со ВЕЛИКА. 

Нивни деца: Роса, Снежана-Снешка и Атанас-Аце. 

Роса со своето семејство живее во Австралија. Снежана-Снешка и 

Атанас-Аце со своите семејства живеат во Битола. 

 

ГИЦА се омажи за РУСЕ од село Паралово. 

Сега живеат во Битола. 

 

ПАВЛЕ и ДОНКА 

Нивни деца: Гоце, Цена, Ѓурѓа и Атанас-Аце. 

 Атанас-Аце со своето семејство живее во Битола. 

 

 

ЛАДЕ се ожени со МИЛИЦА од село Суводол. 

Нивни деца: Лена, Паца, Томе и Бона. 

Томе со своето семејство живее во Битола 

 

ИЉО се ожени со ЦАНА од село Тепавци. 

Нивни деца: Васко, Милјана и Десанка. 

 

 

ГРУЕВЦИ: 
Лозан, Тодор и др. 

 

ЛОЗАН се ожени со АРГИДА 

Нивни деца: Цвета, Петре, Петкана, Божна, Велика, Славка и 

Живко. 

 

ТОДОР се ожени со ЛОЗА 

Нивни деца: Милан, Трајан, Трена, Димко, Мара и Иљо. 
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ПЕТРЕ се ожени со МАЛИНКА 

Нивни деца: Веле, Мице, Благоја, Лазе, Ратка и Владе. 

Веле, Мице и Лазе со нивните фамилии живеат во Австралија. 

Владе со фамилијата живее во Битола. 

 

ЖИВКО се ожени со ЉУБИЦА 

Нивни деца: Зора, Валентин, Силвана, Блага, Жанета и Елизабета 

Живеат во Новаци. 

 

МИЛАН се ожени со ЦВЕТА 

Нивни деца: Гоце, Владе и Бале. 

Сега сите со нивните фамилии живеат во Австралија. 

 

ТРАЈАН се ожени со БЛАГУНА 

Нивни деца: Слободанка и Лиља. 

Сега сите живеат во Австралија. 

 

ДИМКО се ожени со ЦЕНА 

Нивни деца: Слободан и Виолета. 

Сега живеат во Битола. 

 

ИЉО се ожени со АРГИДА 

Нивни деца: Бале и Цане. 

Живеат во Австралија. 

 

 

ДОЉАНОВЦИ: 

Според кажувањата на член од овие семејства, семејствата 

Дољановци потекнуваат од Шаторовци. На Тодор и Ленка им се 

родиле три сина: Дојчин, Трајан и Стојан. Дојчин како нивно прво 

дете и нивна прва радост, нагалено го завикале Доле. Секогаш кога 

го довикувала Ленка, неговата мајка, го именувала со Доле. Така 

ги завикале и Дољановци.  
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ДОЈЧИН се оженил со ВЕЛИКА од Поешево.  

Нивни деца: Спасе (посвоено дете), Баља, Мара, Милан и Дана. 

Дојчин, неговата сопруга Велика и нивните деца, Спасе и Баља, во 

реката Врањевка беа затекнати со голема несреќа. Дојчин, жена му 

Велика и ќерката Баља го загубија животот давејќи се во 

надојдената вода. Спасе (16-годишен) остана жив. Бидејќи останал 

без родители отишол домазет кај Ристевци за Пауна. Останатите 

деца, Мара, Милан и Дана, останале да живеат со стрико им 

Стојан. Милан заминал во Америка. Не се оженил и во моментот е 

починат. 

 

ТРАЈАН се оженил со ИЛИНКА од с. Маково.  

Нивни деца: Благој, Павле, Борис, Пецо и Вера. 

 

БЛАГОЈ со фамилијата живееше во Австралија (сега е покоен), а 

неговата фамилија сѐ уште живее таму.  

 

БОРИС со фамилијата живее во Скопје.  

 

ПЕЦО со фамилијата живее во Битола.  

 

ВЕРА со фамилијата живее во Австралија.  

 

СТОЈАН се ожени со СТОЈНА од Паралово.  

Нивни деца: Милица, Цане, Даница, Велика и Божна. 

 

МИЛИЦА со фамилијата живее во Битола.  

 

ЦАНЕ со фамилијата живееше во Скопје и таму почина. 

Семејството сѐ уште му живее таму.  

 

ДАНИЦА со фамилијата живее во Битола.  

 

ВЕЛИКА со фамилијата живееше во Скопје. Сега е почината, а 

семејството остана да живее таму.  
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БОЖНА со фамилијата живее во Австралија. 

 

 

ЕРБОВЦИ (се познати и како Марковци): 

Блаже, Димитрија, Тале и Ѓурѓа. 

 

ДИМИТРИЈА се ожени со ВЕЛИКА од Агларци. 

Нивни деца: Крсте, Живко, Цвета, Паца и Лепосава (Сава). 

 

ТАЛЕ се ожени со АНЃА од Врањевци. 

Нивни деца: Стојан, Пауна, Петре, Трена и Кире. 

 

КРСТЕ се ожени со БЛАГУНА од Горно Оризари. 

Нивни деца: Благоја, Вера, Кочо и Љубица. 

 

ЖИВКО се ожени со МЕНКА од Добромири. 

Нивни деца: Велика, Томе, Тодорка и Илинка. 

Велика и Томе со нивните фамилии живеат во Битола. 

 

ЦВЕТА се омажи за ГЛИГУР од Горно Оризџари. 

Нивни деца: Лиља, Сребра и Блага. 

 

ПАЦА се омажи за МИШКО од Новаци. 

Нивини деца: Кире, Коле и Весна. 

 

ЛЕПОСАВА (САВА) се омажи за Иљо од Добромири. 

Нивни деца: Коца, Славица и Светлана. 

 

СТОЈАН се ожени со ПАНДОРА од село Гнеотино. 

Нивни деца: Милка, Коле, Мара, Борче и Гоце. 

Сега живеат во Битола. 

 

ПЕТРЕ се ожени со ГРОЗДА од Суводол. 

Нивни деца: Миле, Нада и Цане. 
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Сега живеат во Новаци. 

 

КИРЕ се ожени со ВЕЛИКА од Агларци. 

Нивни деца: Ангелина, Ратка и Аца. 

 

ЃУРЃА го зеде за домазет ИВАН од Мојно. 

Нивни деца: Цане, Љуба и Трајан. 

 

ЦАНЕ се ожени со ГРОЗДА. 

Нивни деца: Дончо, Олга, Љубе и Велика. 

Фамилијата на Дончо живее во Горно Оризари. 

Љубе со својата фамилија живее во Битола. 

 

ТРАЈАН се ожени со НЕДА од Агларци. 

Имале пет деца од кои едното е крстено од Тито (дадено му е име 

Драган). Тројцата браќа се во Австралија, а сестрата Мара е во 

Македонија. 

 

ЉУБА се омажи со ТОДОРЧЕ од Паралово. 

Имале четири деца од кои е познато дека имале ќерка со име Олга. 

 

 

ЈАНКУЛОВЦИ: 

Јованка 

 

ЈОВАНКА го зеде ЈАНКУЛА за домазет. 

Нивни деца: Велика, Вида, Раде, Томе, Пандора, Павле и Бранко. 

Бранко со своето семејство живее во Австралија. 

 

ТОМЕ се оженил со ЦЕНА од Ношпал. 

Нивни деца: Валентина, Силвана, Лиља и Пеце. 

 

ЈОСИФОВЦИ: 
Трајко, Ристе и др. 
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ТРАЈКО се ожени со СИКА. 

Нивни деца: Алексо, Нада, Тренџо, Боне, Мендои Вера. 

 

РИСТЕ се ожени со ТРАЈАНКА од с. Маково. 

Нивни деца: Живко, Аца и Дуна. 

 

ВЕЛЈАН (мајсторот) се ожени со СОФКА. Имаше и втор брак со 

ПРОЌА. 

Нивни деца со Софка: Милица и Даница. 

 

 

МЕГЛЕНЧАНИ: 

Тале, Вангели др. 

 

ТАЛЕ се ожени со БИСА. 

Нивни деца: Флоринка, Јованче, Тодор, Ангеле, Благоја, Јандре и 

Пецо. 

 

ВАНГЕЛ се ожени со ТАСА. 

Нивни деца: Славе, Лоза и Кире. 

Кире (починат) живееше во Америка, а Лоза беше мажена во 

Новаци (сега е почината). 

 

СЛАВЕ се ожени со МИТРА од село Врањевци. 

Нивни деца: Ицо, Коле, Горица, Гоце и Зоја-Зорица. 

 

ИЦО се ожени со ЕЛИЗАБЕТА-БЕТИ 

Нивни деца: Мирјана и Лилјана. 

Мирјана со својата фамилија живее во Америка. 

Лилјана со родителите живее во Битола. 

 

КОЛЕ се ожени со ПАНДОРА 

Нивни деца: Виолета и Александар. 

Александар со својата фамилија живее во Калгари, Канада. 

Останатите живеат во Битола 
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ГОРИЦА се омажи со ГОЦЕ. 

Живеат во Битола. 

 

ГОЦЕ се ожени со ДОБРИЦА 

Нивни деца: Зоран и Снежана. 

Сите живеат во Детроит, Америка. 

 

ЗОЈКА-ЗОРЕ се омажи со ТРАЈЧЕ 

Нивни деца: Филип и Марко. 

Сите живеат во Битола. 

 

 

МУШИКОВЦИ: 

Спасе, Марко, Богоја, Неделко, Стојан и др. 

 

СПАСЕ и ... (непознато). 

Нивни деца: Јованче, Нечо и Богдана. 

 

НЕДЕЛКО се ожени со ВЕЛИКА. ВЕЛИКА имаше втор брак со 

СТОЈАН од село Бешишта и продолжија да живеат во Врањевци. 

Нивни деца: Пандо од татко Неделко. 

 

НЕЧО се ожени со МАЛИНКА 

Нивни деца: Баља, Стевче, Роса и Добрица. 

Сега живеат во Австралија. 

 

ПАНДО се ожени со РОСА од село Гнеотино. 

Нивни деца: Живка, Лефтерија-Леца, Бале и Пецо. Лефтерија-Леца 

со својата фамилија живее во Австралија. Бале со својата фамилија 

живее во Битола. Пецо со фамилијата живее во Новаци.  

 

ПАШОВЦИ: 

Коте, Атанас, Гиљо и Ѓорѓи. 
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КОТЕ се ожени со КАРАНФИЛА. 

Нивни деца: Пецо, Михаил (Мике), Драгица, Џунџа, Баља и 

Божна. 

 

АТАНАС се ожени со СПАСА од село Врањевци. 

Нивни деца: Борис, Роса, Фидан, Ките и Боне. 

 Борис, Роса, Фидан и Ките со своите семејства живеат во 

Австралија. Боне со своето семејство живее во Битола. 

 

ПЕЦО се ожени со СЛАВКА од Далбеговци (Долгобевци). 

Нивни деца: Цена, Гоце и Цане. 

Цена со своето семејство живее во Канада. 

Гоце и Цане со своите семејства живеат во Битола. 

 

МИКЕ се ожени со Аца од Мегленци. 

Нивни деца: Јагода, Менде и Суза. 

Сега живеат во Австралија. 

 

 

РИСТЕВЦИ: 

Блаже, Јованче, Петре, Гаљо, Стојан-Тале, Божин и др. 

 

БЛАЖЕ се ожени БЛАГУНА. 

Нивни деца: Петко, Цветан, Анѓа и Борис. 

 

ЈОВАНЧЕ се ожени со ТОНА од Долно Ореово. 

Нивни деца: Кристо, Алексо, Софија и Донка. 

 

БОЖИН зеде жена од Далбеговци. 

Нивни деца: Ристе, Даница и Костадинка. 

 

ПЕТКО и ... (непознато) 

Нивни деца: Трајан и Ѓуца. 

 

ЦВЕТАН се ожени со ЛОРИНКА. 
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Нивни деца: Трна, Миле и Славица. 

Сега живеат во Австралија. 

 

БОРИС се ожени со ПАНДА. 

Нивни деца: Перуш, Јагода, Лиља и Мита. 

Перуш со својата фамилија живее во Австралија, а останатите - во 

Битола. 

 

КРИСТО се ожени со ГЛИГУРКА. 

Нивни деца: Љубица и Тоде. 

Љубица со својата фамилија живее во Австралија. 

Тоде со фамилијата живее во Битола. 

 

ДОНКА се омажи со ГОЦЕ од Парало. 

 

СОФИЈА се омажи за ТАЉО од Балдовенци. 

 

ТАЛЕ се ожени со НЕДА. 

Нивни деца: Пауна и Божна.  

 

ПАУНА се омажи за СПАСЕ од село Врањевци. 

Нивни деца: Панде, Орданка, Блага, Џунџа, Димче и Иљо. 

Сите живеат во Австралија. 

 

ДАНИЦА се омажи со АЛЕКСО. 

Нивни деца: Бранко. 

Бранко со фамилијата живее во Австралија. 

 

 

СЕЈМЕНОВЦИ: 

ЈОВАН и ЃУРЃА 

Нивни деца: Трајан, Глигур, Цвета и Васа. 

 

ТРАЈАН се ожени со ВЕЛИКА од Грумази.  
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Со неа во Врањевци дошле да живеат и нејзините родители  

СПАСЕ и МЕНКА. Така и тие станале врањевчани и таму живееле 

до крајот на својот живот. 

 

ТРАЈАН и ВЕЛИКА имаа три деца: Зорка, Милан и Лазор. 

 

ЗОРКА се омажи за АЛЕКСАНДАР. 

Нивни деца: Роса, Славица, Данче и Снежана. 

 

МИЛАН се ожени со БОСИЛКА. 

Нивни деца: Sвезда, Веселин и Драгана. 

 

ЛАЗОР се ожени со ТРАЈАНКА. 

Нивни деца: Верка и Цане. 

 

ГЛИГУР се ожени, но немаше деца. По две години служење 

војска, таму почина. Погребан е во Битола. 

 

ЦВЕТА се омажи за ГЛИГУР кој дошол домазет во Врањевци. 

Немале деца. 

 

ВАСА (Позната во Битола како Васа басмарката. Поседувала 

посебна моќ и лечела луѓе.) се омажи за ПЕТРЕ сликарот. 

Нивни деца: Васил и Митко. 

 

ВАСИЛ се ожени со ЈАНУЛА. 

Нивни деца: Петар, Миле, Блага и Димче. 

 

МИТКО се ожени со КИТА. 

Имаат син Никола. 

 

 

ТАЛЕВЦИ (носат презиме Петковски): 
Тале, Вангел (прибрат на Тале) 
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ТАЛЕ се ожени со SВЕЗДА 

Нивни деца: Блаже, Добре, Пецо, Васа и Сава. 

 

БЛАЖЕ се ожени со БОСИЛКА. 

Нивни деца: Иљо, Нацо и Борче. 

Иљо и Борче со нивните фамилии живеат во Битола. Нацо со 

својата фамилија живее во Австралија. 

 

ДОБРЕ се ожени со жена од Гнилеж. 

Нивни деца: Гоце и Борче. 

Сите живеат во Австралија. 

 

ПЕЦО се ожени со ТОДОРКА од Долно Ореово. 

Нивни деца: Славица и Љубе. 

 

ВАСА се омажи за ЦАНЕ во Агларци. 

Имаат две машки и две женски деца. 

 

САВА се омажи за ВЕЦКО од Билјаник. 

Имаат три машки деца. 

 

 

ТОШЕВЦИ: 

Злате, Јошко, Кочо, Тодор, Грозда, Велика, Петкана и Босилка. 

 

ЈОШКО се ожени со РИЗА 

Нивни деца: Богоја, Ваница, Милан, Томе, Атанас и Васил. 

 

БОГОЈА се ожени со жена од Градешница. 

Нивни деца: Мендо, Јоше и Савета. 

 

ТОМЕ се ожени со ВЕЛИКА. 

Нивни деца: Нада, Благој и Гоце. 

Сите со своите фамилии живеат во Битола. 
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АТАНАС се ожени со ЛЕНА. 

Нивни деца: Николче и Валентина. 

 

ВАСИЛ и ...(непознато) 

Нивни деца: Виолета и Светлана. 

 

ВАНИЦА се омажи за ИЦО од Тепавци.  

Нивни деца: Трајан, Гуле, Цане и Драгица. 

 

КОЧО се ожени со ПАУНА од село Врањевци. 

Нивни деца: Владе, Боне, Алтанка, Ангеле и Мише. 

Сите со своите фамилии живеат во Австралија. 

 

ВЛАДЕ се оженил за МАРА од Скочивир. 

Нивни деца: Борче, Томче и Елица. Сите се во Австралија. 

 

БОНЕ се ожени за БЛАГА од Егри. 

Имаат две деца од кои едното се вика Тони. Сите се во Австралија. 

 

АЛТАНКА се омажи за ЈОСИФ од Битола. 

Нивн деца: Снежа, Ана и Љупчо. 

 

АНГЕЛЕ се ожени за МИТА од Градешница 

Имаат две деца кои живеат во Австралија. 

 

МИШЕ се ожени за ДРАГИЦА од Куратица. 

Имаат две женски и едно машко – Стефче (починат е). 

 

ТОДОР се ожени со НЕВЕНА. 

Нивни деца: Трајанка, Гоце, Пецо, Добрица и Панде. 

Гоце и Панде со своите фамилии живеат во Новаци. 

Пецо со својата фамилија живее во Битола. 

 

ТРАЈАНКА се омажи за ИВАНЧО од Битола. 

Нивни деца: Снежа, Јагода и Борче. 
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ГОЦЕ се ожени со РОСА од Врањевци. 

Имаат две деца: Левка и Јове. 

 

ПЕЦО се ожени за ПЕША од Мегленци. 

Имаат едно дете – Оливер. 

 

ДОБРИЦА е омажи за ЖИВКО од Егри. 

Деца: Драган и Анета. 

 

ПАНДЕ се ожени за ЗОРА од Мојно. 

Деца: Марјан и Дарко. 

 

 

ЧКОРЛЕВЦИ (со презимиња Василевски и Тодоровски): 

ВАСИЛ, ТОДОР (СИН НА ВАСИЛ), ПЕТРЕ-ПЕРЕ И ТАЛЕ – 

СИНОВИ НА ТОДОР. 

 

ПЕРЕ се ожени за ДАФИНА. 

Нивни деца: Аце, Божин и Методија. 

 

ТАЛЕ и...  

Деца: Ристе, Вангел и Мијо 

 

АЦЕ се ожени со ГРОЗДА. 

Нивни деца: Димко, Киро, Вера, Милка, Блаже и Тренџо. 

 

ДИМКО се ожени со КАЛИНА. 

Нивни деца: Цена, Видан, Мише и Милјана. 

Видан и Мише со нивните фамилии живеат во Австралија. 

 

КИРО се ожени со ДОМНИКА. 

Нивни деца: Владо. 

 

БЛАЖЕ се ожени со РОСА. 
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Нивни деца: непознато. Живеат во Австралија. 

 

ТРЕНЏО се ожени со МИЛИЦА. 

Нивни деца: Зоран и Мира. 

Сите живеат во Битола. 

 

МИЛКА се омажи за ДРАГИ од Агларци. 

 

ВЕРА се омажи за ЦАНЕ. 

 

БОЖИН се ожени со КАЉА. 

Нивни деца: Томе, Никола и Драгомир. 

 

ТОМЕ се ожени со ФЛОРИНКА. 

Нивни деца: Владе, Аца, Гоце и Вана. 

Владе е починат. 

Гоце со својата фамилија живее во Австралија. 

Вана со фамилијата живее во Битола. 

 

НИКОЛА се ожени со ЛЕНА. 

Нивни деца: Пецо, Лазе и Велика. 

Сега живеат во Новаци. 

 

ДРАГОМИР се ожени со жена од Кукуречани. 

Нивни деца: непознато. 

Живеат во Новаци. 

 

МЕТОДИЈА се ожени со ВАНИЦА. 

Нивни деца: Боне (посинок), Панде и Сребре. 

Боне со својата фамилија живее во Битола. Исто така и фамилијата 

на Панде живее во Битола, а тој е починат. 

Сребре со фамилијата живее во Новаци. 

 

РИСТЕ се ожени со ПАРА. 
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Нивни деца: Димитрија, Милица, Рада, Слободанка, Трајан и 

Киска. 

 

ДИМИТРИЈА се ожени со ПАУНА. 

Нивни деца: Роса, Мира, Бале, Даринка, Златко и Виолета. 

Роса со фамилијата живее во Новаци. 

Останатите живеат во Битола. 

 

МИЛИЦА се омажи за БЛАГОЈА. 

Деца: СЛвица и Пецо. 

 

РАДА се омажи за ТОДЕ. 

Деца: Кире и Деса. 

 

СЛОБОДАНКА се омажи со ИЦО. 

Деца: Бале и Соња. 

 

ТРАЈАН се ожени со МАРИЈА. 

Нивни деца: Сашо и Славе. 

Сите живеат во Австралија. 

 

КИСКА се омажи за МИЦЕ. 

 

ВАНГЕЛ се ожени со СТОЈА од Сливица. 

Нивни деца: Алексо, Киро, Иљо, Босилка, Славка, Цане и Летка. 

 

АЛЕКСО се ожени со ДАНИЦА (прва жена) од Дедебалци. 

Деца; Борче и Душко (двајцата се во Австралија). Потоа Алексо се 

ожени по втор пат со ЉУБА. Деца од вториот брак: Снежа (во 

Велес) и Роза (во Неготино). 

 

БОСИЛКА се омажи за БЛАЖЕ од Врањевци (од Талевци). 

Деца: Нацо, Иљо и Борче. 

  

НАЦО е женет во Австралија. 
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Деца: Александар. 

 

ИЉО се ожени за НАДА. 

Деца: Зоран и Јулијана. 

 

БОРЧЕ се ожени за ВЕРА. 

Деца: Бојан и Билјана. 

 

СЛАВКА се омажи за КИРО од Агларци. 

Деца: Нада и Лиља. 

 

НАДА е омажена за Неџо од Словенија. 

Деца: Наташа. 

 

ЛИЉА е мажена за КИРЕ. 

Деца: Николче. 

 

КИРО се ожени со МИЛИЦА од Добрушево. 

Нивни деца: Гоце, Мендо и Цветанка. 

 

ГОЦЕ се ожени за ТАТЈАНА. 

Деца: Александар, Никола и Христијан. 

 

МЕНДО се ожени за АНДРИЈАНА. 

Деца: Снежана и Кирил. 

 

ЦВЕТАНКА се омажи за КИЦО 

Деца: Тони и Пеце. 

 

ИЉО се ожени со ПАЦА од Балдовенци. 

Нивни деца: Тоде и Снежана. 

 

ТОДЕ се ожени со МИТРА. 

Деца: Васко, Илче и Марија. 
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СНЕЖАНА се омажи за ВЛАДО. 

Деца: Александар. 

 

ЦАНЕ се ожени со ЉУБА од Егри. 

Нивни деца: Благојче. 

 

БЛАГОЈЧЕ се ожени за МАРИНА. 

Деца: Александар и Димитар. 

 

Цане и Иљо со своите фамилии живеат во Битола. 

 

ЛЕТКА се омажи за БОГОЈА од Шаторовци. 

Деца: Љупчо и Суза. Живеат во Австралија. 

 

МИЈО се ожени со ВЕЛИКА. 

Нивни деца: Атанас, Благоја, Спаса, Трајанка, Драгица и Љуба. 

 

АТАНАС се ожени ПИСАНА од Мегленци. 

Нивни деца: Живко, Цветан и Нада. 

Сите живеат во Битола. 

 

БЛАГОЈА се ожени со ЛЕНА од Добромири. 

Нивни деца: Боне, Васко, Владе и Веле. 

Сите живеат во Битола. 

 

СПАСА се омажи за АТАНАС од Врањевци (кај Пашовци). 

Деца: Роса, Борис, Фидан и Боне. 

 

ТРАЈАНКА се омажи за БОРИС од Новаци. 

Деца: Мендо, Блага и Драга. 

 

ДРАГИЦА се омажи за МИШЕ од Агларци. 

Деца: Слободан и Николче. 

 

ЉУБА се омажи за ЦАНЕ од Новаци. 
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Деца: Владе, Ана и Аница. 

 

 

ШАТОРОВЦИ: 

Илија-Илчо, Стеван, Коста и др. 

 

ИЛИЈА-ИЛЧО и РИСТАНА 

Нивни деца: Ордан и Цветан. 

 

СТЕВАН зел жена од Агларци. 

Нивни деца: Велика и Ванка 

 

КОСТА и ...(непознато) 

Нивни деца: Пауна и Тода 

 

ОРДАН се ожени со БЕФЦЕНА од Паралово. 

Нивни деца: Атанас, Петра, Зора и Велјан. 

Сега живеат во Битола. 

 

ЦВЕТАН се ожени со АНЃА од село Врањевци. 

Нивни деца: Грозда, Богоја, Роса и Лена. 

 

БОГОЈА е оженет за ЛЕТКА. Живеат во Австралија.  

 

РОСА е мажена во Гнеотино. 

 

ГРОЗДА е омажена во Врањевци. Живеат во Битола. 

 

ЛЕНА со фамилијата живее во Битола. 

 

ВЕЛИКА се омажи со СТОЈАН.  

ВЕЛИКА имаше и втор брак со ЈОВАН. 

Нивни деца: Бале од татко Стојан и Зоран од татко Јован. 

Бале со фамилијата живее во Австралија. Зоран со својата 

фамилија живее во Долно Оризари. 
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ШИШКОВЦИ: 

Толе, Анасто и Велјан. 

 

ТОЛЕ се ожени со ИЛИНКА. 

Нивни деца: Цана, Ристана, Љуба, Злата и Трајан. 

 

ЦАНА е мажена за СТОЈАН од Долгобевци. 

 

РИСТАНА е мажена за СРЕБРЕ. 

 

ЉУБА е мажена во Трап. 

 

ТРАЈАН е женет во Битола. 

 

ЗЛАТА е омажена за ВЛАДЕ од Новаци. 

Деца: Лазар Котевски (градоначалник на Општина Новаци). 

 

АНАСТО и КОПРИНА 

Нивни деца: Анастасија, Тодорка, Божна и Пецо. 

 

ПЕЦО И СМИЉА 

Нивни деца: Божидар и Симе 

 

ВЕЛЈАН се ожени со ВАСА. 

Нивни деца: Спасе, Тоде, Павле и Летка. 

 

СПАСЕ и МИЛИЦА 

Нивни деца: Благоја и Мендо. 

Сите живеат во Битола. 

 

ТОДЕ е оженет во Битола. 

 

ПАВЛЕ има жена од Суводол. 
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2.2. ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ 
 Родени во село Врањевци и личности со врањевски корени. 

    Д-р Александар - Цане Здравковски (1936 – 2010) – од 

Дољановци. Роден на 02.06.1936 година во село Врањевци. 

Учителска школа завршил во Битола, дипломирал на 

Филолошкиот факултет во Скопје. На истиот факултет докторирал 

во 1980 година на тема: „Животот и делото на Иван Точко“. Бил 

наставник во Основното училиште во село Новаци, потоа 

гимназиски професор и најпосле избран за самостоен педагошки 

советник во Педагошкиот завод при Министерството за 

образование во Скопје. Член е на ДПМ од 1971. Својата 

литературна дејност ја започнал уште како ученик во Учителската 

школа во Битола. Неговиот книжевен опус опфаќа околу 40 книги, 

меѓу кои: книги со раскази, книги со драми, критики, рецензии, 

научни трудови од областа на образованието. Цане Здравковски е 

еден од основачите и уредниците на списанието „Развиток“. Тој е 

еден од основачите на културно научната манифестација 

„Пелагониски средби“ во Новаци. 

Лазар Котевски е роден на 14.04.1950 година во Новаци. 

Основно образование завршил во родното место, гимназиско и 

педагошко образование во Битола. До 1990 година работи во ЗИК 

Пелагонија – Пелагонија комерц, а потоа oтвора своја фирма. Од 

1.04.2005 до денес е градоначалник на Општина Новаци. 

    Примариус д-р Божидар Петковски од Шишковци. Роден е на 

07.09.1958 година во село Врањевци. Основно образование 

завршил во основното осумгодишно училиште „Даме Груев“ во 

Битола, а средно во гимназијата „Таки Даскало“ исто така во 

Битола. Потоа се запишал на медицина на Медицински Факултет 

Скопје каде и дипломирал. Специјализирал на очни болести исто 

така во Скопје. Денес е со звање Примариус и работи во болницата 

во Битола на одделот за очни болести. Има објавено повеќе од 20 

научни трудови од областа на офталмологијата. 

    Д-р Весна Калпаковска – род. Божиновска, од фамилијата 

Андоновци. Родена е на ден 22.01.1971 година во село Врањевци. 

Основно осумгодишно училиште заврши во училиштето .„Стив 
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Наумов“ во Битола, а средно образование - во гимназијата „Јосип 

Броз Тито“, исто така во Битола. Дипломира на Филозофскиот 

факултет во Скопје во 1994 година на институтот за класични 

студии. Магистрира на истиот факултет, на Институтот за 

историја на уметноста со археологија со трудот под наслов 

„Античкиот град Стибера во светлината на епиграфските 

натписи“. Потоа запишала докторат, исто така на Филозофскиот 

факултет во Скопје на Институтот за класични студии и докторира 

во 2007 година. Има објавено повеќе од 30 стручни и научни 

трудови од областа на археологијата. Учествува во работата на 

повеќе стручни редакции, како што се: подготвувањето на 

Старогрчки-македонски речник, поголем број научни проекти од 

областа на културното наследство, ѕидно сликарство и друго. Има 

учествувано на групната изложба на тема „Епиграфски прилози од 

Хераклеја Линкестис“, но и на многу други. Член е на: Европското 

здружение на археолози, на Македонското научно друштво-

Битола и на други здруженија од научен карактер. 

    Д-р Даниела Андоновска-Трајковска од Андоновци. Родена е 

на 3.2.1979 г. во Битола, Р. Македонија. Од 2001 до 2006 г. работи 

како помлад асистент, од 2006 до 2010 г. - како асистент, од 2010 

г. до 2015 година - доцент и од 2015 до денес - како вонреден 

професор на Педагошкиот факултет – Битола на група методички 

предмети на I, II и III циклус студии. Во 2001 год. дипломира на 

Факултетот за учители и воспитувачи во Битола со што се стекна 

со звање Учител. Во 2006 г., магистрира (теза: Методски постапки 

за поттикнување на поетското творештво во одделенската 

настава), а во 2010 г. докторира (теза: Методичко моделирање на 

развојот на критичката писменост како општообразовна 

компетентност) на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола (насока: Педагогија од областа на методиките). Коосновач 

е на Универзитетскиот литературен клуб „Дениција“ ПФБТ, 

УКЛО и раководител на рецитаторската секција и секцијата за 

креативно пишување. Освен стручни и научни трудови објавени 

во земјата и во странство во меѓународни публикации (63), пишува 

и поезија и кратки раскази. Автор е на книгите: „Водство во 
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образованието“ (2013, уредник и коавтор) - меѓународна 

публикација; „Збор во зборот“ (2014, 2015, уредник и автор) – 

книга поезија на учесници на истоимениот литературно-музички 

настан; „Збор за зборот“ (2014, поезија) во коавторство со проф. д-

р Златко Жоглев и доц. д-р Гордана Стојаноска и „Поема за 

маргините“ (поезија, 2015) во коавторство со доц. д-р Гордана 

Стојаноска. Член е на Македонското научно друштво (МНД) од 

2014, а во 2016 е избрана за претседател на Уредувачкиот совет на 

МНД. Уредник е и на списанието „Современи дијалози“ во 

издаваштво на Македонското научно друштво. Се јавува и во 

улога на рецензент, литературен критичар и промотор на книги во 

областа на литературата. 

Билјана Петковска Ѓорѓиевски од Талевци (внука на Блаже 

и Босилка, а ќерка на Борче) е родена на 11.08.1982 во Битола. 

Магистер по биотехнички науки – отсек квалитет и безбедност на 

храна. Работи како државен советник – инспектор во Агенцијата 

за храна и ветеринарство во Битола. 

Александар Тодоровски - дипломиран етнолог и антрополог, 

од Чкорлевци (внук на Милица и Киро, а син на Гоце). Роден е на 

15.04.1986 во Битола. Основно и средно образование завршува во 

Битола, а природно-математички факултет во Скопје, насока 

Географија, етнологија и антропологија. Работи во 

Министерството за труд и социјална политика во Битола. Активно 

се занимава со фолклорни и етнолошки истражувања. 

Колекционер и сопственик на над 2000 примероци на народни 

носии, приказни, песни (над 20000). Раководител на Центарот за 

едукација и негување на традицијата и фолклорот – Етно Илинден 

– Битола во состав на МНД. Има објавено повеќе трудови од 

областа на етнологијата и фолклорот. Учествува во созадањето на 

манифестацијата Крушево – етно град и е организатор на многу 

изложби, фолклорни манифестации меѓу кои и Велигденски 

традиции и Македонската традиционална свадба. 
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2.3. ВРАЊЕВЧАНИ ПРЕКУ ФОТОГРАФИИ 
 

 
Слика 11. Изработка на фотографии: Божин-Боне Андоновски 
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Слика 12. Веле, Рада, Андон, Лена, Султана од Пашовци, Митра 

Андоновска на Градски Велигден (во педесеттите години од XX век) 

 
Слика 13. Митра Андоновска (сестра на Методија и Андон), Методија 

Андоновски, Андон Андоновски и Лена Андоновска (жена на Андон) (во 

педесеттите години од XX век) 
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Слика 14. Врањевчани во педесеттите години од XX век 
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Слика 15. Фамилја Сејменовци во 1950 год. Од лево на десно: Милан 

(постариот син на Трајан), Трајан (таткото), Лазор (помалиот син), 

Велика (мајката), Зорка (нивна ќерка) 

 

 
Слика 16. Велика и Димитрија од Ербовци 
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Слика 17. Рада и Драгица од Чкорлевци, Велика и Цвета од Груевци, 

Лепосава (Сава) од Ербовци и Мара од Груевци 
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Слика 18. Митра Митровска (род. Андоновска) и Трајанка Андоновска 

со Јован Андоновски (1949/50 год.) 
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Слика 19. Борис Велјановски и Коте Котевски со Ергелските пастуви: 

Вигор и Дохоман во 1951 год. 
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Слика 20. Мегленчани (Митровски Вангел и Таса (старите во 

средината), нивниот син Славе со снаата Митра – род. Андоновска 

(лево и десно простум) и децата, од лево надесно: Ицо, Гоце, Горица и 

Коле) (1959/60 год.) 

 
Слика 21. Јован-Јоше Андоновски, Ицо Митровски, Божин-Боне 

Андоновски и Гоце Митровски во 1965/66 год. 
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Слика 22. Митра Митровска (род. Андоновска), Зоја-Зоре и Ицо 

Митровски (1965/66 год.) 

 
Слика 23. Гоце Митровски од Мегленчани (1967 год.) 
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Слика 25. Аце на Јован Велјановски  

 

 
Слика 26. Летка и Павле Шишковски и Гица Велјановска  
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Слика 27. Мара Трајчевска од Ербовци и Ратка Јошевска од Грујовци 

(седумдесетите години од XX век) 
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Слика 28. Прв ред - долу: Стевче Марковски од Мушиковци, Владе на Милан од 

Груевци; втор ред: Диљба Андоновска, Трна Јошевска од Ристевци, Тодорка 

Андоновска, Лефтерија Марковска на Пандо од Мушиковски; трет ред – 

најназад: Владе Василевски и Мара Трајчевска од Ербовци и најдесно: Нада 

Трајчевска од Ербовци и Лена од Шаторовци) 

   
Слика 29. Од лево: Божин-Боне Андоновски, Живко Јосифовски, Тодорка 

Андоновска, Диљба Андоновска, една гостинка од Кукуречани, Коле Митровски 

(од Мегленчани) и Веле Андоновски (во 1971 година). 
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Слика 30. Ербовци 
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Слика 31. Ицо Митровски и Веле Андоновски во 1971 

 

 
Слика 32. Веле Андоновски и Коле Митровски во 1971 год. 
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Слика 33. Ѓорѓија Андоновски со својата правнука Анета Андоновска во 

1971 год.  

 
Слика 34. Андон Андоновски (седумдесетите години на XX век) 
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Слика 35. Првичарска веселба: Малото дете: Гоце на Благоја од Јанкуловци (до 

него со капата), до Благоја – Методија Андоновски, двајца гости од 

Кукуречани, Славе Митровски од Мегленчани, Трајче Шулевски од Кукуречани, 

Диљба Андоновска, девојче од Кукуречани и Живко Јосифовски (1970/71) 

 
Слика 36. Во дворот на Шишковци (Павлина и Тодорка Андоновски, 

Живка Марковска, Ратка од Битола, Боне-Божин Андоновски, Горица 

и Ицо Митровски (1971/72)) 
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Слика 37. Пецо Тошевски и Веле Андоновски во 1972 год.  

 



68 
 

 
Слика 38. Андон Андоновски во војска (1944/45 год.) 
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Слика 39. Киро Тодоровски од Чкорлевци 
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Слика 40. Младен Божиновски – лево (1966/67) 

 
Слика 41. Лево: Јован Андоновски (1968/69) 
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Слика 42. Војници од ЈНА во 1972: Божин-Боне Андоновски во 

средината 

 
Слика 43. Ицо Митровски (1972 год.) 
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Слика 44. Стрико и внука: Божин-Боне Андоновски и Весна 

Божиновска (мажена Калпаковска) во 1973 год. 

 
Слика 45. Косанка Андоновска, Лена и Андон Андоновски, Павлина 

Божиновска - во горниот дел од сликата, Методија Андоновски со 

Весна Божиновска, Ѓорѓи (таткото на Лена од Суводол) – во долниот 

дел и сватот и сваќата на Андон со своето внуче – најдесно и горе и 

долу во 1974 год. 
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Слика 46. Ѓорѓија Андоновски 

 

 

 
Слика 47. Младен и Павлина Божиновски (седумдесетите години од XX 

век 
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Слика 48. Во гумното на Андоновци, 1975 (Методија Андоновски, 

Косанка Андоновска, Божин-Боне Андоновски и Ѓорѓија Андоновски) 

 
Слика 49. Фамилија Андоновци: Веле, Јагода, Косанка, Божин-Боне, 

Ѓорѓија и Методија во 1975/76 год.  
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Слика 50. На работно место: Божин-Боне Андоновски 

 

 
Слика 51. Горица Митровска со внуките Даниела Андоновска (долу) и 

Виолета Митровска (горе) во 1980 год.  
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Слика 52. Зет и невеста (невестата е Роса Велјановска) 
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ВРАЊЕВСКИ УЧЕНИЦИ 

Слика 53. На сликата е Младен Божиновски (од Андоновци): во горниот ред од 

десно е трет (1954/55) со учителката Ружа Василева 

 
Слика 54. Врањевски ученици со учителот Тоде Велјановски (1955/56) 
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Слика 55. Ученици со учителот Тоде Велјановски (1956/57 год.) 

 

 
Слика 56. Врањевски ученици со учителот Тоде Велјановски (1958/59) 
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Слика 57. Ученици со учителот Тоде Велјановски (1958/59 год.) 

 

 
Слика 58. Ученици од учебната 1960/61 
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Слика 59. Ученици од учебната 1959/60 год. 

 

 
Слика 60. Ученици со учителот Ристо Николовски (1960/61 год.) 



81 
 

 
Слика 61. Ученици од учебната 1961/62 год. со наставникот Богоја 

Таневски 

 
Слика 62. Школски час во дворот на училиштето во 1961/1962 година 

со наставникот Богоја Таневски 
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Слика 63. Ученици од учебната 1962/63 год. (на Шарен Камен) 

 

 
Слика 64. Ученици од учебната 1963/64 год.  
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Слика 65. Ученици од учебната 1964/65 год. со учителот Богоја 

Таневски 

 
Слика 66. Ученици од учебната 1965/66 год. со учителот Богоја 

Таневски 
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Слика 67. Во дворот на училиштето (од лево:Иљо Талевски, Тоде 

Лековски од Велјановци, Веле Јошевски од Груевци, Младен Божиновски 

од Андоновци, Бале-Благој Трајчевски од Ербовци, Мише Тошевски и 

Ките Котевски од Пашовци). 
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Слика 68. Во училишниот двор: Томе Трајчевски (од Ербовци), Боне 

Василевски (од Чкорлевци), Владе Василевски (од Чкорлевци), Кочо 

Трајчевски (од Ербовци), 

Коле Митровски (од Мегленчани), Боне-Божин Андоновски, Ицо 

Митровски (од Мегленчани) и Перуш Јошевски (од Ристевци) 



86 
 

 
Слика 69. Во дворот на Андон Андоновски (Алексо од Ристевци, 

непознато, Младен Божиновски, Ладе Лековски од Велјановци) 

 
Слика 70. Андоновци во Мелбурн Австралија (од лево: Анета, Тодорка, 

Јован, Роберт, Методија, Горан, Тони, Веле и Јагода) 
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Слика 71. Пред куќата на Андоновци во 1991 (од лево: Боне-Божин 

Андоновски, Билјана Андоновска, Косанка Андоновска, Даниела 

Андоновска) 

 
Слика 72. Методија Андоновски 
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Слика 73. Татко и синови: Божин-Боне, Методија, Јован-Јоше и Веле 

Андоновски 

  

  

 
 Слика 74. Веле, Божин-Боне, Косанка, Методија и Јован-Јоше 

Андоновски во Мелбурн кај Веле 
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Слика 75. Андоновци: Тони, Јагода, Горан со Алана, Мирјана и Веле 

Андоновски во 2009 год. 

 
Слика 76. Дијана, Роберт, Горан и Мирјана Андоновски 
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Слика 77. Хајли, Таша и Дијана Андоновски 

  
Слика 78. Сани Едвард, Анета (род. Андоновска), Алана Андоновска, 

Роберт, Брендон и Блајки Џон Бриз 



91 
 

 
Слика 79. Елизабета и Тони Андоновски 

 
Слика 80. Фамилијарен ручек (од Андоновци): Косанка и Божин 

Андоновски - во средината 
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Слика 81. Васко Трајковски, Игор Трајковски, Ева Трајковска и Даниела 

Андоновска-Трајковска (од Андоновци) во 2016 

 
Слика 82. Зоран Филовски-Пештерац, Билјана Филовска (род. 

Андоновска, Ангела и Магдалена Филовски) во 2015 на промоција на 

книга од Ангела 
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Слика 83. Промоција на докторанти: доктор на науки Даниела 

Андоновска-Трајковска со ректорот проф. д-р Златко Жоглев  

 
Слика 84. Андоновци: од лево кон десно горе – Божиновски Елена, 

Лидија, Пеце, долу - Младен, Лена Андоновска, Павлина и Александар 

Божиновски  
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Слика 85. Мегленчани: Славе Митровски со своите синови, ќерки, внуци 

и правнуци  

 
Слика 86. Иљо, Милица, Благоја, Васил, Цане и Мендо од Чкорлевци 
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Слика 87. Славка, Иљо, паца, Александар и Љуба од Чкорлевци 

 

 
Слика 88. Иљо од Талевци, Милица, Цане и Иљо од Чкорлевци и Блаже 

од Талевци (Петковски) 
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Слика 89. Пашовци: Сопругот на Божна, Божна и Гоце  

 
Слика 90. Гоце и Билјана Котевски (од Пашовци) 
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Слика 91. Јован Велјановски 

 

 
Слика 92. Ицо Митровски на работно место (од Мегленчани) 
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Слика 93. Сејменовци: Зорка на Трајан Петковски (сејменот) со 

ќерките  

 
Слика 94. Андоновци: Тодорка, Таша и Јован Андоновски во Мелбурн 
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Слика 95. Сузана и Аце (од Велјановци) 

 
Слика 96. Од фамилија Андоновци: Весна (род. Божиновска) и Жико 

Калпаковски 
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Слика 97. Бале и Доста Стојановски со семејствата (од Шаторовци) 

 
Слика 98. Играорци во битолска носија (Ансамбл Битола) – Даниела 

Андоновска-Трајковска е трета од назад долу) 
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Слика 99. Лиља од Суводол, Александар и Милица Тодорвски од 

Чкорлевци 

 

 
Слика 100. Лиља од Суводол, Сузана Спасовска, Милица Тодоровска од 

Чкорлевци 
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2.4. СО ШТО СЕ ЗАНИМАВАА ВРАЊЕВЧАНИ? 
 

Врањевчани претежно се занимаваа со земјоделие и 

сточарство. Од зимските култури беа застапени: пченица, јачмен и 

’рж, а од пролетните: пченка, сончоглед, бостан и др. Исто така на 

пролет се сееше и овесот. Пченицата се мелеше во брашно и се 

користеше за исхрана на семејството, а јачменот,  пченката и 

овесот се употребуваа како храна за животните.  

Секоја фамилија си имаше своја фурна за печење леб (слика 

104). При месењето на лебот, покрај пченичното, се ставаше помал 

дел и ’ржано брашно. Сончогледот се даваше на откуп, а за тоа се 

земаше масло за јадење и пари.  

Главна алатка за обработување на земјиштето беше плугот кој 

го тегнеа два вола – sевгар (слика 101). Житото се жниеше рачно 

со срп. Подоцна, некаде околу 1965 година почнаа да се 

употребуваат комбајни. Рачно ожнеаното жито се вршеше на 

гумно со коњи. Ожнеаното жито се врзуваше во снопје и се 

товараше на дрвена кола во која беа впрегнати два вола. Снопјето 

се носеа во гумното и се растураа во круг околу стожерот кој се 

наоѓаше во средината на гумното. Потоа два коња, врзани со јаже 

за стожерот, се тераа да газат преку растуреното жито. Така 

вртејќи во круг и газејќи со копитата, го ронеа житото од класјето. 

Со дрвени вили се превртуваше неколку пати, а потоа се тргаше 

сламата на страна. Откако ќе се одделеше сламата, остануваше 

житото заедно со плевата. За одделување на житото од плевата, се 

користеше ветерот. Со дрвена лопата, се фрлаше во висина. 

Плевата како полесна, ветерот ја носеше подалеку од купчето врз 

кое паѓаше житото. Така извеаното жито се собираше во амбари. 

Потоа по потреба се мелеше во брашно од кое се правеше многу 

вкусен леб.  

Нашите баби и мајки правеа и вкусен зелник во бакарни 

округли тепсии, така што и зелникот беше тркалезен со витки. 

Најпрвин ќе исучеа четири до пет кори поголеми од тепсијата и ќе 

ги наредеа една врз друга во неа, попрскувајќи ја секоја кора со 

масло. Над нив, во средината, го ставаа претходно подготвениот 
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полнеж кој можеше да биде од: праз, кромид, зелје, тиква, изварка 

и др. Сучеа уште една кора и се прекриваше со неа цела тепсија. 

Потоа се земаа краевите на двете горни кори и се виткаа кон 

полнежот во средината, така што се образуваше витка околу 

полнежот. Кога ќе се завршеше со нив, истото се правеше и со 

останатите четири кори, оформувајќи друга витка, веднаш до неа. 

На крај се сучеше уште една помала кора која се ставаше во 

средината над полнежот и со неа се правеа набори. Најпосле, се 

оставаше малку време да поткисне, а потоа се печеше со вршник. 

Во нашето село немаше воденици за мелење, па затоа нашите 

дедовци биле принудени да го носат житото на други места за да 

го сомелат. Некаде 1960 год. беше изграден млин за мелење во с. 

Новаци. Како и сите околни села, така и врањевчани започнаа да 

го мелат житото во тој млин.  

Од крајот на вршидбата до почетокот на пченкибрање, сеното 

од ливаѓето се носеше дома, во селските дворови и се редеше во 

стогови. Искосеното суво сено се товараше на дрвена кола (слика 

108) и се превезуваше до сенарникот кој се наоѓаше на еден дел во 

дворното место. Потоа се растовараше од колата и се редеше во 

стог (слика 103). На еден стог, обично се редеа четири до пет коли 

сено. Основата на стогот се правеше во форма на круг. Во 

зависност од количината на сеното, се правеше и кругот. Кругот 

беше најчесто со пречник од 3 до 5 метри, а од тоа, пак, зависеше 

и висината на стогот. Поголемите стогови можеа да бидат со 

висина и до 10 метри. Како се редеше сеното во висина, така и 

пречникот на кругот се намалуваше, за на крајот да заврши во 

колку што е можно помал круг. Кога редачот (мајсторот) не ќе 

имаше доволно простор да стои горе на стогот, ќе ставеше две 

жици накрсно поставени преку врвот на стогот, а краевите ќе ги 

спуштеше надолу за на нив да се врзат тегови (камења) кои му 

овозможуваа стабилност на стогот. Дури потоа ќе слезеше долу. 

Се правеа повеќе вакви стогови во зависност од тоа кој колку сено 

имаше. 

Во периодот пред формирањето на ЗИК-Пелагонија, некаде 

1958 год., земјиштето на тој дел беше под вода, така што 
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формираше едно големо блато. Во него растеа голем број 

мочурливи растенија. Меѓу нив растеа и шамакот и трската. 

Врањевчани, освен тоа што се занимаваа со земјоделие, собираа 

шамак и трска од тоа блато. Со трските правеа коци (петаври) кои 

се користеа во градежништвото за правење тавани, а од шамакот 

ткаеа ругузини и зимбили (слика 102). Овие производи ги продаваа 

во Битола и со тоа го подобруваа својот домашен буџет. Со 

формирањето на ЗИК- Пелагонија, а и задругите во Рибарци и 

„Златен клас“ од Новаци, беа направени канали и блатото беше 

исушено.  

Повеќе немаше трска и шамак, па затоа врањевчани започнаа 

да садат тутун. Со него, повторно го надополнуваа својот домашен 

буџет.  

 
Слика 101. Орање со волови (Методија Андоновски, Божин-Боне 

Андоновски и Косанка Андоновска) 
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Слика 102. Зимбил (Изработен е од шамак. Кога се одеше на пазар, 

купените артикли се ставаа во него и така се носеа дома.) 

 

 
Слика 103. Растоварање на сено од дрвена кола и правење стог (од 

лево кон десно: Божин, Методија и Косанка Андоновска) 
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Слика 104. Фурна за печење леб (нагорување): Косанка Андоновска 

  
Секое семејство во дваесеттиот век во Врањевци чуваше стадо 

овци (од 60 до 100 глави) кои пасеа по реката Врањевка, на 

Садињето, Растот, на ридот Шарен Камен, по меѓите, ливатките и 

др. Стадата овци, од Ѓурѓовден до Митровден, со договор меѓу 

неколку семејства се мешаа во еден булук овци, така што ги 

пасеше еден овчар кој сам се предложуваше за таа работа за која 

земаше одреден надоместок за секое грло овци. Од Митровден до 

Ѓурѓовден, секое семејство самостојно се грижеше за своите стада 

овци. Овците се чуваа во трла кои секоја куќа ги имаше во својот 

двор. Во тогашно време, јагнењето на овците се случуваше во 

зимскиот период, околу Божик, а во летниот период овците се 

стрижеа и се молзеа. Стрижењето се правеше на тој начин што во 

одреден ден, претходно договорен помеѓу сопствениците на 

стадата, се собираше булукот на едно место и секој сопственик ги 

стрижеше своите овци. Често пати, доаѓаа и други луѓе на помош. 

Добиената волна се користеше за ткаење дифтици, покрови, черги 

и облека. Овците, во летниот период, секојдневно ги молзеше 

овчарот секојдневно. Веднаш по мешањето на повеќе стада во еден 

булук се правеше лачењето (се делеа јагнињата од молзниците). 
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Во прво време, молзењето се правеше три пати на ден (наутро, на 

ручек и на вечер), а на помош на овчарот му доаѓаа и 

сопствениците на стадата, често пати, а млекото им се разделуваше 

на сопствениците според бројот на овците кои ги поседуваше и тоа 

редоследно по куќи. Со текот на времето, количината на млеко кај 

овците се намалуваше, така што се преминуваше на две молзења 

дневно (наутро и навечер), па - на едно молзење дневно, за на крај 

да се прекине молзењето. Во периодите кога молзењето беше 

еднаш или два пати дневно, на помош доаѓаше само оној 

сопственик кој требаше да го земе млекото.  

Се чуваа и говеда – кој повеќе, кој помалку (Андоновци имаа 

најмногу говеда). Во постаро време се ставаше и селски говедар 

кој беше задолжен за пасење на говедата, но и на магарињата и 

коњите. Потоа се премина на редоследно пасење на говедата, 

односно претставник од секое семејство, во зависност од бројот на 

грла говеда, се задолжуваше за таа работа за одреден временски 

период. Во последните години, откако се намали бројот на жители, 

започна секој да се грижи за своите говеда. Секое семејство имаше 

и магариња (едно до две), коњи (еден до два), свињи, кокошки, 

мисирки (само Ристевци чуваа мисирки), бисерки (чурки) (Живко 

од Ербовци). 
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Слика 105. Косанка Андоновска 

Освен со земјоделие и сточарство, некои семејства се 

занимаваа со пчеларство. Тие семејства беа: Андоновци (Ѓорѓија и 

Методија Андоновски – слика 106), Мегленчани (Славе 

Митровски – слика 107) и Груевци (Милан).  

 



109 
 

Слика 106. Улишта во дворот на Методија Андоновски 

 
Слика 107. Славе Митровски со своите пчели 

2.5. АЛАТКИ И ПОМАГАЛА 
 

Во Врањевци, за извршување на земјоделските и 

занаетчиските работи се употребуваа најчесто следниве алатки и 



110 
 

помагала: дрвена кола, срп за жниење, набодна, дрвени и метални 

грибла, дрвена лопата за веење на жито, дрвени и железни вили, 

решето, бичкија (рачна пила за бичење штици), крап (рачна пила 

за сечење стебла), роначка (машина за ронење пченка), машина за 

веење жито, коса, кантар за мерење маса, секира за сечење дрва, 

тесла, чекан, мотика, казма за копање, дикел. 

ДРВЕНА КОЛА. Дрвената кола (слика 108) е привижена од 

четири дрвени тркала обложени со метален обрач и две осовини. 

Секоја осовина (предната и задната) беше посебна целина која 

овозможуваше раздалеченоста помеѓу осовините да биде 

променлива според потребата. Врз склопот на осовините, 

странично беа поставени канати со дрвен под (ако се товараше 

гној, вреќи со жито, песок, земја и др.), а понекогаш, во согласност 

со потребата, беше поставувано скеле (ако се превезуваше товар 

со поголема ширина, како на пример слама, сено, снопје, стебла од 

пченка, стебла од сончоглед, сончоглед и др.). Со дрвената кола, 

влечена од два впрегнати вола во јарем, се превезуваше 

целокупното земјоделско производство на врањевскиот 

земјоделец. Колата беше универзална во однос на тоа што ја влече. 

Така наместо волови, колата беше влечена и од еден коњ, односно 

два коња во зависност од потребата (доколку беше потребна 

поголема брзина за влечење на колата, односно доколку беше 

поголемо растојанието меѓу две дестинации). Тоа значи дека за 

извршување на земјоделските работи најчесто се користеа волови 

за влечење на колата, а за патување до градот или за мелење на 

брашно се впрегнуваше еден коњ, а по потреба се впрегнуваа и два 

коња доколку товарот беше поголем. Кога се носеше сено, слама, 

пченка, сончоглед и др., се вадеа канатите и се ставаше дрвено 

скеле. Така се добиваше поголема ширина за товарање, а колата 

беше влечена од волови. 

 

 



111 
 

 
Слика 108. Дрвена кола (Примерокот иако не е во оригинална големина, 

односно е направен како модел, сепак ги има сите составни делови. 

Изработен е од Божин-Боне Андоновски.) 
 
СРП. Српот (слика 109) беше изработен од метален 

полукружен дел со запци со кои се сечеше. Металниот дел 

завршуваше со дрвена рачка. Со срповите за жниење се жниеше 

житото, се береа пченки и сончогледи. 

 

   
Слика 109. Срп         Слика 110. Мотика 

НАБОДНА. Набодната е земјоделска алатка која е изработена 

од дрво и кој многу личи на дрвената вила со таа разлика што има 
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долга рачка и само два рога поставени на мало растојание (10-15 

цм.). Се користеше за кревање на снопје на височина. 

МОТИКА. Мотиката (слика 110) беше една од главните алатки 

за рачна обработка на земјата. Со неа се копаше (прашење, грлење 

и др.). 
ГРИБЛО. Гриблото (слика 111) го имаше во секоја куќа. Се 

изработуваше од дрво или метал и оттука имаше и дрвено и 

метално грибло. Дрвеното грибло се користеше за време на 

вршидбата со цел изронатото жито да се доисчисти од сламките. 

Металното грибло се употребуваше за собирање на слама, сено, 

гној (природно ѓубриво). 

 

 
Слика 111. Грибло 

 

ДРВЕНА ЛОПАТА. Дрвената лопата за веење на житото 

(слика 112) се употребуваше за време на вршидбата. По вршењето, 

житото се вееше со помош на ветерот, а со оваа дрвена лопата 

житото се фрлаше во висина. Плевата како полесна је одвејуваше 

ветерот на страна, а житото паѓаше на купче.  

ВИЛА. Вилата (слика 113) е земјоделска алатка која личи на 

виљушка затоа што има дрвена рачка која завршува со дрвени или 

метални рогови. Кај дрвената вила, најчесто има два рога, но може 

да има и три рогови. Металната вила најчесто има четири рогови, 

но и три. При вршидба се користеше дрвената вила за одделување 

на сламата од житото. Дрвената вила се употребуваше и за 

правење на стогови, товарање сено, правење копи од слама и 

друго. Металната вила најчесто се употребуваше за берење сено и 

за чистење на гнојот од шталите. 
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Слика 112. Дрвена лопата       Слика 113. Вила 

 
ДРМОН. Дрмонот (слика 114) има кружна форма и е 

изработено од метал. Дното е издупчено со ситни дупки. Се 

користеше за одделување на ситните нечистотии од житото 

(плевел, земја). 

 
Слика 114. Дрмон 

 
БИЧКИЈА. Бичкија (слика 115) е рачна пила за бичење штици. 

Изработена е од метален дел – пила со запци) и дрвена 

конструкција – рамка. Се користеше на тој начин што на 
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претходно направено скеле на одредена висина се ставаше 

трупецот кој беше претходно обележан со права линија за да се 

означи местото по кое треба да се движи пилата. Оддалеченоста на 

линиите зависеше од тоа колку дебела требало да биде штицата. 

Еден од бичкаџиите треба да стои на скелето, а друг – да биде долу 

на земја. Потоа со двете раце, обајцата, треба да ја движат пилата 

по вертикална линија (горе-долу).  

 
Слика 115. Бичкија 

КРАП. Крап (слика 116) е рачна пила за сечење стебла. Служи 

и за трупење (сечење на стеблото на парчиња – на одредена 

должина). И за неа се потребни двајца. Едниот стои од едната, а 

другиот – од другата страна. Пилата се влече по хоризонтална 

линија (лево-десно). 
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Слика 116. Крап 

РОНАЧКА. Роначка (слика 117, 118) е машина за ронење 

пченка. Машината има облик на квадар. Озгора има отвор за 

спуштање на кочаните кои потоа поминуваат низ запчаници 

придвижени од човек преку соодветна рачка поставена на едната 

страна од машината. На другата страна од машината има големо 

метално тркало со кое се помага при вртењето на рачката. Откако 

кочаните ќе поминат низ запчаниците, соронатата пченка паѓа низ 

решетка поставена одоздола, а кочанките (отпадокот) излегува на 

задната страна преку соодветен отвор. 

 

 
Слика 117. Роначка 
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Слика 118. Роначка 

 
МАШИНА ЗА ВЕЕЊЕ ЖИТО. Машина за веење жито. Во 

Врањевци ваква машина имаа Пашовци, а служеше за веење на 

житото. 

КОСА. Коса е земјоделска алатка за косење на трева. Има 

долга дрвена рачка и метален работен дел со закосена форма со кој 

се сече тревата. 

КАНТАР. Кантарот (слика 119) служи за мерење маса. 

Изработен е од метал, а се состои од долга метална прачка 

прицврстена за издолжена елипсовидна алка. На долгата прачка се 

изгравирани цртички кои означуваат килограми или оки (1,25 кг.). 

На местото на коешто се спојуваат прачката и алката се обесени 

куки со кои се прицврстува кантарот, а на елипсовидната алка е 

обесена помала алка на која се надоврзуваат куки (преку синџири) 

на кои се става тоа што се сака да се измери. На долгата прачка се 

лизга тег со чија помош се мери. Тегот и мереното треба да се во 

рамнотежа за точно да измери. 
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Слика 119. Кантар 

СЕКИРА. Секирата (слика 120) служи за сечење дрва. Како и 

секирите од денешно време, и тогашните секири беа изработени 

од дрвена рачка и метален цврст и остар дел со кој се сечеа дрвата.  

 

 
Слика 120. Секира 

БАЛТАК. Балтак е вид секира која има сечило со пократка 

должина и служи за длабинско сечење на дрвото. 
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ТЕСЛА. Тесла (слика 121) е занаетчиска алатка која служи за 

вадење на веќе закованите шајки и за делкање на дрво. Изработена 

е од кратка дрвена рачка и метален дел – со сечило под остар агол 

(за делкање) со отвор на телото да сечилото за извлекување на 

закованите шајки.  

 
Слика 121. Тесла 

ЧЕКАН. Чеканот (слика 122) е составен од дрвена рачка и 

тежок метален дел. Служи за заковување и исправување на шајки. 

Ги има во различни големини. Поголемите чекани се користеа за 

набивање колци, кршење камења и др., а помалите – за ковање 

шајки, исправување на шипки (жици). Во ковачниците се користеа 

повеќе чекани со различни големини и форми за ковање на 

железото и негово оформување. 

 
Слика 122. Чекан 



119 
 

КАЗМА. Казма (слика 123) е алатка за копање на земја на 

потврди терени. Изработена е од дрвена рачка и метален дел 
којшто служи за копање. Металниот дел е тесен и издолжен – на 

едната страна е зашилен, а на другата е плочест. 

 
Слика 123. Казма 

ДИКЕЛ. Дикел (слика 124) е земјоделска алатка составена од 

метален дел со два зашилени рога и дрвена рачка. Служи за копање 

на потврда земја (најчесто при копање на лозје, вадење на компири 

и др.). 

 

 
Слика 124. Дикел 
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2.6. СЕЛСКИ ПОЛЈАК 

 
Како и во сите села во тие времиња, така и во Врањевци се 

назначуваше селски полјак. Тој беше задолжен да го чува селското 

поле засадено со земјоделски култури. Токму поради тоа и си го 

добил името.  

Се назначуваше еднаш годишно, на заеднички селски состанок 

(конференција). Истиот можеше да биде жител на селото, но и не 

мораше. Во мое знаење, додека селото беше целосно, полјаци беа: 

Коста Шаторовски, Петко Ристевски (од Андоновци), Благоја (од 

Јанкуловци), а повеќе години беше и Коле Маргевски од село 

Суводол. Како надокнада за полјачката работа, на крајот од есента, 

полјакот добиваше по шиник жито од секоја куќа. Тој го чуваше 

полето од кратци и од некои несовесни сточари кои од невнимание 

или намерно ја напасуваа стоката низ посевите со летни и есенски 

култури. Ако се направеше некоја штета и му беше уништена 

нивата на некого, полјакот ќе го известеше сопственикот. 

Сопственикот имаше право да повика комисија за проценка на 

штетата, формирана од селскиот одборник, како претседател и 

други два члена од редот на селаните. Штетата можеше да биде 

наплатена со спогодба меѓу посочениот виновник и сопственикот. 

Се разбира, ако можеа да се договорат. Во спротивно, тоа се 

решаваше на суд. 

 

2.7. КОВАЧНИЦА 
 
Врањевчани беа вредни земјоделци. Плуговите со кои ги ораа 

нивите беа активни речиси преку цела година: најмногу во пролет 

и есен. Затоа се појавуваше и потреба за нивна поправка.  

Поправката можеше да се направи во ковачниците. Една таква 

ковачница (вигна) имаше и во нашето село. Во неа врањевчани, а 

и земјоделците од околните села, си ги дотеруваа плуговите и 

другите земјоделски алатки. Во ковачницата (вигната) работеше 
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ковачот по име Велјан. Врањевчани обично го викаа Велјан 

мајсторот. Во ковачницата како и во секоја ковачница, главни 

алатки беа: мевот за дување, ложиште, наковална, разни чекани, 

поголеми и помали и други помошни алатки. Како гориво за 

загревање на металот се користеше дрвен јаглен. Со наизменично 

движење горе и долу на една голема дрвена рачка поврзана со 

мевот се ширеше и се притискаше мевот. Со тоа се дуваше свеж 

воздух во ложиштето. Во него се ставаше запалениот јаглен и 

металниот дел кој требаше да се обработува. Откако металот ќе се 

загрееше и ќе добиеше црвена боја со клешта се ставаше на 

наковалната и со ударите на чеканот и вредните раце на ковачот се 

обликуваше во посакуваната форма.  

 

2.8. ДАНОЦИ И ДАВАЧКИ 
 
Секој врањевчанец во дваесеттиот век имаше сопствена земја. 

Кој повеќе, кој помалку. За неа се плаќаше данок (порез). Иако сѐ 

се работеше рачно, сите ниви беа посадени. Некои со пролетни, а 

некои со есенски култури. Земјиштето кое беше во сопственост на 

државата (утрина), се користеше како пасишта. За него се плаќаше 

пашарина (слика 125), во зависност од бројот на овци, говеда, 

коњи, магариња и др. Нашите дедовци и татковци како земјоделци 

плаќале и данок. Данокот (порезот) го плаќаа на службеник на 

државата (порезник) кој одеше по сите села и лично наплатуваше. 

Подоцна, некаде по 1965 год., не доаѓаше порезник, а данокот 

(слика 126) се плаќаше директно во пореска управа во Битола. Не 

смееше да не се плати данокот (порезот). Не дај Боже, ако некој 

немаше можност да го плати порезот, порезникот имаше право да 

му одземе нешто и тоа најчесто - ѕевгарот волови. Така тоа 

семејство ќе беше осудено на беда, бидеќи не ќе имаше со што да 

ја обработува земјата.  

Изложени на тој мачен живот, врањевчани бараа излез. Се 

иселуваа во Битола и во странство. Најпрво младите, а потоа и 

цели семејства.  
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И покрај мачниот селски живот, врањевчани беа весели луѓе. 

Знаеа и да запеат понекогаш. Дедо Јованче со својата гајда за сите 

празници: Велигден, Ѓурѓовден, Митровден и др. ги повикуваше 

своите соселани на сретсело. Се играа ора од утро до вечер. На 

орото се фаќаа добри играорци, но и такви кои ги правеа и првите 

чекори. Имаше место за секого. Тука се раѓаа и првите љубови. 

Сретселото се наоѓаше меѓу селската чешма и училиштето, 

односно, од источната страна граничеше со Јанкуловци, на запад 

со Пашовци, на север со Шишковци и Мушиковци, а на југ беше 

училиштето. Често пати ората се играа и во училишниот двор. 

 

 
Слика 125. Потврда за платена пашарина 
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Слика 126. Решение за земјоделски данок од 1967 
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2.9. ВАРЕЊЕ РАКИЈА 
 

Врањевчани сами си правеа ракија за своите потреби и тоа 

најчесто од сливи. Грозјето, првенствено се користеше за вино, а 

откако ќе се потрошеше виното, остатокот (комината) се 

користеше за ракија. Исто така, ракија се правеше и од круши. Во 

продолжение ќе биде опишана постапката за варење на ракија. 

Зрелите сливи, круши, грозје или некое друго овоштие, се 

собираат, а потоа се ставаат во буре. Со некое подолго дрво се 

толчат за да се забрза ферментацијата. На крајот бурето се 

прекрива со капак или најлон. Така подготвеното овошје, се остава 

да ферментира (преврие) најмалку 21 ден.  

Ферментираната содржина се нарекува комина. Комината се 

става во казанот, при што се води грижа течноста да биде од 10 до 

15 сантиметри под висината на казанот. Потоа се става капакот и 

цевката која оди од капакот до другата цевка којашто поминува 

низ буре (резервоар) со ладна вода и завршува со подадена 

чешмурка. Ложиштето на казанот може да биде соѕидано со тули 

(кај статичните казани) и со метално ложиште (кај подвижните 

казани). Откако ќе се наполни казанот, се става капакот и цевката 

која го поврзува капакот со цевката која врви низ ладната вода. 

Потоа се лепи со тесто на споевите, се наложува и се потпалува 

огнот. Огнот во ложиштето го загрева казанот, а течноста во него 

се доведува до точка на вриење. Пареата која се ослободува од 

комината, преку капакот и цевката која води од него, се насочува 

во цевката (кондензаторот) која врви низ ладната вода. Во него 

кондензира и преку чешмурката со многу слаб млаз, речиси капка 

по капка, истекува ракијата во тенџере кое претходно се става под 

неа. Бурето или резервоарот за вода мора да биде наполнет до 

потребното ниво. Исто така треба да се води грижа за тоа водата 

секогаш да биде ладна. На почетокот, протечената ракија е со 

најголем процент на алкохол, а потоа полека процентот се 

намалува. Откако ќе започне течењето, но и малку порано, во 

ложиштето може да се стави некое поголемо дрво (трупче) и да се 

затвори со капак. Ако протокот на ракијата која тече е голем, 
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тогаш целосно се затвора доводот на воздух во ложиштето, по што 

огнот ќе се намали, а протокот на ракијата ќе се дотера. 

Казанџијата мора да биде внимателен. Тој треба да го регулира 

протокот на течењето, но и да внимава на колку степени треба да 

го тргне тенџерето со ракија. Во минатото, додека селото беше 

живо, обично се правеа ракии со јачина од 45, па до 55 степени. 

Откако ракијата ќе биде готова, може да се почека да потече и 

поточка (тоа е слаба ракија која не е за пиење). Поточката се додава 

во комината во следниот казан. Најпосле, казанот се празни и се 

подготвува за следно полнење (варење ракија).  

Објектот во кој е поставен казанот се вика казарница, а човекот 

кој работи со него - казанџија. Наградата за извршената работа на 

казанџијата беше литар од сварената ракија за секој казан. Во 

Врањевци имаше два казани. Казан за варење ракија имаа 

Андоновци и Талевци, но претежно за сопствени потреби. 

Потребите за варење ракија, врањевчани ги извршуваа во 

соседното село Суводол. Во Суводол имаше активна казарница 

која работеше за потребите на суводолчани и околните села. 

Казанџија беше Петре Џебовски. Во казарницата, освен 

казанџијата и сопственикот на комината, обично навечер доаѓаше 

и по некој случаен минувач за да се помуабети, но и да ја проба 

ракијата. Оваа казарница, може слободно да се рече, работеше 

постојано - и дење и ноќе во текот на цела календарска година и ги 

задоволуваше потребите на сите села. 

Ракијата и виното ја играа главната улога за секоја пригода: и 

кога се чекаа обични гости, но и за свадби. Некои други посебни 

пијалоци не се држеа. Количината на ракија по казан, а и нејзиниот 

квалитет, зависеше од шеќерите во овоштието, но и од квалитетот 

на комината. Ако во овоштието имаше доволно шеќери и правилно 

се вршеше ферментацијата, тогаш ќе имаше поголема количина 

квалитетна ракија. Кога би се собрале квалитетни овоштија за 

ферментација, соодносот комина - ракија, би се движел приближно 

вака: од 100 килограми комина од сливи би можело да се добие 8 

до 12 литри квалитетна сливова ракија; од 100 килограми комина 

од грозје би можело да се добие 12 до 16 литри квалитетна комова 
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ракија. Овој сооднос се однесува на ракија со јачина од околу 50 

степени. Откако ќе се свареше ракијата се собираше во плетена 

срча (тамиџана), сликa 143.  

 

 
Слика 127. Казан за ракија (сопственост на Андоновци)  
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2.10. ПОСАТКИ КОИ СЕ КОРИСТЕА ВО 

ВРАЊЕВСКИТЕ КУЌИ 
 

Во врањевските куќи се користеа најразлични садови за 

употреба во домаќинството. Во продолжение ќе бидат претставени 

неколку видови од нив. Сликите што се дадени како прилог на 

текстот претставуваат оригинални посатки кои се користеа во с. 

Врањевци. Сите се во сопственост на Божин Андоновски. 

БАРДЕ ЗА ВОДА. Бардето за вода (слика 128) беше основен 

сад за полнење и чување вода. Бардињата се изработуваа од печена 

глина, а ги имаше во најразлични големини. Помалите бардиња 

кои служеа за пиење вода имаа еден чеп (за пиење), поширок отвор 

(за полнење вода), тело и рачка (една или две). Најголемите се 

викаа стомни и беа со две рачки без чеп.  

БАКАРНА ТЕПСИЈА. Бакарната тепсија (слика 129) била една 

од основните посатки за правење погачи, мазници, турипече, 

зелници и др. Во ваква тепсија се печеше и месо. Кога се чекаа 

гости најчесто се подготвуваше месо со компири печено во фурна, 

но и риби на бел ориз, исто така печени во фурна. За да не оксидира 

баракарот, бакарните тепсии редовно се калајлисуваа. 

БАКАРНА ТАВА. Бакарните тави (слика 131) се користеа 

речиси секој ден за подготвување на различни јадења како на 

пример: пржено месо, пржени пиперки, јајца на око, кајгана, 

различни каши со брашно, кромид, запршки и друго. За да не 

оксидира баракарот, бакарните тави исто така редовно се 

калајлисуваа. 

БАКАРЕН СААН. Калајлисаниот бакарен саан служел како 

денешните чинии за јадење. Ги имаше во различни големини. Од 

поголемите, како што е саанот прикажан на слика 130, 

истовремено јаделе повеќе членови од семејството. Се јадеше со 

дрвени лажици, а подоцна со метални. 

МИСУРКА. Мисурка (слика 132) е чинија за јадење. 

Изработена е од печена глина. Денешната замена на мисурката е 

порцеланската чинија за супа. 
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ДРВЕНА ПАНИЦА И ТОЛЧНИК. Дрвената паница и 

толчникот (слика 133) кој исто така беше изработен од дрво се 

користеа за толчење лук и пиперки. 

СИТО ЗА СЕЕЊЕ БРАШНО. Ситото за сеење брашно (слика 

134) е изработено од дрвен обрач на кој на долниот дел завршува 

со сито изработено од ситни метални жици. Пред да се употреби 

брашното, се сеело со сито за да се одделат нечистотиите 

(триците). 

РАЧНИК. Рачникот (слика 135) е изработен од печена глина. 

Го користеле нашите дедовци и баби, па и нашите татковци и 

мајки, за носење на чорбесто зготвената храна на нива каде што се 

работело. Изработен е од печена глина. 

БАКАРЕН КОТЕЛ. Бакарните котли биле изработувани во 

различни големини. Помалите (слика 137) служеле за готвење 

чорбести јадења и за топлење вода, а поголемите (слика 138) 

служеле за топлење вода, најчесто за перење и миење. 

ПИРУСТИЈА. Пирустија (слика 137) е посебен триножен 

метален дел од ложиште за оган врз којшто се става котелот, 

вршникот, црепната, тепсиите и др. 

КАНДИЛИЦА. Кандилицата (слика 136) е изработена е од 

печена глина. Кога доаѓаше попот да крштева вода, во неа се 

ставаше жар, а попот врз жарот фрлаше по некое зрно темјан. Со 

тој мирис на темјанот, се потчадуваше цел дом, за истерување на 

злите духови. 

ПАУР ЗА РАКИЈА. Паурот за ракија (слика 139) го користеле 

нашите дедовци кога чекале гости. Не се користеле чаши за ракија, 

така што паурот одел од рака на рака кај секој гостин. Од него се 

пиело директно низ еден мал отвор. Паурите се изработувале од: 

калај, алуминиум и сребро. На него се запишувало (гравирало) 

името на светецот на куќната слава, но и името на домаќинот. 

КРОНДИР ЗА РАКИЈА. Крондирот што е претставен на слика 

140 е оригинален од времето на нашите дедовци. Изработен е од 

печена глина, а се употребувал кога се чекале гости или некоја 

друга пригода. Се полнел со ракија и можело да се пие дирекно од 
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него, преку малиот отвор на чепчето. А кога имало потреба за 

топла ракија, можело да се стави дирекно во огништето.  

БОКАЛ ЗА ВИНО (ЧИНИЈА). Во чинијата (слика 141) него 

дирекно се пушташе вино од бочвата, а потоа на гостите им се 

тураше во чаши. Примерокот е оригинал од тоа време. 

КРОНДИР ЗА ВИНО. Примерокот што е претставен на слика 

142 е оригинален од времето на нашите дедовци. Изработен е од 

печена глина. Со две рачки и две устинки на горниот дел, кои 

служат за дирекно пиење од него. Се држи со двете раце и се пие 

од устинката. Се употребувал кога се чекале гости или некоја 

друга слична прилика. 

ПЛЕТЕНА СРЧА (ТАМИЏАНА). Плетената срча (слика 143) 

беше изработена од стаклено шише во форма на балон обложено 

со цепени плетени прачки (најчесто од врба). Срчата се затвораше 

најчесто со плута, но и со кочанки од пленка. Плетените срчи ги 

имаше во различни големини: со зафатнина од 5 литри, 10 литри, 

15 литри итн. а некои и до 50, па и 60 литри. Ракијата се чуваше и 

во мали дрвени буриња. Во неа се чуваше претходно сварената 

ракија.  
 

 
Слика 128. Барде за вода 
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Слика 129. Бакарна тепсија 

 
Слика 130. Бакарен саан и дрвени лажици (саанот е оригинален од с. 

Врањевци, а лажиците се изработени од Божин Андоновски) 
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Слика 131. Бакарни тави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 132. Мисурка и дрвена лажица 
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Слика 133. Дрвена паница и толчник 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 134. Сито за сеење брашно 
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Слика 135. Рачник (подоцна е 

насликан од Билјана 

Андоновска) 

Слика 136. Кандилица 
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Слика 137. Пирустија и бакарен котел (Овој котел е со зафатнина од 

околу 17 литри) 

 
Слика 138. Голем бакарен котел (овој котел е со зафатнина над 50 

литри) 
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Слика 139. Паур за ракија од 1924 год. (сопственост на Андоновци – На 

Божин Андоновски постариот) 

 
Слика 140. Крондир за ракија 
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Слика 141. Бокал за вино 

 

 
Слика 142. Крондир за вино 
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Слика 143. Плетена срча (тамиџана) затворена со кочанка од пченка 

 

2.11. ПРВИОТ ЧАСОВНИК ВО ВРАЊЕВЦИ 
 

Првиот часовник во с. Врањевци (слика 144) беше часовникот 

испратен од дедо Петко (Ристевски) за време на неговиот престој 

во Франција. Тој втората половина од својот живот го помина во 

манастирот „Свети Ѓорѓи“ во Паралово. Петко Ристевски е брат на 

дедо ми Ѓорѓија Андоновски (роден Ристевски). Немаше човек од 

околните села кој не го познаваше. 

Часовникот го запаметив вака: ставен во едно камарче, во 

посебно сандаче со стакло. Знам дека дедо ми Ѓорѓија, секој ден 

пред легнување, го навиваше и повторно го враќаше во сандачето. 

Иако прекриен со стакло, отчукувањето се слушаше низ цела 

одаја. Многу години ни го покажуваше времето, а и ден денес го 

чувам и многу ми значи. По моја проценка, има над 80 години.  
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Слика 144. Првиот часовник во Врањевци (сопственост на Андоновци) 

 
Слика 145. Слика од престојот во Франција на дедо Петко, 

испратена до брат му Ѓорѓија. Дедо Петко е вториот од лево 

 

Дедо Петко, во времето на неговата младост, како и други во 

тоа време, отиде на печалба во Франција. Од таму, му го пратил 

часовникот на својот брат Ѓорѓија. Исто така за спомен, му 

испратил и една голема слика на која е насликан со свои колеги од 
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работа (слика 145). Бил женет два пати: еднаш како домазет во 

Живојно и еднаш додека престојувал во Франција. Имал и дете, но 

судбината го одделил од најмилите – сите му починале. По 

враќањето од Франција, дошол да живее кај брата си во Врањевци. 

Таму живеел неколку години работејќи како полјак. Трагедијата 

што го снашла не можел никако да ја заборави. Така разочаран, 

отишол да живее во манастирот во Паралово каде што го поминал 

остатокот од животот. Тажна, но вистинита приказна. 

 

2.12. ОСВЕТЛУВАЊЕ 
  

Нашите дедовци и баби, па и нашите татковци и мајки, за 

осветлување во домовите користеа: ламби на петролеј (газија), 

фенери и кандила. Струјата во Врањевци дојде некаде 1959/1960 

година. Во прво време, струјата најмногу се користеше за 

осветлување, дури потоа започнаа да се слушаат и првите радија 

во селото. Во училишниот двор, на една бандера, беше поставен и 

еден звучник, за да може да се слуша музиката низ цело село. Во 

тие времиња многу беше популарна емисијата на Радио Битола –

„Поздрави и честитки на наши слушатели“. Овие честитки се 

нарачуваа речиси за секого кој стапуваше во брак, крштеваше дете, 

заминуваше на отслужување на воениот рок или пак заминуваше 

на привремена работа во странство. Телевизија немаше.  

Подоцна, некаде 1961/1962 година, дојде единствениот 

телевизор во училиштето, кај учителот Богоја Таневски. Многу ни 

беше интересно да гледаме телевизија. Понекогаш ќе се соберевме 

повеќе деца и ќе отидевме да гледаме. Беше вистински предизвик, 

да се гледа телевизија. А учителот Богоја Tаневски ни го 

овозможуваше тоа. Ова нека биде, голема благодарност до него. 
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Слика 146. Радио од шеесеттите години на XX век, сопственост на 

Методија Андоновски 

 

2.13. ПОЖАРИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ВО 

ВРАЊЕВЦИ ВО ДВАЕСЕТТИОТ ВЕК  
 

Како и секое село, така и Врањевци го демнееле опасности од 

пожари во секој момент. Во тие времиња од дваесеттиот век, 

селските дворови беа преполни со запалливи материјали: копи 

слама, стогови сено, купови љушки од пченка и многу други. Исто 

така и повеќето штали, трла и други објекти беа покриени со: 

трска, шамак или ржаница. Едноставно речено, едно мало 

невнимание, можело да предизвика катастрофа од големи размери. 

Секако дека во гореспоменатиот век се случиле повеќе пожари, но 

јас ќе спомнам два кои и ден денес се паметат.  
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Едниот пожар се случил во шталата на Ордан од фамилиите 

Шаторовци (по нивниот татко Илија-Илчо, викани Илчовци). 

Пожарот се случил во педесеттите години од дваесеттиот век, 

(некаде 1948/1949 година) оставајќи зад себе пустош и трагедија, 

земајќи со себе и два млади човечки животи. Настрадаа првите 

братучеди: Менде (син на Ордан) и Видан (син на Цветан), на 

возраст од 7-8 години. Како што сум слушнал, тие си играле во 

шталата. Иако причините за настанувањето на пожарот во шталата 

се непознати, сепак се претпоставува дека децата си играле со 

кибрити. Малите, Менде и Видан, исплашени и заробени од чадот, 

биле немоќни да избегаат. Кога селаните, а и нивните родители го 

забележале тоа, веќе било доцна, така што двата млади животи, 

згаснале во дивеењето на пламените јазици, оставајќи зад себе 

болка и немир кај сите луѓе кои ја слушнале тажната вест. Болката 

во душите на родители, остана до крајот на нивните животи - не 

можеа себе си да си простат. Тагата не ги одмина ни врањевчани. 

Секој постар врањевчанец што ја памети оваа трагедија, кога ќе 

раскажува за случајот, солзи од очите му навираат.  

Другиот пожар се случи петнаесетина години подоцна, во 

шталата на Јанкуловци. Во него, настрадаа домашни животни. 

Како што сум слушал, пожарот бил предизвикан од невнимание. 

На кобната вечер, сопственикот Благоја, отишол во шталата да ја 

нахрани стоката. За да ја осветли шталата, понесол со себе и 

кандило2. Благоја откако ја завршил работата, си отишол дома на 

спиење, заборавајќи го кандилото запалено. Се претпоставува дека 

некое од животните го имало превртено кандилото, така што 

настанал пожар. Пожарот го забележале сопствениците, а исто 

така и соселаните, некаде по полноќ. Но тогаш веќе цел покрив на 

шталата бил во пламен. Селаните дотрчале на помош за да спасат 

што можат. Спасиле само два волови, но со големи изгореници по 

грбот. Сите други животни изгореле.  

                                                           
2 Тоа е светилка во која се става петролеј-газија, а најгоре завршува со 
горилник. Низ него врви памучен фитиљ кој со другиот крај е потопен 
во петролејот. 



142 
 

 

2.14. ИСЕЛУВАЊЕТО 
 

Тивко иселување од с. Врањевци се случувало секогаш, но 

поголемо иселување е забележано од 1965 година, па наваму. 

Младите заминувале, барајќи подобри услови за живот. Во тоа 

време, велеа: „ Замина на привремена работа во странство“. Се 

одеше во: Австралија, Америка, Германија и во други земји. 

Помасовно иселување настана откако РЕК-Битола започна со 

ископувања во с. Суводол, а и по копот веднаш над с. Врањевци 

околу 1980 година. Со тоа веќе стана јасно дека селото Врањевци 

ќе биде уништено. Врањевци без жители остана некаде околу 

1996/1997 година. Врањевчани се иселија, но нивните имоти 

останаа неисплатени од страна на РЕК-Битола. Во саботите, 

неделите, а и за некој празник, тие се враќаа во селото. Целата 

покуќнина им беше оставена таму. Со текот на времето, Врањевци 

стана мета на непознати кратци од околните села. Куќите им беа 

насилно отворани и се крадеше сѐ што имаше во нив. Врањевчани 

беа принудени да се организираат и да си ги бараат своите пари за 

имотите кои им останаа заробени во копот на РЕК-Битола. Се 

одржа и првиот состанок во март 1998 година. На овој состанок се 

избра одбор кој ќе ги претставува иселените Врањевчани за 

остварување на нивните права во однос на исплаќањето на 

нивните имоти во селото по што беше предаден и печатот на с. 

Врањевци од претходниот одборник Владо Јошевски (слика 147). 

Беа избрани пет члена: Божин Андоновски, претседател; Тоде 

Јошевски, Пецо Тошевски, Никола Трајчевски и Атанас Илиевски 

(слика 150). Овој одбор беше активен до целосното исплаќање на 

имотите, односно до 2001/2002 година. Остана нејасна  

ситуацијата со црквениот имот. Врањевчани избраа и црковен 

одбор кој требаше да се грижи за оваа проблематика. Овој одбор 

се состоеше од три членови: Владо Јошевски, претседател; Гоце 

Котевски и Панде Тошевски (слика 151). Намерата беше, со овие 

пари, да се изгради нова црква на локација која ќе ја одредат 
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Митрополијата и општината Битола, но, за жал, немаше доволно 

слух од овие две институции и проблемот остана нерешен.  

Денес не постои селото Врањевци. На тоа место се наоѓа 

копот на РЕК-Битола. Останат е само дел од црката Св. Димитрија 

(слика 156 и 157). 

 

 
Слика 147. Печат на месната заедница на с. Врањевци 

 

 

 
Слика 148. Документи со печатот на с. Врањевци 
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Слика 149. Објавено во Битолски весник 
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Слика 150. Извадок од барањето за остварување на правата на 

иселените Врањевчани 
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Слика 151. Записник од одржаниот состанок на Врањевчани 

(6.08.2000) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=994702380601201&set=gm.1533565286960402&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=994702380601201&set=gm.1533565286960402&type=3
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Слика 152. Врањевчани на железничка станица во Битола – 1972 година: 

испраќање на Веле Андоновски во Австралија (почнувајќи од лево горе – 

Диљба, Сашо, Андон Андоновски, Методија Андоновски, Славе 

Митровски, Павлина Божиновска, Горица, Коле со Зорица Митровски, 

Веле Андоновски, Ицо Митровски, Пецо Тошевски) 

.  

Слика 153. Врањевчани на железничка станица во Битола – 1972 

година: испраќање на Веле Андоновски во Австралија  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=994702380601201&set=gm.1533565286960402&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=994702380601201&set=gm.1533565286960402&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=994702380601201&set=gm.1533565286960402&type=3
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Слика 154. Врањевчани на железничка станица во Битола – 1972 

година: испраќање на Тодорка и Анета Андоновски во Австралија 

 

 
Слика 155. Врањевчани на испраќање во Австралија  
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Слика 156. Ѕид од Долната црква – Св. Димитрија (2012) 

 

 
Слика 157. Копот во с. Врањевци (2012) 
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3. ОБИЧАИ И КУЛТУРА 
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3.1. МИЕЊЕ РАЦЕ ПРЕД ЈАДЕЊЕ 

 
Може слободно да се каже дека миењето раце пред да започне 

семејниот ручек беше на некој начин традиција. Пред секој ручек 

или вечера, домаќинката или некоја девојка од фамилијата, 

требаше да им потури вода на членовите од семејството за да се 

измијат раце. Дури потоа се седнуваше на трпезата. 

 
Слика 158. Миење раце пред јадење (Ѓорѓија Андоновски и Косанка 

Андоновска) 

 

3.2. ВРАЊЕВЦИ, ВРАЊЕВЧАНИ, ПАНАЃУР И 

КУЌНИ СЛАВИ 
Врањевчани одеа на гости кај своите роднини и пријатели, но 

беа и добри домаќини во деновите кога и тие чекаа гости. Осми 

ноември, на Митровден, беше панаѓур на селото. На овој ден сите 

врањевчани беа домаќини, а нивни гости беа роднини и пријатели 

од другите села и градови. Сите беа добредојдени. Понекогаш, на 

овој ден, во селото доаѓаа проматари кои продаваа нанижани 

гурабии (низалки), зашеќерени јаболка, детски играчки, прстени, 
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монистра, скопци, сусти и ситна бижутерија. Проматарите 

најчесто доаѓаа со велосипеди. 

Кога временските прилики беа добри, гајдаџијата дедо 

Јованче, со својата гајда, ги повикуваше на оро на сретсело. Се 

играа македонски ора до ужина. Потоа сите се враќаа на трпеза за 

ужина. Таму ги чекаше печено свинско месо со компири во фурна. 

А кога Денот беше во среда или петок, тогаш се јадеа риби (крап) 

на бел ориз. Така беше за Митровден.  

Покрај Митровден, кој го празнуваа сите селани, секое 

семејство имаше и куќна слава. На овие куќни слави, освен гостите 

од другите села, гости беа и соселаните кои имаа друга куќна 

слава. Во Врањевци како куќни слави беа: Петковден (27 

октомври), ,,Свети Ѓорѓија“ (9 декември), „Свети Никола“ (19 

декември), „Свети Атанас“ (31 јануари).  

Некогаш, пред многу години, на Врањевчани, наместо на 

Митровден, панаѓурот го одржуваа на 21 јуни, односно на 

Тодоровден. Но, од оправдани причини, започнале да го слават 

Митровден. И покрај тоа, Тодоровден се славеше и понатаму без 

да се чека гости. Цело село на овој ден одеше на горната црква 

„Свети Тодор“ и раздаваше за душите на покојните.  
 

3.3. ВРАЊЕВЧАНИ ЗА ВРЕМЕ НА 

БОЖИКНИТЕ ПРАЗНИЦИ 
  

На 6 јануари е Коледе. Вечерта пред Коледе, на 5 јануари, се 

палеше коледарски оган. Помладите врањевчани се собираа на 

сретсело, носејќи со себе снопче р’жаница, трска или снопче 

сончогледови стебла. Се ставаа на запалениот оган, а паурчињата 

со ракија кружеа од еден на друг човек, наздравувајќи за 

утрешниот ден, за Коледе и шмркнувајќи по малку од ракијата. Се 

седеше до доцна во ноќта.  

Утредента, на 6 јануари, уште во рани зори, повторно со 

снопче на рамо, секој носеше нешто за да се стави на огнот. Тогаш 
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младите родители со себе ги носеа и своите деца. Огнот гореше сѐ 

додека да се соберат сите коледари од селото. Потоа се тргнуваше 

од сретсело и се посетуваше секоја куќа. Децата пееја коледарски 

песни: Коледе, бабо коледе, дај ми едно костенче, едно за мене, 

друго за другарчето. Се одеше во колона еден по еден. Понекогаш 

колоната беше долга и по педесетина метри.  

Врањевчани како добри домаќини, ги даруваа коледарите со 

месени лепчиња (пупалиња), но и со јаболка и костење. Тука беше 

и паурчето со ракија наменето за постарите коледари.  

 
Слика 159. Коледари 

 
Бидејќи пивтиите беа традиционално јадење за Божик, секоја 

фамилија ги правеше на 6 јануари. Како главни состојки за 

подготовка беа: свински нозе, свински уши, опашка и свинско 

месо кои претходно беа ставени во дрвена каца со сол, а кои во 

подготовката за варење на пивтијата претходно се отсолуваше на 

тој начин што се ставаше во врела вода да отстои определено 

време. Откако месото ќе беше отсолено, во зависност од 

количината на состојките, се додаваше и определена количина на 
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вода, а потоа се вареше од 4 до 6 часа. Откако месото ќе започнеше 

да се дели од коските, тенџерето се тргаше од огнот и се 

зачинуваше со толчен лук. На крајот се полнеа чиниите/ мисурките 

и се ставаа на студено за да се изладат. Со ладењето, течноста 

пополека ќе преминеше во состојба слична на желатин. 

Вечерта на 6 јануари, на Бадник, сите членови од семејството 

се собираа дома. По вечерата, домаќинката на сите членови од 

семејството им делеше: костење, јаболка, портокали и друго. Во 

еден агол од одајата, се ставаше металниот дел од ралото за орање 

(паличник). Врз него се ставаше лепче направено во форма на 

бројот 8, а се викаше воловарник. Пред паличникот се растураше 

малку слама и жито од сите семиња. Сите од семејството требаше 

да бидат будни до полноќ.  

Утредента на 7 јануари, на Божик, се правеше првото 

омрсување со пржено врапче. За време на постите, а посебно од 15 

до 25 декември, се фаќаа (се ловеа) врапчиња. Требаше да има по 

едно за секој член од семејството. По омрсувањето, се одеше во 

трлото кај овците. Лепчињата направени во форма на буквата М 

кои се викаа рогушки, се кршеа и им се даваа на овците. Потоа 

селаните се подготвуваа и одеа в црква. Таму се палеше свеќа за 

здравје, но и се раздаваше за душите на покојните.  

По раздавањето, се доаѓаше дома и се седнуваше на свечен 

семеен ручек. Традиционално, освен главниот ручек, се јадеше 

пивтија. 

Денот Водици се одбележуваше во црквата „Св. Димитрија“ на 

19 јануари. Металниот сад во кој се крштеваа децата се полнеше 

со вода и се ставаше внатре во црквата. Пред насобраните 

Врањевчани, попот ќе започнеше со ритуалот на осветување на 

водата, а потоа на три обиди, го пушташе крстот во водата. 

Насобраните млади Врањевчани го фаќаа крстот. Најбрзиот и 

највештиот го фаќаше крстот. Со истиот крст, момчето што го 

фатило крстот, ги посетуваше сите врањевски куќи, а врањевчани 

го даруваа со пари. За собраните пари, одлучуваше момчето, 

односно дел од парите задржуваше за себе, а дел оставаше за 

црквата. Според едни, по завршувањето на оваа церемонија, 
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крстот се враќаше во црквата, а според други кажувања, момчето 

го чуваше крстот во својот дом неколку дена и дури потоа го 

враќаше во црквата. 

 

3.4. ВРАЊЕВЦИ, ВАСИЛИЦА И БАБАРИТЕ 
 

Вечерта на 13 јануари, младите врањевчани палеа 

василичарски оган. Крај огнот се седеше до доцна во ноќта. 

Паурчиња со ракија кружеа меѓу присутните. За замезување, на 

огнот се печеа домашни колбаси. Се мезеа и се договараа за 

ритуалот „Бабари“ кој следеше во текот на ноќта, а требаше да 

заврши до утрото кое доаѓаше. Групата која се подготвуваше за 

ритуалот се нарекуваше Бабари. 

 Бабарската група се состоеше од: зет и невеста и други 

придружници. Подготовката се состоеше од следново: лицата ги 

премачкуваа со црно, најчесто - со јаглен, на себе облекуваа 

парталави алишта, кожуви и други прекривки. За да се слуша 

нивното движење, исто така на себе закачуваа разни клопотарци, 

клакачки и sвонци . Така подготвени, по полноќ, предводени од 

гајда или сурле, играјќи бабарски игри, ги посетуваа сите домови. 

Домаќините, за тоа, им даваа подароци. Ги даруваа со: сланина, 

колбаси, брашно, сало, ракија, вино и др. Често пати бабарите 

врањевчани, одеа и во околните села. За брзо време, некој ден, 

најдоцна до Водици, во некоја куќа од членовите на Бабарската 

група се подготвуваше собраното и се правеше гозба. На таа 

веселба се гостеа членовите на Бабарската група, а можеше да 

присуствува и секој друг врањевчанец. Исто така Бабари од 

околните села доаѓаа во Врањевци. Особено требало да се внимава 

на тоа да не се сретнат две групи Бабари, ниту по патот, ниту во 

селото. Ако сепак тоа се случело, настанувале тепачки до смрт 

помеѓу двете групи. За да се избегне таков немил настан, се 

разидувале на големи далечини, бегајќи едни од други. Се 

случувало во групата Бабари да има луѓе кои биле тврдоглави и 

насилни, така што не ретко групите оделе директно едни на други.  
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Утрото на 14 јануари, ден Василица (позната како Суроо во 

Врањевци), помладите врањевчани се собираа на василичарскиот 

оган на сретсело. Таму доаѓаа и помалите деца заедно со своите 

родители. Се седеше крај огнот додека да се соберат сите 

василичари. Потоа се започнуваше со шетање. Се посетуваше 

секоја куќа. Се пееа василичарски песни, а домаќините со парчиња 

колбаси ги даруваа.  

Паметам, како дете, кога и јас бев еден од василичарите како 

одевме од куќа на куќа, а подарените колбаси, еден по еден, ги 

редевме на една челична жица. Таа жица специјално направена за 

таа намена, се викаше ражен. Така јас го паметам овој празник. 

 

3.5. ПРОЧКА 
 
Овој ден е поврзан со Велигденските празници, односно го 

означува почетокот на Велигденските пости, поточно - вечер пред 

велигденските пости (поклади). Прочка или, како што велеа 

врањевчани, Проштавачка секогаш е во недела, но датумот може 

да биде различен. Овој ден, врањевчани го одбележуваа на 

следниот начин. Семејни групи од млади врањевчани, а не ретко и 

поголема група од повеќе соседни семејства, одеа од куќа во куќа. 

Беше посетена секоја куќа во селото. Се бараше прошка од секого. 

Најстариот член од групата, најпрво бараше прошка од најстариот 

во куќата, па потоа и од останатите. По него сите од групата го 

правеа истото. Прошка се бараше со бакнување рака и со зборот 

Проштевај. На тоа домаќините одговараа: Бог да прости и ти 

проштевај. И така - во секоја куќа.  

Откако ќе се посетеше секое семејство во селото, секој си 

одеше дома. Сите членови од семејството се собираа и се 

седнуваше на семејна вечера со мрсни јадења: мазници, пржени 

колбаси, варени јајца и др. Пред да се одеше на спиење, помладите 

од семејството бараа прошка од постарите. Така завршуваше 

денот.  
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Мажените девојки, задолжително доаѓаа во куќата каде што 

живееле, односно од каде што потекнувале, за да побараат прошка 

од своите родители или од своите баби и дедовци, но и од 

постарите браќа и сестри.  

 

3.6. ЃУРЃОВДЕН ВО ВРАЊЕВЦИ 
  

Празникот Ѓурѓовден секогаш е на 6 мај. Во Врањевци, се 

одбележуваше на следниот начин. Вечерта спроти Ѓурѓовден, на 5 

мај, се украсуваа куќите и помошните објекти со млади гранчиња, 

најчесто врбови гранчиња. Некои луѓе собираа и гранчиња од 

коприви, па ги ставаа на одредено место. Се ставаше по едно 

гранче за секој член од семејството. Се оставаа да стојат преку 

ноќта. Следниот ден, утрото на 6 мај, на Ѓурѓовден, се гледаше кое 

гранче е највесело. Се веруваше дека сопственикот на тоа гранче 

ќе биде највесел од сите во семејството преку целата година. 

Бидејќи Ѓурѓовден е во пролет и целата природа е разбудена, овој 

празник беше особено значаен за младите. Врањевските девојки 

(чупиња) и врањевските момчиња (беќари) се собираа во поголеми 

групи. Тоа се правеше најчесто во комшиските куќи. Вакви групи 

се групираа на повеќе места. Во нечиј селки двор, на некое дрво, 

на некоја наведната гранка, се префрлуваше јаже (ортома) и се 

правеше крлешка. Секоја група си правеше своја крлешка. На 

крлешката се ставаше черџе врз кое се седеше, а имаше и 

продолжен дел од јажето за да може некој да ја движи крлешката. 

Овие крлања беа силни, така што се достигнуваше висина и повеќе 

од 6 метри. За секоја девојка или момче коешто ќе беше закрлано, 

се пееше и Ѓурѓовденска песна: 

„Крле, врле ѓурѓелеее! 

Каде да ја фрлиме Стојанка?  

Ѓурѓелеее! 

 

Фрлете ја во Врањевци, ѓурѓелеее! 

Во Врањевци, кај Стојановци, ѓурѓелеее! 
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Кај Стојановци, за Стојана, ѓурѓелеее! 

Од гранка на гранка,  

на Стојана во рака, ѓурѓелеее! 

Од ливче на ливче,  

на Стојана в лице, ѓурѓелеее!“  

 

 

3.7. ИГРИТЕ ВО ВРАЊЕВЦИ 
 

Кога имаше време за тоа, односно во слободното време, 

младите врањевчани, но и помалите врањевчанчиња играа 

многубројни игри. Најмногу се играше фудбалот. Често пати кога 

се немаше вистинска топка, се играше и со топка од партали 

(особено помалите деца). Топката беше доста омилена играчка. Се 

сеќавам како дете, нашите родители понекогаш ни купуваа топка, 

особено за Велигден. Тоа беа мали топки направени од гума и не 

беа соодветни за играње фудбал. Со нив можеше да се топка 

топката од земја или од ѕид. Но со текот на времето, особено кога 

бевме поголеми, ќе ми купеа и поголема топка. Тогаш, на радоста 

му немаше кра, затоа што можевме да играме фудбал со вистинска 

топка. Младите го сакаа спортот и секое слободно време го 

користеа за тоа. Во периодот, некаде околу 1961/1962 година и 

кога Врањевци беше полно со живот, врањевчани направија и 

фудбалско игралиште. Со тоа врањевските младинци добија свој 

простор, а подоцна си формираа и фудбалска екипа. Ова 

игралиште се наоѓаше на источната страна веднаш до селото. 

Игралиштето граничеше со дворното место на Велјан мајсторот. 

Често пати, а особено за празници, младите од Врањевци играа и 

одбојка. Одбојкарското игралиште, уредно одбележано и 

опремено со одбојкарска мрежа, се наоѓаше во дворот на 

училиштето од јужната страна.  

Врањевските деца на помала возраст ги играа и игрите: Ку-ку 

(криенка), Долга магарица, Челик, Куцана (Гудана), Петкамен, 
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Царица и др. На час по фискултура се играа следниве училишни 

игри: Народна топка, Иде маца поред тебе и други. 

КУ-КУ. Оваа игра се игра со повеќе деца. Се започнува со тоа 

што се избира кој прв треба да мижи, додека другите се кријат. 

Мижачот се избираше со бројалки: Ена мена, дуду мена, три рон, 

шаторон, конопиза дели мон, ен мен цвет. Кај оној кај кого ќе 

завршеше последниот збор, тој излегуваше и се продолжуваше со 

броење понатаму. Ова се повторуваше повеќе пати, сѐ додека не 

останеше само еден и не можеше повеќе да се брои. Токму тој 

беше првиот мижач. Откако ќе се направеше овој избор, 

започнуваше и играта. Мижачот мижи на претходно одредено 

место броејќи од 1 до 10, а останатите за тоа време се кријат. За да 

се ослободи од оваа должност, по броењето, треба да ги бара каде 

се скриени неговите другарчиња. Без разлика дали ќе ги најде сите 

заедно на едно место или едно по едно, треба да ги каже нивните 

имиња и пред нив да се врати на местото за мижење и да остави 

знак (тоа го правеа со симболично плукање или поточно 

поплукување). Некогаш се случуваше да не може да ги најде 

скриените деца, па наместо тој, тие да го изненадат и побрзо да 

стигнат на определеното место и да го поплукаат. Во таков случај, 

мижачот мора да го повтори мижењето. За да може да биде сменет, 

треба барем еден од скриените да најде, да го каже неговото име и 

со трчање пред него да стигне до местото за мижење за да остави 

белег. Така се играше во Врањевци оваа игра.  

ДОЛГА МАГАРИЦА. Долга магарица е игра во која 

учествуваат повеќе деца поделени во две групи. Една група која 

треба да ја направи магарицата (да лежи) и друга која треба да 

скока врз неа. Магарицата се прави на следниот начин. Сите деца 

од групата која треба да ја направи магарицата се наведнуваат и се 

редат во колона, спојувајќи се еден за друг со главата меѓу нозете 

на претходниот. Само првиот кој е глава на магарицата стои 

исправен и е потпрен до некој ѕид. Сите деца од другата група 

скокаат врз нив. Кој како ќе скокне останува во таква положба без 

право да ја менува положбата. Откако сите ќе скокнат и ќе бидат 

качени врз магарицата се брои од 1 до 10. Ако падне некој од 
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скокачите додека се брои или ја промени положбата, се врши 

промена. Оние коишто биле магарица добиваат право да скокаат, 

а другите лежат и ја прават магарицата на истиот начин. Играта 

трае додека не настане некое недоразбирање или не речат: Доста 

е, ајде да играме нешто друго. Која група треба прва да лежи се 

одредува на следниот начин. Еден од водачите на групите става 

нешто во едната рака и скришно ја затвора, а потоа двете раце 

затворени ги подава кон другиот водач на групата. Тој треба да 

погоди во која рака е скриеното. Ако погоди, неговата група ќе 

биде прва за скокање. Ако не, ќе треба да лежат, односно да ја 

формираат магарицата. 

ЧЕЛИК. Оваа игра се игра обично со двајца играчи. Потребни 

се: две стапчиња (по едно за секој играч), челик (тоа е едно кусо 

стапче околу 20 до 30 сантиметри) и еден камен или некој друг 

предмет поставен на местото од каде што треба да се удира 

челикот. Тоа место се вика „Биник“. Кој прв ќе биде на биникот се 

одредува помеѓу двајцата играчи со правилото „погоди во која 

рака“. Откако ќе се знае кој прв ќе го удира челикот, се започнува 

со играта. Играта се игра на следниот начин. Играчот (удирачот) 

го зема челикот во левата рака и застанува до биникот. Потоа со 

замавнување со стапот кој го држи во десната рака го удира со цел 

тој да биде исфрлен што подалеку. Другиот учесник во играта е на 

другата страна. Тој ги следи движењата на противникот и 

замавнувајќи со стапот се обидува штотуку исфрлениот челик да 

го дочека и да му го врати назад или ако има можност да го фати в 

раце. Ако успее во тоа, односно ако го фати со раце челикот, си ги 

менуваат местата. Ако не му успее ни едно ни друго, тој паѓа на 

земја. Потоа паднатиот челик го зема и го фрла кон биникот со цел 

да падне што поблиску до него. За тоа време, првиот играч го 

брани биникот, замавнувајќи со стапот. Ако го дочека и го погоди, 

челикот ќе отиде напред и ќе падне некаде. Тоа растојание од 

челикот до биникот се мери со стапот со кој удира. Колку мерки 

ќе изброи, тоа се неговите бодови. Тие бодови ги запишува на 

земја, правејќи црти со стапот на неговото конто. Ако пак не успее 

да го погоди и челикот и падне близу до биникот, а растојанието е 
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помало од стапот, ја губи играта и следува промена на местата. 

Играта продолжува со тие правила и трае додека играчите имаат 

желба за игра. На крајот ги бројат цртите (бодовите). Кој има 

повеќе црти, тој е победникот. 

КУЦАНА (ГУДАНА). Играта Куцана се играше особено 

некаде на поле кога повеќе деца ги напасуваа воловите и секој со 

себе си носеше и стапче. Оваа игра се игра со повеќе играчи. Се 

играше на следниот начин. На земја, со помош на стап се црта една 

права линија со должина во зависност од бројот на играчите со тоа 

што се води грижа да има доволно место за да се наредат еден до 

друг. Потоа сите треба да клекнат до линијата и секој своето стапче 

држејќи го вертикално на долниот дел да го куцне од земја. Со 

таквото куцнување, стапчето ќе одлета напред. Колку подалеку ќе 

отскокне, толку е подобро. Потоа секој го мери растојанието од 

линијата до стапчето. Мерка може да биде: должината на самото 

стапче, мерка во чекори или стапки. Колку мерки ќе се измерат, 

секој своите си ги пишува на едно место со тргање на црти на 

земјата. Ова се повторува повеќе пати, а на крајот на играта се 

бројат цртите. Кој има најмногу црти, тој е и победникот.  

ЦАРИЦА. Горе наведените игри се претежно машки. Царицата 

е игра и за машки и за женски, но сепак повеќе ја играа женските. 

Се игра на следниот начин. Најпрво се црта царицата на земја. Таа 

се состои од квадратни полиња кои на крајот завршуваат со 

полукруг. Во тие квадратни полиња треба да се скока на една нога, 

а полукругот служи за одмор. Се играа неколку видови на царици. 

Полесни за играње за помалите и потешки - за повозрасните деца. 

Во играта се користи една мала плочка која се фрла со ред во 

квадратните полиња, а потоа на една нога се куца и се турка од 

поле во поле. Играта се игра во повеќе фази. Секоја следна фазе е 

потешка за игра од претходната, така што играта станува сѐ 

посложена и посложена. Не смее ни плочката да застане на некоја 

од линиите, ниту пак да се стапне со ногата. Додека игра едниот 

играч, другиот го надгледува. Ако згреши во играњето, играта се 

предава на другиот играч, а тој што згрешил станува набљудувач. 

Кој поуспешно ќе ги одигра овие игри до крај, тој е и победникот. 
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Ако желбата за игра сѐ уште трае, тогаш се почнува пак од 

почеток. Секако со истиот редослед и правила.  

ПЕТКАМЕН. И оваа игра ја играа повеќе женските, но се 

случуваше да ја игра и некое машко. За оваа игра потребни се 5 

камчиња со големина меѓу лешник и орев. Се игра на следниот 

начин. Се земаат во една рака сите 5 камчиња и се фрлаат на земја 

со цел да се растурат, но сепак треба да се води сметка да не бидат 

на преголема далечина. После тоа се зема едно камче во едната 

рака и се фрла во висина. Останатите 4 камчиња, едно по едно 

треба да се земаат и да се дочекува во истата рака фрленото камче 

додека фрленото камче е во воздух. Тоа е првата игра. Потоа 

следува втората фаза која е малку потешка, затоа што во неа треба 

да се зема по две камчиња. Третата фаза се смета за уште потешка, 

на првото фаќање се зема едно камче а на второто треба да се земат 

сите три. Во четвртата фаза се земаат сите четири камчиња 

одеднаш и успешно треба да се дочека и тоа камче што се фрла. 

Играта не завршува тука. Се продолжува и понатаму, но играта 

станува сѐ потешка. Во следните фази се ставаат препреки со 

другата рака и низ тие препреки треба да се поминат камчињата и 

потоа да се земат. Во тој дел кога се игра со препреки со помош на 

левата рака секоја препрека си имаше свое име. Како на пример: 

Кучка, Чепорок, Тупање и др. За Кучка, показалецот се 

префрлуваше на средниот прст, а средниот прст и палецот од 

левата рака (за десничари) се поставуваа на подлогата, така што се 

формираше тунел. Со десната рака се фрлаше едно од камчињата 

во воздух, а другите се растураа по подлогата за на крај играчот 

повторно да го дофати фрленото камче. Потоа повторно се фрлаше 

камчето во воздух и за тоа време додека повторно се фати во 

раката, играчот требаше да ги турка камчињата во тунелот 

направен со левата рака и тоа прво едно по едно, па две по две, па 

едно и три и на крај сите четири одеднаш. Чопорокот се играше на 

истиот начин, но со таа разлика што тунелот се правеше со 

показалецот и средниот прст од левата рака. Тупањето се состоеше 

од повеќе фази кои се викаа: Топ, Ѓуле, Мазе, Дразе и Штипи пиле. 

Левата рака со раширени прсти се поставуваше на подлогата, а 
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петте камчиња се редеа веднаш на прстите. Потоа се играше со 

секое камче со ред почнувајќи од камчето поставено над палецот. 

Со десната рака се земаше камчето над палецот, се фрлаше во 

воздух и за тоа време со тупаница се удираше на левата рака (Топ), 

па се фаќаше камчето. Слично се правеше и со останатите камчиња 

со таа разлика што кога се фрлаше камчето од показалецот се 

удираше левата рака лесно со прстите од десната рака (Ѓуле); кога 

се фрлаше камчето од средниот прст се галеше левата рака (Мазе); 

кога се фрлаше камчето од до средниот прст се драскаше леватра 

рака (Дразе) и кога се фрлаше камчето од малиот прст се 

штипнуваше раката. Додека едниот ја игра играта, другиот го 

набљудува да не направи некоја грешка. Ако се направи грешка во 

играњето, играта ја презема противникот. Кој ќе ја изигра играта 

до крај, тој е победникот. Потоа се почнуваше од почеток да се 

игра втора или трета игра. Колку време ќе траеше ова играње, 

зависеше од желбата на играчите.  

Игри кои се играа во училиште на час по фискултура и за 

машките и за женските беа: Народна топка и Иде маца поред тебе.  

НАРОДНА ТОПКА. Народна топка е игра помеѓу две 

повеќебројни групи. Двете групи си имаат своја обележана 

територија во квадратна форма, една до друга. Секоја група си 

избира фрлач на топката кој стои надвор од страната на 

спротивната територија. Играта започнува на следниот начин. На 

линијата која ги дели двете групи, се фрла топката вертикално 

нагоре. Играчите од двете групи скокаат и подаваат рака кон 

топката со цел да ја земат на нивната територија. Не смее да се 

направи грешка. Како на пример, да се премине на туѓата страна 

ниту пак да се стапне на линијата. Која група ќе успее да го стори 

тоа во нив е топката и тие први ја започнуваат играта. Некој од 

групата ја фрла топката кон противниците со цел да погоди некого. 

Ако погоди, погодениот играч излегува од игра. Играчот во кого е 

топката, наместо да годи некого, може да ја префрли топката преку 

туѓата територија во рацете на фрлачот кој се наоѓа таму на 

другата страна. Тој треба да ја фати и да фрли кон противниците, 

бидејќи тогаш се поблиску до него бегајќи од претходната 



164 
 

ситуација. Погодениот излегува од игра. Ако фрлачот процени 

дека не е момент да годи некого, исто така може и тој да ја врати 

повторно кај своите без да годи некого. А ако не успее фрлената 

топка да ја фати и истата се одбие од него, така што ќе влезе во 

туѓата територија ја губи топката. Сега противниците се во напад 

и го прават истото. Оваа игра трае сѐ дотогаш додека има играчи 

во териториите. Која група ќе ги изгуби играчите попрво, таа ја 

губи играта, додека членовите на другата група се победници. 

Потоа следува друга игра, но во втората игра се менуваат 

териториите. И втората игра се игра според истите правила.  

ИДЕ МАЦА ПОРЕД ТЕБЕ. Исто така и оваа игра се играше 

често пати во училиште за време на часот по фискултура. Во оваа 

игра не е точно одреден бројот на играчите, но сепак колку повеќе 

играчи, толку е поентересна и играта. Се игра на следниот начин. 

Сите деца клекнуваат или седнуваат едно до друго оформувајќи 

еден круг. Останува само едно дете кое ја започнува играта на тој 

начин што кружи околу децата што го формираат кругот, а притоа 

во раката носи некоја крпа или шамивче. За тоа време сите пеат 

песна која е наменета за таа игра: Иде маца поред тебе, пази да не 

те огребе. Чувај мишу реп, да не бидеш слеп. За тоа време крпата 

треба да се остави позади некого, но тој да не забележи. Може исто 

така крпата да не биде ставена кај никого и по неколку направени 

кругови. Кога крпата ќе биде оставена зад некого, а тој не го 

забележал тоа, крпоносецот по направениот круг ја зема и го удира 

со неа по грб играчот што не забележал дека зад него се наоѓа 

крпата. Сега станува тој крпоносец, а првиот седнува на неговото 

место. Ако пак забележи дека зад него крпоносецот ја остави 

крпата, станува веднаш, ја зема и го брка удирајќи го со неа по грб. 

Тој бега и прави круг околу другите учесници во играта, а кога ќе 

дојде на испразнетото место седнува. Сѐ дури не седне, новиот 

крпоносец има право да го брка и да го удира. За тоа време, новиот 

крпоносец може вешто без никој да го забележи да ја остави крпата 

зад некој друг. Така играта се повторува сѐ додека трае школскиот 

час ако се игра во училиште. Ако, пак, се игра во слободно време, 

играта се игра додека не им стане досадно на децата.  
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Малите врањевчанчиња покрај сите овие игри некогаш си 

играа и со некои помагала (играчки). Поголемите деца некои од 

играчките и сами си ги правеа. Често пати играчки им стануваа и 

некои делови од дотрајани работи, како на пример: обрачи од 

бочви, обрачи од тркалата на дрвените коли и некои други 

тркалезни предмети кои можеа да се тркалаат. Добро паметам кога 

бев и јас дете, овие обрачи со помош на една шипка на едниот крај 

завиткана како бројот 4, а на другиот - превиткана за да може 

полесно да се држи во рака, вешто ги тркалавме низ селото. Се 

радувавме на нивното тркалање и звукот кој се создаваше со 

триењето на обрачот и шипката. Добро се сеќавам и на игрите за 

време на бербата на сончогледот. Бидејќи главите на сончогледот, 

или како што се викаа во Врањевци – шапките на сончогледот, се 

тркалезни како тркала и од нив си правевме колички. На една 

осовина, исто така направена од стеблото на сончогледот, ќе 

наредевме поголем број на шапки од сончоглед нанижани една до 

друга, а во средината ќе ставевме долга рачка за туркање. 

Неуморно ќе возевме со нив преку цел ден.  

Исто така играчка беше и тенгалото. Некои повешти деца сами 

си ги правеа, а на други им ги правеа постарите браќа. Тенгалото 

се прави на следниот начин. Се одбира некоја дрвена чепорашка 

(тоа е гранче од дрво на кое кое од едно стебленце излегуваат две 

гранчиња во форма на У) и се сече на потребна должина. Се 

определува дел каде тенгалото треба да се држи со раката и друг 

дел со два подадени крака на кои се врзува ластикот. Целата 

должина би требало да изнесува некаде околу 15 см. На средината 

на ластикот се става еден поширок дел од кожа во кој се става 

камче со големина на лешник. Се растегнува ластикот на тој начин 

што врз него се става камче, а потоа камчето одеднаш се испушта 

на поголеми далечини. Со тенгалото, често пати, бркавме 

врапчиња или годевме во некоја одредена цел.  

Во зимно време снегот на ридот Шарен Камен секогаш беше 

предизвик за децата. Беше вистинско уживање да се лизга на санка 

спуштајќи се од врвот па сѐ до реката Коњарка. Така децата од 

Врањевци играа.  
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3.8. СВАДБАРСКИ ОБИЧАИ  
 

Меѓу многуте случувања во Врањевци кои спаѓаат меѓу 

највеселите и кои носеле радост и среќа помеѓу две семејства, а и 

помеѓу две села се свадбите. Невестите, најчесто, се барале од 

околните села со помош на стројник кој преговарал помеѓу двете 

семејства. Имаше и такви случаи кога невестата и зетот беа од исто 

село. Не секогаш, но сепак доволно често и при вакви случувања 

стројникот играше голема улога. Во тие времиња, пред младите да 

стапат во брак, најчесто, не постоела љубов меѓу нив, туку таа 

требало да се раѓа за време на брачниот живот. Можеби помеѓу 

момчето (беќарот) и девојката (чупата) ќе се родела симпатија за 

време на некоја претходна средба, така што срамежливо ќе си 

разменеле погледи, но не морало да значи дека токму тие ќе стапат 

во брак. Иако физички допир не бил дозволен, сепак се случувало 

и такво нешто, но скришум од другите.  

 

а) Договарање на брак - стројниклук 

Кога ќе се појавела привлечност меѓу чупата и беќарот, 

најчесто двајцата си праќале ишарет (знак) со помош на огледало. 

Ќе се случело и беќарот преку некој посредник да ѝ испрати 

јаболко на чупата со цел да ѝ покаже дека ја сака. Откако двајцата 

ќе си разменеле ишарети како доказ за нивната љубов и откако ќе 

поминело доволно време за двајцата да бидат сигурни дека сакаат 

да го поминат заедно животот, беќарот ќе прател стројник кај 

чупата за да преговара со нејзините родители за да му ја дадат за 

жена. Ако младите имале среќа нивните семејства да се договорат, 

тогаш ќе се склучел бракот, но често пати се случувало и покрај 

љубовта на младите, старите да не се договорат. Се случувало пред 

беќарот да го пушти својот стројник, во меѓувреме, кај родителите 

на чупата да дојде некој друг стројник испратен од друг беќар, така 
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што чупата да биде ветена на оној којшто прв ја побарал без 

воопшто неа да ја прашаат.  

Освен ваквите сакања оддалеку, се склопувале бракови кога 

беќарот и чупата воопшто не се познавале. Тоа значело дека првата 

средба им била кога зетот заедно со сватовите ќе дојделе по неа 

или на венчавката во црква. Оттука може да се заклучи дека за 

секој склопен брак морале да дадат одобрение постарите во 

семејството, а особено – родителите.  

Се случувало, и покрај меракот меѓу чупата и беќарот, 

родителите да не се договорат и да не одобрат склучување брак. 

Тогаш некои млади се решавале скришно и без дозвола од 

родителите и постарите да започнат заеднички живот на тој начин 

што чупата ќе избегала за беќарот, односно ќе станела бегалка. За 

тоа да се реализира требало да се избере најпогодниот момент за 

чупата да не биде спречена од родителите, нејзините браќа или 

некој друг од семејството. Сепак тоа не било единствен проблем. 

Откако чупата ќе избегала за беќарот, често пати, настанувале 

лутења меѓу семејствата, особено од страната на чупата. Ова 

лутење можело да биде краткотрајно, но и долготрајно – со месеци 

или години. Ретко било, но сепак се случувало родителите или 

целото семејство на невестата да останат налутени за секогаш и да 

не ја признаваат чупата за свој член од семејството (ќерка, сестра, 

внука, братучеда итн.).  

Интересно е да се напомене дека стројникот не секогаш бил 

испраќан од потенцијалниот зет, односно тој можел 

самоиницијативно да започне да работи на склучување договор за 

брак на тој начин што постојано ги набљудувал младите и нивното 

однесување за потоа да си претпостави која чупа за кој беќар би 

била погодна или која чупа била за мажење. Така ќе отидел кај 

потенцијалната чупа за мажење и ќе ја прашал дали сака да ѝ најде 

зет. Ако таа се согласела, тогаш тој ќе започнел да ѝ бара соодветна 

прилика за неа. Исто така можел и веднаш да и понуди прилика за 

мажење, ако претходно имал сознанија дека некој од беќарите сака 

да се жени.  
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Во тие стари времиња од дваесеттиот век, но и пред тоа, 

склучувањето бракови одело по некој редослед, односно прво се 

договарале бракови за најстариот син или ќерка, а потоа со ред до 

најмалиот син, односно – најмалата ќерка. Од тие причини, имало 

и многу непријатни и нечесни случки, како на пример, се 

договарало брак за двајца млади, а на денот на свадбата на беќарот 

да му дадат друга чупа, односно невеста која била нејзина постара 

сестра и братучеда. Се случувало и обратното, чупата договорена 

за еден за маж да му биде дадена на друг маж. Се разбира, овие 

случувања биле ретки, но сепак постоеле.  

Се случувало и чупата да биде насилно земена од беќарот и 

неговата дружина и тоа кога заедно ќе се сретнеле на гости или 

кога ќе одела на вода, односно кога ќе била беспомошна, сама или 

неподготвена. Срамот кој можел да се крене при ваков случај не ѝ 

давал храброст на чупата да се врати назад во своето семејство, 

така што таа останувала да биде сопруга на некого и покрај тоа 

што тоа не било нејзина желба. 

Стројниклукот, најчесто, се правел меѓу двете Бодогородици 

(Голема и Мала Богородица), односно од 28 август до 21 

септември. Исто така, интересно е да се каже дека било обичај 

стројникот да го враќаат неколку пати. И покрај тоа што сакале да 

ја омажат чупата, не сакале веднаш да влезат во преговори за 

мажачка. Ќе му речеле: Рано е уште, не е порасната или Имаме 

сега работа, дојди друг пат. Тоа повеќекратно враќање на 

стројникот е симболично со цел стројникот „да ги искине чевлите“ 

за потоа да може да добие нови чевли од зетот. Чевлите ги добивал 

на денот на свадбата, односно кога невестата ќе била донесена во 

домот на зетот, т.е. кога ќе било сигурно дека работата е завршена. 

Откако ќе му пуштеле абер на стројникот дека се подготвени за 

преговарање за мажачка, стројникот со некој претставник од 

семејството на зетот (татко и/или мајка и/или баба и/или дедо и 

др.). Преговорите се правеле во домот на чупата, но и на друго 

претходно договорено место. Во текот на преговорите, родителите 

на чупата поставувале услови кои семејството на беќарот требало 

да ги исполни. На пример, ќе им речеле: Ние сме големо семејство. 
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Невестата има и мајка и татко, и баба и дедо и браќа и сестри. 

За секого треба да подготвите дарови. Често се случувало 

родителите на невестата да побараат одредени нешта што сакаат 

да добијат за дар (бунди, чевли, кошули, костуми, чизми, 

шамии,...). Забележани се и такви случаи кога семејството на 

невестата од семејството на беќарот да побара и златници и тоа 

одреден број.  

 

б) Подготовки за свадбата 

Откако ќе паднел договорот за склопување брак, се назначувал 

ден на којшто требало да биде испртен раунот (дарови за 

невестата). Раунот го носел стројникот. Со тоа се обзнануваше 

договорот за свршувачката, односно можеше да се зборува за неа. 

Потоа следувале договорите за свадбата. Треба да се напомене 

дека свадбите никогаш не се правеле за време на пости. Се 

случувало и тоа да некој од сватовите да го откаже договорот за 

свршувачка на тој начин што го враќале раунот. Се случувало дури 

и тоа, на денот на свадбата, зетот заедно со сватовите да биде 

пресретнат на сред пат и да биде вратен назад со зборовите дека 

нема да му ја дадат невестата и покрај претходно дадениот збор, 

односно во последен момент да биде откажана свадбата. Ако 

чупата носела иста кошула на повеќе веселби (свадби, слави, 

гости,...), тоа било знак дека таа сака да се мажи. 

Откако ќе се договореле и откако ќе бил одреден денот за 

свадбата (и тоа тогаш кога не биле пости, најчесто во есенскиот 

период), почнувале подготовките за свадбата.  

 

в) Заплетување на ругузина, забрикување на зетот, месење 

сваќа и канење 

Во старите времиња, свадбите траеле дури цела седмица (од 

четврток до четврток). Сите тие денови биле исполнети со обичаи. 

Во деновите од четврток до недела се правеле обичаи кои 

симболизирале подготовка на семејството за доаѓањето на новиот 

член, а и подготовка на потребите на зетот кои ќе произлезат од 

тоа, како што се: подготовка на неговата соба и постела, 
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забрикувањето итн. Деновите по доаѓањето на невестата (од 

недела до четврток) таа се запознавала со обичаите во куќата и со 

обврските кои ја чекале. Свадбата траела повеќе денови, што 

значело дека се практикувале и повеќе обичаи. Четвртокот бил ден 

кога требало да дојдат роднините и да се започне со обичаите. 

Секако дека биле многубројни, но тука ќе ги споменеме некои од 

поважните. Во петокот навечер, се заплетувала рогузина. Тоа го 

симболизирало подготвувањето на постелата за зетот и невестата. 

Ја заплетувале млади девојки, односно сестри и братучеди на 

зетот, а во тоа можеле да учествуваат и млади комшивки. Додека 

се правело тоа, се пееле и песни наменети за тој обичај. Тоа е само 

еден од многубројните обичаи.  

Со текот на времето деновите за свадбата се скратувале, а со 

тоа се скратувале и обичаите. Така свадбата започнала да трае дена 

(сабота, недела и понеделник). Со скратувањето започнале да се 

практикуваат само обичаите кои ги сметале за поважни, а јас со 

моите скромни знаења, ќе се обидат тоа да го објаснам. 

Сите роднини (од Врањевци, но и од други села) од кај зетот 

доаѓале уште во сабота наутро за да учествуваат во подготовките 

за свадбата. Истото се случувало и кај невестата.  

Во саботата, во семејството на зетот се практикувале 

подготвителни обичаи. Започнувал деверот со забрикување на 

зетот, а во овој обичај можеле да се вклучат и други роднини за да 

биде поинтересно и повесело. Исто така, во сабота на вечер се 

месело лепче наречено сваќа. Сваќата ја замесувала некоја млада 

немажена девојка, а пред замесувањето во брашното со жегол 

забуричкувало и малото деверче. За време на месењето на сваќата 

се пееле и песни за таа намена, како на пример: Наши сестри, 

наши внуки,/ замесете пресна сваќа,/ пресна сваќа ќе оди во туѓо 

село,/ туѓо село, туѓа куќа/ ќе земаме лична млада невеста/ да ни 

куќа развесели/ да почитува свекор и свекрва,/ свекор и свекрва, 

девер и јатрва/ девер и јатрва, золва и мало деверче. 

Додека се замесела и печела сваќата, други чупиња правеле 

цветен венец којшто се ставал над сваќата и така украсена ја 

заигрувале пред гостите уште истата вечер пред гостите. Сваќата 
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ја заигрувала чупата којашто ја месела сваќата. За тоа време се 

свиреле и се пееле народни песни. Ако невестата не била веќе 

земена кај зетот, во истата вечер се канеле соселаните, односнo - 

сите жители на Врањевци, а ако невестата била земена кај зетот, 

канењето се правело во неделата наутро (од разденување до 9 или 

10 ч.) и тоа со музика. Канењето го правел деверот со карта вино 

ставена во торба (слика 172) специјално изработена за таа намена, 

така што газдата на куќата се напивал од виното, а деверот ги канел 

со зборови. Често пати, освен вино, им давал и јаболко. Пред ова 

официјално канење на соселаните, постоело и друго канење на 

поблиските роднини и тоа една недела пред да се случи свадбата. 

Канењето повторно се правело со јаболко или во подоцнежно 

време – со наполитанка. 

 

г) Одење по невестата и венчавање 

Следниот ден, кога требало да се оди по невестата, односно во 

неделата, група од кај зетот составена од: кумот, деверот, 

старосватот, малото деверче, зетот, родителите и други сватови 

кои сакаат да присуствуваат на земањето, тргнуваат по невестата. 

Обично, во тоа време, како превозни средства беа користени 

дрвени коли влечени од коњи. Така, колите биле наредени по 

редослед: напред бил кумот со руглицата (бајракот), по него – 

деверот со зетот и малото деверче, па – старосватот и на крај - 

сватовите. Исто така, кога оделе по невестата, млади девојки ја 

носеле сваќата. Штом ќе стигнеле во дворот на невестата, младата 

девојка што ја носела сваќата заигрувала прва на оро. Откако ќе 

изиграле неколку ора, на прагот од куќата, ќе ја раскршеле сваќата 

на парчиња и ќе ја поделеле. Првото парче се давало на мајката на 

невестата и за тоа време, додека се јадело лепчето, се пееле песни: 

Сваќе, сваќе, пресна сваќе,/ каква сваќа си донела?/ Нит со солза 

солена/ нит со квас замесена?/ Дали солца си немавте/ сваќа да 

посолите?/ Дали квас си немавте/ со квас брашно да замесите?  

Потоа ќе влезеле во куќата на невестата. Влегувале 

најглавните: кумот, деверот, зетот, старосватот, малото деверче, 

свекорот, свекрвата и други ако имало доволно место. Откако 
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деверот ќе ѝ ги предадел чевлите на невестата, по мали нетегања, 

придружничките на невестата му ја предавале на деверот. Деверот 

заедно со невестата влегувал кај гостите и невестата најпрво му се 

поклонувала на кумот и му бакнувала рака, а потоа со бакнување 

на рака се поздравувала со останатите. Потоа каселата (слика 160) 

се товарала во колата на старосватот и во неа се редела рубата, 

односно чеизот (слика 161), дел по дел со цел насобраните луѓе да 

гледаат што има во чеизот. Рубата ја редело некое младо момче од 

некој близок роднина на невестата. Откако ќе ја товареле рубата, 

момчето што ја товарало, а и некои негови блиски, седнувале врз 

каселата, па му се обраќале на зетот со зборовите: Ако сакаш да 

ти ја предадеме рубата, треба да платиш. Потоа следувало 

ценкање и по неколку обиди за дотерување на цената, се 

договарале и го предавале чеизот. Откако сето тоа ќе се завршело, 

ќе излезеле гостите надвор, ќе ја примеле сваќата месена од кај 

невестата, па невестата и зетот седнувале во колата на деверот и 

по истиот редослед тргнувале в црква на венчавка. Во зависност 

од договорот со попот, местото на венчавањето можело да биде и 

во Врањевци, но и во некое друго село (во селото на невестата, но 

и во некое друго).  

 

д) Носење на невестата дома и веселба 

По завршувањето на венчавката, се враќале дома кај зетот. Се 

почнувало со музика и веселба. Невестата ќе слезела од колата, а 

и сите останати. За тоа време, некој од роднините на зетот, му ја 

земал капата на свекорот, ја ставал на стап и ја запалувал. Истото 

го правел и со шамијата на свекрвата. Потоа свекрвата седнувала 

на стол настрана во дворот и почнувала нешто да работи (да чепка 

волна, да крпи облека, да плете и др.) за да се покаже дека е 

работлива. За тоа време, кумот, деверот и старосватот ќе слезеле 

од колата и затанувале во круг. На средината од кругот биле зетот 

и невестата. Потоа кумот, деверот и старосватот ги вртеле во круг 

невестата и зетот – три пати. Зетот, потоа, му ги предавал чевлите 

на стројникот, па одел кај старосватот за да ја купи рубата, но 

старосватот не му ја дава веднаш, т.е. се ценка. За тоа време, 
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золвите на невестата (сестри или братучетки на зетот) ја земале 

под рака невестата и ја носеле пред свекрвата која божем работела 

нешто и започнувале да фрлаат сламки или некои ситни работи по 

неа или поточно сето тоа ѝ го фрлале в коса. Невестата за да 

покаже колку е грижлива, ќе започнела да ѝ ја чисти косата на 

свекрвата. Потоа невестата ја дарувала свекрвата со фута и шамија. 

Тогаш кумот ѝ ја давал погачата, која ја носел цело време со себе, 

на свекрвата. Свекрвата ѝ ја давала погачата на невестата, а потоа 

ѝ ставала фута. Потоа свекрвата ја земала невестата и ја внесувала 

дома. Невестата ја оставала погачата на масата пред гостите за да 

се раскршела и да се поделела на сите. За тоа време, додека се 

кршела погачата, свекрвата ја земала невестата за да ја прошета 

низ куќи за да ја запознае со домашните работи. Веселбата со 

песна и ора траела сѐ до вечерта (слика 163). Потоа следувала 

вечера. Се разбира дека за сите гости немало доволно место на 

трпезата, но за главните – морало да има. Тие биле седнати по 

редослед: на чело бил кумот, од неговата десна страна седел 

деверот, од неговата лева страна – старосватот, до него – малото 

деверче, а останатите гости седнувале на двете страни. Во тоа 

време се подготвувале машка и женска маса. На женската маса се 

седело по истиот редослед: кумата на чело, од нејзината десна 

страна – деверицата, од левата – старосватицата. Во некои куќи, за 

време на вечерата зетот и невестата вечерале во своето одајче, 

настрана од гостите, додека, пак, на некои свадби се практикувало 

заедно со зетот и невестата да вечераат и: кумот, деверот, 

старосватот и малото деверче. Веднаш по вечерата, кумот ја 

заигрувал невестата со невестинско оро. Невестинското оро го 

означувал крајот на свадбата. Музиката престанувала, но со 

обичаите се продолжувало и понатаму. Откако ќе завршела 

веселбата, зетот и невестата со чаша вино ги испраќале гостите. Во 

домот на зетот останувале само домашните и кумот, деверот, 

старосватот, малото деверче и најблиските роднини. Најпосле 

зетот и невестата влегувале во спалната, а за тоа време музиката 

продолжувала да свири, а присутните продолжувале да се веселат, 

а деверот чекал пред вратата. По некое време, зетот му соопштува 
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на деверот дали невестата била невина, а сето тоа требало да го 

признае невестата меѓу шест очи: деверот, зетот и невестата. Ако 

било како што се очекувало (невестата да била невина) се 

продолжувало со веселбата до утрешниот ден – понеделник. Се 

пиело вино, ракија, се печеле кокошки, односно се правела голема 

гозба. Најпосле, со музика и со блага ракија оделе да ги почестат 

родителите на невестата и да им ја соопштат веста за невиноста на 

невестата. Зетот и невестата останувале дома. Доколку се 

установело дека невестата не била невина, таа била изложена на 

срам и понижување: ќе ја качеле на магаре со лицето завртена кон 

опашката за да ја прошетаат низ селото и да ја однесат кај 

нејзините родители. Во случај невестата да не признавала дека не 

е невина, можела да биде и тепана од деверот. Се случувало, 

невестата да биде вратена назад кај нејзините родители по 

претходно донесена одлука од страна на зетот. Доколку невестата 

паднела кај совесни и добри луѓе, дури и да не се докажела 

нејзината невиност, немало да биде изложена на срам и 

понижување. Едноставно, се прекинувала веселбата, односно се 

завршувала свадбата. 

 

ѓ) Првиче 

Во Врањевци, како дел од свадбарските обичаи беше првичето. 

Најдоцна еден месец по свадбата, а најчесто по 2-3 седмици, 

семејството со најблиските роднини на невестата доаѓало на гости 

кај младенците. Исто, и семејството на зетот, заедно со зетот и 

невестата оделе на гости кај родителите на невестата. Тоа прво 

одење на гости по завршувањето на свадбата, и кај семејството на 

зетот и кај семејството на невестата, се вика првиче. На првичето 

(слика 164 и 165), се давало ручек, а можело да има и музика за да 

биде повесело. 
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Слика 160. Касела 

 
Слика 161. Земање чеиз (руба) на невеста (на свадбата на Диљба 

Андоновска) 
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Слика 162. Одење по невеста 

 

 
Слика 163. Свадба во дворот на Андоновци (свадбата на Јован и 

Тодорка Андоновски во 1970 год.) 
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Слика 164. Првичарска веселба  

 

 
Слика 165. Првичарска веселба  
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Слика 166. Андон Андоновски и Лена Андоновска (зет и невеста во 

педесетите години од XX век) 
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Слика 167. Благуна и Крсте од Ербовци 
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Слика 168. Милица и Киро Тодоровски од Чкорлевци 
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Слика 169. Ербовци 

 

 
Слика 170. Ербовци 
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Слика 171. Врањевчани на свадба 

 

  
Слика 172. Торба во која деверот ја носи картата со вино 
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Слика 173. Киро, Митра, Тоде и Милица од Чкорлевци 

 

3.9. СЕЛСКИ НОСИИ 
 

 

Слика 174. Вез на селска носија 
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Слика 175. Женска носија од Врањевци со бел шајак 

 
Слика 176. Црно-бел терзички шајак (предна страна) 



185 
 

 
Слика 177. Црно-бел терзички шајак (задна страна) 

 
Слика 178. Обично грло 
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Слика 179. Затворено везено грло со монистра  

 
Слика 180. Цепениче (цепено везено грло со монистра (разделник)) 
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Слика 181. Врањевчанчиња во селски носии (Билјана Андоновска и 

Даниела Андоновска) 

 
Слика 182. Косанка Андоновска  
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Слика 183. Врањевски чупиња во селски носии (Роса Вељановска, 

Тодорока Андоновска и Диљба Андоновска) во селски носии 
 

3.10. НАКИТ 

 
Слика 184. Павти 
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Слика 185. Украсни синџирчиња  

 

 
Слика 186. Огрлица 



190 
 

 
Слика 187. Сребрен венчален прстен  

 

 
Слика 188. Обетка 
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3.11. ПАРИ ШТО СЕ КОРИСТЕЛЕ ВО 

ВРАЊЕВЦИ 

БАНКНОТИ И МОНЕТИ ОД КРАЛСТВОТО СРБИТЕ, 

ХРВАТИТЕ И СЛОВЕНЦИТЕ 

 
Слика 189. 20 динари od 1919 

 
Слика 190. 20 динари od 1919 
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Слика 191. 2 динари od 1925 

 

МОНЕТИ ОД БУГАРСКО ВРЕМЕ 

  
Слика 192. 50 лева од 1940 год. 
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БАНКНОТИ И МОНЕТИ ОД ВРЕМЕТО НА ТИТОВА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

 
Слика 193. 20 динари од 1981 год. 

 

 
 Слика 194. 20 динари од 1981 год. 
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Слика 195. 100 динари од 1986 год. 

 

 
Слика 196. 100 динари од 1986 год. 
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Слика 197. 500 динари од 1978 год. 

 

 
Слика 198. 500 динари од 1978 год. 
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 Слика 199. 1000 динари од 1981 год. 

 

 
Слика 200. 1000 динари од 1981 год. 
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Слика 201. 50 пари од 1973 год. 

 

Слика 202. 1 динар од 1965 год. 
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ПРВИТЕ МАКЕДОНСКИ ПАРИ ОД 

ОСАМОСТУВАЊЕТО 

 
Слика 203. 25 денари од 1992 год. 

 
 Слика 204. 25 денари од 1992 год. 
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Слика 205. 10 денари од 1992 год. 

 

 
Слика 206. 10 денари од 1992 год. 
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САГА ЗА ВРАЊЕВЦИ: Рецензија за книгата 

„Лет над урнатите гнезда: Спомени и 

сеќавања за Врањевци“ од Божин 

Андоновски, Битола: 2016 
 

Вовед: за идејата и мотивацијата да се напише оваа книга 

1.- Оваа посебна (по многу нешта) книга авторот Божин 

Андоновски ја посветил на својот татко Методија Андоновски, 

како и на своите браќа Јован и Веле Андоновски. Книгата се 

однесува на селото Врањевци и врањевчани и на спомените што 

ги има поврзано со целокупниот негов живот таму. Носталгијата е 

главната движечка сила што го натерала да се зафати со пишување 

на „Лет над урнатите гнезда: Спомени и сеќавања за Врањевци“. 

Секако многу силен, ако не и најсилен, мотив за изработка на 

ваквата книга е и желбата да се отргнат од пустошот на заборавот 

сите спомени во врска со Врањевци и врањевчани. Така Божин 

Андоновски се јавува како чувар на спомените, како на личните и 

фамилијарните, исто така и на оние за Врањевци и врањевчани. 

Но, еве што вели тој самиот во Предговорот за тоа зошто се 

зафатил со една ваква многу мачна работа (како емоционално и 

интелектуално, исто така и физички): 

„Како и секој човек што има спомени од своето родно 

огниште, така и јас се сеќавам на моето село. Животот 

тогашен остави во мене длабоки корени. Само кога ќе 

се сетам дека таму живееле моите дедовци, 

прадедовци, моите родители, а потоа и јас, во мене се 

јавува едно големо носталгично чувство кон моето 

родно село Врањевци. Желбата да ги видам и да 

прошетам по местата кои припаѓаа на с. Врањевци е 

неопислива. Често пати, сум си го поставувал 

прашањето како е можно и покрај тоа што се знаеше 
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дека Врањевци ќе биде иселено и целосно избришано, 

како никогаш да не постоело, кај никој да не се појави 

потреба да напише барем една книга и да направи 

фотографии кои ќе останат како сведоци за неговото 

постоење.“ 

Една кинеска поговорка вели дека една слика вреди колку 

илјада зборови, па јасно е кога станува збор за вака чувствителни 

и емоционално набиени теми, дека е многу значајно да се 

регистрираат некои луѓе, објекти и настани со фотографија. На тој 

начин тие се врамуваат, се замрзнуваат и се откраднуваат од 

пустошот на минливоста и заборавот луѓето, предметите и 

случувањата. За среќа, Божин Андоновски бил љубител на 

фотографијата уште како многу млад: 

„Додека живеев таму, иако бев само дете, ме 

интересираше фотографирањето. Смогнав сили и 

дојдов до еден фото апарат, марка „Смена 8“. Како 

аматер фотографирав мои врсници, па и некои настани 

во селото. Фотографиите што се во оваа книга се мое 

дело и се направени тогаш. Подоцна, некаде од 1986 

година па наваму, имав прилика со камера да направам 

и некои видеозаписи. Колку почесто ги гледав 

направените фотографии и видеозаписи, толку повеќе 

оживуваа спомените и толку повеќе чувствував 

потреба да оставам писмен запис за селото кое денес 

не постои.“  

Но, авторот е свесен дека неговото сведочење и лично и само 

со неговите фотографии, претставува само една ограничена игра 

со спомените, па затоа сметал дека би било многу подобро да се 

вклучат што повеќе луѓе по потекло од селото и поврзани со 

селото. Затоа тој решил да ја искористи современата 

информациска технологија, поточно интернетот: 
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„Така, отворив Фејсбук група за Врањевци со наслов 

Некогаш село Врањевци со врањевчани, а денес 

носталгија. Целта беше да ги предизвикам 

Врањевчани да станат членови на оваа група за да 

можеме да разменуваме фотографии, видеа и сеќавања. 

Морам да признам, членството е многу мало. И покрај 

моите постојани охрабрувања и повици, членството си 

остана исто на број и пасивно.“  

Пасивноста (или поточно недоволната активност) на неговите 

соселани и нивните потомци, помогна во него конечно да се роди 

идејата да напише книга: 

„По сето ова, во мене се роди идеја, сѐ што сакав да 

речам, сѐ што во душата ми создаваше немир, сѐ што 

во сонот ми создаваше бигор, сето тоа во книга да го 

напишам. Врањевци го нема, но сакам во нашите 

мисли да остане вечно да живее. Да се сеќаваме ние, а 

и нашите поколенија. Кога некој би ми го поставил 

прашањето, зошто од порано не сум се занимавал со 

пишување? Би одговорил вака. Никогаш порано не сум 

почувствувал ваква потреба.“  

Основни карактеристики на книгата 

2.- Книгата на Божин Андоновски „Лет над урнатите гнезда: 

спомени и сеќавања за Врањевци и врањевчани“ е посебно 

интересно научно-литературно дело. Во истата тој со прецизност 

на научник, користејќи повеќе научни методи, дава податоци, 

информации, анализи и лични видувања за неговото родно село 

Врањевци, во близина на Битола, коешто со изградбата на РЕК 

Битола и експлоатацијата на јагленот, до 1996/97 година било 

целосно иселено.  
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Авторот Божин Андоновски главно користи примарни извори 

(лични фотографии и документи), како и секундарни извори на 

податоци и информации (фотографии од негови блиски роднини и 

пријатели), но и терцијарни извори. Неговиот научен пристап, во 

овој дел од книгата е етнографско-етнолошки. Тој дава прецизни 

податоци за селото, неговата местоположба (при што го користи 

географскиот метод, посебно со бројните описи на разни локации 

во селото и околината, јасно употребувајќи ги топонимите кои му 

се добро познати). Тој го користи и историскиот метод, кога 

пишува за историјата на селото Врањевци. Интерес побудува и 

начинот на презентација на материјалот. Имено, авторот поставува 

повеќе истражувачки прашања (на пример како она „Дали 

Врањевци било отсекогаш таму каде што ние го знаеме?“) и на нив 

се труди да даде аргументирани одговори. Во најмала рака, тие 

одговори се значајни и по понудените аргументи, но се значајни и 

во хевристичка смисла, затоа што отвораат простор за 

евентуалните идни истражувачи да можат да ги насочат своите 

истражувања во простор каде може да се очекуваат интересни 

сознанија и откритија. 

Содржина и структура на книгата 

3.- Книгата е поделена на три делови и тоа: 1. Врањевци; 2. 

Животот во Врањевци и последниот дел 3. Обичаи и култура.  

Во првиот дел се сместени 4 текстови со следните наслови: 1. 

Местоположба на селото Врањевци; 2. Врањевска река; 3. Чешми 

и бунари во Врањевци и 4. Зошто во Врањевци имаше две цркви?   

Авторот Божин Андоновски, во оваа книга има многу сериозен 

пристап во презентирањето на фактите, па така неговиот јазик е 

многу точен и прецизен. Тоа се забележува уште на почетокот во 

првиот текст од првиот дел во книгата кога пишува за 

местоположбата на селото Врањевци. Тој дава точни и прецизни 

географски координати, за локацијата на селото: 

„На источната страна од Битола, на оддалеченост од 17 

километри, се наоѓаше селото Врањевци на 
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координатите 41°02′22″ СГШ 21°29′24″ ИГД на 

надморска височина од 660 м. “ 

Но, авторот дава податок и за тоа кога за првпат е 

споменато името на селото: 

„Неговото постоење за прв пат е запишано во 1468 

година во турските документи. Во некои од нив 

постоело запишано како Врањевци, а во некои пак - 

како Врановци.“ 

А за секој случај, за да нема забуна и да се добие 

попрецизна претстава за местоположбата, Божин 

Андоновски, дава подетален опис за границите на селото, 

односно со кои други села е о(п)кружено Врањевци: 

„Врањевци го красеа прекрасни ридести пејзажи, а 

селото се граничеше со селата: Паралово на исток, село 

Билјаник на запад, село Суводол на север и село 

Балдовенци на југ. Растојанието помеѓу секое од овие 

села, како по некое непишано правило, речиси беше 

иста - околу 3 километри. Потпаѓаше под општина 

Новаци која се наоѓа на западната страна со 

оддалеченост од околу 7 километри. Врањевци со 

Новаци беше поврзано со земјен пат кој поминуваше 

низ селото Билјаник.“ 

Во вториот текст од првиот дел, авторот пишува за Врањевска 

река и за нејзините специфики, како и за нејзиното значење за 

селото, додека во третиот текст од овој дел, ги опишува селските 

чешми и бунари. Посебно интересен е четвртиот текст од првиот 

дел во чиј наслов има истражувачко прашање („Зошто во 

Врањевци имаше две цркви?“). Во одговорот на ова прашање, 

авторот понудува една историско-социолошка и етнолошка 

анализа, во која дава аргументи за тоа зошто покрај првата црква 

и слава („Св. Тодор“), во селото била изградена и втора црква 
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(„Св.Димитрија“) и селото си почнало да слави нова слава 

(„Митровден“), кога всушност имало и панаѓур. 

Вториот дел од книгата („Животот во Врањевци“) го 

сочинуват вкупно 14 текстови и тоа: 1. Семејства кои живееле во 

село Врањевци од 1950 година до целосното иселување на селото 

1996/1997 година; 2. Значајни личности; 3. Врањевчани преку 

фотографии; 4. Со што се занимаваа врањевчани? 5. Алатки и 

помагала; 6. Селскиот полјак; 7. Ковачница; 8. Даноци и давачки; 

9. Варење ракија; 10. Посатки кои се користеа во врањевските 

куќи; 11. Првиот часовник во Врањевци; 12. Осветлување; 13. 

Пожари кои се случиле во Врањевци во дваесеттиот век и 14. 

Иселувањето. 

Посебна вредност во вториот дел од книгата, има првиот од 14-

те текстови во кој авторот дава своевиден регистар на семејствата 

од Врањевци и нивните членови. Божин Андоновски не заборавил 

да ги спомене и значајните личности кои потекнуваат од ова село, 

а за нив пишува во вториот текст од вториот дел. Посебно 

интересен е третиот „текст“ (Врањевчани преку фотографии), во 

чии рамки се поместени фотографии за врањевчани, со што дел од 

луѓето и одредени нивни специфики и настани се отргнати од 

заборавот. Во четвртиот текст од овој дел на книгата авторот дава 

одговор на прашањето со што се занимавале врањевчани, а во 

следниот текст пак ги опишува со голема прецизност и ги 

илустрира и документира со фотографии, а слични и 

комплементарни со него се и текстовите „Посатки кои се користеа 

во врањевските куќи“, „Ковачница“, „Варење ракија“, „Првиот 

часовник“ и „Осветлување“. Како посебен интересен во овој дел 

од книгата е и текстот во кој авторот пишува и ја објаснува 

функцијата и значењето на селскиот полјак. Како посебна група 

текстови можат да се извојат даноците и давачките кои ги плаќале 

врањевчани, како и драматичните „Пожари кои се случиле во 

Врањевци во дваесетиот век“, но и текстот „Иселување“, во кој 

авторот многу емоционално (во состојба на т.н пред емоционална 

експлозија) пишува за откорнувањето на врањевчани од родните 

огништа.  
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Последниот, третиот дел од книгата („Обичаи и култура“), 

содржи 11 текстови со следните наслови: 1. Миење раце пред 

јадење; 2. Врањевци, врањевчани, панаѓур и куќни слави; 3. 

Врањевчани за време на Божикните празници; 4. Врањевци, 

Василица и бабарите; 5. Прочка; 6. Ѓурѓовден во Врањевци; 7. 

Игрите во Врањевци; 8. Свадбарски обичаи; 9. Селски носии; 10. 

Накит и 11. Пари што се користеле во Врањевци. 

Третиот дел од книгата (насловен „Обичаи и култура“) е 

посебно интересен и во него Божин Андоновски се пројавува, не 

само како хроничар и документарист, туку и како етнограф и 

етнолог. Во овој дел авторот пишува за обичајот миење раце пред 

јадење, за панаѓурот и куќните слави во Врањевци, потоа за 

обичаите и спецификите на однесувањето на врањевчани за време 

на Божикните празници, Василица, Прочка, Ѓурѓовден. Авторот 

посветува внимание и на свадбарските обичаи и селските носии, 

како и накитот што го користеле врањевчани. Последниот 

(единаесетиот) текст авторот го посветил на парите што се 

користеле во Врањевци. Овој дел е богато илустриран со 

фотографии од различни периоди во кои се користеле различни 

видови пари (банкноти и монети) од страна на врањевчани. 

 

Фактографско-фотографски придонес 

4.- Книгата е богато опремена со фотографии (посебно третиот 

текст од вториот дел од книгата „Врањевчани преку фотографии“), 

кои ги има 175. Тие се внимателно одбрани и подредени според 

соодветен редослед, кој кореспондира со текстовите во книгата. 

Другите текстови од книгата (во трите делови, освен споменатиот 

трет текст во вториот дел) се придружени со фотографии, кои 

соодветно на бројните народни поговорки, многу кажуваат самите 

по себе. Во оваа смисла, најмногу зборови би содржел текстот 

„Врањевчани преку фотографии“, соодветно на поговорката „Една 

слика вреди колку 1000 зборови“, затоа што во него се сместени  

89 фотографии (од број 11 до број 100). Ако се множи тоа би дошло 

дека овој дел би имал најмалку 89 000 зборови. Ако пак тоа се 



207 
 

претвори во страници (просечно секоја страница да има по 500 

зборови) би изнесувал најмалку 164 страници текст. Посебна 

вредност на овие фотографии е што голем дел од нив се направени 

лично од авторот Божин Андоновски. 

Етнолошко-етнографски придонес  

5.- Авторот Божин Андоновски, во книгата „Лет над урнатите 

гнезда: Спомени и сеќавања за Врањевци“ дава и голем 

етнолошко-етнографски придонес со тоа што ги опишува 

врањевчани како посебна група луѓе со нивните специфики, а 

посебно со прецизниот опис на бројните обичаи, слави и празници 

кои се практикувале во селото.  

Посебен придонес на книгата, во научна, но и во човечка 

смисла, е што Божин Андоновски создава еден регистар со многу 

детален приказ на семејствата и нивните членови (кој за кого се 

омажил-оженил, дали имале и ако имале, колку деца имале, каде 

се отселиле и сл.) кои живееле во село Врањевци од 1950 година 

па до целосното иселување на селото 1996/1997 година. Со тоа тој 

прави многу значаен напор да се отргнат од заборавот луѓето кои 

живееле во селото, а било кој во иднина, доколку сака, да може да 

прочита и научи нешто за нив. 

Сепак, можеби како прво, треба да се истакне дека авторот 

Андоновски е пред сѐ хроничар на времето во кое живеел. Тој со 

извонредна педантност има запишано многу детали за времето 

додека живеел во селото, пред да замине на школување во Битола 

(главно од прва рака, како примарно искуство, запишано или со 

сопствени фотографии, но и од кажувања од други, како и 

поткрепено со нивни фотографии и документи). 

6.- Генералната оценка за книгата е дека во неа авторот со 

голема емоционална набиеност (во состојба која може да се нарече 

предемоционална експлозија) успеал и во проза, на поетски јазик 

многу верно (на места со зборови кои вистината ја соголуваат до 

коска, па затоа кога се читаат, доколку човек се внесе во зборовите 

тие се потресни, вознемирувачки до болка и лесно можат, кај 
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почуствителните, да предизвикаат излив на солзи) да ги 

транспонира своите сеќавања и чувства за трагичната судбина на 

врањевчани и на селото Врањевци. Тоа е така и заради фактот што 

она за што пишува Божин Андоновски има универзална вредност, 

а се однесува на човечките судбини, но и на судбината на селото 

Врањевци. Колку ли луѓе низ светот ги напуштиле (од едни или 

други причини) селата во кои се родиле и пораснале? Колку ли 

села во нашата држава, Република Македонија, но и насекаде во 

светот, се иселени, напуштетни, срамнети со земјата, или 

откорнати, па од нив останале само големи празни дупки? 

7.- Според познатиот поет Оскар Вајлд: „Циник е човек што ја 

знае цената на сѐ, но не ја знае вредноста на ништо“. Соодветно на 

тоа може да се каже дека домот каде човек се родил и пораснал, 

земјата на која играл како дете, а потоа која ја обработувал и го 

хранела, имаат огромна вредност за конкретните луѓе кои се со нив 

најтесно поврзани, но се бесценети, во смисла на тоа дека не можат 

да бидат платени со никакви пари. Зошто?  

Можен одговор на тоа може да биде „Писмо до сите луѓе од 

Македонија“ во кое може да се пронајдат паралели меѓу пораките 

на поглавицата Сиетл и пораките на Божин Андоновски, како и 

сличностите во судбините на нивните народи, луѓе - луѓето од кои 

потекнуваат. 

Пред повеќе од век и половина (во 1854 година) поглавицата 

Сиетл, главатарот на Индијанското племе Сквамиш, му напишал 

писмо на Абрахам Линколн, во врска со понудата од 

Американската Влада да откупи голем дел од Индијанската 

територија, а на Индијанците да им отстапи резервати. Писмото на 

Индијанскиот поглавица Сиетл (по кого е наречен градот Сиетл во 

САД) е мошне познато во светот. Тоа е своевидна ода на 

природата, но и извонредна потврда за разликите во вредностите 

на двете култури: онаа на Белците и на Индијанците. Тоа е потврда 

дека и покрај целокупниот развој на науката и технологијата во 

последниот век (што е неспорен и придобивките од тоа не може да 

ги негира никој), во морална смисла не само што не сме понапред 

од нашите претходници, туку веројатно и сме (барем за некои 
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работи) многу поназад од нив. Кај нас има многу голема сличност 

меѓу културата на градските луѓе и културата на селските луѓе. Во 

оваа смисла сметаме дека може да биде многу интересно и поучно 

да замислиме како Големиот македонски татко бара од 

Врањевчани да им ја откупи нивната земја. 

Во имагинарниот одговор на писмото од Големиот татко на 

Македонија, кој исто така имагинарно (и според највисоките 

демократски и човечки стандарди) би им нудел да им ја купи 

земјата на врањевчани (што, за жал, во реалноста никогаш не се 

случило, туку тие беа буквално избркани, истерани, прогонети од 

родните огништа), во стилот на поглавицата Сиетл еве што 

отприлика би му одговорил Врањевскиот поглавица, во своето 

писмо на Големиот македонски поглавица.  

 

ПИСМО ДО СИТЕ ЛУЃЕ ОД МАКЕДОНИЈА  

„Вие ни нудите да ви ја продадеме нашата земја, а со 

тоа и небото над неа. Но, како може да се продаде или 

купи небото или топлината на земјата? Такво нешто 

нам ни е сосема туѓо. Ние не сме сопственици на 

свежиот воздух и бистрата вода. Па, како можеме да 

ги продадеме?  

Секое делче од оваа земја е свето на моите 

Врањевчани. Секоја блескава борова игличка, секое 

зрно песок во речното корито, секоја маглина во 

темнината на шумата, секоја ливада и секој трепетлив 

инсект се свети во мислите и во животот на моите 

селани. Соковите во дрвјата се проткаени со 

сеќавањата на нашите селани.  

Кога мртвите градски луѓе одат во прошетка меѓу 

ѕвездите, ја забораваат земјата што им го дала 

животот. Нашите мртви никогаш не ја забораваат 

прекрасната земја бидејќи таа е мајка на селскиот 
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човек. Еленот, дивиот коњ, големиот орел, се наши 

браќа. Каменитите врвови, сочните пасишта, топлото 

тело на коњите и човекот му припаѓаат на исто 

семејство. Кога големиот поглавица од Скопје 

испраќа глас дека сака да ја купи нашата земја, 

премногу бара од нас. Големиот поглавица порачува 

дека ќе ни најде место на кое убаво ќе живееме. Тој 

ќе ни биде татко, а ние негови деца. 

Ќе ја разгледаме понудата да ја купите нашата земја, 

ама тоа нема да биде лесно. Оваа земја ни е света. 

Оваа блескава вода што тече по брзаците на реките, 

не е само вода, туку и крв од нашите претци. Ако ви 

ја продадеме земјата, морате да знаете дека оваа вода 

е света, морате да им кажете на своите деца дека е 

света, дека секој блесок во водата прикажува спомени 

од животот на моите селани. Жуборот на водата е 

глас на таткото, на мојот татко. 

Реките се наши браќа, ја гаснат нашата жед. Затоа на 

реките треба да им пружите добрина како што би му 

пружиле на вашиот брат. Знаеме дека градскиот 

човек не нѐ разбира. Нему еден дел од земјата му е 

ист како било кој друг. Тој е странец кој доаѓа ноќе и 

од земјата зема сѐ што му треба. Земјата не му е како 

мајка, туку како непријател. Кога ќе ја покори, тој 

тргнува понатаму. Ги остава зад себе гробовите на 

своите татковци и не му е грижа. Ја одзема земјата од 

своите деца и пак не му е грижа. Гробовите на 

неговите претци и земјата што му ги роди децата 

остануваат заборавени. Кон мајката земја и кон 

братот небо се однесува како кон предмети што 

можат да се купат, ограбат, продадат како стока. 

Неговата алчност ќе ја уништи земјата и ќе остави 

пустош.  
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Не знам! Нашиот начин на живеење се разликува од 

вашиот. Од погледот на вашите градови, селскиот 

човек го болат очите. Тоа е можеби затоа што 

градскиот човек нема мирно катче. Нема мирно 

катче. Нема место каде би се слушнало отворањето 

на листовите во пролет или треперењето на крилјата 

на мушичката. Можеби затоа што сум див, 

едноставно не разбирам. Бучавата ми ги навредува 

ушите. Што вреди животот ако човекот не може да го 

слушне писокот на орелот или ноќната препирка на 

жабите во барата? Јас сум селски човек и не разбирам 

многу. Селанецот го сака звукот на ветерот кога си 

поигрува на површината на мочуриштето и 

миризбата на ветрецот освежен со попладневниот 

дожд. Најголемото богатство на селскиот човек е 

воздухот. Сѐ живо го дели истиот здив - животното, 

дрвото и човекот. На сите тој здив им е потребен. 

Градскиот човек како да не го чувствува воздухот 

што го вдишува. Како некој што е пред смрт, така и 

градскиот човек е имун на смрдеа. Ако ви ја 

продадеме земјата, морате да се сетите дека воздухот 

ни е драгоцен, дека воздухот го дели својот дух со 

сиот живот што го одржува. Ако ви ја продадеме 

земјата, морате да ја чувате како нешто свето. Како 

место нa кое ќе може и градскиот човек да вдише 

воздух засладен со мирисот на полското цвеќе. 

Ќе ја разгледаме вашата понуда да ја купите земјава. 

Доколку решиме да прифатиме, ќе бараме да го 

исполните овој услов. Градскиот човек ќе мора да се 

однесува кон животните како кон свои браќа. Див 

сум и не разбирам поинаков живот.  
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Што е човекот без животните? Кога би исчезнале 

животните, човекот би изумрел од осаменоста на 

духот. Што ќе им се случи на животните, набргу му 

се случува на човекот. Сѐ во светот е поврзано. 

Морате да ги учите вашите деца дека под нивните 

нозе се наоѓа пепелот на нашите дедовци. За да ја 

почитуваат Земјата, ќе морате да им кажете дека е 

богата со животот на нашите претци. Морате да ги 

учите своите деца како што ние ги учиме нашите - 

дека Земјата ни е мајка. Она што ќе ја снајде Земјата, 

ќе ги снајде и нејзините деца. Ако плука човекот на 

Земјата, плука на самиот себеси. Земјата не му 

припаѓа на човекот, туку човекот ѝ припаѓа на 

Земјата. Сѐ е во меѓусебна врска, како што 

семејството е соединето со крв. 

Градскиот човек можеби ќе го снема и пред 

останатите луѓе. Валкајте го само своето легло и една 

ноќ ќе се удавите во сопствениот измет. Во своето 

настојување, ќе горите во огнот на богот што ве довел 

наваму и со некои необјасниви намери ви дал власт 

над оваа земја и над селскиот човек. Таквата судбина 

нам ни се чини бедна.” 

8.- Книгата „Спомени и сеќавања за Врањевци“ е едно 

извонредно интересно четиво, коешто верувам дека ќе го привлече 

вниманието не само на врањевчани и нивните роднини и 

пријатели, туку и на поширок круг читатели. Верувам дека е тоа 

така, затоа што авторот ја пишувал оваа книга “Sub speciae 

aeternitatis”, односно „според урнекот на вечноста“. Во неа тој 

вградил огромен труд, енергија, време и емоции. Во книгата 

авторот Божин Андоновски се пројавува во својата двојна 

природа: од една страна, како објективен и педантен научник и 

хроничар, а од друга страна, како човек со многу емоции кои 

произлегуваат од фактот дека „приказната зборува за него“, 
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односно тој бил дел од трагичната приказна за селото Врањевци и 

врањевчани за која собрал сили да пишува. И навистина создал 

дело за почит. Заради тоа верувам дека неговото дело ќе го 

надживее авторот и уште долго време ќе пренесува барем два вида 

пораки: првата, да не се повтори никаде, никогаш и никому 

трагичната судбина на Врањевци и врањевчани и второ, дека ако 

некој нешто носи во срцето, никој тоа од таму не може да му го 

извади (откорне). Ќе треба само да собере сили и тоа да го стави 

на хартија, за да биде оттргнато и спасено од немилосрдниот заб 

на времето и заборавот. 

 

 

11. ноември 2016 г.     Д-р Златко Жоглев, 

  Редовен професор на Педагошки факултет-Битола 

 Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола 
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СПОМЕНИ И СЕЌАВАЊА ЗА ВРАЊЕВЦИ: ОД 

МРТВА ПЕПЕЛ ВО ЖИВО МАСТИЛО 
  

Историјата нè учи дека времето е најголем градител, но и 

најголем рушител. Селата, градовите, државите, па и најголемите 

цивилизации, како и живиот организам - се раѓаат, раснат, се 

развиваат, се движат кон својот заод и конечно умираат. Дали тоа 

ќе се случи на мирен и постапен начин или во експлозија на бурни 

и насилни настани, сеедно, планетата Земја е сведок на неброени 

белези кои зад себе ги оставиле луѓето како градители и творци, 

но и луѓето како уништувачи и рушители. Огромен дел од овие 

белези и сведоштва можеби засекогаш ќе останат затрупани во 

пазувите на времето, но огромен дел ќе излезат на површината, 

живи и автентични, онакви какви што биле, благодарение на 

потомците кои се спремни да ги пронајдат, зачуваат, запишат и 

документираат. 

Селото Врањевци се наоѓаше источно од Битола. Зад себе 

оставило повеќе од пет века историја која завршува некаде околу 

1997 година, кога и последниот жител го напушта селото над кое 

се надвиснуваат отровните облаци пепел и чад од Рударско-

енергетскиот комбинат (РЕК) – Битола. Денес, тони и тони пепел 

ги прекрива сите докази за неговото постоење, од него како знак 

дека некогаш тука имало живот е останата само едната црква. 

Но сепак, селото Врањевци не престанува да постои. Еден од 

неговите синови, Божин Андоновски, со стрпливост на археолог и 

антрополог, со вештина на опитен етнолог и фолклорист и со 

прецизност на историчар – го воскреснува во своето писателско 

перо и не пропуштајќи речиси ништо, го крстари времето и 

просторот на она што некогаш било и негов топол дом, место каде 

што растејќи ги играл своите детски игри, каде станал млад човек, 

основал семејство и, кога црната судбина затропала на вратата – 

го испразнил живеалиштето, ги испразнил гробовите и го 

напуштил засекогаш. Но, не го заборавил. Болката сместена некаде 
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под левата плешка, болка која одвреме – навреме жегнува силно и 

во душата навалува тешки бранови на тага, безнадеж и желба по 

неповратното, болка која го носи името носталгија, не му 

дозволила да го најде својот мир. 

Велат, болката е пријател на човекот. Плод на болката на 

Божин Андоновски е трилогијата за селото Врањевци: Лет над 

урнатите гнезда: Спомени и сеќавања за Врањевци, Лет над 

урнатите гнезда: Врањевски непокор и Лет над урнатите гнезда: 

Коските на мајка. Болката на Божин Андоновски всушност стана 

пријател на сите оние кои ќе ги земат овие книги во рацете, биле 

дел од некогашниот живот на исчезнатото село, пријател на 

исчезнатото село кое продолжи да живее во неговото дело, 

пријател на сите љубители на убавиот напишан збор. 

Книгата Лет над урнатите гнезда: Спомени и сеќавања за 

Врањевци на авторот Божин Андоновски се состои од три дела и 

тоа: Врањевци, Животот во Врањевци и Обичаи и култура. 

Книгата е посветена на авторовиот татко – Методија Андоновски 

и на неговите браќа Јован и Веле Андоновски. 

Самиот содржински скелет на оваа книга зборува за 

сеопфатноста и посветеноста на авторот во неа да стави што е 

можно повеќе, што е можно повеќе да ја долови автентичноста на 

селската идила и што попластично да го изваја врањевското 

секојдневие. Покрај детаљните текстови, овој потфат е поткрепен 

и со 206 фотографии од кои повеќето ги сликал самиот автор, 

додека некои со самата своја старост сведочат за изминатите 

дамнешни времиња. Фотографиите го откриваат авторот како 

фолклорист, историчар, нумизматичар, архивар... Палетата е 

многу разновидна. Сè за што авторот пишува има своја 

визуелизација во фотографија. Авторот почнува од фотоапаратите 

со кои се сликани фотографиите. Потоа приклучува фотографии 

од клучните локации на селото, селските чешми, цркви, бунари. 

Потоа следуваат фотографии од жителите на Врањевци низ 

времето, училишните денови, венчавките, другарувањата, 

војничките денови, семејните врски, печалбарството и 

Врањевчани во дијаспората, па сè до фотографии од модерните 
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денови. Не се изоставени ниту фотографиите од секојдневните 

активности во Врањевци, фотографиите од алатките и помагалата 

кои Врањевчани ги користеле, посатките кои се користеле од 

страна на домаќинките. Посебен дел е издвоен на фотографиите на 

оригиналните документи кои се поврзани со даноците и давачките, 

записниците на формираниот одбор за обештетување на иселените 

Врањевчани и на црковниот одбор. Не изостануваат ниту 

фотографиите од првиот саат и првите радиоапарати во Врањевци. 

Следува палета од фотографии кои се поврзани со свадбарските и 

првичарските обичаи и како посебен дел се прикажани носиите и 

накитот од Врањевци, како и стари монети и банкноти кои 

некогаш биле во употреба на овие простори. 

Во првиот дел од трилогијата за Врањевци – Спомени и 

сеќавања за Врањевци, авторот нѐ запознава со: секојдневниот 

живот и работа во Врањевци, како изгледала и што се работело во 

една врањевска куќа од страна на домаќинките, културата, 

обичаите и продирањето на напредокот и технологијата во селото 

и низа на специфики поврзани со селото и настаните околу 

неговото раселување и уништување. 

Откако ќе го лоцира селото, каде се наоѓало и кои се неговите 

најпознати топоними во селскиот атар, авторот Божин 

Андоновски преминува на едно исцрпно и долго родословие на 

селото кое се состои од семејства кои живееле во Врањевци од 

1950, па сè до неговото раселување.  

Врањевчани се занимавале со земјоделие и сточарство. Секое 

семејство имало од 60 - 100 овци за кои авторот го презентира 

целокупниот процес на одгледување и грижа - молзење, пасење, 

јагнење. Секое семејство добивало млеко според број на овци. 

Покрај овци, имало и магариња, коњи, свињи, кокошки, поретко 

мисирки и две семејства кои чувале пчели. Подоцна се развива и 

занаетчиство и авторот ја споменува селската ковачница на 

ковачот Велјан кој ги поправа металните алатки на своите 

соселани. Тука треба да се спомене и варењето ракија од сливи, 

круши и грозје. При тоа, опишана е постапката за варење, даден е 

опис на казанот, јачината со која се вадела ракијата - од 45, па до 
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55 степени, соодносот на непреработена комина - извадена ракија, 

казарницата и, казанџијата, изгледот на тамиџаната – сад во кој се 

собирала сварената ракија. Вака подготвената ракија се служела на 

гости, свадби и првичиња. 

Полската работа се работела рачно, со тешки маки. Авторот ја 

опишува жетвата, орањето со ѕевгар и плуг, жниењето и 

вршењето, како и рачното веење на плевата со лопата, собирањето 

сено и правењето стогови. Сите алатки и помагала се наведени: 

дрвена кола (волови, коњ/и), набодна, срп, мотика, грибло, дрвена 

лопата (за веење жито), вила, дрмон, бичкија, крап (вид пила), 

роначка на пченка, машина за веење жито, кантар, коса, секира, 

балтак (вид секира), тесла, чекан, казма, дикел... 

За чувањето на полето се грижел селскиот полјак. Тој имал 

право да преземе акции против прекршителите. Авторот дури и ги 

наведува имињата на сите полјаци. 

Улогата на жената во заедницата била да готви, сучи, меси, 

пече леб во фурна. Притоа авторот дава опис на изгледот и 

употребата на сите посатки во врањевските куќи: барде за вода, 

бакарна тепсија (калајлисување), бакарна тава, бакарен саан, 

мисурка (чинија за јадење), Дрвената паница и толчникот, Ситото 

за сеење брашно, рачник, бакарен котел, пирустија, кандилица (за 

темјан), паурот за ракија, крондир (глинен сад за ракија кој можел 

да се загрева), бокал за вино (чинија), крондир за вино (глинен 

сад), плетена срча (тамиџана), дрвени лажици (подоцна заменети 

со метални).  

Иако тежок, авторот со љубов го опишува селскиот живот. Тој 

не заборава да нагласи дека и онака тешкиот живот е отежнат уште 

повеќе од даноците и давачките кои ако не бидле платени, 

резултирале со одземање на имот (најчесто ѕевгар волови - со што 

семејството било доведено во состојба на сиромаштија). За 

користење на државно земјиште се плаќало пашарина - испаша на 

стока на државен имот. Всушност само таму се пасела стоката – 

секое друго парче земја се обработувало. Тоа всушност и го 

почнува процесот на иселувањето, тешкиот, мачен и жален живот. 
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Прво како печалбарство во Австралија, Америка, Германија и во 

други земји, а потоа РЕК - Битола со ископувањата во Суводол. 

Напредокот тешко продираше во Врањевци. Првиот часовник 

испратен од дедо Петко Ристевски за време на неговиот престој во 

Франција, на брат му Ѓорѓија, сега е стар над 80 години. Струјата 

се спровела во 1959/1960 година, а претходно се користеле ламби 

на петролеј (газија), фенери и кандила. По спроведувањето на 

струјата, стигнало и првото радио во селото. Бил поставен звучник 

во училишниот двор за да можат селаните да слушаат Радио 

Битола, посебно емисијата „Поздрави и честитки на наши 

слушатели“. 

Но, отсуството на технологија не попречи Врањевци да има 

свој културен и забавен живот. Авторот педантно ги наведува сите 

обичаи поврзани за: 

1. Куќните слави: Митровден (8 ноември), Петковден (27 

октомври), ,,Свети Ѓорѓија“ (9 декември), „Свети Никола“ (19 

декември) и „Свети Атанас“ (31 јануари); 

2. Верски празници:  

- Тодоровден се славеше без да се чека гости. Цело село на овој 

ден одеше на горната црква „Свети Тодор“ и раздаваше за душите 

на покојните. 

- Божик: почнува соколеде, палење оган, пеење коледарски 

песни: Коледе, бабо коледе, дај ми едно костенче, варење пивтија, 

бадникова посна вечера и сите Божикни обичаи меѓу кои и еден 

кој веројатно е веќе изумрен - ловење и печење врапчиња; 

- Водици - фрлање на крстот во реката; 

- Василица: палење оган, шетање на бабарите и насилството 

меѓу бабарските групи, Суроо (Сурово) обичај со кој се шета по 

куќите и се даруваат колбаси; 

- Прочка: бакнувањето рака и барањето прошка од страна на 

помладите од семејството кои бараа прошка од постарите; 

- Ѓурѓовден: на 5 мај се украсуваа куќите и помошните објекти 

со млади, најчесто врбови гранчиња, се врзувала крлешка на која 

момите се лулале и пееле ѓурѓовденска песна: 
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„Крле, врле ѓурѓелеее! 

Каде да ја фрлиме Стојанка? 

Ѓурѓелеее! 

Фрлете ја во Врањевци, ѓурѓелеее! 

Во Врањевци, кај Стојановци, ѓурѓелеее!“ 

 

 3. Свадбарските обичаи: почнувајќи од појавувањето на 

симпатијата, срамежливите погледи, ишаретите (знаци) со помош 

на огледало, договарањето на брак – стројниклукот кој најчесто се 

случувал меѓу двете Богородици (се случувало да не ја дадат 

чупата - да ја дадат на друг), грабањето на девојка ако немало друг 

начин да се договори свадбата. Тука е опишано и враќањето на 

стројникот. Тој бил враќан неколку пати за да „ги искине чевлите“ 

и за да има право да добие нови од младоженецот, како и барање 

дарови (некогаш кошула, а некогаш и златници). Следува 

подготовката за свадба која никогаш не се случувала во пости, 

забричувањето на зетот, месењето на сваќата, одењето по невеста 

и земање на чеизот (за кој зетот плаќа). Посебно е истакната честа 

(невиноста) не невестата со која се поврзани несакани обичаи 

доколку се утврди дека невестата не е чесна. Имено, таа била 

враќана кај домашните, јавајќи низ селото на магаре наопаку (со 

главата кон опашката). Оваа група на обичаи завршува со 

опишување на првичето – првата посета на невестата на 

родителите. 

 4. Игри (детски): фудбал со самоделска топка од партали, 

Ку-ку која е игра во која авторот наведува интересна бројалка: Ена 

мена, дуду мена, три рон, шаторон, конопиза дели мон, ен мен 

цвет, Долга магарица, Челик, Куцана (Гудана), Царица, Петкамен, 

Народна топка, Иде маца поред тебе, санкање. За сите игри 

авторот ги наведува правилата за играње, притоа делејќи ги на 

машки, женски и машко-женски игри. Играчките кои се користеле 

биле претежно самоделски или предмети за секојдневна употреба: 

обрачи од бочви, обрачи од тркалата на дрвените коли и некои 

други тркалезни предмети, колички од сончогледови пити, 
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тенгало. Авторот се сеќава на радоста кога за Велигден ќе добиеле 

вистинска топка. 

Дедо Јованче гајдаџијата бил секогаш задолжен за орото на 

сретселото. Сретселото се наоѓаше меѓу селската чешма и 

училиштето. 

Авторот ги опишува и голготите на селото и тоа: со двата 

селски пожари и со раселувањето. Едниот пожар се случил во 

шталата на Ордан од фамилиите Шаторовци 1948/1949 година и 

во него имало две жртви – децата кои најверојатно си играле со 

кибрити и така го предизвикале. Другиот пожар се случил 

петнаесетина години подоцна, во шталата на Јанкуловци. Во него, 

настрадаа домашни животни, предизвикувач било кандилото на 

стопанот. 

Кога веќе е извесно дека селото ќе биде уништено, жителите 

ги удира нова несреќа. Имотите остануваат неисплатени. Авторот 

го опишува трнливиот пат за остварување на правата за целосното 

исплаќање на имотите преку одбор кој постоел до 2001/2002 

година. Исто така, бил формиран и црковен одбор со цел да се 

изгради нова црква на локација која ќе ја одредат Митрополијата 

и општината Битола Но, за жал, немало доволно слух од овие две 

институции и проблемот останал нерешен. 

Врањевци без жители останува некаде околу 1996/1997 

година... Но, еве го живо и автентично од перото на авторот Божин 

Андоновски. Силата со која е прикажано неговото постоење 

веројатно извира од самата негова крв и напати човек помислува 

дека ја користел наместо мастило. Вредноста на ова дело е 

непроценлива. Придонесот за македонската култура е немерлив. 

Тоа што е тргнат превезот на заборавот од над толку многу 

историски факти е чин на јунаштво. Наместо сива дамка на 

местото на кое постоеше Врањевци, сега постои запишана 

историја. 

 

12.11.2016 

Доц. д-р Гордана Стојаноска  
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Божин Андоновски 
Роден е на 10.01.1953 година 

во село Врањевци. Основно 

образование завршува во 

Врањевци, Новаци и 

Суводол. Прво се стекнува со 

звање машинобравар (по 

двегодишен курс и полагање 

стручен испит), а потоа 

завршува средно техничко 

училиште во Битола со што 

се стекнува со звањето 

машински техничар. Работел 

како машинобравар, 

машински техничар, 

пожарникар (по 

преквалификација) и ракувач со парни котли и клима уреди. Во 

моментот работи во Центарот за култура. Со фотографија и 

фотомонтажа се занимава од својата 17 година и тоа комплетно - 

од фотографирање, до развивање на филмот и правење 

фотографии. Активно се занимава и со применета уметност. Автор 

е на книгите: „Лет над урнатите гнезда: Спомени и сеќавања за 

Врањевци“ (документарен запис), „Лет над урнатите гнезда: 

Врањевски непокор“ (поезија) и „Лет над урнатите гнезда: 

Коските на мајка“ (поезија). 

 


