
Зоран Костески

Мариово - Жива историја



ИЗДАВАЧ
„Мариово филм“ 
e-mail:mariovo.fi lm@yahoo.com

За издавачот
Зоран Костески-Шваца

Лектор
Стево Гаџовски

Обликување корица

Компјутерска подготовка:
Тони Костоски

 

Изданието е финансиски помогнато од Општина Новаци



Зоран Костески

Мариово - Жива историја

 
Скопје, 2020 год.



                          



Мариово - Жива историја

5

 Namesto predgovor i voved

     Далеку во северниот дел на Долненското поле, 
во пазувите на јужните ограноци на Мокра Планина, 
заградено од три страни со дабова и букова гора, на 
дното на некогашниот Дервенски пелагониски езерски 
залив, се распослало долненското село Рилево.

Од исток планинскиот гребен: Мачкина Круша 
- Вртелешка - Кауѓери-Падарница - Гољак го пара 
небото и прави полукружен ѕид меѓу Сливското 
поле; од север Караџова Ливада - Сојница - Смр-
девче - Кале - Острец; од запад - Присојница - Ку-
кулајца - Габер - Веселиноски Камења - Два Камна 
- Тервен - Коритник и од југ Танавчица - Превалец 
и држат завет од незаузданите жабјански, пешта-
лески и сливски ветришта. Така заштитено селото 
живее и се множи. Некогаш седум-осум, денеска 
брои двесте куќи без некоја. 

Село како и секое наше полско село. Куќите му 
се долги а тесни, делумно со камен, делумно со пли-
тар изѕидани, покриени со црепови, плевните со тур-
ски ќерамиди, трлата со р’жанова сламарица. Дво-
риштата - сите заградени со камени авлии. 

Некаде кон крајот на 1963 година на сам ден 
Свети Никола зимен, сполај му на Бога, натрупа 
толку многу снег, што селото не можеше оддалеку 
да се види, а ако не беше чадот кој излегуваше од 
оџаците на куќите, камоли да се препознае. Кли-
сарот Илија Тулумбија, уште незазорено, долго ја 
биеше црковната камбана, но не тажовно, туку за 
радост. Протуѓерот Петре Роже, иако со мака се 
проби низ снегот до Падарница, колку глас го др-

жеше, им довикуваше на селаните: - Ој, селани, 
бре! Ве вика кметот Трајан Кајзер, како знаете и 
умеете, по еден од куќа, дојдете на средсело, пред 
коперациja. И додека клисарот Илија Тулумбија и 
протуѓерот Петре Роже си ја вршеа својата работа, 
прв кој дојде на средсело беше селскиот копера-
тор Стеван Тиквар, кој го разбаботи пампурот со 
суви речиси половина метро долги и четвртина 
черек дебели дабови цепеници, направен од едно 
големо челично буре, остаток од војната, кој се на-
оѓаше на средината во најголемата просторија, од 
трите кои беа дел селската задружна зграда, која, 
по наредба на комитетот на партијата за неполни 
три месеци селаните со ангарија ја изградија пред 
петчеснаесетина години, а по него кметот Трајан 
Кајзер, полјакот Живко Џоле, управникот на земјо-
делската задруга Живко Главе, селските големци 
Борис Бардак, Димко Манго, Боше Топка, Глигур 
Река, Тренко Дулибег, Дане Циун и Петре Машуле.

Не помина долго време средселото беше пол-
но со народ. Откако кметот Трајан Кајзер го отвори 
состанокот, ги прозва и утврди дека главните члено-
ви на селскиот одбор сите се дојдени, на селаните им 
даде заповед, која мораа безусловно да ја извршат. А, 
заповедта на кметот, се знае, е извршна. Задолжен за 
сретселото беше Борис Бардак, за Долна Орница Дане 
Циун, за селскиот дом Даме Пардија, за Гумење Глигур 
Река, за чколијата служителот Глигур, за Орница Трен-
ко Дулибег, за Чаула Трајан Баче, за Падарница Петре 
Роже, за црквата Илија Тулумбија, а одговорноста за 
расчистување на селските сокаци, сокачиња и патчиња 
управникот на селската задруга Живко Главе, каде што, 
покрај трите трактори од марката „зетор“ која ги имаше 
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задругата, на располагање му беа дадени сите орат-
ни и неоратни волови, коњи, сите запрежни коли и сè 
што е машко и што може в рака да држи лопата, ду-
рија, казма и мотика... 

... По десетина дена по Свети Никола, вед-
наш по испраќањето на старото и дочекот на 
новото 1964-то Господово лето, по наредба на 
кметот Трајан Кајзер, протуѓерот Петре Роже, 
од селската падарница колку што го држи глас 
пак ги повика селаните: - Ој, селани, бре! Ве 
вика кметот Трајан Кајзер, како знаете и умеете, 
по еден од куќа дојдете на средсело, пред копе-
рациja, има нешто важно да ви каже. И додека 
протуѓерот Петре Роже си ја вршеше својата ра-
бота,  вообичаено прв пак дојде селскиот копе-
ратор Стеван Тиквар, кој и овојпат го разбаботи 
пампурот во најголемата просторија од селската 
задружна зграда со пет-шест суви дабови цепе-
ници, а по него сиот селски одбор, селските го-
лемци и на крај сè што беше машко во селото. 
Овојпат извршната заповед на Трајан Кајзер што 
требаше да ја извршат селаните беше организи-
рањето на предколедарските празнувања и само-
то коледе, затоа што во селото од илимиите па до 
сега празнувањето се состоеше на палењето на 
пред коледарските огнови по маала, а тоа го чи-
неа малите дечиња до пред да тргнат на чколија 
во прво одделение. 

– Другари, знаете дека му дојде времето на 
новово илјада деветстотото шеесет и четврто 
лето, по новиов стил, иако според стариот има-
ме уште петнаесетина дена, од памтивека па сè 
до ден-денешен нашите дедовци ова време нам, 

ние кога бевме деца на Гумење, на Горна и Долна 
Орница, на Чаула, на Тумбиче, на ширинките кај 
Пардиовци, Веселиновци, Кашовци, и на други-
те места во селово, седум дена пред Коледе, се-
која вечер нѝ запалуваа коледарско огинче, дојде 
редот и ние тоа да го сториме за нашите внуци. 
Се согласувате? - ги праша. - Се согласуваме? - 
Во хор одговорија сите. Тогаш, за Гумење го за-
должувам Богоја Река, за Горна Орница Методија 
Гаџо, за Долна Орница Саравин Пардија, за Чау-
ла Благоја Баче, за тумбиче Трајан Каша.- Бива? 
–пак ги праша. - Бива! Како не бива, - сите како 
еден извикаа.

За големиот коледарски оган да се исечат см-
реките од Меризине, од кај Чаула, кај Превалецон, 
Вртелешка и Присојница, за да можат овците на-
пролет кога ќе ги потераме раат да пасат. Малку 
слама, малку суви дабови цепеници, оставам на вас 
кој колку милува. Сето ова да се донесе на средсе-
ло. Задолжен за оваа работа ќе биде полјакот Жив-
ко Џоле . А, Петре Машуле ќе биде главниот за рас-
палувањето на огнот и за пречекот и испраќањето 
на коледарите. Се согласувате! им довикна. - Како 
ти ќе речеш така нека биде. Ние не ти преправаме, 
му одговорија.

Живко Полјакот со својата тајфа, најпрво замина 
накај Превалецот, затоа што беше најдалеку од село-
то, потоа ги исекоа смреките во Присојница, најлес-
ни за сечење беа смреките на Чаула, кои наликуваа 
на борови, а најтешки за сечење беа смреките на ме-
ризи, кои дел од нив беа изгорени во малиот пожар 
кој го направија малите овчарчиња минатото лето. 
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Вељан Маџар, Мито Сунда, Војсле Србин и 
Бале Машуле за два дена го исчистија од снегот 
сретделото, го ископаа огништето да собере човек 
до појас, налик на вршник во широчина да собере 
еден воловски одар.

Ковачите Добре Топка, Танџо Комаре, Љубе Каша 
и Богоја Река со голо око, вурес, вукрс, на долго и на 
широко му зедоа мерка на огништето. Секој со својот 
дел од земената мерка во нивните ковачници израбо-
тија, ама без рачка, еден голем вршник.

Утрото пред Коледе десетина арслан мла-
ди момчиња, откако го донесоа на средсело, под 
надзор на ковачите, вршникот во огништето легна 
како залиен. Најздола ги растурија неколкуте ко-
шови наполнети со ’ржанова и јачменова слама, 
на сламата наредија ситни суви смрекови делан-
ки, деланчиња за потпал, над нив вурес спружија 
десетина сурови од два-три черека габројци дол-
ги по пет-шест метри, а вускрс уште толку суви 
опржени смрековини и за кусо време коледарската 
дрвена верига си го доби својот лик, на начин како 
што го правеле и нивните предци.

По прекршувањето на ноќта, спроти Коледе, 
клисарот Илија Тулумбија долго ја биеше цр-
ковната камбана, најавувајќи им на коледарите 
дека чукна часот да се соберат на средсело и да 
тргнат на коледе, иако коледарите беа спремни 
уште од зајдисонце. Лаежот на кучињата сил-
но одекнуваше низ селото, најавувајќи им на 
нивните домаќини дека коледарите за скоро ќе 
дојдат и кај нив, а домаќинките нив да ги пре-
чекаат со суво грозје, леблебија, некое костенче, 
јаболче и коледарско колаче.

Пламените коледарски јазици од распламте-
ниот коледарски оган од рилеското средсело ја 
параа небесната темнина, високо издигнувајќи се 
во бескрајните небесни височини, осветлувајќи го 
сето средсело, проследена со громогласната коле-
дарска песна:

Збирајте се коледари, да играме коледица,
еднаш ми е во година, како цвеќе во градина, 
сија, сија сиулице, дека си се осивила,
таму горе, таму долу, на Бел Дунав.
ми имаше, ми немаше, златни чаши,
и каначи, да си канам слава Бога и Божиќа.
Ооооо...!

Најпрво од средселото заминаа беќарите коледа-
ри, по нив армасаните, штотуку женетите, а најпосле 
дечињата коледарчиња со нивните татковци. Околу 
распламтениот оган да го чуваат, да не изгасне спо-
ред стариот адет и обичај до изутрина, до изгрејсон-

Црквата „Свети Атанасиј“, село Рилево
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це да се напијат по некоја голтка од полните пагури 
со греана препек сливова ракија и замезат од кисе-
лиот расол, испомешан со по некое парче зелен сто-
рен патлиџан, посолено со црвен лут пипер, останаа 
старците заедно со неколкумина помлади коледари, 
меѓу кои и Дончо Оџа, на кого оваа година нему му 
падна редот тој да бдее над огнот.

Се зазори. Се роди новиот ден. Коледе. Небото 
беше ведро. Времето студено. Сонцето срамежли-
во изгреваше над Мукос, чии зраци се прекршуваа 
во мразулците наредени како ѓердан монистра под 
стреите на куќите, плевните и трлата.

Според стариот адет, штом се зазори, еден по 
еден на средсело дојдоа неколку старци секој со 
неговиот коледарски пагур наполнет со сливова 
препек ракија, да ги поканат ракиџиските тајфи, 
кои беа формирани пред неколку дена, да дојдат 
на гости и кај нив и додека Димитрија Кусе покрај 
огнот ја грееше јаречката кожа од неговиот тапан 
за да ечи поубаво, а Тренко Дритката и Дуко Дули-
бег ги штимаа своите гајди за писокот да им биде 
ем помек, ем поубав, пред тргнување, на насобра-
ните ракиџии од подалеку Петре Машуле со сиот 
глас им довикна: - Ој, ракиџии, бре! Чујте и почуј-
те! Коледарче господ на мојот син Бале Машуле 
му даде. Внук ми се роди! Прво машко во куќата! 
Наследник добив! Да одиме прво кај мене дома да 
ве честам! Бива ли? Што велите? - ги праша.

Аирлија. Нека ти е здраво и живо внучето, а на Ба-
лета синчето. Големо да расти. Да дочекаш на свадбата 
да му играш. И уште многу внучиња, но не само маш-
ки, туку и женски да ти се тркалаат на ругузината. Бива 
како не бива, бре Машуле, му довикнаа ракиџиите.

Откако пагурот полн со ракија што Петре Ма-
шуле им го подаде на ракиџиите го испразнија, 
Дончо Оџа, како што господ го дарил, а имаше 
глас за викање, кој, кога ќе викнеше, цела гора 
ечеше, на Димитрија Кусе му рече: - Ајде, Кусе, 
удри го тапанот, а ти Тренко и ти Дуко што чека-
те, засвирете го она нашено македонско Тешконо 
оро да го развеземе на долго и нашироко, а на 
клисарот Илија Тулумбија, на шега со повисок 
тон му довикна, - А бре, клисаре, што чекаш, оди 
удрија камбанана за радост, да им кажеме на се-
ланиве дека машка ќе ни биде годинава! Откако 
ракиџиите свртеа неколку ора, испеаја неколку 
песни, а Петре Машуле им залепи на свирачи-
те по некој мангар, а пред тоа го испрати Илета 
Тута, еден од помладите ракиџии, абер да прати и 
мужде да побара од неговата домаќинка. Тргнаа... 

... Сите ми се радуваа. И мајка ми Цвета, и та-
тко ми Бале, и дедо ми Петре, и баба ми Ванка, чич-
ковците, тетките. Ми дадоа име Зоран да се викам. 
Набрзо моето име го запишаа и во Матичната книга 
на родени што се води за 1964 година, а по четири-
есетина дена скришум ме крстија, но не во нашата 
селска црква Свети Атанасије, туку во костинечката 
црква Мала Богоројца, зашто речиси сета моја фами-
лија членуваше во партијата, иако еден од тројцата 
чичковци беше поп, ама незапопен... 

... Кон крајот на летото во илјада деветстотини 
и седумдесеттото господово лето, заедно со баба 
ми Ванка, отидовме кај селскиот шнајдер кој се 
викаше Миле Чучур, за да ми земе мерка за новата 
школска руба. Дојде и тој ден да тргнам на учи-
лиште. Цела ноќ не заспав. Се радував што ќе би-
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дам прваче. Рано ме разбудија, пред изгрејсонце. 
Откако баба ми ми го навре волненото фанелче, 
иако ми беше поголемо и неколку пати, ми ги за-
сука долгите ракави, ме облече во новите баркет-
ни панталони, а ногавиците ми ги пикна и подврза 
со врвците од волнените чорапи, ми ги обу нови-
те пиротски со ремче опинци и преку моето рамо 
одлево надесно ми го префли шареното волнено 
торбиче, кое го имаше само за мене исткаено пред 
неколку години наполнето со букварот и неколку 
книги, ме однесе на училиште. Училишниот двор 
беше полн со деца. На балкончето од училишна-
та зграда стоеја двајцата даскали - Раде Голобан, 
кој беше високо мажиште, со црни долги засука-
ни мустаќи, а другиот малку понизок, со побелена 
коса, Драге Димески, а веднаш до нив служите-
лот Глигур Радески, само нему му го знаев името,                        
а на даскалите не. 

 Откако се построивме во неколку долги реди-
ци, даскалот со црните долги и засукани мустаќи со 
строг глас викна: - Учениците од трето одделение 
нека истапат и влезат во училницата лево од мене, 
а од второ и четврто во училницата десно од мене. 
Останавме само ние првачињата построени во три 
редици од по десетина дечиња. Откако даскалот со 
црните и долги завиткани мустаќи влезе во учи-
лиштето, даскалот со побелена коса полека слезе 
по неколкуте скалила кои од балкончето на учи-
лиштето завршуваа во училишниот двор каде што 
сите ние бевме построени и ја чекавме прозивката. 
Откако прошета неколку пати меѓу трите реда, со 
мек глас, рече: - Јас сум вашиот даскал. Моето име 
е Драге, а презиме Димески. Најпрво ќе ја научите 

азбуката, буквите и печатните и ракописните, ќе 
научите да читате, пишувате. Ќе ги научите бро-
евите, ќе научите и нив да ги пишувате, собирате, 
одземате. Ќе ја научите таблицата множење и де-
лење. Вашата училница е лево од вас. Како што 
еден по еден влегувавме во училницата така еден 
по еден ни направи прозивка. Дојде и до мене. 

– Како се викаш и од кого си? - ме праша.
– Јас се викам Костески Благојов Зоран, - 

одговорив. 
– Колку години имаш?, - пак ме праша. 
– Шест и пол, учителе, - му реков.
– Кога си роден?, - пак ме праша. 
– На Коледе, рано изутрина, кога ги делеа ко-

стењето, - му кажав. 
Многу се радував кога мојот даскал слатко се 

насмеа и ме погали по косата. А, уште послатко 
се изнасмеа кога ми рече: Се гледа ќе биде нешто 
од тебе. - Ќе биде, како не ќе биде, така и баба ми 
Ванка секој ден ми вели, - му одговорив.

Се ближеше крајот на учебната 1970/1971 го-
дина, а со тоа и моето прво одделение. Распустот 
таа година се совпадна заедно со верскиот празник 
на Довден. Училницата во која јас учев беше пол-
на и со ученици и со родители. Треперев додека 
очекував учителот да го прочита моето име и да 
слушнам дали ќе бидам втораче. 

– Од Костески Благојов Зоран, има ли некој?
– Има, има! - извика дедо ми Петре. 
– Има со што да се гордееш! - му рече. - Не 

само што е одличен ученик и со примерно пове-
дение, туку и најдобар е во одделението. Зоране, 
како награда ти ја давам оваа книга „Итар Пео“ од 
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Стале Попов. Ама да ги прочиташ сите приказни. 
Вети ми, - пак ми рече. 

– Ветувам, учителе, му одговорив.
Се ближеше крајот на учебната 1977/78 го-

дина. Распустот и таа година се совпадна заедно 
со верскиот празник на Довден. Киносалата која 
беше дел од селскиот Дом на културата, каде што 

беше сместено и училиштето во кое учев од пет-
то до осмо одделение, патувајќи пешки секој ден 
од моето родно Рилево по петкилометарското ри-
леско макадамско џаде, во селото Ропотово, беше 
преполна со осмоодделенци и нивните родители. 
Знаев дека со одличен успех и примерно поведе-
ние го завршувам основното образование. Со по-
себна почит и внимание го следев говорот кој во 
чест на осмоодделенците го одржа директорот на 
Основното училиште кое го носи името на Кире 
Гаврилоски-Јане, херој на Југославија од НОБ и 
Револуцијата, Коста Крстески, но не издржав, од 
радост и возбуда да не заплачам, кога во киноса-

лата преку разгласот со повисок тон директорот 
Коста Крстески рече:

– Почитувани родители, почитувани осмоод-
деленци, како што знаете, традиција е во нашево 
училиште на крајот на завршувањето на основното 
образование да го прогласиме најдобриот ученик 
кој во изминатите осум години е одличен ученик и 
со примерно поведение, во оваа генерација на осмо-
одделенци таа чест ја има нашиот осмоодделенец 
Костески Благојов Зоран. Го наградуваме со четири 
книги од нашата училишна библиотека и тоа „Толе 
Паша“, „Шаќир Војвода“, „Калеш Анѓа“ и „Опасна 
шечалба“, од нашиот писател, прозаист, романсиер и 
раскажувач Стале Попов. Додека се движев некаде 
од задните редови на киносалата во правец на бината 
и ги слушав громогласните аплаузи и откако ја при-
мив наградата и некако собрав сили да застанам пред 
микрофонот и откако им се заблагодарив не само на 
директорот, туку и на сите учители кои ме учеа од 
прво до осмо одделение, многу, многу ми се израду-
ва душата кога на бината се искачи мојот прв учител 
Драге Димески, кој пред сите присутни во киносала-
та, исто така, како пред осум години во прво одделе-
ние кога нè прозиваше ми рече: 

- E, Зоране, се сеќаваш кога пред осум години ти реков 
ќе биде нешто од тебе ? –Да учителе, се сеќавам, како не се 
сеќавам, ама така велеше и мојата баба Ванка, му реков.

Некаде летото во 1990 господово лето, по завр-
шувањето на студиите по новинарство, на- вратив 
во тогашната Радио Телевизија Скопје, да барам 
работа. Ме упатија кај директорот на телевизијата, 
Иван Андреески-Мачето. Како денеска се сеќавам, 
петок беше. 

Село Рилево, панорама
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–Добар ден!, - му реков. 
– Добар ден!, - ми рече. 
– Кажи што те мачи?, - ме праша. 
– Барам работа, - му одговорив.
– Овде има секаква работа? Што имаш 

завршено? - ме праша.
– Новинарство, - му одговорив. 
– Се сеќавам убаво на тебе, ментор ти бев, нели!
– Да, - му одговорив. 
– Добро ти лежат документарните репортажи. Туку, 

да те прашам нешто, од каде си родум?,                            - 
ми се обрати.

– Од Рилево, она прилепското. 
– Знаеш што, имам еден предлог, да појдеш во 

твоено село за викендов, напиши еден добар текст за 
твоето село, те чекам овој понеделник. Ама бездруго 
да дојдеш, ако ме бендиса ќе ти пуштам телевизиска 
екипа филмувано тоа да го направиш и ако сè е во 
ред, ете ти работа. Што велиш?

 - Договорено, му одговорив. 
Чепкајќи по таванот, во куќата во која живеам, 

барајќи некои писмени вежби што сум ги пишувал 
во изминатите години за да ја скрпам репортажа-
та, во мутлите, на таванот во една стара кошница 
плетена од врбови прачки, покриена со пајажина 
в очи ми падна една книга со избледени корици, 
откако ја избришав правта која со години се та-
ложела врз книгата, не можев да им поверувам 
на моите очи од тоа што го прочитав, на книгата 
пишуваше Стале Попов „Крпен живот“, а веднаш 
на првата страница и избледениот напис на моето 
внуче Костески Благојов Зоран од чичко му Владо 
попот. Додека ја прелистував, се присетив на баба 

ми Ванка која уште како дете ми велеше: „Внуче, 
оваа книга јас ќе ти ја чувам, кога ќе порастиш, на 
баба да ѝ ја прочиташ, од чичко ти Владо е, ти ја 
фрли во крошните кога се роди!“. Се радував што 
ја најдов, се радував што ги имам сите романи на 
Стале Попов, ама малку и натажен што баба ми 
не дочека да ѝ ја прочитам, таа кај бога си замина, 
многу одамна...

Исто така, чепкајќи во таа иста стара кошница 
плетена од врбови прачки, покриена со пајажина, 
најдов и неколку мои вежбанки од петто до осмо 
одделение со налив-перо запишани неколку рако-
писи на различни теми по училишниот предмет 
мајчин македонски јазик и ракописот распослан 
на десеттина, страници по македонски јазик како 
дел од големата матура, каде што на првата стра-
ница како „заглавие“ пишуваше „Рилево, мојот 
роден крај“, радосно на сиот глас извикнав: Eте, 
го најдов тоа што ми требаше! Го прочитав, го 
подотерав. Утредента, рано изутрина, ракописот, 
распослан на десетина страници, го оставив на ра-
ботната маса во кабинетот на директорот на Теле-
визија Скопје. Си заминав, надевајќи се дека ќе му 
се бендиса.

Во тоа време луксуз беше ако дома имаш теле-
фон, некому да му се јавиш или некој да те побара, 
а камоли електрично ѕвонче на влезната врата, некој 
да ти заѕвони. Такво нешто можеа да си го дозволат 
само големците во државата. Поштарот беше един-
ствената врска помеѓу населението кое живееше 
во градот и државните чиновници. Населбата каде 
што живеев беше дваесетина километри далеку од 
градот. Поштарот доаѓаше во среда и петок. Околу 
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пладне се упатив во гранапчето кое беше не многу 
далеку од местото каде што живеев, каде што заедно 
со неколку мои соседи го чекавме поштарот, чекајќи 
и за мене убав абер. Поштарот дојде, засвири некол-
ку пати со поштарската труба, извади неколку писма 
од поштарската торба, ги прочита писмата поиме-
нично, но не и писмото кое го очекував. Утредента, 
рано во зората, пред мојот дом го слушнав гласот на 
поштарската труба. Иако сè уште мамурлив, ја рас-
пумпав пумпата за вода која беше набиена длабоко 
во земјата, си плиснав неколку грстови вода на лице-
то, ги затрив очите. 

– Добро утро, - јас сум Симе поштарот,                              
ме поздрави.

– Добро утро, - го отпоздравив. 
– Ти носам телеграма. Не плаши се, не е за 

лошо, туку за арно. Еве, овде на ова место на         
тефтеров потпиши со наливов, - ми рече. 

Потпишав. 
– Овој дел од тефтеров останува кај мене, а пу-

сулчево е за тебе, - ми го подаде.
– Остани ми со здравје, - ми рече.
– Со здравје да си ми одиш, - му реков.
Треперев од возбуда. Во дамарите слушав како 

силно ми зачука срцето. Рацете ми се тресеа. Пред 
да го прочитам, неколку пати го свртев на лице и 
наопаку. Откако си дојдов при себе, го отворив пу-
сулчето. Во горниот негов дел со печатни букви 
пишуваше: Задачата успешно си ја завршил. Ме 
бендиса тоа што си го напишал, Нека ти е со среќа! 
Те бива! Остануваме на договореното. 

На радоста моја ѝ немаше карај кога најдолу, на 
крајот на пусулчето, под големиот печат, исто со пе-

чатни, но со поситни букви го прочитав името и пре-
зимето на директорот на Телевизија Скопје. 

Четириесетина години со мене е Стале По-
пов, триесетина години сум во неговото Мариово. 
Талкајќи далеку во Мариово, секогаш во себе пре-
раскажувајќи ги неговите записи за Калеш Анѓа, 
(Анѓа Сирмева), Толе Паша (Стојан Куликов), 
Шаќир Војвода (Крсте Ѓермов) Доста Рожденката 
(Крпен живот), Опасна печалба, Необично дете, 
Дилбер Стана, Доктор Орешкоски и мариовскиот 
итроманец Итар Пејо, ми дадоа потстрек да се оби-
дам да ја продолжам неговата жива раскажувачка 
традиција, каде што мариовците и денеска живеат 
во светот на приказните, песните, со обичаите, на-
лик како тоа го има направено Стале Попов, но не 
само мариовецот, туку и читателот да се препознае 
себеси, својот начин на живеење, да го препознае 
својот роднина, пријател сосед. Неговите литерар-
ни записи ми дадоа потстрек да се обидам да го 
насликам денешниот мариовски живот преку об-
работка на настани и личности од неговиот роден 
крај, кои денеска останаа верни на своето огниште, 
не дозволувајќи да згасне пламенот од огнот, да ја 
растераат пепелта под која со години тлеат без-
бројните жарчиња. Неговите литерарни записи ми 
дадоа потстрек неговото мариовско „Елдорадо“, 
да се обидам да биде и мое, затоа што долги годи-
ни сум меѓу мариовци, ги познавам луѓето, успеав 
да проникнам во нивните желби, стремежи, дла-
боко во нивната душа, затоа што сум најсигурен 
кога сум со нив. Ќе се обидам барем малку да му 
се доближам на Стале Попов, кој е ненадминат 
познавач на целокупниот народен живот, на праз-
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ниците, обичаите, носиите, накитот на народните 
песни и приказни. Ќе се обидам барем малку да ја 
надополнам неговата голема македонска книга на 
легендите, и преданијата, на обичаите и маѓиите, 
на песните и ората, на тажалките и клетвите, на 
таговнините и радосниците, големата македонска 
книга на долгите ропства и непрестајни бунтови, 
на отпорот и непокорот, на победите и поразите, 
обемната книга на севкупниот македонски етнос, 
како што можам да го наречам целокупното дело 
на Стале Попов, кој како за цело време да пишува-
ше една единствена книга, можеби едната од нај-
маркантните книги која има единствено име Ма-
кедонија, преточена во романизираната историска 
повест Мариово –Жива Историја. 

  Од авторот 

Рилески пат
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Vo Mariovo

Пазарен ден во Прилеп е среда и сабота. Ова 
илјада деветстотини деведесетто господово лето 
Митровден се погоди да биде во посен ден, петок. 
Во среда прилепскиот пазар секогаш врие од па-
зарџии. На пазар дојденци имаше и од Прилепско, 
Тиквешко, Поречијата, а меѓу нив по два-тројца 
мариовци, речиси од сите села на Горно и Долно 
Мариово, некои нешто да продадат, други нешто 
да купат, за празникот што доаѓаше, а најмногу 
ги имаше од селото Дуње, за чие село од памти-
века па сè до ден-денешен се води полемика дали 
е од Старо или Младо Мариово, иако постарите 
дуњчани за себе велат дека се од Старо Мариово, 
а помладите дека се од Младо Мариово и тие неш-
то да си испазарат за нивната селска летна слава 
Митровден, чиј заштитник на нивното село е сел-
ската црква „Свети Димитрија“. Оваа среда на па-
зар во Прилеп дојдени беа и рилевци, а заедно со 
нив бев и јас, не со намера нешто да си купам од 
прилепскиот пазар, туку со една друга намера, по-
долго време да останам во родниот крај на Стале 
Попов, Мариово, во неговото Мариово, да се оби-
дам да ја продолжам неговата жива раскажувачка 
традиција, каде што мариовците и денеска живеат 
во светот на приказните, песните, со обичаите, на-
лик како тоа го има направено Стале Попов, да го 
насликам денешниот мариовски живот, преку об-
работка на настани и личности од неговиот роден 

крај, кои денеска останаа верни на своето огниште, 
не дозволувајќи да згасне пламенот од огнот, под 
чија пепел со години тлеат безбројните жарчиња, 
мариовското „Елдорадо“ на Стале Попов да биде 
и мое, да останам меѓу мариовци, поодблизу да ги 
запознам луѓето, да проникнам во нивните желби, 
стремежи, длабоко во нивната душа, да се почув-
ствувам и јас како изгледа да си мариовец.

 Да се обидам барем малку да му се добли-
жам на Стале Попов, кој е ненадминат познавач 
на целокупниот народен живот, на празниците, 
обичаите, носиите, накитот на народните песни и 
приказни, барем малку да ја надополнам негова-
та голема македонска книга, книга на легендите и 
преданијата, на обичаите и маѓиите, на песните и 
ората, на тажалките и клетвите, на таговнините и 
радосниците, големата македонска книга на дол-
гите ропства и непрестајни бунтови, на отпорот и 
непокорот, на победите и поразите, обемната кни-
га на севкупниот македонски етнос, да се обидам 
да ја надополнам едната од најмаркантните книги 
која има напишано Стале Попов, со единствено 
име „Македонија“. 

Пазарниот ден во Прилеп полека завршуваше. 
Околу пладне две-три комбиња преполни со мари-
овци, заедно со мене тргнаа за Мариово. По речиси 
еден час возење по угорнините и надолнините на 
планинските превои Слива и Писокал и по поми-
нати четириесетина, од вкупните седумдесеттина 
километри од асфалтираното мариовско џаде, кое 
водеше до Витолиште, кај местото викано Друмот, 
слегоа неколкумина пазарџии од селото Дуње, меѓу 
кои бев и јас. Секој си го натовари своето коњче 
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или магарче со купениот пазарлак и еден по еден го 
фатија патот под нозе, преку Сајата, поминувајќи 
низ Каленската Река, над Пашовата Воденица, по-
крај Плочите, газејќи ја Дуњската Река ,премину-
вајќи ја Прчинога пред зајдисоце да втасаат в село. 
И Ристе Пашата се спремаше, и тој да си го натова-
ри магарчето со пазарлакот што беше си го купил, 
да си киниса.

Ајван, како ајван, Кога осети дека дојдените па-
зарџии ќе си заминат со нивните коњчиња и магар-
чиња, почна да рика, да клоца, чифтиња да фрла, да 
го тегне ортомчето од огламникот кое беше врзано 
за една дабова грмушка, за да го скини, пустина да 
фати, вид, виделина да отиде. 

– О, биро! Дојди понавака!, - ми довикна и ми 
мавна со раката.

– Идам! Идам!, - му реков.
– Дојди, подржи го ортомчево по накусо, оти 

ова пустињево ако се скини, ниту господ не го 
фаќа. Јас сум Ристе Пашата! Ти, како се викаш?

– Зоран!, - му одговорив. 
– Како! Како! Викни посилно, непара слушам, 

еве има речиси шеесетина години како поминаа, му 
помагав на татка да разглобиме една голема бумба, 
оти со барутот ги полнеше фишеците, кога одед-
наш направи бум! Од татка ништо не остана. Сум 
имал голема среќа, како што ме отфрлила бумбата, 
сум паднал во реката, а ме нашле по два-три саати 
дури долу кај Мемедовата Чешма. 

– Зоран, Зоран!, - но сега со повисок тон му 
довикнав. 

– Не си нашинец?, - пак ми подвикна.

– Не сум, не сум! Од полскине села сум!,                       
- му подвикнав.

– А, од полскине села си, сега те разбрав. Туку, 
што мака те навела наваму. На поштар не ми личиш, 
милицаец не си, шумар не си, арачлија не си?

– Новинар сум, - му реков? 
– Новинар, велиш? Арно, арно ќе сториш, на-

пиши нешто и ти за моево Мариово, ама, ако мо-
жеш, за ова сегашново. Сè да запишеш, до послед-
ниот збор, што ќе ти го раскажеме ние печестоти-
ниве старици, старци и некој од немајкаде помлад 
наш мариовец, во твојот тефтер, за да остане, да 
прочитаат нешто за нас, нашите внуци и правнуци, 
оти уште саде ние останавме овде, во оваа пусте-
лија. Туку, дали знаеш да му го ставиш самаров на 
магарево?. - ме праша. 

– Знам, како не знам!, - му одговорив. 
– Ај ти стави му го самаров, јас да ги подсуре-

дам двене вреќичиња со брашенцено.
Ги товаривме двете вреќи брашно, на стришки-

те од самарот го обесивме зарјето. Ристе го фати по 
накусо ортомчето од огламникот, пред да го пове-
де магарчето по него, се заврте кон мене каде што 
исто така, на повисок глас ми подвикна: 

– Ајде со мене, ете господ сполај му нему, де-
нес ми те донесе тебе, а бога ми и мене еден со друг 
да си помогнеме, многу мерак ќе ми направиш на ду-
шичкава на конак вечерва кај мене да бидеш. Долго 
време, гостин во мојон двор не влегол, муабет да си 
направиш, некоја мисла да размениш, арно и лошо да 
дознаеш, што има старо, ново по светон, а и мило ќе 
ми биде на гости да ми останеш и за Митровден.



Мариово - Жива историја

17

Кроцум, кроцум, нога под нога, по старото 
трикилометарско макадамско кривулесто дуњско 
џаде, по триесетина минути стасавме в село. Оста-
нав на конак во куќата на Ристета Пашов... 

Денот си заминуваше. Сонцето полека се зат-
скриваше зад Пештанскиот Рид. Зачуреа оџаците 
од куќите. Овчарите ги прибраа булуците овци во 
трлата. И Трајан Пашов, помалиот брат на Ристета, 
си ги дотера овците, ги затвори во аргачот.

Славјана, домаќинката на Ристета, и Менка, 
жена му на Трајана, одамна го имаа завалено огнот 
во пампурчето легаче, кое се наоѓаше десно во ќо-
шот, спроти влезната врата на одајчето, а бидејќи 
среда е посен ден, за вечера на нивните домаќи-
ни им зготвија посно во грне со две-три главици 
и две-три суви црвени пиперки варено, во дрве-
на пањца со толчник истријано мариовско гравче. 
Славјана ја посла трпезата со градската простир-
ка што Ристе ја купи ланската година за куќната 
слава Свети Атанасије. Врз неа го остави тенџе-
рето со свареното посно гравче, двата сомуна леб, 
пањците, лајците, вилушките, чашите за вино и 
ракија, а јатрва ѝ Менка ги донесе полниот пагур 
со ракија и бокалот со вино, што Трајан летоска ги 
купи за летнава слава Свети Димитрија. 

Секој си го знаеше своето место кој каде треба 
да седи околу трпезата. Ристе Пашов секогаш сед-
нуваше на столчето кое се наоѓаше на зајдисонце, 
на столчето кое стоеше лево од него неговиот пом-
лад брат Трајан, а на старото триножно смреково 
столче, кое се наоѓаше спроти, нив седев јас. 

 Ристе Пашов го зеде пагурот, си тури ракија, 
ја испи. Откако неговата чаша пак ја наполни, ама 

сега до врвот, со ракија му ја наполни чашата и на 
Трајана, а и мојата. Трајан ракијата ја мавна во една 
голтка. Ристе уште еднаш му ја наполни. И неа ја 
испи. Ги ококори очите и со висок глас ми довикна:

– Здраво-живо! Добредојде!
– Добро те најдов, - му одговорив.
– Ела понаваму де, седни до мене поблизу, не-

пара ме држи виделинава, ослепев во рудникон, во 
Белуче, дваесет лета поминаа, - ми рече.

Не чекав уште еднаш да ми довикне, седнав на 
столчето што беше најблизу до неговото.

– Трајан Пашов сум јас, а тебе како ти е името? 
- ме праша.

– Зоран ме викаат, - му одговорив. 
– Имево твое не е наше мариовско. Овде такви 

немаме машки имиња, на шега ми дофрли. Значи, 
од полено си? Во нашава куќа пред триесетина 
и кусур години конакуваше еден даскал, Ѓоре му 
беше името. Ми се чини Здравески му беше прези-
мето. Добар даскал беше, строг, ама праведен. Ама 
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дојдоа од градот, го одведоа, слушнав чиновник во 
прилепскана зандана го клале. Од Ропотооно, беше 
ли, или од Рилеено, она прилепцконо, да, да, од она 
Рилеено, прилепцконо беше.

– Е, јас сум од она прилепцконо Рилеа, - на ма-
риовски дијалект му одговорив. 

– Од која галабија си? - пак ме праша.
– На Петрета Машуле сум му внук, - му реков.
– Да! Да! Од Машулевци беше, велиш. Се се-

тив, се сетив, ми текна, - ми рече. 
– Петре што ти паѓа, дедо да не ти е?
– Дедо, - му одговорив. Ѓоре чичко ми е, на та-

тко ми најстариот брат, - додадов. 
– Е, сега се разбравме. И да ти кажам, малку ми 

поолесна во душичкава, знаеш било кој човек не се 
прима в куќи.

– Менко! Менко! Еле малку понаваму - ѝ под-
викна Трајан на неговата домаќинка. 

– Кажи, Трајане, што треба, - му рече. 
– Јас се размуабетив со гостинов и заборавив 

да те прашам, да не ви треба некоја помош тебе и 
на јатрва ти, да ти помогнеме, да не се мачите.

 – Безбели, домаќине, ако треба, ќе ти свикам, 
- му рече.

– Туку, да те прашам, што мака те наведе во ова 
од бога заборавено Мариово да дојдеш?, - ме праша. 

– Затоа што минатото и сегашноста на Мари-
ово е премногу за да може да се види со еден по-
глед, со еден опфат на окото, во еден миг. Тоа се 
безброј пластови на дух и материја напластени 
едни на други со нераскинливи нишки кои го гра-
дат долгиот континуитет на мариовскиот живот. За 
да се дознае дел од вистината, потребно е да се по-

бараат остатоците на творештвото од различните 
периоди кои се кријат во мариовското битисување 
испреплетени зад превезот на времето. Мариово, 
како дел од Македонија, македонската култура и 
македонскиот дух, е преполно со остатоци од ми-
лениумската одисеја на жителите од овој крај, од 
нивното прво биолошко и творечко-културно поја-
вување, па сѐ до денес кога овој крај, можеби и за 
прв пат во својата милениумска историја, доживу-
ва населбен и културен колапс. 

На неговиот простор тлее материјален културен 
комплекс од времиња, а од него се раѓа мистичен 
дух кој опседнува со својата акумулирана енергија 
на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, 
потоа станува занес со неговата комплетна содржај-
ност од творечки реликти на непрекинато милени-
умско творештво иако, за жал, многу импулси на 
минато културно создавање засекогаш се загубени, 
уништени од погрешно насочена акција, од погреш-
но употребена енергија и на крајот - од погрешно 
искористените резултати на таквиот зафат.

Maриово дванаесет илјади години зрачи на це-
лиот негов простор, како дел на животниот простор 
на Бригите, Пелагонците, Пајонците, Линкести-
дите, Енгеланите, Дасаретите, Орестите, Еордаи-
те, Елимеите, Ботиајците, Пиеријците Алмопите, 
Мигдонците, Крестонците, Бисалтите, Еордејците, 
Едонисите, сите познати во Хомеровата „Илијада“, 
сите сродни по јазик македонски и култура маке-
донска, како дел од културниот простор на древ-
на Македонија, како дел од македонската кралска 
династија на Аргадите, како дел од Римската Им-
перија, како дел на животниот простор на Маке-
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донската Самоилова држава, предводена од царот 
Самоил, како дел од Византија, како дел од Ото-
манската Империја.

Maриово петстотини години зрачи на цели-
от негов простор, како засебна политичка тери-
торијална управна единица наречен мариовски 
хас, која над себе директно нема управа од тур-
ски паша, туку е автономна единица, управувана 
од земски кметови, со свој земски собор, со своја 
судска власт, со право Мариовци да си изберат свој 
„земски сердар“ со титула „војвода на Мариово“, 
со должност да ја води „земската чета“. Вакви-
от начин на живот наречен „земско време“, кој се 

одвивал петстотини години, кај Мариовци развило 
чувство на слободољубивост, бунтовност, непокор-
ност и бестрашност. Maриово петстотини години 
зрачи на целиот негов простор кога Мариовците 
во 1564/1565 и во 1688/1689 година ги организи-
раат и ги дигаат Првата и Втората мариовска буна, 
кои биле, воопшто, први побуни на поробеното хри-

стијанско население во Македонија и на Балканот.
 Оддалеченоста и зафрленоста на Мариово од 

главните градски, сообраќајни и трговско-економ-
ски средишта во овие векови го направиле Марио-
во средиште на силно развиено ајдутско движење 
на отпорот и засолниште на многумина борци и 
бунтовници меѓу кои Ѓорѓи Лажот и војводата 
Спиро Црне опеани во народните мариовски пес-
ни, отворајќи го патот за нивните наследници, про-
чуените македонски мариовски војводи Толе Паша 
и Шаќир Војвода, за да во 1899 година, се создава-
ат првите чети на ТМОРО. Во село Полчиште во 
1900-та година, да се формира првиот Областен 
комитет на ТМОРО, на втори октомври 1903 годи-
на, на врвот Маргара, да се одигра херојската битка 
меѓу здружените чети на Ѓорче Петров, Лазар Поп 
Трајков и други војводи против петилјадниот тур-
ски аскер. Двете Балкански и двете големи светски 
војни имаат ужасни последици по животот на луѓе-
то и сеопштиот развој на овој крај. Со поделбата на 
Македонија и поставувањето на границата на Ма-
риово речиси засекогаш се пресечени природните 
стопански, трговски и човечки врски со Меглен, 
Воден и Солун, со што Мариово започнува трајно 
стопански да опаѓа и назадува. 

Затоа што, иако и во 1948 година Мариово бил 
најзафрлен и стопански неразвиен крај во Македо-
нија, било со најголем природен прираст на стапка 
на раѓање од 48 промили, иако и денес Мариово сѐ 
уште е најзафрлен и неразвиен крај во Македонија 
заедно со преостанатите старци кои живеат во ста-
рите разрушени камени куќи. Затоа што недоис-
кажаните сведоштва за Мариово од Мариовци да 
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не ги оставам да бидат покриени од неправедната 
прав на заборавот, со надеж дека меѓу помлади-
те Мариовци по раѓање или по потекло, особено 
меѓу оние поупатени во областите на историјата и 
антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитни-
ци и ентузијасти, кои за голем број прашања из-
несени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе 
вложат и љубов, и труд, и знаење за да ги доистра-
жат и изнесат на виделина, - му одговорив.

– Мошне добро, нешто ќе направиш. Време 
беше некој да дојди, не само да го види нашево 
Мариово како изглед денеска, туку ем да го насли-
ка, ем да го навезе во тефтерот, налик на тефтери-
те што ги правеа туѓинците, ама да ми ти кажам, 
најмалку за нашево Мариово имаат навезено во 
нивните тефтери овие нашинциве, ниту за арно, 
ниту за лошо. Сполај му на бога, тој не нè забора-
ва, секогаш со нас е, и во арно и во зло, - ми рече 
Трајан Пашата.

– Тогаш, ајде вака да направиме, - ми рече. Да 
почнеме одовде, од моево Дуње, па потоа ќе ти 
најдам луѓе кои ќе те однесат во Кокре, Кален, Кру-
шејца, Чаништа, Пештани, Вепрчани, Манастир, 
Белчиште, Полчиште, Мелница, Витолиште, Жи-
вово, Врпско, а откако ќе ги поминиш овие села, ќе 
ти најдам луѓе кои ќе те прошетаат и во Рожден, 
Мајден, Зовиќ, Старавина, Градешница, Будимир-
ци, Грумази, Петалино, Маково, Рапеш. За ова ти 
треба и време и траен конак. Еве, унапред ти кажу-
вам да си знајш, мојава куќа секогаш ти е отворена. 
Што велиш, бива?, - пак ме праша. 

– Бива? - како не бива, - му одговорив... 

Изгрејсонце во Мариово
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...  Vo Duwe

 За селото Дуње отсекогаш се зборува дека по 
многу нешта е таинствено. За да живееш во Дуње, 
велат, треба да си оттаму, а пак за да се наречеш 
дуњенец, треба да си порастен во специфичните 
услови за живот и во себе да ја имате изградено 
специфичната мариовска материјална и духовна 
култура, затоа што Дуње е полно со култура, исто-
рија, духовност. Иако животот овде како да заста-
нал, сепак, тоа ме наведе да дојдам, да влезам, да 
прошетам низ селово, едно од многуте камени села 
во Мариовско, распослано во дуњското зарамнето 
плато, расположено меѓу Дренска и Селечка Пла-
нина, на десетина километри јужно од патниот ма-
кадамски пат Плетвар - Беловодица - Бел Камен 
- Лигураса - Дуње, на петнаесетина километри ју-
гозападно од планинскиот патен правец Прилеп - 
Селце - Кокречки рид - Кален - Дуње и на триесет 
и пет километри североисточно од регионалниот 
асфалтиран пат Прилеп - Ново Лагово - Превој 
Слива - Превој Писокал - Дуње - Витолиште, кај 
триесетината преостанати домаќинства кои жи-
веат во ова село да ми ги откриваат таинствени-
те нешта, преку приказните, легендите, меѓу кои 
и шеесетгодишната Трајанка Митревска, која ме 
пречека, пеејќи ја познатата песна „По пат одам, за 
пат прашам, кој пат води за Мариово, село Дуње“. 
Откако, како за добредојде, ми ја отпеа оваа пес-
на, заедно тргнавме, кроце, кроце, нога под нога, 

чекор по чекор, така на една долга прошетка низ 
нејзиното родно село, редум, низ средселото, сел-
ските сокаци, сокачиња поавтентично да ја видам 
денешната слика на селото Дуње, што се вели.

– Оваа ширина овде што ја гледаш, е нашето 
средсело. Овде, на средсело, со секое изгрејсон-
це започнуваше работниот ден, а со секое зајди-
сонце, секоја приквечерина на чело со селскиот 
кмет, протуѓерот, полјакот и селскиот поп, дуњча-
ни овде, на средселото, го правеа завршниот план 
што ќе се работи наредниот ден. Овде, на средсе-
ло, секоја година, на селската слава Митровден, се 
избираше селскиот протуѓер, а на сам ден Ѓурѓов-
ден се избираше полјакот. Паднатава ѕидина што 
ја гледаш е некогашниот ан на Сребре aнџијата, а 
овие камени ѕидини што ги гледаш лево одовде, се 
наоѓаше анот на Трајко aнџијата, додека пак меѓу 
оние урнатиниве се наоѓаше анот на Ристе Галаб, 
каде што пред седумдесетина и кусур години се-
кој вторник и петок навечер, доаѓаа селаните од 
Горно Мариово да преноќат, за во среда и сабота 
заедно да одиме на пазар во Прилеп, само тогаш 
не одевме по новото џаде, туку одевме неколку 
часа пешки со добитците преку Кокречкиот Рид, 
а подоцна преку Лигураса со шумските коли и ка-
миони и со реизот што идеше од Горно Мариово.

Ова е нашиот селски бунар, никој не знае кога е 
изграден. Многумина велат дека е од турско време, 
а го изградил некој си турски бег по име Мехмед, 
а за тоа дека навистина нашиов селски бунар е од 
многу дамнешно време сведочат овие камени плочи, 
овој грлушник, каменот со кој е изѕидан, а, пред сѐ, 
бунарскиов извор, кој во времево што изминало ни-
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когаш не пресушил. Овде, на средселово, во близина 
на селскава коперација, во турско време се наоѓал 
учуматот, седиштето на турската околиска власт. Од 
тоа време, па сѐ до пред триесетина години овде, во 
поштенскава зграда, како што ние си ја викаме, си 
имавме пошта, месна канцеларија, милициска слу-
жба, парохиско седиште, телефонска централа, - ми 
раскажа Трајанка Митревска.

 Додека Трајанка ми го опишуваше некогаш-
ниот изглед на средселото на нејзиното родно 
село, забележав како од околните селски сокаци, 

сокачиња и патчиња, меѓу селските ѕидини, под-
затскриено, онака мариовски, слушајќи го нашиот 
разговор, со неговата приказна ни се придружи и 
Блаже Мрланов.  

– Колку мина сте сега во селово? - го прашав.
– Ами, пет-шеесет души, 30 домаќинства, по 

двајца, во секое домаќинство. Моево маало има 
десетина души. Едниот се вика Трајан Ѓорго, кој 
живее над мене згора, другиот се вика дедо Стојан 

Чачан. Здола под мене е Павле со жената, со овци-
те, со стоката, позади нас Јоше со жената му Јана, 
потака Коле и така има уште неколку души. Тешко 
може да се дојде до градот, слаба е снабдувачката, 
нема продавница, нема ништо. Лекар иди еднаш 
во неделата, како трговецот така и лекарот еднаш 
во неделата, и тоа е. Друго, ако имаш некоја по-
тешка потреба, мораш во Прилеп. Превоз нема, 
мораш да порачуваш такси, петстотки да дајш за 
таксито, па да појш таму на специјалист. 

– Ами, комбе иди, не иди?, - пак го прашав.
– Нема комбе, не иди. Комбето врви за рела-

цијата Прилеп - Витолиште, меѓутоа Дуње е од-
далечено околу пет-шест километри, и на моите 
години да одиме пеш 45-50 минути до постојката 
таму кај што врвит комбето е далеку. Во седум-
десетте години, на дваесеттиот век, во илјадо-
деветстотини и седумдесеттата година, па сè до 
илјададеветсто седумдесет и петтата година врве-
ше автобус овде, покрај ова село. Кога се пушти 
релацијата Прилеп - Витолиште, ова село остана 
со три километри отсечено, подалеку од тој пат. 
Е сега, превоз нема секој да патува, значи, за три 
километри пат нè вратија 30 години назад, кога 70-
та година имаше автобус можеше да се превозиш, 
а сега, по 30 години, да не можеме да појме и да 
се вратиме. Овде во селово имавме и земјоделска 
задруга „Aгро-Дуње“, имавме три продавници, 
осмолетка, Дом на културата, амбуланта, планта-
жи со кајсии, праски, сливи, имаме две вештачки 
езера со изграден хидросистем за наводнување, сѐ 
пропадна, само хидросистемот остана, благодаре-
ние на него по некое нивче наводнуваме во лето, 

Селска архитектура - село Дуње
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- ми раскажа седумдесетгодишниот Блаже Мрланов. 
Додека си муабетев со Блаже Мрланов, во 

разговорот ни се придружи и Јован Стојановски, 
велејќи ми: 

– Еве, дојдов овде на средселово, си реков еве 
едно возило да му порачам да ми донесе вреќа бра-
шенце, вреќуле јадра сол, дузина кибрити, вреќуле 
шеќер и нешто друго за јадење, ќе ни дојде некој 
на гости, да не се усрамиме, не дека немаме, ама 
таков е редот, некое пивце или винце да оставиме 
настрана. Туку, да те замолам, ми рече, еве речиси 
два дена струја немаме, заврна, згрме пустињето, 
па телефонот не ми работи, ако може некако да се 
слушнам со моите во Прилеп, тие не знаат дека 
немаме струја, ќе се секираат, знаеш, и тие имаат 
семејство, да ги чујам, одамна не се дојдени. 

Додека разговараше со неговите најблиски, за-
гриженоста која претходно се гледаше на неговото 
лице, за миг се преточи во радост, среќа, задовол-
ство, а откако го заврши разговорот, ми рече: 

– Е, внучко, да знаеш колку ми е полна душава, 
да си ми здрав и жив, блазе мајка што те родила, 
да ти е здрава и жива фамилијата, како што јас се 
радувам на мојата челад, така и ти да се радуваш, 
да си дочекаш и за свадби и крштевки, а и поголе-
ма старост од мојава господ да ти подари, - додека 
ова ми го кажуваше педесет и тригодишниот Јован 
Стојановски, очите му играа од радост и возбуда. 

– Седни овде, чедо мое. До мене, на каменов. 
Да ти кажам и арно и лошо, - ми рече осумдесет 
и деветгодишната баба Цвета. Нема луѓе, старите 
изумреа, куќите се испустија. И мене домаќинот 
ми умре. Еве и мојава ќе се затвори, туку зна-

еш што, - ми рече. Ајде да појдеме до баба Јана, 
фурната одамна е има нагорено, ако сакаш ем да 
видиш како се печи мариовскиот сомун овде во 
Дуње, а и со неа да си помуабетиш, знаеш да не 
ми се налути, со неа си делиме и арно и лошо, - ми 
велеше. 

– Што ќе правиш, ќе ја палиш фурната?
– Ќе ја палам.
– Леб меси?

– Од сабајле.
– Кој леб е поарен, овој печениот во фурната 

или оној купенион?
– Во фурна поубав е.
– Те слуша дедото, или не те слуша?
– Кога се слушаме, кога ич.
– Кој ти се комшии овдека?
– Нема никого, баба Цвета само, кој ќе бидат 

комшии, нема.
– И што си помуабетуваш со нејзе кога ќе ја 

видиш вака?
– Ништо, што прајш, како прајш, ете тоа. 

Село Дуње
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– Од која фамилија си одовде, од Дуње?
– Од Галабовци.
– Што подработуваш вака денеска?
– Што ќе има работа, само работи.
– Те слуша дедово?
– Како не.
– Многу, а?
– Кога ќе има работа, што ќе прај, ќе слуша.
– Колку леба месиш?
– Пет, шест некогаш, и за кучето по два-три.
– За колку дена ти е доста лебот?
– За седум дена.
– Да те прашам едно, овие момиве и невестиве 

денеска не ги бива да месат, а?
– Не ги бива, не ги бива.
– И оти не месат, што велиш?
– Оти не знајт, затоа.
– Кој живот беше поарен за тебе, сегашниов, 

или кога беше млада, на мои години?
– Сегашниов е поарен, ама сега сум стара, не можи.
– Ќе сееш нешто летово?
– Ако можа тутунот, ако не, ништо.
– Си била ли некогаш вака на гости кај челадта 

во Скопје, во Прилеп, во Крушеани?
– Одам по некогаш таму, ко ќе можа.
– И кај е поубав животот, таму или овде?
– Што знам кај е, таму поарно им е, ко има 

луѓе, овде луѓе нема.
– Ама викаат старите на асфалтот пиперки и 

патлиџани не растат?
– Не растат ами растат, што ќе расти, ништо 

не расти...
– Идат овдека, ти помагаат вака понекогаш?

– Е, по некојпат.
– Доаѓаат, а?
– На кого појќе се радуваш вака да те прашам, 

на зетот, на ќерките или на внучињата?
– На сите, и на внучиња, и на ќерки, и на          

зетови, и на сите.
– Што години имаш?
– Педесет и три.
– Ој, Јано, го испече лебот?
– Го испеков, го испеков! 
– Да дојдам да земам еден, колку чини ќе се си 

го платам, потпрен на дрвената ограда од чардаче-
то од неговата куќа ѝ подвикна едно старче, која 
се наоѓаше на триесетина метри спроти куќата во 
која Јана живееше. 

– Дојди, дојди, - му рече. 
– Моето име е Стојан, во селово сите ме знаат 

како Стојан Чачан, од галабијата на Чачановци сум. 
Ги имам седумдесет без две, - ми рече. 

– Гледам дека нешто бележиш, нешто чкрташ, 
пречкртуваш, во тефтеров твој. Да не те прати Пе-
тре коператоров, вересија да собереш?, - на шега   
ме праша. 

– Не, не! – и јас на шега му одговорив.
– Да не правиш некој попис? Да не пишуваш 

некои гатанки, пословици? Јас знам колку душа 
ти сака. Туку, ако сакаш јас можам три дни и три 
ноќи да ти ги раскажувам сè што знам за моево 
Дуње, сè што ми раскажувале и прадедо ми и дедо 
ми, богами сѐ што сум запомнал, сѐ што сум про-
читал. Што велиш, бива?

– Бива! Како не бива!, – му одговорив. 
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– Пред седумдесетина и кусур години во се-
лово живееја околу 1.500 жители. Моево родно 
село беше многу богато село. По дуњскиов си-
нор се напасуваа околу 10.000 грла овци, кози и 
друг крупен добиток. И денеска егзистираат над 
10.000 крушови калем кантарки и над 5.000 ја-
болкови стебла. Во 70-тите години на минатиот 
век се одгледувале над 40.000 пењушки лозје. Во 
моево село денеска напуштени се околу 1.500 
хектари ораници, над 3.000 хектари пасишта и 
шуми. Постоењето на Дуње како населба, сека-
ко, се протега наназад во времето со векови. На 
подрачјето на селото Дуње, некои околности 
укажуваат дека просторот на селото бил одамна                                              
користен за живеалиште. 

Дека на подрачјето на селото Дуње постоел 
организиран живот уште од прастари времиња 
сведочат остатоците од расфрлани ќерамиди, тули, 
околу атарот на Дуње како што се Прчинога, Кри-
вата Нива, Бутим, Маркови Кули, како и околу ма-
настирот „Свети Петар и Павле“, како што ние си 
го викаме попознат како „Трпчев Манастир“.

Прв пат селото Дуње, како во усните преданија 
така и во пишаните и материјалните документи, во 
вистинска смисла на зборот, се спомнува во црковни 
записи кои датираат од византискиот период, од 1020-
та година, за време на владеењето на византискиот 
император Василиј Втори, во црковното на царот 
Константин Асен Тих од 1257 година, а посебно во 
црковните писанија на царот Стефан Душан од 1331 
година, царот Стефан Урош Петти Немањиќ од 1356 
година, и кај македонскиот властелин кралот Дими-
трија Волкашин од 1365 година и неговиот син Кра-

лот Марко од 1371 година за Чебренскиот манастир.
Најстариот запис во отоманските дефтери во кои 

се споменува селото Дуње потекнува од втората по-
ловина на XV век, односно од отоманските пописни 
дефтери од 1476/77 година кога во селото живееле 
13 семејства, потоа во отоманскиот пописен дефтер 
од 1481/82 година каде што е запишано дека Дуње 
има 23 куќи, додека пак во пописниот дефтер од 1519 
година е забележано дека Дуње брои 56 куќи, а пак 
во пописниот дефтер од 1528/29 година се запишани 
63 куќи, а во пописниот дефтер од 1544/45 година во 
Дуње живеат 83 фамилии. Во овие отомански дефте-
ри забележано е дека Дуње припаѓа на мариовската 
нахија во Прилепската каза. За време на турско во 
Дуње имало два чифлици. Најголемиот чифлиг му 
припаѓал на Селим бег, родум од село Канатларци, 
додека помалиот чифлиг бил во сопственост на Ме-
мед бег, родум од село Подмол.

Селото Дуње не го избегнуваат воените деј-
ствија како од Првата и Втората балканска вој-
на, така и од Првата и Втората светска војна каде 
што за потребите на боиштата мобилизирано во 
разните војски речиси е сето население, а пак 
од мобилизираното машко население кое било                                    
испратено на фронтовите поголем дел не се вра-
тиле во своите родни огништа, а на многумина до 
ден-денешен не им се знае гробнината. За воените 
збиднувања, за тоа каков бил животот во тој вре-
менски период во селото Дуње најубава слика има 
направено Петар Карчев, во воената белешка кој 
ја направил во 1918 година, кој бил писар во Чет-
вртата пешадиска преславска дивизија, сместена 
во Мариово, која сета ја имам прочитано, а некои 
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реченици ги знам наизуст, каде што пишува: „Кру-
шејца и Дуње даваат целосна претстава за голе-
мата сиромаштија во Мариовската област. Овие 
места даваат, според мене, идеја и за најбедниот 
начин на живот, кој можеше да се сретне во тие 
години во Македонија. Животот на селаните нали-
куваше на еден од најзаостанатите човечки живо-
ти на Балканот. Можеби само некои најоддалечени 
места во Албанија можеа да се споредуваат со Ма-
риово по својата примитивност и бедност. Куќите 
беа камени и претставуваа еднособни простории                                          
со едно големо огниште…“

Од некогашното село Дуње, од некогашната 
селска идила, од џагорот на децата во селото, од 
преполното средсело, од полните сокаци, пат-
чиња со народ, од некогашната селска слава, од 
селските празнувања за Божик, за Богојавление, 
Велигден, Спасовден, Петровден, Илинден, Го-
лема и Мала Богородица, Крстовден, Митровден, 
речиси не остана ништо. Не остана ништо и од 
некогашната стара селска архитектура, од голе-
мите селски дворови оградени со долги од камен 
изградени ѕидови, од куќите на два ката со широ-
ките селски чардаци, од стожерот на средината 
во дворот, со бунарот кој секогаш се наоѓал на 
северниот дел од дворот, од куќурчето во кое се 
наоѓало огништето, од баџата каде биле обесени 
верушките, од црепните, вршниците, од куќарето 
во кое се чувале неоратните и ѕевгар воловите, од 
трлото каде што се наоѓале овците, козите, јаг-
нињата и јарињата, од куќарето каде се наоѓале 
ругузините, разбоите и ситната покуќнина.

Во Дуње речиси не остана ништо од подѕида-
ните бавчи, градини, огради, овоштарници, лозја. 
Во Дуње не остана ништо од старите занаети од 
ковачите, налбатите, самарџиите, сарачите, тер-
зиите, карванџиите. Иако данокот наречен ми-
грација село-град одамна си го направи своето и 
со ова село, во Дуње се враќаат дуњчани на кои 
одамна им завршил работниот век, сега како стар-
ци, за да го одживеат преостанатиот дел од живо-
тот што од бога им е дарен, отворајќи ги зарѓани-
те катанци, разгорувајќи го огнот во пузата која 
тлее цела една вечност.

– Туку, знаеш што? - ми рече деведесетгодиш-
ниот Стојан Чачан. Вечерва ни е заслогот на златен 
Свети Димитрија. Сите селани ќе бидат во нашава 
црква, попот ќе дојди, вечерна богослужба ќе има. 
Утре изутрина ќе имаме и утринска богослужба, 
сето село слави, - ми рече. Повели вечер на гости, 
на слава, сите мои ќе бидат дојдени, полна ќе ми 
биди куќата, ќе вркнеме по некоја чашка ракија, 
крмакот некни го свиткав за славава, да го пробаш 
моето винце, иако е мешавина полу „прокупац“, 
а полу „талјанка“, ќе удриме и по некоја песна. 
Гајдаџија сум, а најмалиот внук ми е тапанџија. 
Голем мерак ќе ми направиш. Што велиш? 

– Доаѓам! - му реков. 
Кинисавме... 
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 ...  Vo Pe{tani

 .Многумина ја знаат песната „По пат одам, за 
пат прашам“ во која станува збор за легендарната 
жена - јунакиња, позната како Чучук Митра. По-
веќето, барем од песната, знаат дека таа е од село-
то Дуње, кое се споменува во еден од стиховите. 
Слично беше и моето мислење за нејзиното потек-
ло, сè до мојата посета на ова село, во почетокот на 
летото на Свети Никола летен во илјада деветстото 
деведесет и второто господово лето, кое се наоѓа 
на четири-пет километри северозападно од Дуње, 
кога влегов во дворот на Ѓорѓија Стеваноски во 
Пештани, познат по прекарот Горупан.

– Оваа ѕидина што ја гледаш, чии ѕидови сè 
уште даваат отпор на времето и небиднината, 
знаеш чија е? 

– Не знам, му одговорив. 
– Оваа е куќата на Чучук Митра, онаа од песна-

та „По пат одам, за пат прашам“. Во неа била роде-
на и во неа живеела, - започна да раскажува Ѓорѓија 
Стеваноски. Таа не е од селото Дуње, туку од Пеш-
тани. Чучук Митра била мажена во Дуње, кај Тор-
невци, но била родена токму во оваа куќа и во неа 
го поминала детството додека пораснала девојка за 
мажење. Моите постари ми расправаа дека нејзи-
ниот татко се викал Трајко и дека бил во контакт 
со ајдуците и комитите. Во нивната чета постојано 
доаѓале ајдуци и комити и таа била навикната да 
се среќава со такви луѓе. Знаела како да постапу-

ва доколку дојделе Турците да се распрашуваат за 
нив, како да им ги заметне трагите и да ги скрие за 
да не бидат откриени или фатени. Многу поголеми 
врски со комитите имал нејзиниот брат, кој и сами-
от станал комита и водел чета, па така Митра била 
приморана да им помага и да ги прикрива од Тур-
ците, кои постојано пуштале потери по нив. Така, 
таа станала многу вешта за да се снаоѓа во таквите 
ситуации, знаела како да ги залаже и измами поте-
рите и да им овозможи на комитите да се извлечат и 
засолнат пред турските потерџии. 

Турците не ја оставале на мира поради нејзина-
та убавина и постојано ѝ се наметнувале, нудејќи ѝ 
разни дарови за да прифати да се потурчи. Имајќи 
го поранешното искуство од нејзиното семејство 
во Пештани, од големиот број случки со нејзиниот 
татко и брат, таа измамила и погубила голем број од 
нападните Турци. Ги намамувала да дојдат во неј-
зината куќа, а таму со скриената кама ги убивала. 
Како што ми расправаа моите постари, таа закла-
ла, ни појќе ни помалку, точно 117 Турци. Таа не 
се викала Митра, туку нејзиното име било Грозда. 
Чучук Митра било нејзино скриено име, кое ѝ по-
служило да ги прикрие трагите за да не ја откријат 
Турците. Таа го навезала бајракот за востанието, 
а тоа го направила тајно, без да разбере турската 
власт. А, самата песна „По пат одам, за пат пра-
шам“, е лозинка за да знаат комитите и војводите 
кај кого да го порачаат везењето на бајракот и било 
на кој комита кога ќе дошол во Дуње, ако некој од 
селаните му ја запеал таа песна, тоа било знак дека 
бајракот е завршен и можеле да си го земат. 
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Додека Ѓорѓија Горупан ми ја дораскажуваше 
приказната за Чучук Митра, што неговите постари 
му ја расправале, по тесното сокаче, едно од мно-
гуте кои завршуваа на пештанското средсело, ни 
пријде осумдесетгодишниот дедо Сребре Ќутев, 
стар, подгрбавен, изненаден од мојата посета во 
неговото Пештани, бидејќи жив човек, туѓинец, 
одамна нема стапнато, со тага во очите ми рече:

– Што гледаш, бре дедино! Младите сите из-
бегаа, а старите изумреа. Пред четири години ме 
напушти бабичката. Господ си ја зеде кај него, 
Децата ми се во Прилеп. Доаѓаат кога ќе можат. 
Очите му се наполнија со солзи. Како дете за мајка 
што плачи, така и друшката за друшка си тагува. 
Услуга сака да му се прајт на човекот кога ќе дојдат 
годините. Тешки работи, тешки, што да се прај.

– Од кај ти беше бабичката земена?
– Од Дуње.
– Од која фамилија?
– Од Пашовци, од Трајан Пашата, така нешто.
– Што ти е Јован?
– Кој Јован?
– Јоше?
– Јоше, тие се таму свои, од тој сој таму.
– Е, денеска колку луѓе има во селово?
– Море нема ништо, завали.
– Кај заминаа, што направија?
– А бе, ете, избегаа, социјализмот дури беше 

секаде се одеше и странство, и тука, се работеше 
сè, си животареа, си е редеа. Ама сега никаде, кај 
да пој чоек нема работа, тешко е. За млад народ 
тешко е. Наместо фамилија да си имат, тие имаат 
50 години. Ич не водат ред да се удомуваат.

– А, овде, во која куќа живееш ти?
– Е, во оваа, лепенкава, заедничка ни е со дедо 

ѝ на Грозда, е де, на Чучук Митра, - ми рече.
– Што поработуваш вака сега?
– Море ништо не се можи, што да поработува.
– Дедо Сребре, ај вака, да шетниме до селово 

да видиме што има, важи? Ај да видиме кои луѓе, 
кај живеат, што живеат.

– Ајде, де. Да шетниме чим си сторил ниет, 
туку јас сум со ниет да појдам докај Славета Ци-
клов, дојди со мене заедно ќе одиме, - ми рече.

– Ој, Славе! Ој, Благуно, примате гости!, - од 
подалеку им подвикна дедо Сребре. 

– Бујрум, бујрум, како може да не примаме! 
Мојата куќа секогаш е ширум отворена за секого, 
па и за тебе, чичко Сребре, - се слушна гласот на 
Славета Циколов.

– Доброутро, домаќине! Доброутро домаќин-
ке!, - ги поздравив.

– Добредошле мили гости!, - нè отпоздрави. 
– Еве, Господ, што се вика сполај му, ме до-

несе и во твојава куќа, во твоево село. - му реков.
– Во селово ретко навраќаат луѓе, па секој што 

ќе дојде е добредојден за малку муабет. Убаво е 
нашево село. Тука сум роден, тука сум и живеам, 
а иначе, бев Кавадарци неколку време, три-чети-
ри-пет години таму и фазла, фамилијата ми е таму. 
Двајца синови имам, по двајца внуци, четворица 
внуци имам убави, златни.

– Што поработуваш овдека сега? - го потпрашав.
– Со стокава. Пред три години и тутун работев. 

Сега тутунов го откажав малце, дали годините или 
што е, како е, сега сум појќе со овциве, триесет 
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и нешто фазла на број ги имам. Има рачун да се 
живее од чувањево на стокава на овциве. Кој како 
ќе сфати. Може да има, може не, за мене горе-долу 
досега е во средна доза, не можам ни да се попла-
чам, ни да се пофалам. Како ќе гледаш стока, така 
ќе имаш, да не се плачам, ми помагаат и децава. 

–Ти помага домаќинкава?, - со ишарет го 
подбуцнав малку. 

– Нема тука грешка. И таа е со овците и јас. 
Кога треба да појдам до Дуње, таа ги чува. Поне-
когаш се случува некој човек ќе викнам, ама тоа 
одвреме-навреме два дена, три дена ќе биди тука, 
да не замини. А иначе, колку сум јас толку е и таа. 
Работата овде сета е заедничка - дрва, бавча, едно 
друго, што било, сето го работиме заедно. Е сега, 
до кај ќе ги чувам, тоа е. Со спогодба се живее 
инаку не може да се живее без да се спогодуваме.

... Слушај, седум-осум куќи полни имаме, а во 
другиве по двајца луѓе останаа да живеат и уште 
во печес по еден осамен старец, толку, нè има. Да 
почнам оттука. Еве, Славе Димитриоски, Мате 
Маркоски, Нове Маркоски, Новаче. Туа е Сребре 
сам, осамен, Ѓорѓија Стефаноски и долу одиме 
кај Петре, Митре Димитриоски, подолу е Блаже 
Јошески. Распрскани сме во две маала. Од патот 
удолу е долно маало, а од патот горе е горно маало 
и тоа е... 

– А, како го добило името Пештани? 
– И јас тоа токму не можам да знам. Тоа не-

кое село Пештани било таму кај манастирот, има-
ло таму пештери. После оттаму наваќе, си тргна-
ле наваму и затоа останало не Пештерани, туку 
Пештани. Прво село ни е Дуње, па Кален, малку 

понатаки е Кокре, преку Лигураса е Беловодица, 
Вепрчани ни е близу, ама немаме синор со то село. 
Невестата ми е од Крушејца, нè сечи синор да ре-
чиме, а иначе и Чаништа е таму. Си живееме со 
сите, ми велеше.  

– Арно сте дошле да нè посетите во селото 
наше, овдека како што сме ние осамени, многу 
мало е нашето село. Сè е во старо живееме, така 
ништо немаме подновено, да речиме, не сме така 
пристојни, не сакаме овде да обновуваме што ќе 
собериме еден денар сакаме сè повеќе онаму кај 
децата да му створиме кај што сет народ живее 
во град и ние така. А овдека така живееме во она 
што е постаро што се нашло и така сме досега. 
Му викам на дедото да си напрајме, оваа стара 
куќа ќе падне, викам ни дал господ машки вну-
чиња, една викендица овдека да имаме, ако ние 
не сме живи, внучињата некогаш ќе сакаат во 
нашиот роден крај. И сега идат, го знаат нашето 
село и ќе сакаат да се вратат, да си дојдат во не-
гова домовина, - додаде домаќинката на Славета, 
Благуна Цикалова..

Овците на Славета сè уште не беа потерани од 
трлото. Шарпланинците Мрчо и Џони, со кроток, 
но силен лаеж, му навестија на нивниот стопан 
Славе Цикалот дека во близина на трлото се дви-
жи нешто. Славе малку потстана од столчето на кое 
седеше, ја појави главата од кај најниската страна 
на авлијата со камен изѕидана и откако го виде Ма-
тета од Куртулушовци и неговата жена Велика како 
идат на кај нив, на двата шарпланинци, кои чекаа 
на готовс, им свика со силен глас: Мрчо! Џони! 
Доста е! Мате и Велика од Куртишови идаат нава-
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му! Шарпланинците, откако ја слушнаа заповедта 
што им ја даде нивниот стопан, најпрво одлево на 
влезната порта легна Мурџо, а десно од него се ис-
пружи и Џони, внимателно гледајќи со нивните ку-
чешки очи кон Матета и Велика додека поминуваа 
низ портата и навлегоа во Славевиот двор. Откако 
ние мажите си сторивме здравоживо, а Благуна и 
Велика влегоа во земникот од Славевата куќа, си го 
продолживме муабетот за селото Пештани. 

Пештани е завиткано меѓу два рида во едно 
убаво руво, започнувајќи од варовитион камен, 
па Кичерот, Иста бука, Каменана Страга, Рупата 
со врвот Ѓаулата, сè до Преслапон со Еленовава 
глава, покажувајќи ми ги виканите места со не-
говата рака, која ја имаше испружено колку што 
му е долга во правец на Селечка, Мате Цикалот. 
Таму, ако појдите горе, ќе го видите Плетвар, ќе 
го видите Леништа, ќе ја видите Беловодица, ќе 
го видите Прилеп, и другите села таму се гледаат 
надолу кога ќе е чисто времето, Мажучишта, ната-
му, Бело Поле, Новоселани дури и Ропотово. Тоа 
е највисоката точка тука, ми велеше. Местоно над 
црквана се вика Белиот Камен, погоре Станими-
рица, и она највисоката Градиштето се вика. Таму 
имало некогаш живеалиште, луѓе живееле, е што 
било, дали од вода се пазеле, дали од војни се па-
зеле тие луѓе, како живееле, што правеле, бог знае. 
Има ѕидини, има керамика, има копанки, остатоци 
од некогашни камени корита за перење како и ка-
мени поила за добитокот, коњи ранеле, кузнај што 
правеле тие луѓе, кузнај од кој век е тоа, дали од 
римско време. Сигурно од римско време, пред тур-
ското. Пештани изобилува и со круши, и со трње, 

и со камење, а, ако накачите нагоре меѓу ридишта-
ва, ќе сретнете остатоци на куќи, куќурчиња, на 
плевни, од трла и бачила. Во непосредна близина 
на црквата „Свети Ѓорѓија“ се наоѓа селскиот кла-
денец длабок три до четири метри кои црпат вода 
за пиење, а некои селани водата ја имаат донесено 
до пред куќите во дворовите, а некои од старциве 
на магариња одат два-три пати дневно за да напол-
нат вода за пиење, - ми раскажа Мате Куртишов. 
– Црквава наша „Свети Ѓорѓија“, се вика. Изгледа 
во Османлиската Империја е правена, во турско 
време, затоа што е со три скали в земи. Кажуваат 
старите дека сите цркви што се правени во турско-
то време се пониски со три скалки.

– Ој, Славе! Славе, бе! Тука си!, - од подотво-
рениот капиџик, кој се наоѓаше на крајниот долен 
дел од Славевото трло, од каде што се влегуваше и 
излегуваше и во славевиот и во дворот на Поповци, 
- подвикна Новаче Попов. Што стори бе, ќе ги поте-
раме овциве. Си реков, ај да наминам, да те видам, 
знаеш, чоек подобро прво да намисли за лошото, 
недај боже, оти за арното лесно бива, - му рече. 

– Ќе ги потераме, како нема да ги потераме, 
ама уште малку нека постојат, чунки росава уште 
кај каленско, колречко и дуњско, росата уште е 
легната по осојне, туку, ела понавака, прибери се 
и ти. Си имаме убав муабет, па ај кажи и ти нешто 
за нашево село, она што си го запаметил што ти 
расправаа старците твои, - му рече. 

– Добро, добро, ќе дојдам, да видам што муа-
бет си развалиле, - додаде Новаче Попов.

Седна на еден од поблиските камења, ја изваде 
табакерата полна со дробен тутун, ја завитка ци-
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гарата, ја запали, тргна два-три пати да го разгори 
тутунот, рече:

– Еве, фала богу, патов почнаа да го праат, ќе 
го напраат белки.

- А бе, очекуваме. Да беше направен пред 30 
години, ќе беше селово поживо. Поживо сто посто 
ќе беше. Пат, водичка да имаме, тука е убав живот. 
Во времево што одмина ништо не е направено, само 
„турсково џаде“ опстојува на времето. Уште тоа да 
не е, не знам како ќе дојдеме в село. Природата сѐ 
му дарила и шуми, и пасишта, и изобилство од вода, 
арно ама, народ нема. Јас и Славе сме најмладите 
меѓу старциве во селово, -  додека ова ми го кажу-
ваше, дедото Сребре како мало дете залипа, заплаче, 
по образите му потекоја солзи таговни. 

 – Пред педесетина години имаше што да се 
види. Селово мое броеше сто и печеесет куќи, сто-
тина плевни, во секој двор по стотина кози, небро-
ени овци, во секоја пондила по десетина говеда, 
селово беше преполно со луѓе, чколијава работе-
ше, имаше два попои, четири даскали. Пештани 
беше најголемо село во Долно Мариово, по Дуње, 
во прилепско Мариово. Во 1961 година во селово 
имаше 400 селани, само мојот дедо на падиниве па-
сеше 1.000 грла овци. Јас одев со козите, ги имаше 
на број околу печестотини, помалиот брат Алексо 
беше со говедата, средниот брат Јован со коњите, 
ги имавме во тоа време на број околу педесетина, 
за товар ни требаа, за на пазар и за на дрва. Сите 
убај чколии завршивме, никој не остана од нашава 
фамилија овде, сѐ падна, ништо не остана, срцево 
ми се корни кога гледам како селово полека умира, 
ама што да правам, - ми велеше Новаче Попов.

– Ова да те прашам, може ли да се сетиш 
на твоето време како беше селово за Спасов-             
ден, Ѓурѓовден, за Митровден, за свадбите, кр-
штевките? - му се обратив на Матета Куртишов, 
со намера барем малку да ја вратам ведрината кај                          
моите домаќини.

– Многу убај. Се сеќавам многу убаво, оти јас 
присуствував. да ти кажам право, на сите свадби. На-
шето село го слави Ѓурѓовден. Гости од сите села, ко 
ќе почнеш од Чаништа наваки, Крушејца, па Кален, 
Кокре, таму од Бонче, Мусинци, од Подмол преку 

ридот, одавде од Вепрчани, Дуње веќе тука стални 
беа тие, по 60 души во секоја куќа имаше гости за 
да останат да лежат по куќите. И се колеа јагниња, 
прасиња, обавезно секоја куќа ранеше крмнак од 
сто-дватриесет кила, - се расприкажа, Мате Курти-
шов, мерак да ти е да го слушаш.

Мате Куртишов, седејќи така на каменот, до-
дека полека го вадеше кавалчето потпикнато во 

Пештани
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аловиот појас кој беше го навиткал неколку пати 
околу неговата полојна, сакајќи и тој меѓу своите 
соселани да ја врати ведрината им рече: 

– Што си се намисириле, бре мариовци, што 
сте си ги обесиле носојте како колбаси обесени 
на верига, туку, ајде малку да се развеселиме, има 
една стара песна која дедо ми секогаш, бог да му 
душа прости, кога беше жив ја пееше, а сега ќе ви 
ја отсвирам, малце ќе ви ја отпеам, можи не цела-
та, која во времето многу се пееше во нашите села 
во мариовскиот крај, ама и вие да ме пратите, што 
велите, да ви ја отсвирам. 

– А , која е таа, го прашавме сите како еден. 
– „Неесто мори, гугутко мори“, ни рече.
– Е, штом е таа, тогаш може, до еден се согласивме. 
А песната гласеше вака:

Невесто мори, гугутко мори,
Извади коњот, напој го вода.
Коњот со ведро, мене со грло,
Оти јас ќе одам многу надалеку. 

На муабетењето, што се вели, му нема крај. 
Сонцето беше високо над Пештани. Време беше 
секој да си ја брка својата работа. Го оставам уба-
вото мариовско село Вепрчани. Ги оставам Славе-
та и Благуна Цикалови, Мате и Велика Куртишо-
ви, Новаче Попов и другите шестмина, од вкуп-
ните дванаесетмина старци кои живеат во нив-
ното село, а деведесетгодишниот Сребре Ќутев, 
пред да си заминам, ме замоли, да ја земам ста-
рата избледена слика на која како млади се имале 
сликано со неговата бабичка Мара, како што си 

ја викал на галено баба Мара, мислејќи на слика-
та што ја имаше во неговите старечки раце, за да 
им ја дадам на неговите од градот, да им пратам 
голем поздрав, затоа што не може да појде во гра-
дот, остарен е, ќе го чека крајот на својот живот 
во неговото Полчиште, да им пренесам дека ќе го 
чува куќниот праг, нема да ја затвори куќата, ќе 
живее заедно со неговото магаре Марко, а со два-
наесетината селани од ова село, заедно ќе ја пее 
познатата песна „ Невесто мори, гугутко мори”, 
која проследено со писокот на Матевото кавалче, 
надалеку одекнуваше  низ мариовските ридови...

Благуна Цикалова
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 ...  Vo.Vepr~ani

Поминаа речиси две години кога за прв пат 
стапнав на мариовската земја, во далечното илја-
дадеветстотини деведесеттото господово лето. 
Дојде и тој ден да дојдам и во селово Вепрчани, да 
направам нов запис за животот кој сè уште постои, 
за трлата и бачилата со сламени покриви, куќите 
изѕидани од камен, покриени со камени плочи, за 
луѓето и добитокот кои живеат под еден покрив, 
одделени само со еден плот, да им биде потопло 
и на едните и на другите, за семејната лоза на До-
ста Рожденката, предците на Толе Паша, за род-
ната куќа на Тода Илиева Тодорова - Мутева, каде 
што зимата во 1884 година, во нерамна борба со 
турскиот аскер, загинал и познатиот борец Ѓорѓи 
Лажот, опеан во народните песни „Киниса мома 
Тода на вода да оди“ и „Доста оди Ѓорѓи, доста 
шета“, за одмаздата што ја извршил војводата 
Спиро Црне заедно со седумте комити од Вепрча-
ни, за предавничкиот чин што се случил во 1855 
година, од страна на вепрчкиот семејниот род на 
Јанковци, чии осумнаесет души  врзани и живи 
ги запалиле, за тоа како го добил прекарот вепр-
чанскиот род на Головци, чиј предок Ристе, наре-
чен Гола Сабја, кој откако во една прилика кога 
одел на пазар во Прилеп со голи раце му ја отки-
нал главата на некојси Турчин, да го надополнам 
моето сознание и за вепрчкиот род на Шакиров-
ци чиј предок е познатиот Крсте Гермов - Шакир 

Војвода, кој заедно со тројцата комити од селово ја 
формирале првата месна чета во Вепрчани, попот 
Пројче, чијашто негова мајка била токму од Вепр-
чани, за четирите, но сè уште отворени куќи, во 
кои привремено живеат Ристе-Ричко со неговите 
овци, Илија од Чораповци, Богдан од Рожденовци 
со неговата домаќинка Петра Тодоровска, Димко 
од Шпарловци, за приказните, легендите, усните 
преданија, адетите, обичаите, кои ги запаметиле, а 
ним им ги раскажувале нивните родители, дедов-
ци, баби и соселани.  

 Во Вепрчани стасав рано, мошне рано, во 
утринските саати. Сонцето штотуку беше изгре-
ано над Белуче. Глетката што ја видов од хори-
зонтот што ме опкружуваше не можев да се изна-
чудам. Прекрасна колоритна убавина. Вистинска 
питомина. Вистинска дивина. Недопрена приро-
да. Човек да се наслади од тоа што го создала при-
родата, но и да тагува од она што денеска остана-
ло од селото Вепрчани. Празни куќи, некои падна-
ти, други во фаза на растурање, обраснати со трње 
и капини и каменот не можеш да го забележиш. 
Пред да влезам во селото да се обидам да ги про-
најдам некогашните селски патчиња и сокачиња, 
селското средсело, да ги пронајдам остатоците од 
некогашните куќи, плевни, трла, селските дворо-
ви, селските авлии.

– Ој, селани, бре! Има ли некој жив во селово! 
Ој, чичко Богдане!, - викнав неколку пати, колку 
гласот ме држеше. Никој не се одѕва. Го извадив 
телефонот од патната торба која ми беше обесе-
на на моето рамо, го побарав во телефонскиот 
именик, кој го имав запишано одамна при една 
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наша случајна средба во велешкото село Градско, 
му завртев. По неколку минути упорно ѕвонење, 
слушнав како неговиот телефонски апарат се вклу-
чи и, откако го слушнав неговиот глас, преку мојот 
телефон му довикнав:

– Добро утро, чичко Богдане, тука си! 
– Тука сум, тука.! Кој си ти вака рано што ми 

ѕвониш?, - го слушнав неговиот глас од другата 
страна на неговиот телефон.

– Зоран, Зоран, од „Мариово филм“!                               - 
му одговорив.

–Ти си бе, Зоране!, - ми довикна.
– Да, јас сум! Тука сум пред влезов на селово!, 

- му одговорив.
– Ајде, те чекам!, - пак ми довикна. 
– Добро, чичко Богдане, доаѓам!, - му довикнав.
Се спуштив по удолнината и за десетина ми-

нути стасав пред неговата од смрековина направе-
на, со лескови прачки испреплетена порта.

– О, домаќине, о чичко Богдане, тука си?,               
- му довикнав.

– Ајде, ајде бујрум, повели!, - ми рече. 
– Ела понаваму да се видиме, што се вика!, - 

сега со понизок глас му подвикнав.
– Идам, идам!, - ми довикна, додека со брзи 

чекори доаѓаше кон мене.
– Ете, дојдов и во твоево село, што се вика,       - 

со поблаг тон му реков.
– Фала богу, арно си сторил, - и тој ми рече.
– Примаш гости?, - на шега го прашав.
– Примам, примам, повелете, отворајќи ја на 

широко едната пола од замандалената испреплете-
на порта, - ми рече.

Според стариот мариовски обичај, си сторивме 
здраво-живо, добро ми дојде, добро те најдов. Се 
искачивме по десетината басамаци заковани на 
дрвената скала направена од две долги багремови 
греди, накосо потпрена на душемето, во правец на 
големиот чардак во родната куќа Богдан Рожде-
нов. Седнавме на старинските од смрека изделкани 
столчиња кои беа наредени околу старинската од 
дабови штици искована маса. Каснавме од слаткото 
кое Петра Рожденова го имаше направено ланското 
лето, го испивме благото шербет кафе подготвено 
во комбинација од вепрчанска ’рж и уров.

Кај Богдана Рожденов се собраа уште два-трој-
ца мештани коишто, иако не живеат, постојано сè 
ододовде, од ова село. Се радував што чардакот 
на Богдана Рожденов се наполни со луѓе, посеб-
но ми се исполни срцето кога од нив ги слушнав            
топлите зборови:

– Добредојде, долго време чекаме некој туѓи-
нец да дојде кај нас в село, да си помуабетиме. 
Слушнавме дека некој чоек, пољанин бил, решил 
подолго да остане во нашево Мариово, па ако му 
се бендисал нашиов крај во некое наше мариов-
ско село, да се закуќи. Да не си ти тој што така              
си решил?, - ме прашаа.

– Па, изгледа, јас ќе сум тој пољанин,                                
- им одговорив.

– Убо ќе сториш, штом си направил ниет, - ми 
рече Ѓоре Питропот. – Низ сето село ќе те проше-
таме, сѐ ќе ти раскажеме, сѐ што било и не било, 
колкумина бевме и колкумина останавме, каде 
отидоа селаниве, зошто отидоа, ама сè да бележиш 
во твојот тефтер, да се види, да видат сите кои сме, 
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што сме, од кај сме и да види цел свет какви до-
маќини сме, како по старо време така и до ден-де-
нешен кај нас овде во нашево Вепрчани, па ако ти 
се бендиса нашево село, најпрво, на конак кај нас 
ќе бидеш, а попосле и некое куќуре ќе ти најдеме, 
да се закуќиш, оставаме на тебе да си одлучиш.

– Јас сум Ѓорѓи Питропот од Вепрчани. Јас 
сум Гоце Мијакот, исто од Вепрчани, а овој до 
мене е Димитрија, а јас Димко Вељановски, јас 
Драге Маринковиќ, јас сум Злата Кочовска, заед-
но со Петра двете единствени жени во селово, јас 
сум  Драги Миноски, не сум одовде, од град сум, 
од Прилеп сум, - ми се претставија.

– Се почитува ли сè уште овде стариот обичај, кој 
било гостин кога ќе дојде на гости кај некој домаќин 
во Мариово да донесе здроживо? - ги прашав.

– Се почитува, се почитува!, - ми одговорија.
– Еве, домаќине, за тебе е оваа кутија полна со 

коцки шеќер, душата да си ја облажиш, стрико, за 
тебе е оваа кутија полна со крушевски локум, и ти 
душата да си ја облажиш, стрино, за тебе е ова ку-
тија со наполитанки, стринке за тебе е ова пакетче 
со шеќерчиња, внучињата да си ги залажиш кога 
ќе ти дојдат, за тебе, Димко, е оваа алва, оригинал 
неготинска е, за тебе, Димитрија, е ова полно шише 
со сируп од црешна, ама  со војца да си го поразре-
диш, а за тебе, Драги, остана пакетчево чај од хи-
бискус. Од мене толку, од господ повеќе, - им реков.

– Да си ми здрав и жив, - ми одговорија. 
– Селото наше од Прилеп е оддалечено на 

едно 40 километри. Граничиме со селата Дуње и 
Гуѓаково. Селото во 1958 година имаше деведесет 
куќи, во кои живеаја околу илјада души. Претежно 

луѓето живееја со земјоделие и сточарство. Село-
то Вепрчани има две маала, Горно Маало и Долно 
Маало, а во Долно Маало има две маала, едното 
се вика Беговско маало, а другото Агаларско маа-
ло. Јас сум од Рожденовци. Рожденовци и се вика-
ме при бидејќи потеклото ни е од Рожден. Многу 
одамна, ај да не речам пред можеби триста може-
би и четрсто години, некој сточар од Рожден бил 
покрај Црна со козите, имал едно машко дете, тоа 
дете дошло во Вепрчани домазет и затоа се вика-
ме Рожденовци, ми раскажа Богдан Рожденов.

– Јас сум од Чараповци, од татко Јоше, мајка 
Ристана, браќа имам двајца, и две сестри, јас сум 
најстара. Петра ме викаат. Си имав и свекор и све-
крва. Димитрија се викаше свекорот, а свекрва-
та Елка. Многу убаво живеев. Како мојот свекор 
нема да се најди никогаш во светот. Коа растев 
како девојче и од ајле фамилија испаднав од кај 
татко ми од кај Јашето и во ајле фамилија дојдов. 
До ден-денеска сите се поштуваме и се сакаме и 
од кај мојата фамилија и од кај мажот ми фами-
лијата, - ми раскажа Петра, жената Богданова.

– Чичко, Богдане, ај да појдеме до мојана куќа 
да му ја покажам куќата на Зорана, што велиш?, - 
му рече Димитар Вељаноски на Богдана Рождев.

– Може, може!, - му рече.
Кинисавме. За десетина минути се најдовме 

во горното маало каде што се наоѓаше куќата на 
Димко Вељаноски, која, како и другите, сета беше 
обрастена со трње и капини.

 - Е, стрико Богдане, во оваа куќа јас се имам роде-
но во 1954 година од моите родители Стојан и Стојанка 
Мијакови, прочуени во селото како      такви, - му рече. 
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– Така, ги знам јас, ги знам, - му одговори               
чичко Богдан.

– Димко, и ти да знаеш дека овде сум роден, а со 
Рожденовци сме стари кумови, по татко му негов, 
- му кажа Димитар, на неговиот соселанец Димко. 

– Татко ми те крстил тебе, јас те венчав и децата 
твои јас ти ги крстив, - му рече Богдан на Димитрија.

– Ајде, сега да ви кажам, стрико Богдане, и на 
сите вас, каде стварно сум се родил и од каде сум 
заминал во градот. Во горниот дел на оваа куќа 
живеевме, овде беа собите, во куќава сме живееле 
10, 12 души. Во долниов дел на дворов беа плев-
ните, трлото каде живееше добитокот.

– Е, во оваа куќа над Димитриовава, што ја гле-
даш, живеам јас, Зоране, - ми рече Злата Кочоска, 
чија нејзина куќа, за разлика од Димитриовата, 
беше убаво уредена, на два ката, со широк двор, 
една плевна, две трла, дворот заграден со ниска ка-
мена авлија. Од Гуѓаково сум родум, онаму преку 
рид, - ми рече, покажувајќи со нејзината десна рака 
накај ридот, во далечината. – Мажена сум овде за 
Ристета. Со овциве живееме. До моето село треба 
да поминеш пат три саати. Ами, ете, судбина, го-
спод така рекол, реченија, Ристе мој да ми биде до-
маќин. Одамна тоа беше. Ами, има три-четириесет 
години еве како фатија. Со стројници ме армасаа. 
Есено беше, пустињето. На седумнаесет години ме 
омажи татко мој. Многу мала бев. Ами, господ така 
рекол. Три сина имам, сите милиционери, и една 
ќерка. Уште едно имам за женење. Шест внучиња 
господ ми подари - Кико, Влатче, Ристе, Верка, Јо-
ван и Ристе, по дедо му. Сите ми се мили, - милоз-
ливо ми раскажа. 

Пред двеста и кусур години Вепрчани било 
запалено, опљачкано, од некоја си арамиска дру-
жина, која ја предводел од некојси Кадри паша од 
Ерековци, која броела околу 500 луѓе, а подоцна 
истата била сета ликвидирана од страна на тогаш-
ните турски власти. Во тоа време непљачкани и 

неизгорени останале црквата „Свето Христово 
Вознесение“, која се наоѓа во крајниот западен 
дел на селото, за која се вели дека е многу стара, 
некои велат дека е од четиринаесетти, а други од 
шеснаесетти век, манастирот „Свети Димитрија“, 
кој се наоѓа североисточно од селово и манасти-
рот „Успение на Пресвета Богородица“, кој се 
наоѓа јужно од селово. Ова е стара градба, никој 
не знае од кога е, сите стари што сум ги сретнал, 
што кажувале, велеа дека е од илимите. Пред да 
го направиме манастиров овдека имаше стари обе-
лежја. На еден камен го имаше ликот на Богорој-
ца, имаше икона, имаше камења тука со писмо, со 

Село Вепрчани
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написи и после, во поново време, неколку селани 
од селото ги ставиле во темелите при изградбата 
на манастирскава црква. Славата ни е на 28 август. 
Го измалтаривме манастирот и внатре и надвор, го 
дотеравме, направивме и кујна и трпезарија. Кај 
да копнеме околу манастиров овде и сега излегу-
ваат ќерамитки, камења, темели, што значи дека 
ова место било некогаш старо светилиште, - ми 
раскажа Ѓорѓија Питропот.

– Најстари семејни родови во Вепрчани се: 
Тодоровци, а од нив како деленици потекнуваат 
Ролевци, Шакировци, Мурџевци, Брдевци, По-
повци, Мутевци, Чиричевци, а понови родови во 
Вепрчани се Мијаковци, кои се доселени од се-
лото Гари, и Рожденовци, чиј предок дошол како 
домазет од село Рожден. Други семејни родови за 
кои нема сигурни податоци дали се староседелци 
или родови со непознато место на доселување се: 
Чораповци, Личовци, Корлевци, Рабевци, Бурна-
зовци, Мачниковци, Лековци, Головци, Шулев-
ци, Благиовци, Љутовци, Ѓумишовци, Пилевци, 
Чекановци,Заечковци, Јаничовци, Василовци, 
Шмантевци, Шпарловци, Шабановци, Тасевци, 
Аџиовци, Пупевци и Куцаровци, - редоследно                                                         
ги наброја Богдан Рожденов.

– За време на турското ропство во Македонија 
се јавуваа различни незадоволници, луѓе со слобо-
ден дух и бујна природа, кои не можеа да го под-
несат животот без слобода, живот со насилства, 
понижувања. Таков беше и Ѓорѓи Лажот, од село-
то Царевиќ. Уште од мали нозе остана без мајка. 
Ја грабна бегот од Дреновци, ја потурчи. Иако на-
роди многу деца, се обиде да избега од харемот 

на бегот. Ја фати бегот, ја фрли в бунар, ја удави. 
По некое време Чучук Сулејман ја грабна поста-
рата сестра на Ѓорѓија и неа ја потурчи. Ѓорѓија 
сето ова повеќе не можеше да го трпи. Стана ај-
дутин. Се здружи со своите браќа-помаци, кои ги 
роди неговата мајка, откако ја грабнаа, стана ара-
мија. Подоцна го зеде со себе и брата си Стојана,               
- ми раскажа чичко Богдан.

... Агите и беговите му дадоа прекар Ка-
ра-Ѓорѓи. Чучук Сулејман нашироко се прочу по 
своите злодела. Ѓорѓи се спремаше да си ги од-
мазди мајка си и сестра си. Чучук Сулејман, пот-
помогнат од беловодичкиот бег Билиман, се спре-
маше да дојде во Вепрчани, зулум да направи, да 
ја граби и потурчи убавата Тодора од Тодорови. 
Токму Ѓорѓи Тодора ја одбра за посестрима...

... Ѓорѓија си ја собра дружината. Разбра 
дека Чучук Сулејман дошол во Гуѓаково, го на-
чекаа кај Галишките спили, жив го фатија, дру-
гите ги истепаа, само еден Турчин жив остави. 
Ничкум на едно дрво го обесија. Парче по пар-
че жив го одраа. Глата му ја отсекоја. На пците 
им ја фрлија. Три дни и три ноќи волците ви-
еја. Саде едниот телешки опинок од Сулејмана 
остана. Беловодичкиот бег Билиман, за на крај 
го оставил. Да гледа. Го врзал со куса ортома 
за седлото на еден коњ, го пуштил коњот, пар-
че не останало од Билмана, саде Сулејманови-
от крвав срмен појас. Турчинот што куртули на 
прилепскиот кајмакам му го однесе говедскиот 
Сулејманов опинок, крвавиот фес од Билмана, 
сиџим завиткан во едно пусулче, во кое Ѓорѓија 
имаше запишано: „Завиткај си го околу вратот, 



Зоран Костески - Шваца

38

да не останеш и ти без еден говетски опинок. 
Прилепскиот кајмакам дамла го удрила, од страв 
на место умрел, - раскажуваше чичко Богдан. 

... Од ајдутин, комита Ѓорѓија наш стана. Се 
здружи со Спиро Црне и Диме Чакре, Нико Бенде-
рот од Габровник, Димо Серменин од село Ореше, 
Гушу Фетаџога од крушевско Селце.

... Искусен во ајдутските акции, Ѓорѓија стана 
голем проблем за турската власт. Ѓорѓија вешто 
ги избегнуваше потерите. Турските потери долги 
години не успеаја да го најдат, а камоли да го фа-
тат. Турците формираа посебен аскер, составен од 
арнаути, предводен од арнаутот Бавтир, кој бил со 
чин буљукбашија, кој се покажал мошне итар.

... Ѓорѓија не им простуваше на предавниците, 
кодошите, особено одавде ридов, во Мариовско, на 
сите главите им ги сечеше. Дури стана поголем ага, 
од турските. Пљачкаше и обечестуваше Мариовки 
кај ќе стасаше и која ќе ја стигнеше. Си навлече 
непријатели меѓу кодошите од Мариово. Буљукба-
шијата Бавтир нив ги поткупи со многу пари...

... Во 1884 година, месец декември, буљукба-
шијата Бавтир разбра дека Ѓорѓија бил дојден во Ве-
прчани, со уште еден комита кај својата посестрима 
Тода. Ја опколил куќата. Настанала силна борба. Од 
турските куршуми најпрво загинал братот на Тода. 
Буљукбашијата го повикал Ѓорѓија да се предаде. 
Ѓорѓија му одговорил со пцости и закани. Се пре-
даде. Буљукбашијата дал наредба да ја се запали 
куќата. Нашиот Ѓорѓија и другиот комита живи не се 
предале, си го одзедоа животот. Буљукбашијата му ја 
отсекол главата на војводата, закачена на стап и цела 
недела ја шетале низ Ат пазар да се плашат луѓето... 

... Откако Ѓорѓија Лажот и неговите комити се 
самоубиле, од куќата биле пуштени предавниците 
и другите луѓе кои биле внатре, а Стојче Коџоба-
шијата бил земен со врзани раце од кајмакамот и 
донесен во Прилеп. Стојче бил мачен и суден, до-
дека му зеле сè и откако немало што повеќе да му 
земат, го пуштиле со „мазбата“ (прогон). Во Бито-
ла го почувале неколку дена и го испратиле во Ох-
рид како на сургун, бидејќи не можеле да му најдат 
„кабает“. По патот за Охрид на Стојче „му дошол 
насиетот од Ѓорѓија“, со „маривет“ (лукавство) му 
ја зел пушката на заптијата што го водел и си фа-
тил планината. Многу време шетал како војвода 
по Мариово, додека не бил предаден и убиен, од 
своите, - натажено ми раскажа чичко Богдан. 

... По убиството на Ѓорѓија Лажот, неговата 
посестрима Тода се разболе од жалост и отиде да 
се лекува во Битола, кај некој си Јованче. Отка-
ко тој ја излекувал, се оженил со неа. Имале една 
рожба, чупе. Јованче бил учесник во револуцио-
нерното движење и, поради тоа, и него Турците 
го убиле. Тода се врати во своето родно Вепрчани. 
Во 1926 година, веќе во длабока старост, Тода се 
разболела, набрзо умрела и погребана во гробот 
на нејзината ќерка, - раскажа чичко Богдан.

... По убиството на Ѓорѓија Лажот во селото 
Вепрчани и грозоморната постапка со негови-
от труп, Стојан Лажот кој, исто така, бил комита 
и често дејствувал заедно со него, решил да го             
одмазди брата си...

Тргнал од Дренска Планина за Вепрчани сам, 
да го убие предавникот од родот на Јанковци, кој 
за предавството од Турците бил награден со пари. 
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Станал турски џандар. И мајка му носела пушка на 
рамо кога одела на пазар во Прилеп. Синот и мајка-
та, по предавството, станале дури и потерџии заед-
но со Турците и нивните прислужници, низ Марио-
во. Стојан не успеал да го одмазди брата си. Тоа го 
сториле двајца мариовци, во Прилеп, каде под нож 
го клале сиот пород од Јанковци, кои во тоа вре-
ме живееја во Прилеп. Не одеше долго и Стојан си 
отиде кај брата си. Го убија во Вепрчани, на ист на-
чин како и комитата Ѓорѓи, - раскажа чичко Богдан.

... По убиството двајцата браќа Лажовци села-
ните ги погребаа во два засебни гроба. Тие и де-
нес се наоѓаат во гробиштата на селото Вепрчани 
каде што се наоѓа и гробот на другарот на Ѓорѓија 
Лажот, кој загина заедно со него. Многу песни ма-
риовци имаат испеано за Ѓоргија.

„Стани, стани, Ѓорѓи, да не станиш,
Потерата, Ѓорѓи, нѐ сардиса,
Потерата, Ѓорѓи, од Прилепа,
Од Прилепа, Ѓорѓи, сите села,
Најпоќе, Ѓорѓи, селаните,
Селаните, Ѓорѓи, Вепрчанци,
Со селани, Ѓорѓи, кајмакамо,
Кајмакамо, Ѓорѓи, буљукбашо,
– Нека, Тодо, нека идат!
Од потера, Тодо, гајле немам:
Јас си имам, Тодо, пушка мартин
И три ѓердани, Тодо, со фишеци,
Со фишеци, Тодо, запашани,
А кајмакам, Тодо, рушветчија,
И буљукбаш, Тодо, рушветчија,
Со малку пари ќе ‘и смирам!

Мене ми се, Тодо, здодеало,
По реките, Тодо, - одејќи,
По долои, Тодо, скокајќи,
Остра сабја, Тодо, точејќи,
По дервени, Тодо, чекаеќи,
Чекаеќи, Тодо, клети Турци,
Клети Турци, Тодо, арамии,
Сечејќи, Тодо, руси глаи,
Жолти лири, Тодо, земајќи.
Стани, стани, Ѓорѓи, да не станиш,
Потерата, Ѓорѓи, нѐ сардиса,
Потерата, Ѓорѓи, бимбашија,
Бимбаши, кумито, рушвет не сака,
Туку ќе ти сака руса глаа,
Руса глаа, Ѓорѓи, од рамена,
Да ја однеси, Ѓорѓи, пред паша,
– Дур’ патрони, Тодо, не исфрлам
По клети Турци да избијам,
Не предаам, Тодо, моја глаа,
Моето срце, Тодо, не плашам
И од турска пушка не паѓам.
Појди види, Тодо, од мазгалка,
Дал се многу, Тодо, потерџии,
И подај ми, Тодо, остра сабја,
Да исечам, Тодо, потерџии.“
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– Зоране, како што гледаш, не сум јас послед-
ниот во селово. Овде нè има повеќе. Тука е Илија, 
тука е Димко, тука е Ѓоре, тука е Драге, тука е Ри-
сте со жената му Злата, мојата жена Петра, така да 
не сум само јас. Па нè има десетина души. Вепр-
чани не е село заборавено, селото Вепрчани не е 
село раселено, во селото Вепрчани животот тече и 
продолжува, но не само со вие десетмина овдека 
во Вепрчани, туку секаде каде се наоѓаат вепрчан-
ци, било каде, дали во Мариово, дали во Македо-
нија, дали во Америка, по целиот свет, - ми рече 
Богдан Рожденов.

Им се заблагодарив на Богдана Рожденов, 
на жена му Петра, на Ѓорѓија Питропот, на Гоце 
Мијакот, на Димитрија, на Димко Вељановски, на 
Драгета, Маринковиќ, на Ристета Кочоски и жена 
му Злата, на Илија, на Драги Миноски за госто-
примството нивно. Ми се заблагодарија и тие...
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...  Vo Gu|akovo

... Некаде околу 1476/77 година Костеново 
броеше седумнаесетина куќи, Чумагово десетина, 
Видришани дваесетина, Црничани имаше осум-
наесетина, со ’ржанова слама покриени куќарки. 
Во Сатока мирен живот си живеаја земскиот кмет 
на Мариово, Димитрија Сталев, и земскиот поп на 
Мариово, Јован Пејо, кој десетина години откако 
ветвата попска мантија, избледениот петрафил и 
испарталената попска книга ги презеде од татко 
му Јован, кој попуваше долги години во Сатока, 
заедно со земскиот питроп на Мариово, Трајко, 
чие рѓосано и очадено кандило и тој го презеде од 
татко му, кој питросуваше долги години низ Мари-
ово, венчаваа, крштеваа, водокрштеваа, осветуваа 
куќи, плевни, трла, во Пешта попот Мате Никола, 
секое утро во селската црква „Свети Димитрија“ 
ги чатеше дваесетината селани, во Бистренци во 
среда на пазар во Пожарско преку Доброполе ки-
нисуваа десетина пазарџии, од триесетината села-
ни кои живееја со векови на ова место. Во Берани, 
за Ѓурѓовден, селаните го избраа Стојана за нов 
полјак, Ристета повторно за клисар, Митрета за 
протуѓер, од Суденец аскер заминаа седум арсла-
ни, во Асинец Адиљ-ага со агаларите дојде да го 
соберат арачот од селаните за царштината, во Ки-
ролово, во неделата три свадби се правеа, Глигур 
го ожени сина си Стојана, за Јана Мурџева, Крсте ја 
даде ќерката кај Мутавџиовци, Јаков Грнче во дво-

рот ги чекаше сватовите од Чаништа, Света Пет-
ка броеше седумнаесетина куќи и Лесково толку 
броеше. Вo Клиново Сулејман-ага за потстриг на 
овците во чест на стрижачите закла два-три угичи 
и им нареди на неговите агалари да ги испечат до 
пладне, а тој се спружи колку што е долг во сенка-
та, под јаворот, во ’Ржаново, Омер-ага донесе два-
есетина чифчии да ги исчистат од плевел зарасна-
тите негови лозја. Во Мадан, Митан-бег испрати 
два-три карвани за Кукуш, натоварени со ума од 
неговиот рудник, а Галиште беше од сите страни 
сардисано од турската потера, барајќи ги зулумќа-
рите кои пред два дена на Коџаџи-бег сосе овци му 
ги запалија трлата, во Гуѓаково Петко калајџијата, 
под надзор на Стојан коџобашијата, ги калајдису-
ваше бакарните котли и ѓумови на Суљо-ага. Сето 
ова беше убаво запишано во отоманскиот дефтер 
од 1476/77 година, каде што на последната страни-
ца од дефтерот не го најдов името и презимето на 
писарот од тоа време.

 Пролетта, илјададеветстотини деведесет и 
четвртото господово лето, дојде денот да дојдам 
и во селово Гуѓаково. Сонцето срамежливо ѕир-
каше од под пазувите на Дрен Планина. Тргнав 
пешки, рано, во зорите. Сам во планината, во ди-
вината. Сончевите зраци ги осветлија зараснати-
те планински патчиња и патчиња за добитокот на 
Дрен Планина. Го искачив вепрчанскиот преслап 
Никулица. Накачив низ стрмниот Кленски Дол, 
се спуштив по удолнината во правец на пресла-
пот Клен, опкружен со густа листопадна дабова и 
зимзелена борова шума, поминав покрај виканите 
места Дупките и Волчја Јама. Жедта ја изгаснав 
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со ледената изворска вода од врелото Гуѓаковски 
извори. Навлегов во Гуѓаковскиот Кањон, кој со 
векови го живопишува Црна, надополнувајќи ја 
колоритната убавина што ја создала природата 
густата дабова и борова шума. Стасав во месно-
ста Писаник. Го најдов каменот каде што сè уште 
на забот на времето му одолеваат две исклесани 
и нацртани фрески на свети Никола и света Не-
дела. Го поминав стариот висечки делумно дрвен, 
делумно жичен мост, кој со години ги поврзува 
селата во Раечката и Дреновската долина, напра-
вен од војската пред десетина години, на најма-
лата теснина на Гуѓаковскиот Кањон, според моја 
слободна проценка, во должина околу двесте ме-
три. Наближив до неколкуте камени грамади кои 
наликуваа на некоја воденица и неколку бачила. 
Некаде на речиси повеќе од половина изминат пат 
застанав на една голина, на десниот брег над Гуѓа-
ковскиот Кањон, на надморска височина од околу 
700 метри, да земам душа, што се вели, да одмо-
рам малку, ама и мерак ми беше да фрлам малку 
поглед кон Гуѓаковскиот Кањон. 

За секој туѓинец, кој прв пат доаѓа во овој дел 
на Мариово, ова е навистина неповторливо дожи-
вување, нечепната природа, никаде жива душа. 
Слушаш само ветрот како дува. По три часа и 
поминати речиси триесетина километри на ме-
стото викано Кудриш ме пречекаа првите жители 
на селото Гуѓаково, шарпланинците Мурат и Џе-
маил. Долго време ме следеа и во еден момент се 
изгубија меѓу спилите, лаејќи, барајќи го својот 
домаќин за да му кажат дека човек доаѓа в село. 
Дека кучето навистина е најверниот пријател на 

човекот, во тоа се уверив и јас. Не помина долго 
време шарпланинците Мурат и Џемаил набрзо 
се вратија, заедно со нивните стопани, шеесет-
годишниот Стојан и неговиот триесетгодишен 
син Митре Митрески. Заедно со нив дојдов на 

местото Ракита каде се наоѓаше нивното бачило.
– Ова е бачилото наше. А, ова што го гледаш е 

селото наше, Гуѓаково. Ништо не остана од селово. 
Ние сме овде од Ѓурѓовден, па сè до Митровден, а  ако 
се влоши времето и порано си заминуваме со овци-
ве, - ми велеа шеесетгодишниот Стојан и неговиот                                                                                                    
триесетгодишен син Митре Митрески.

Не можев да верувам на сликата која ја видов. 
Прекрасна питома полјана која се распостилаше 
пред мене и селото Гуѓаково, кое на сѐ личеше само 
не на село. Од некогашното село, од некогашните 
куќи, плевни, штали, од некогашните селски дворо-
ви, од некогашното средсело, од селските патчиња и 
сокаци ништо не можеше да се распознае. Некогаш-

Село Гуѓаково
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ното село Гуѓаково денеска е обрастено со трње и 
капини и дека некогаш во ова село се живеело, гово-
рат грамадите камења расфрлани во селото. Самиот 
се обидов да се прошетам низ селото, низ трњето и 
капините, да ги пронајдам куќите, плевните, дворо-
вите, сокаците, патчињата, да ја пронајдам бакал-
ницата која можеби ја имало. Се обидов да ги про-
најдам куќите, да откријам нешто што ќе потсетува 
дека некогаш во Гуѓаково се живеело. Иако сето село 
одамна е обрастено со трње и капини, сепак, многу 
лесно ги разоткривав патчињата, сокаците, авлиите 
и темелите на куќите. Некои паднати ѕидини, според 
моја проценка, беа долги и до стотина метри, такви 
ги имаше неколку на број, според мене, шест-седум 
и според моја проценка тоа можеби во тоа време 
биле поимотните семејства кои со долги камени ав-
лии го оградувале својот имот. Додека се движев по 
еден селски сокак, одеднаш наидов на една поголема 
ширинка кон која се испреплетуваа неколку патчиња 
и сокачиња која ширинка не беше толку обрасната, 
најверојатно тоа беше средселото.

– По вокација сум историчар, предавам историја 
во гимназијата во Кавадарци, иако сум роден во Ка-
вадарци, се чувствувам Мариовец, Гудјаковец, не-
колку години нешто чепкам по историскине записи 
за моево село, - ми рече Митре Митрески. – Имам 
некои ракописи за селово прибрано, ама, сè е така 
некако нафрлано, не се докомплетирани, додаде. 
Пред неколку години започнав со собирање на пода-
тоциве за моево село, па можам нешто и да ти раска-
жам, ако те интересира, - додаде Митре Митрески.

– А бе, ти си бе, Зоране, ти си бе мачна душо, 
што талкаш низ мариовскиве села? Ти си тој што 

саде по телевизоров те гледам кога не сум со овци-
ве,  ме праша Стојан Митрески.

– Знаеш ли кој е овој пријателов! Е, ова е но-
винаров што пред некој ден го гледавме на телеви-
зија, на гости кога бевме во Раец, кај Мицета, - му 
се обрати на син му. 

– Е, па да, да! 
– Токму тој е!, - му одговори Митре Митрески 

на татка си. 
– А бре, стварно ти си, прво по гласот те препо-

знав, а после по ликот. Немој да ми замериш, на прв 
поглед не те препознав, вака во живо ми изгледаш, 
помлад, - ми рече. – Туку, арно што се видовме. Дали 
бива предлогон што пред малку ти го напомнав, јас 
наизуст да ти кажам сè што знам, за селово мое да 
ти раскажам, ама спомниме мене, - ме замоли.

– Е, како не може! Може, секако, ќе те спом-
нам, па приказниве што ти ќе ми ги раскажеш, а 
јас ќе ги бележам, се твои, - му реков.

– Гуѓаково се наоѓа во крајниот источен дел 
на прилепско Мариово и Општина Прилеп во до-
лината на реката Црна, од нејзината лева страна, 
во стрмната Гуѓаковско-Врпска-Раечка клисура. 
Сместено е на надморска височина од 580 метри, 
во длабокиот и стрмен Кленски Дол под пресла-
пот Клен на југоисточната падина на планината 
Дрен, опкружено со густа листопадна дабова и 
зимзелена борова шума, поради што Гуѓаково е 
многу тешко пристапно место, доста оддалечено 
од други населени места, во Мариово, - си ја за-
почна неговата приказна Митре Митрески.

– Името на селото Гуѓаково во пишаните до-
кументи се сретнува и како Годјаково и Гудјаково. 
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Потеклото на името е непознато, но тоа е со сло-
венско потекло од македонскиот јазик. Можно е 
тоа да потекнува и да е облик на името на птицата 
гугутка која, секако, е застапена во густиот шумо-
вит предел во кој се наоѓа селото, - ми раскажа 
Митре Митрески.

... До селото Гуѓаково не постои пат, ниту со-
обраќајна врска со ниту едно поблиско соседно 
место. Во поново време од превојот Клен во шу-
мовитиот и стрмен дел е пробиен земјен шумски 
пат, кој, сепак, не стигнува до селото и престанува 
во шумата на околу 350-400 метри над селото. Во 
минатото до селото воделе пешачки и патеки за до-
биток, денес доста обраснати. Гуѓаково и Врпско 
и денеска се поврзани со стариот висечки делумно 
дрвен, делумно жичен мост, - си ја продолжи него-
вата приказна Митре Митрески.

... Во селото Гуѓаково нема поврзаност со 
електрична струја, ниту покривање на мобилна 
телефонска мрежа. Ваквата многу тешка пристап-
ност и оддалеченост придонело селото да остане 
изолирано и релативно безбедно во минатото кога 
имало население, но и да биде едно од првите ма-
риовски села кои се раселиле. Во месностите Дуп-
ките и Волчја Јама избиваат познатите Гуѓаковски 
извори, кои се најголемите и најштедрите извори 
на вода кои се влеваат веднаш во Црна Река. Из-
ворите се со голема штедрост, во минатото на нив 
имало воденица, а околу нив неколку бачила. 

Најстарите записи за Гуѓаково се сретнуваат од 
турските дефтери од доцниот среден век, односно 
од XV и XVI век, кога тоа било дел од Мариов-
ската нахија. За прв пат во пописниот дефтер од 

1481/82 е запишано дека во него живеело едно хри-
стијанско македонско семејство, а во подоцнежни-
те дефтери од 1519, 1528/29 и 1544/45 нараснало 
на бројката од 13 и 14 македонски христијански 
семејства. Историски и етнографски селото Гуѓа-
ково заедно со Галиште, иако се наоѓаат на левата 
страна на Црна, припаѓаат на Старо Мариово кое 
ги опфаќа селата десно од Црна. Густиот шумо-
вит предел околу Гуѓаково бил прибежиште и за 
ајдутите и комитите кои се бореле против турска-
та власт за слобода на Македонија. На 4 февруа-
ри 1905 во Кленски Дол, над селото Гуѓаково, во 
нерамноправна борба со турскиот аскер загинува 
легендарниот мариовски војвода Толе Паша заед-
но со уште 11 комити - соборци од неговата чета, 
меѓу кои неговиот син Велјан Куликов-Куле од 
Врпско, Петре Кормако со синот Јован од Мако-
во, Петко од Маково, браќата Цветан и Петре од 
Шелеверци, Видан од Могила и Милан од Прилеп. 
За да се уверат дека војводата Толе Паша е убиен, 
турски офицери пресечената глава на Толета му 
ја однеле на валијата во Битола, при што валија-
та наредил главата пак да се врати кај Толевото 
тело, кое пред да биде пренесено во родното село 
Крушевица долго време почивало со спомен плоча 
која сѐ уште постои и е обновена во Кленски Дол 
над Гуѓаково, - ми раскажа Митре Митрески.

– Атарот на Гуѓаково изобилува со шума, а во 
помал дел и со пасишта, заради што тоа во мина-
тото имало изразит сточарски и шумарски карак-
тер, а на нивите во зарамнетите предели јужно од 
селото се одгледувале и планински жита како ‘рж, 
јачмен, пченка и пченица. „Жив“ сведок кој остана 
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да раскажува на случајните минувачи во Гуѓаково 
остана само селскава црква „Свети Димитрија“. 

Сместена е на зарамнетиот врв на ридот, веднаш 
јужно над самото село. Градбата на манастирската 
црква потекнува од XIX век. Веднаш крај самиот 
влез постои плоча на која е запишано дека таа е 
обновена во 1998 година. Внатрешноста на црк-
вата е живописана со фрески и икони приложени 
од селани запишани со своите имиња и занаети, а 
на иконостасот кај олтарот е запишано дека тие се 
нацртани од зографи од селото Гари, Дебарско. Во 
дворот околу црквата се селските гробишта кои се 
многу стари. Поради оддалеченоста, непристап-
носта и неповрзаноста на Гуѓаково со патна врска 
со било кое друго место, во црквата не се  одржува-
ат верски обреди, богослужби и празнувања, но во 
нејзината внатрешност постои тетратка во која се 
запишуваат посетителите, кои доаѓаат речиси се-

која година. Гуѓаково во целост било населено со 
родови на Македонци од православна христијан-
ска вероисповед. Родови и семејства кои живееле 
во Гуѓаково се: Макревци, кои имаат иселеници и 
во Витолиште, Митревци, Митановци и Тодоров-
ци. Во 1905 година во Гуѓаково живеат 280 жите-
ли, во 1948 година 240 селани, во 1953 година 119 
селани, во 1961 година 133 жители, во 1971 година 
бројот се намалил за само за еден жител, во 1981 
година во Гуѓаково живееле 41 селани, во 1991 го-
дина четири жители, во 1994 година еден жител, а 
според пописот од 2002 година, Гуѓаково е раселе-
но село. Во денешно време во околината на Гуѓа-
ково има само еден овчар, татко ми Стојан Митре-
ски, со активното бачило на преслапот Клен, а во 
околината и во Гуѓаково има уште двајца сточари 
со над 400 глави овци и 250 грла крупен добиток, - 
си ја заврши неговата приказна Митре Митрески.

Од некогашното село Гуѓаково, од некогашна-
та селска идила, од џагорот на децата во селото, од 
преполното средсело, од полните сокаци, патчиња 
со народ, од некогашната селска слава, од селските 
празнувања за Божик, за Богојавление, Велигден, 
Спасовден, Петровден, Илинден, Голема и Мала Бо-
городица, Крстовден, Митровден, не остана ништо.

Не остана ништо и од некогашната стара селска 
архитектура, од големите селски дворови оградени 
со долги од камен изградени ѕидови, од куќите на 
два ката со широките селски чардаци, од стожерот 
на средината во дворот, со бунарот кој секогаш се на-
оѓал на северниот дел од дворот, од куќурчето во кое 
се наоѓало огништето, од баџата каде биле обесени 
верушките, од црепните, вршниците, од куќарето во 

Црквата „Св. Димитрија“ - село Гуѓаково
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кое се чувале неоратните и ѕевгар воловите, од тр-
лото каде што се наоѓале овците, козите, јагнињата 
и јарињата, од куќарето каде се наоѓале рогозините, 
разбоите и ситната покуќнина.

Во Гуѓаково не остана ништо од подѕидани-
те бавчи, градини, огради, овоштарници, лозја, 
не остана ништо од старите занаети од ковачи-
те, налбатите, самарџиите, сарачите, терзиите, 
карванџиите...
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...  Vo Ro`den

На сам ден на Свети Никола, тоа илјада де-
ветстотини деведесет и шестото господово лето, 
утрото го дочекав во Стојановото бачило, кое 
уште тоа остана од многуте гуѓаковски бачила, 
во Гуѓаково, во кое преноќив. Стојан Митрески, 
фрли две-три суви дабови цепеници во огниште-
то, го растрга жарот со машата, огнот се разгори, 
на верушките кои беа закачени во оџакот, го обеси 
чајарникот, свари чај, надроби од сувиот сомун во 
дрвениот ваган, направи попара, ја исркавме. Даде 
господ се зазори. Ги наврев волнените чорапи, ги 
обув топлинките, добро ги подврзав, го наметнав 
неговиот стар кожув, ја нарамив неговата овчарска 
торба, го наврев каскетот врз главата, потпирајќи 
се на дреновата ластегарка, кинисав во непознат 
предел, во предел каде нема жив човек во неколку 
квадратни километри наоколу, за Рожден. 

Времето намуртено, зимско, студено. Патот 
тежок, лош, снег насекаде, месечинка ич, одвај 
го искачив стрмниот Кленски дол. Се спуштив по 
удолнината во правец на преслапот Клен, поми-
нав покрај Дупките и Волчја Јама. Кај Гуѓаковски 
извори ја наполнив матарката со вода. Навлегов 
во Гуѓаковскиот Кањон. Со мене беа ветрот, сне-
гот кој сѐ уште паѓаше, и господ, сполај му нему. 
Небото од сите страни затворено. По врвовите на 
ридиштата распослана беше маглата. Поддувну-
вајќи, поткревајќи го снегот, ветрот ми покажу-

ваше на каде треба да одам.. По неколку часови 
одејќи низ Гуѓаковскиот Кањон, хоризонтот се от-
вори. Пред мене ја видов сета убавина што ја соз-
дала природата. Ги гледав мариовските планини, 
го слушнав непрестаното течење на мариовските 
реки. Продолжив по покриениот со снег планин-
ски кривулест пат кој се извиваше низ долината на 
Мрежичка Река, и по четири часа одење низ диви-
ната, во снегот најдов траги од возило кои водеа 
до самото село Рожден. Најпосле, по час и полови-
на мекамско одење низ долината, на реката Света 
Петка, некаде на пладне стасав в село. Сето село 
беше облечено во бело. Снегот ги беше покрил по-
кривите на куќите .На прв поглед помислив дека 
овде никој не живее, но набргу се уверив дека не 
е така, тоа го потврдија лаежите на кучињата кои 
одекнуваа во дивината. Се приближив до првите 
куќи во селото, од една истрошена куќичка излезе 
осумдесетгодишниот старец Крсте Стаманџиев.

– Каде си тргнал во ова време-невреме?, - ме 
праша. – Зима е, студено е, ела да се стоплиш во 
куќава, со бабичката сум, малку е постара од мене, 
ама нека ми е здрава и жива се ризаме веќе пе-
десетина години, - ми рече.  Струјата е угасната 
одамна, темница е, ама топло е. Мака имаме со 
струјава, не нè есапат. Ем, на крајот на светот сме, 
ем во темница. Кога ќе ја снема, не иди со денови, 
од Прилеп со струја се снабдуваме, троа да задува 
остануваме со денови без виделина. Струјата ни 
е единствена мака, ако кажам дека другите маки 
не ни се маки, така е тоа во Рожден, - налутено 
промрморе Крсте Стаманџиев.
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... Ете ниа со бабата тука си останавме, и што 
ќе правиш, тука еве два-тринаесет години под 
пензија сум, добро е сега-засега. Еве гледај, ништо 
не остана од селово. Останаа уште десетина куќи 
по двајца. Апостол Павлов остана, тука е Сакриев 
Цветко, тука е и Дејан Мартинов-Трајков и Тасе. 
Тука остана и Ристо Павлов со овците, галиба ги 
има околу пет-честотини, момоци му ги пасат,        
- ми велеше.

– Кај си бе, домаќинке, кај беше досега, кај се 
витоса, везден низ куќи те барам, - налутено ѝ до-
викна на неговата домаќинка баба Љуба, нејзини-
от домаќин Крсте Стаманџиев. 

– Бев кај сестра ти, да видам што прај, и Зора, 
она таму беше, - му одговори.

– И така, за летно време е многу добар животот 
тука, а зиме е опасно, е вака ќе падне снег, ако не си 
спремаш со брашно, дрва, чим има брашно и дрва, 
сето е во ред работата, и да има здравје човек, глав-
но добар живот, - ми рече стрико Крсте. 

– Што подработуваш вака сега, еве снегот пад-
на зимава?, - го прашав.

– Ништо, е вака цел ден на кревет, така лежам, 
некој ден ако е поарно, ќе си го земам магарето 
или коњот, со моторката ќе си насечам некој товар 
дрва и пак се враќам. Се слушаме со бабичкава, 
што да прајме. Што ќе прајме, мора да се слушаме. 

– Годините не се многу, туку кичмата ме боли, 
не можам. Од кичеано сум, од Турија. Онде во 
рудникон во Мајден се видовме. Таму и јас рабо-
тев, кавекуварка бев, а тој рудар, се бендисавме и 
си се зедовме, - ми рече стрина Љуба.

– Слушај, нашево селово имаше триста куќи, 
имаше скоро и фазла. Со колибите повеќко имаше. 
Колиби, имавме и во Мајден, во ’Ржаново дваесет и 
пет души таму имаше во тие колиби. На лето, због 
реките, човеците таму остануваа да живеат, школо 
таму учеа, му праќаа по некој даскал таму децата 
малце да се описменат. После отпочнаа ка се осло-
боди од 49-та година наваму, почнаа нагло да бега-
ат човеците. Немаше услов тука да живеет ни пат, 
нити лекар, ништо. Сите за Кавадарци отидоа, неки 
во Бесвица, Дисан, и така, главно, оттука се отсе-
лија човеците. Е, ние не се отселивме. И така оста-
навме ние последни, - ми раскажа стрико Крсте.

Откако се стоплив, со Крсте Стаманџиев зае- 
дно излеговме на средсело. Ме запозна со негови-
те соселани Ристо Павлов, Илија Џеров со Пејо 
Окаров, Марко и Илија Шпендови и со другите 
селани кои беа стуткани од студот пред продавни-
цата, чекајќи го коператорот да отвори.

Изгледа нема да дојде, кај ќе дојде по ова виу-
лица, - рече Ристо Павлов, кој седеше на крајот на 
бандерата, потпрен на старата со катинар заката-
нета врата од кооперацијата.

– Што години имаш вака, колку ги направи?, - 
му подвикнав.

- А бе, осумдесет без некоја, за два месеци ќе 
ја наполнам осумката, - ми рече.

-Троа се или малку се?, - на шега го прашав.
– А бе, уште ми се живее, ба муа!, - се насмеа. 

Синовите ми се долу. Тројца синови имам, ќерки 
имам, сите се во градот. Тука, ете, добитци гледам, 
коњ еден, маска една и така, кокошките. Светло, 
светло немам таму кај што живее стоката. Имам 
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едно 20 декари земјиште, работно земјиште, жито 
раѓа за две фамилии да живеат од него. Стока вр-
тевме ние околу 200 грла овци, пет-шеесет глави 
говеда, и тоа така постепено, а струја државата не 

ми помогна да ми спроведе струја. Јас вода доведов, 
вода имам сам лично на мој трошок спроведено, пат 
направено на мој трошок, струја не, не сум должен 
јас струја да инсталирам. Државата не ми помогна, 
ниту Комунистичката партија, ниту ВМРО, ни еден 
не ми помогна. Тука има рачунај, виа дошлаци ста-
ри ко мене. Кој еден, кој двајца, - ми рече.

– И што си муабетите вака ко ќе се видите?,      
- го прашав.

– Ами што ќе си муабетиме, кај летнало свиње-
то, кај летнал зајкото, и така.

– Снегот, сполај му, свети Никола го донесе, 
убајна, убајна!,– му реков.

– Убавина, убавина, снегот си го носи свети 
Никола, иди Нова година, сега по ред е, Божик, 
Свети Никола е еве денеска, па така Васили-
ца, нова година по старо. Тука порано Спасов-
ден го служевме, исто и Дуовден го служевме,                          
Велигден, сите празници. Убаво беше. Имаме и 
црква. На сè личи, само на црква не личи. „Свети 
Спас“ ѝ е името. Изградена е во 1872 година, ѕи-
дари биле наши мајстори. По две години откако 
е соѕидана се насликани ѕидовите, сликари биле 
некој си Петре заедно со син му Глигур, а по по-
текло биле од некое село Тресонче, Мијаци биле, 
така ми кажуваше татко му на тако ми. Црквана 
наша сета е обрасната со трње и бршлени, - ми 
рече Ристо Павлов. За време на колективот овде 
броеше селото над 950 члена. Арно ама, сега се-
лото се намали, се исели, сега останавме виа 
старциве. Слушај, порано туа ние вртевме земјо-
делие, сточарство, сето тоа. Имавме многу убава 
храна. Најсе. Пазарот ни беше многу оддалечен 
од лекар никаква помош немавме, од сето тоа,                                                                                         
- ми раскажуваше Ристо Павлов.

– Е, зошто и ти не замина, кај што ојдоа сите 
други од селово?, - на шега го прашав.

– Ете така, не ми се остава тука имотот, тоа 
што е нива, куќа, ова, она, не ми се остава. Деца-
та доаѓаат, они ме снабдуваат, доаѓаат понаретко. 
Пензичката не стасува. Обата со бабата сме обо-
лени, она страда од притисок, од астма и така. Ле-
карски трошкови прајме многу. Едно сме двајца-
та. Од тука ми е од село. На мерак ми ја дадоа, 
не беше бегалка, со милост. Чорбаџика беше, ами 
така, - ми велеше Ристо Павлов.

Село Рожден
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– Глувотијата овде, во селово, освен кучињата, 
ни ја пробива некое радивце, слушајќи народни 
песни и ора. Освен овде во коперацијава, телеви-
зори и радија во другите куќи и нема, а зошто ни 
се други телевизии и радија, освен македонската 
не фаќаме, - ми велеше Илија Геров.

– Во текот на денот немаме време за забава, 
претежно сме по нивите, или по пасиштата со 
козите и со овците. Денеска во Рожден има еди-
наесет пати повеќе домашни животни отколку 
луѓе. Според пописот од илјада деветстотини и 
педесет и третата година, во ова село во тоа вре-
ме живееја околу илјада луѓе, а денес само де-
сетина. Некогаш во селскиот атар се напасуваа 
над дваесет и три илјади овци и кози, денеска 
едвај околу илјада, - со гнев во душата говореше                                                               
шеесетгодишниот Пејо Окаров.

– Бранот на иселување го зафати и Рожден во 
шеесеттите години на минатиот век. Народот бе-
гаше од големите давачки кон државата, од дано-
ците од земјиштето. Не можејќи да издржат, некои 
селани се откажаа од земјата што ја поседуваа од 
прадедо, а на другите им беше земена со аграрни-
те реформи. Денеска само мал дел од тоа земјиште 
е вратен. Луѓето си го бараат назад, ама тешко 
оди, - додека сето ова ми го кажуваше, збрчканото 
Пејово лице се наполни со солзи кои извираа од 
неговите црно-костенливи очи. 

– Од распрсканите рожденци низ белиот свет, 
најмногу нè има во Австралија и Канада, а само во 
градот Мелбурн живеат триесетина семејства, во 
Сиднеј педесетина, а бројот на рожденци во држа-
вава е неколку пати поголем од оној од пред илјада 

и деветстотини педесет и третата година, - ми рече 
Илија Шпендов.

– Кога ќе се стемни вака навечер кај се собиравте?
– Порано овде, во продавница тука. Во про-

давница се собиравме додека беше малку селото 
поживо. Сега моментално, еден кај друг. Оваа ве-
чер ќе бидиме кај едниот, другата вечер ќе бидиме 
кај другиот, кај третиот и така.

– Друго да ве прашам, од каде името Рожден?
– А, Рожден. Рожден има повеќе изговорки, 

поговорки, но Рожден значи Раждание. Раждание 
старославјански. Денот првин тука се раѓа. Зошто 
тука денот се раѓа, затоа што во Мрежичко многу 
покасно се раѓа денот, затоа што покасно го грее 
сонцето, Мрежичко е подолу. Ние претежно се же-
невме и мажевме во Витолиште. На пазар одевме 
во Соботско, во Воден, Тушин, Рибник, сè доде-
ка не беше поставена границата нашите таму на 
пазар оделе. Кавадарци во тоа време било обично 
село, према пазарот во Прилеп, во Соботско, во 
Воден, Тушин, Рибник. Тука во свое време има-
ло војска, едно печеесет, стотина души војници. 
Пролетно време на границата, зимно време овде, 
во Рожден. Во тоа време Петко Кавраклиев имал 
дуќан, каде што војниците го поминувале слобод-
ното време, - ми раскажа Марко Шпендов. 

– Дали знаеш од која фамилија е Доста Рожден-
ката?, - го прашав Марко Шпендов.

– Од Орешковаци е Доста Рожденката, ама 
и бабата Неда е од таа фамилија. Бабата Неда од 
Турчинот кој бил сајбија на рудникот Алшар, била 
наречена Неда Челепица, а челепица, не на турски, 
преведено од арапски јазик во превод значи Хатун 
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Султан. Туку, да ти го кажам и ова. Ја сум тука ро-
ден, имам четириесет и седум години и тука сум 
пораснат, во Рожден. Од Рожден и од рожденскиот 
народ, јас не знам дали има поарен, - ми рече. – 
Ние струја имаме меѓу првите села во Мариово. 
Струја добивме во 1957 година, со изградбата на 
централата Дошница. Ние имавме струја меѓу пр-
вите села во Тиквешијата. Во 1957 година добива-
ме ние струја, а 1959 година Кавадарци, па рачу-
најте на кое скалило тогаш било Рожден, а на кое 
Кавадарци. Но и тоа се испусти. Доста јако село 
беше Рожден, во тоа време имало дванаесет ѓерани.

– Знаеш што се ѓерани?, - ме праша                                  
Марко Шпендов.

– Не, - му реков.
– Дванаесет пилани, кои работеле на вода. Во 

тоа време нашето село имало десет до единаесет 
воденици, егзистенцијата на селаните им била от-
тука, тука жито, тука брашно, тука штици, тука 
греди, тука чатми, тука месо, тука сирење. Дене-
ска селово остана за никаде. Додека делувале тие 
земјоделски задруги во тоа време, сè било одзе-
мено. Кога почнало шумарството да работи овде 
кај нас како стопанска гранка некој посланик од 
нашево село, Ристо, дошол тука и преку партиска 
линија, преку партиската ќелија да ги убедат луѓе-
то да ги продадат овците, говедата, да отидат на 
работа во шумарството, но не во нашата фабрика,, 
туку во „Црн Бор“ во Прилеп. Законот го напра-
виле Ристо да нема земја ни педа, да Ристо нема 
овци, да нема волови, да нема ништо, да се отка-
же од земјата за да земе детски додаток. Власта 
не мислеше. Пат немавме. Ние знаевме жена бре-

мена од тука на рамо, на носилки да ја носиме до 
Мрежичко, таму беше амбулантата. Лично мене 
на носилки ми се роди првото машко дете, зима-
та помеѓу Рожден и Мрежичко. Рожден секогаш 
имаше свој поп, само доктор немаше. Замисли, ете 
денеска натрупа снег, а знае да натрупа и две ме-
тра. Од Свети Никола па сè до Ѓурѓовден ние сме 
отсечени од светот, господ напомош нека ни е, - со 
гнев во душата ми раскажа Марко Шпендов.

Снегот непрестано паѓаше. Рожден сонцето 
најрано го угрева, ама кога нема струја и рано го 
стемнува. Се стемни. Се замрачи. Струјата не дој-
де. Марко Шпендов го наполни пампурот со дрва, 

ја запали газиената ламба која беше закачена на 
ѕидот, Крсте Стаманџиев донесе две-три свеќи, 
заедно со Ристо Павлов, Илија Џеров, Пејо Ока-
ров, Марко и Илија Шпендови, Апостол Павлов, 
Сакриев Цветко, Дејан Мартинов-Трајков, долго, 
долго останавме во ноќта, на приказните за селото 
Рожден им немаше карај...

Панорама Рожден
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...  Vo Vrpsko 

 Утринава рано, мошне рано, ми заѕвони теле-
фонот. Ја потпикнав раката под перницата, го зе-
дов, го доближив до увото, слушнав непознат глас.

- Доброутро, Зоране, како си, да не те                          
разбудив!, - ми рече.

– Доброутро - му реков. Буден сум, одамна сум 
буден, додадов. 

– Ете, јас така порано, знаеш по селски, од 
Прилеп се јавувам, еве овде рано изутрина пред 
изгрејсонце, што се вели, сме собрани кај еден 
пријател во неговиот двор, се спремаме да одиме 
за Врпско, па си рековме ако сакаш и тебе да те 
собереме заедно со нас да дојдеш и ти во нашево 
село да ни бидеш гостин. 

Знаеш ли со кого прајш муабет.? Со Митрета, 
Митрета Грнчето! Се сретнаме во Вепрчани, лан-
ската година ако се сеќаваш, - ми рече.

– Се сеќавам, како не се сеќавам, Митре Гр-
нчето фурнаџијата, - одговорив.

– Што велиш ти?, - ме праша.
– Е, слушај вака да ти кажам, одамна му се ток-

мам Врпско да го посетам, ама никако да му дојде 
редот како што знаете вие мариовци да кажете, - 
малку на повисок глас на шега му подвикнав.

– Ете сега кандисај се! - и тој со повисок 
глас ми довикна од другата страна на неговиот                          
телефонски апарат. 

– Ние своето го кажавме, сега оставаме 
на тебе, - слушнав како ми довикуваа неколку           
гласови во хор. 

– Бива, како не бива, - им реков.
– Каде си сега, каде се наоѓаш? - ме праша.
– Овде сум во Писокал, овде ќе ве чекам.
Не поминаа ни триесетина минути, Митре Гр-

нчето набрзо со неговата дружина стасаа на Писо-
кал и, откако си сторивме здравоживо, тргнавме по 
педесеткилометарскиот асфалтиран пат кон Вито-
лиште, навлегувајќи во Липов Дол, во атарот на 
селото Кален, каде што малку застанавме да одмо-
риме, да се насладиме од колоритната убавина што 
му ја дарила на овој дел на Мариово. По краткиот 
одмор навлеговме во кањонот на Црна Река која со 
милениуми неуморно го живопишува и по речиси 
петнасесетина минути возење по асфалтираното 
мариовско џаде и по поминат половина пат од пе-
десеткилометарската негова должина кој води до 
селото Витолиште, стасавме во самата долина на 
Река Црна на местото викано Расим-бегов Мост, 
каде што Црна Река со векови го дели Мариово на 
Горно и Долно Мариово, и овде застанавме на една 
мала починка. Јован Колески ја наду јаречката ме-
шина од гајдата, го стокми и префрли брчалото 
на неговото десното рамо, ја наштима гајдарката, 
Митре Грнчето го удри тапанот, се разлеа писокот 
на гајдата и екот на тапанот ширум Мариово. Изи-
гравме две-три ора, испеавме неколку песни меѓу 
кои и онаа познатата „Попат одам, за пат прашам, 
кој пат води за Мариово“. 

– Време е да кинисаме, што велите?, - им се 
обрати Митре Грнчето на неговата дружина.
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– Да кинисаме, - сложно одговори                                        
Митревата дружина.

Продолживме во правец на Горно Мариово, 
поминавме низ атарите на селата Бешиште, Пол-
чиште, селото Манастир, некогашното село Мел-
ница, стасавме во многувековното македонско 
христијанско православно духовно светилиште, 
манастирот „Свети Илија“, каде што застанавме да 
запалиме по некоја свеќа за здравје, што се вели.

– Надалеку си познат по правење на фур-
ни, ама и фурнаџискиот занает го знаеш?,                                                         
- го прашав Митре Грнчето.

– И тој го знам. Така е. И овдека, еве, една 
фурна во името на манастирот на светецот свети 
Илија, неодамна соѕидав, вика народот од народ 
за народ да направиме, Да оставиме некој белег 
за иднина, за нашите генерации да оставиме,                  
- ми рече.

– Јас сум роден од Врпско, коешто денеска ќе 
појме ќе го видиме и одамна сум доселен во Прилеп. 
Моите родители на седум години ме донесле, тоа е 
далечната 1964 некаде, меѓутоа тие сите транзиции и 
маката ме натераа да станам фурнаџија пред 25 годи-
ни, бидејќи останавме без работа сите дома. И така ги 
заробив моите деца. Сите станаа фурнаџии, и едниот 
син, и другиот, и ќерката, и сите сме фурнаџии, па ма-
ката ме научи да научам и да ги ѕидам и фурните. Ви-
каат старите фурнаџискиот занает е тежок затоа што 
лебот треба да се меси, да се печи навечер, изутрина 
да се продади, меѓутоа едно ќе речам, секој занает е 
убав ако по душа го сакаш, што се вели. Јасно, ако 
си го сакаш со душа занаетот, поготово овој, и така е 
еден од потешките занаети, се работи ноќе, меѓутоа 
пак никогаш нема да бидеш гладен и секогаш и нема 
да бидеш во џебот празен.

– Можеш ли да се сетиш пред колку години, 
на која возраст, го замеси првиот леб, што се вика?,                 
- го потпрашав.

– Па, не бев баш малечок и тогаш бев возрас-
ен, негдека на 37 години. Првин почнав да го учам 
занаетот бидејќи останав без работа и јас, и жена-
та, и деца, и татко ми, сите бевме без работа тогаш. 
Нели многу фирми отидоа под стечај, така и моја-
та отиде под стечај, и моравме да бараме излез да 
преживееме, а најубаво беше леб да произведува-
ме за да не останиме гладни, а беричатврсан со тоа 
па и спечаливме нешто, се средивме јас и децата и 
така. Фала му на бога.

– Може ли да се сетиш како се викаше мајсто-
рот од кого го научи занаетот?, - беше моето     
следно прашање.

Поранешни жители на село Врпско
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– Мајсторот што мене почна да ме учи, тој ми 
беше зет за прва братучеда, сега покоен, бог да го 
прости, прекрасен човек. Христо му беше името, 
иначе зет за прва братучеда ми беше. Тој работе-
ше во една фурна, јас електричар бев и научив да 
бидам и фурнаџија, па научив и да ѕидам. Христо 
беше од прилепско Дреновци, ја зеде братучетка 
моја од тетка, сестра на татко ми, тетин ми е од 
Дуње, тетка ми е од Врпско, нели, и така.

Некаде претпладне стасавме во селото Вито-
лиште да ги причекаме другите возила кои доаѓаа 
за во селото Врпско, да се преброиме колкумина 
сме, моите домаќини да направат распоред и пре-
товар на патниците од нивните лесни возила во 
неколку теренски возила, затоа што тука, во Вито-
лиште, завршуваше урбаната селска цивилизација. 
Во Витолиште мавнавме по една мариовска препек 
сливова ракија, каснавме биено мариовско сирење.

– Е, одовде од Витолиште сега ќе одиме према 
Врпско, прво ќе дојдиме до селото Живово, а од Вито-
лиште до Живово и до Врпско е макадамски пат, пат кој 
што е направен уште од Турската Империја, - им се обра-
ти Митре Грнчето на насобраниот народ пред тргнување. 

Навлеговме во дивина, среде бујна природа, во 
разигран простор со ридови и долови, високо на 
десниот брег на Гуѓаковскиот Кањон. 

– Сега се наоѓаме на Живово, тоа е четири ки-
лометри после Витолиште, еве сме баш на средсе-
ло, кај чешмата, кај што се дели патот за Врпско и 
овој другиот пат таму што е со камен оди за Рамна 
Нива. Таму некогаш имаше рудник за „Партизан-
ка“ кај што носеле руда, - им се обрати Митре на 
насобраниот околу него народ.

– Од прилика за колку време ќе стасаме в 
село?, - го прашаа неколку души.

– Ами, за колку време, одавде до Врпско има 
осум километри, сигурно еден саат ќе одиме бидејќи 
натаму е уште полош патот. Нешто го придотеравме, 
го сторивме, меѓутоа дваесет и кусур години, од 
1920 година не е поправан и така ние неколку души 
што сме само што се грижиме за патов, - му одгово-
ри Митре Грнчето на насобраниот народ.

– Тогаш, пали го џипот, ти напред, а ние по 
тебе да одиме за Врпско, ние сме спремни, - му 
рече Јован Кулев на Митрета, кој беше дел од Ми-
тревата дружина. 

– Ќе поминеме низ многу убава природа, меѓу-
тоа, сепак, живот нема никаков, нема стока, освен 
дивинава која ќе биде сето време со нас, - пак му 
се обрати Митре Грнчето пред тргнување на насо-
браниот народ.

Село Врпско
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По речиси половина час возење и по поминати 
пет-шест километи шумски пат застанавме на ме-
стото викано Рожден. 

– Сега влегуваме во атарот на Врпско. Значи, 
ова е преминот или поделбата меѓу Врпско и Жи-
вово, викано Рожден. 

Значи, да појасниме не селото Рожден. Рожден 
местото се вика, а иначе после Врпско, таму е се-
лото Кленово. Ова е последно, Врпско е послед-
но село од прилепско Мариово. Местото се вика 
Рожден, висорамнина е. Сега слегуваме надолу 
до Црна. Не знам баш прецизно, ми се чини негде 
околу 800-900 метри, тука некаде околу 800 над 
900 е тука надморска височина. Ајде сега надолу 
да слезиме за Црна, - им рече.

Некаде околу пладништето стасавме во 
Врпско. Од глетката што ја видов, од хоризонтот 
што ме опкружуваше не можев да се изначудам. 
Прекрасна колоритна убавина. Вистинска пито-
мина. Вистинска дивина. Недопрена природа. Чо-
век да се наслади од тоа што го создала природата, 
но и да тагува од она што денеска остана од село-
то. Од Врпско ништо не останало. Се обидов да 
ги пронајдам некогашните селски патчиња и сока-
чиња, селското средсело, да ги пронајдам остато-
ците од некогашните куќи, плевни, трла, селските 
дворови, селските авлии. Сето е камен на камен. 
Каменот обраснат од трње и капини.

– Јас сум Митре Грнчески, потекнувам од 
Врпско, живеам од Прилеп. Од Грнчевци сум, од 
татко ми Тодор, на Митре дедо ми му го носам 
името. И дедо ми и баба ми Неда, којашто е одамна 
покојна, и тие се од Врпско. Баба ми е во Врпско 

закопана, а дедо ми е во Прилеп, Во Врпско жив 
човек нема, само овие многулетни ореови и дабо-
ви стебла и по некоја чешма и обраснатите трње 
и капини говорат дека овдека некогаш живеел 
мариовецот, овдека творел и овдека опишани во 
романите на Стале Попов „Крпен живот“, „Ка-
леш Анѓа“, „Толе Паша“, „Шаќир Војвода“, „Дил-
бер Стана“ и, се разбира, во еден од најголемите 
итроманци во Мариово и Македонија, Итар Пејо. 
Стварно од селото Врпско ама не остана ништо. 
Ни камен од камен, како што е родното село Мел-
ница на Стале Попов, сѐ е од камен, сѐ што е пад-
нато сѐ е покриено од овие трње и капини, од овие 
треви, единствено што говори дека нешто овдека 
имало живо тоа се оревите, дивите сливи, смокви-
те и зимзеленото дрво тиса. Сметам, а луѓево што 
ми кажувале мислам негдеки најмногу што сме 
биле околу 35 куќи, значи најмногу што сме до-
стигнале до 35 куќи. Од прилика тука негде. Кога 
последниот жител се иселил од селово, не би мо-
жел прецизно али од прилика би можел да кажам 
околу ’77-ма - ’78-ма, фактички во ’78-ма веќе 
Врпско завршило со животот. На Врпско му се со-
седни села Жилово, Гуѓаково, Галиште, Клиново 
и Рожден. Така тие се од прилика. Јас колку што 
се сеќавам и од дедо ми и од моите родители што 
ми имаат кажувано, значи, произведувале буквал-
но сѐ. Иако е планинско, меѓутоа сѐ произведувале 
во ова каменито место и жито и два пати годиш-
но оделе на пазар во Прилеп да купат сол, газија 
и слично во времето. На пазар за Прилеп оделе 
преку Гуѓаково оделе преку Црна, тука имало во 
времето смиква (скеле) којашто била на сајли со 
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сандак на колца, тука дури стоката ја претерувале 
на тоа, и преку Дрен, Смолани и Беловодица оде-
ле за Прилеп. Колку што имам слушано, дури мојот 
дедо ми има кажувано дека одавдека кога ќе ја пре-
терувале стоката за во Прилеп да ја носат во времето 
бидејќи имало многу стока овдека, на Клен оделе и 
копале огромни јами, јами за да ја заколат и да ја фр-
лат стоката за кожинчињата да ги продадат, кожин-
чињата биле поскапи него комплетно да се мачат да 
ја носат стоката, ми рече.

Врпско во пишаните и материјалните докумен-
ти и артефакти се спомнува во мноштвата црковни 
повелби и житија кои датираат од првата деценија 
на десеттиот век и црковните записи од византи-
скиот период, во 1020-та година, за време на владе-
ењето на византискиот император Василиј Втори, 
во црковната грамота на царот Константин Асен 
Тих од 1257 година, во грамотата на византиски-
те императори Михаил IX Палеолог и Андроник 
II Палеолог од 1299 година во која селото Врпско 
припаѓа како имот на Чебренскиот манастир, во 
црковните повелби од 1321 година на кралот Сте-
фан Урош II Милутин Немањиќ, во црковната по-
велба на царот Стефан Душан од 1331 година, во 
црковните повелби на кралот Стефан Урош Петти 
Немањиќ од 1356 година, во црковната повелба на 
кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како 
и во црковната повелба на Кралот Марко од 1371 
година, на Чебренскиот манастир.

Во пишаните отомански дефтери селото 
Врпско се споменува во отоманскиот пописен де-
фтер број 4 од 1476/77 година, каде што се наведу-
ва дека во селото живеат десет домаќинства, еден 

неженет и три вдовици. Во отоманскиот дефтер 
број 16 од 1481/82 година е запишано дека село-
то брои 17 домаќинства, во пописниот дефтер со 
број 73 од 1519 година стои дека во селото живе-
еле 43 домаќинства и 4 неженети, во отомански-
от дефтер број 149 од 1528/29 година е запишано 
дека Врпско брои 36 домаќинства, 9 неженети и 
две вдовици, а според отоманскиот дефтер број 
232 од 1544/ 45 во Врпско живеат 18 домаќинства 
и тројца неженети.

Селото Врпско во монографијата „Македо-
нија, етнографија и статистика“ од Васил К’нчов 
е запишано дека во 1900 година, во ова село жи-
вееле 230 жители. Според секретарот на Бугар-
ската егзархија, Думитар Мишев, во 1905 година 
во Врпско живееле 224 селани, во 1948 година во 
Врпско живееле 124 жители, во 1953 година 135 
жители, во 1961 година 137 жители, во 1971 годи-
на живееле 46 жители. 

Ѓорче Петров во неговата публикација „Ма-
теријали за изучување на Македонија“ запишал: 
„Врпско од секогаш било мало, но богато село. 
Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и 
сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа 
месноста Манастириште. На нејзината рамнина 
постојат остатоци од мала црквичка со конаци“... 

Далеку од цивилизацијa, во дивина, среде 
бујна природа, во разигран простор со ридови и 
долови, високо на десниот брег на Гуѓаковскиот 
Кањон, на падините на ридот Становица, како мо-
нистра на ѓердан меѓу разурнатите куќи и ѕидо-
ви обраснати во трева, високи дрвја од различен 
вид - тиса, црница, карадутка, сливи, разновидни 
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трње, капини и неколкуте здрави градби, бисерно 
во село Врпско, од утро до вечер раскошно блеско-
ти под зраците на врпското сонце црквата „Свети 
Архангел Михаил“.

– Еве, денеска сме овдека во единствениот 
жив објект во селото, којашто уште му одолева на 
времето, тоа е црквата „Св. Архангел Михаил“. 
На моево село летна слава му е Свети Архангел 
Михаил-зимен, кој се паѓа секогаш на 21 ноемв-
ри, затоа ние одлучивме да го правиме тоа пред 
Петровден, две недели пред да почнат постите, 
тоа е првата недела по Дуовден, тој ден да ни биде 
да речам, сведен и се трудиме да привлечеме по-
веќе гости, да го прославиме овој ден. Во сабота 
навечер започнуваме со заслогот, иако поп нема-
ме, спроти недела ќе склепа клепалото, се трудиме 
да ја продолжиме традицијата да се познава дека 
имало некогаш живот од кај што потекнуваме ние, 
- ми раскажа Митре Грнчето.

Vo crkvata „Sv. Arhangel Mihail“ vo Vrpsko 

Иако потекнува од 19 век, црквата „Свети Ар-
хангел Михаил“ во Врпско има длабоки корени на 
светост. На нејзиното место имало дури две по-
стари еднокорабни цркви, градени една врз друга. 
Постарата црква датира во 14 век, додека понова-
та од 17 век. Врз темелите на овие постари црк-
ви, во 1868 година е изградена денешната црква. 
Во 1881 година целосно е живописана. Црковниот 
уметник, веројатно, од скромност не ставил свој 
потпис.

 Иако селото е без жителство, таа не е оста-
вена сама да ѝ одолева на забот на времето. Ми-
тре Грнчето и неговата дружина, сфаќајќи дека 
се работи за вредност која не смее да се оста-
ви на ништавилото, активно работат да се за-
штитат градбата и вредностите кои ги носи таа,                                                      
посебно фрескоживописот.

Тешко да се најде ненасликана површина во 
внатрешниот дел на градбата. Насликано е секое 
делче површина - во апсидата, таванот, вертикал-
ните ѕидови, површините лево и десно од про-
зорците и вратите, како и дрвенаријата. Во своде-
стиот дел од апсидата насликани ликот на света 
Богородица Ширшаја или Небесна, со вообичаено 
заштитнички раширени раце, без посебно украсу-
вање на облеката со која започнува сè. 

Во нискиот дел на апсидата, од левата стра-
на претставени се свети Никола и свети Исаја, 
а десно од нив свети Василиј и свети Григориј, 
во свечена и убаво украсена облека со склад-
ни и впечатливи бои. Во нишата на северниот 
ѕид од олтарот е насликан свети Роман, а на по-
вршината на ѕидот над него светиот цар Соло-
мон, во царска облека, со складно украсување, 
со круна на главата и голема еднобојна наметка,                                                                            
со нагласено младешки лик.

Во проскомидијата од левата страна е насли-
кан Исус Христос-Агнец како жртва, а над него на-
сликан е голем ангел со свечено украсен горен дел 
од облеката и поставен на облак. На спротивниот, 
јужен ѕид, во просторот на долниот дел во олта-
рот насликан е Свети Роман, а над него цар Давид, 
кој, за разлика од цар Соломон, е облечен во богато 
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украсена наметка, со круна на главата. Во проско-
мидијата од десната страна на апсидата, е претста-
вен свети Стефан, а до него Пресвета Богороди-
ца и свети Архангел Михаил од левата страна на 
влезната врата во олтарот во борбена положба, со 
меч во десната рака, високо издигната и свиткана 
во лактот, како се токми да го прободи непријате-
лот под неговите нозе, а панцирот и туниката нас-
ликани се со отворена жолта боја, какви што се и 
неговите обувки и дел од украсените површини на 
иконата во делот кај стапалата. На влезната врата 
на нејзиниот северен ѕид е претставен патронот на 
оваа црква, со мечот во десната рака свиткана во 
лактот, а во десната рака држи топка, која ја прет-
ставува Земјата.

На северниот ѕид, тргнувајќи од олтарот кон 
западниот ѕид, во долниот ред е претставен све-
ти Великомаченик Ѓорѓија, како ја убива ламјата 
пред ѕидините на дворецот од кој се појавуваат 
три ликови со круни на главите, а во вториот ред, 
над него, на страничните ѕидови на прозорецот се 
претставени два апостоли, свети Апостол Симон 
- десно и свети Апостол Вартоломеј - лево, па сле-
ди композицијата „Вознесение Христово“, која е 
рамкирана со два столбови со основа и капител, 
а надвор од рамката, од левата страна, во раскош-
на царска облека имаме, повторно, претстава на 
светиот цар Давид, кој со левата рака покажува со 
прст кон сцената на вознесението.

 Во долниот ред на северниот ѕид, во правец на 
запад, се поставени пет ликови на светци, поставе-
ни меѓу два столбови украсени со капители. Вед-
наш до свети Ѓорѓија е свети Меркуриј, претста-

вен со едно кратко копје, кое го држи во рацете со 
остриот дел надолу и едно долго копје, со остриот 
дел нагоре, потпрено на неговото десно рамо, па 
Свети Великомаченик Јаков Персијанецот со копје 
во левата и крст во десната рака, потоа свети Мина, 

па свети Маченик Теодор и до самиот западен ѕид 
свети Маченик Прокопиј. Во вториот ред, над овој 
ред од свети војници, под малиот прозорец, чии 
странични ѕидови се украсени со цветни форми, 
слично како и неговиот тавански дел, следи ком-
позицијата „Цветоносие“, со ѕидови чии обледени 
композицијата добива помалку јасна претстава.

На западниот ѕид импресивната претстава на 
повторното доаѓање на Исус Христос. Во централ-
ниот дел на ѕидот, највисоко е поставен Исус Хри-
стос - цар на небото, придружен од свети Јован и 
Мајката Божја, сите поставени на засебни облаци, 
каде што од облакот на кој е поставен ликот на 

Црква во Врпско



Мариово - Жива историја

59

Исус, на долниот дел, се појавува рака, која држи 
кантар за мерење на гревовите. Лево од централ-
ната претстава се насликани ликовите на апосто-
лите, иерарсите и на преподобните, а десно од неа, 
ликови на апостолите и ликови на маченици. 

Во вториот ред на западниот ѕид, во компо-
зицијата насловена како „Страшное второе при-
шествие Христово“, Десно следи претставата со 
пеколот во кој се упатени грешните души, а лево 
од неа е рајот, претставен како голем замок со зе-
ленило во неговата внатрешност, каде што пред 
портите чекаат да влезат безгрешниците, а внатре, 
во седечка положба, се претставени ликовите на 
Аврам, Исак и Јаков со големи садови во скутот 
полни со храна.

На јужниот ѕид, почнувајќи од иконостасот кон 
западниот ѕид, над прозорецот на страничните ѕидо-
ви е претставен свети Апостол Тома, композицијата 
„Раѓањето Христово“ во која се претставени лико-
вите на Јосиф и Мајката Божја Марија, кои седат од 
двете страни на малиот Исус, зад грбот на Јосиф, во 
помали форми, се претставени ликовите на трите 
персиски цареви, зад грбот на Марија - пастир со кр-
лук и стадо. Во целата композиција, централно место 
зазема ѕвездата која го најавува Исусовото раѓање и 
силни зраци или молња од голем и темен облак на не-
бото, а во истиот ред следи ликот на пророкот Михеј, 
и на крај композицијата „Крштение Христово“.

Во долниот ред на истиот ѕид, веднаш до ико-
ностасот, е насликан свети Димитрија на коњ, со 
копје, потоа светиот престол со иконата на Исус 
Христос цар, па композицијата со свети Игнатиј 
Богоносец со двата лава издигнати кон него од 

двете страни и, на крај, свети Онуфриј со долга 
исучена брада, која стигнува до неговите стапала, 
облечен само во сукна од растително потекло.

И покрај мојата желба да дознам кој е авторот 
на фрескосликарството, не успевам во тоа и мо-
жам само да претпоставувам, користејќи ги моите 
скромни информации за авторите и нивните сти-
лови застапени во областа Мариово. 

Целиот труд, кој го вложиле непознатите ав-
тори на фрескоживописниот зафат во црквата 
„Свети Архангел Михаил“ заслужуваат да им се 
посвети поголемо внимание, имајќи предвид дека 
во Мариово изработувале живописи и икони по 
црквите голем број познати македонски мајстори, 
затоа што во црквата од манастирот „Свети Илија“ 
кај селото Мелница работел Аврам Дичов, синот 
на Дичо Зограф од селото Тресонче, Дебарско, 
во црквата „Свети Спас“ во селото Кален работ-
еле браќата Димитар и Георги Андонови од село-
то Гари. Сето ова ме упатува да заклучам дека во 
областа Мариово се движеле и создавале познати 
црковни уметници, најчесто во поголеми тајфи, па 
мајсторот од црквата во селото Врпско би можел 
да биде некој, за нас, непознат член од некоја од 
овие тајфи, а непознатиот живописец во Врпско 
имал чувство за размер, хармонија и рамнотежа 
во претставите на сцените и ликовите, каде што 
забележливо е залагањето да се претстави свечен, 
рајски и царски амбиент, кој е иманентен на боже-
ственото поимање и претставување...
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...  @ivotot vo @ivovo

Ордан Дамевски, Лазар Јованоски, Благоја 
Маладеноски, Јован Колески, со уште два-тројца 
непознати дојдоа в село. Накачија по нагорнината 
накај црквата. Влегоа в црква. Нешто меѓусебно 
си промрморија. Ордан ја удри камбаната. Цркве-
ното ѕвоно таговно одекнуваше во Живово. Лазар 
Јованоски и Благоја Маладеноски се рашетаа меѓу 
гробиштата, го бараа гробот на Иљо Џераманов. 
Го најдоа. Ги исекоа трњето и капините. Јован Ко-
лески им ги подаде казмата, лопатите и дуриите 
на непознатите дојденци. Ја поткренаа, ја подиз-
местија гробната плоча на Иљо, ја потпреа до еден 
ќиур. Го одѕидаа. Поголемите плочи ги наредија 
една до друга. Поситните камења ги собраа. Ги 
извадоа поклопите. Во едно вреќуле ги присобраа 
коските од Иљо и од другите одамна умрени, Џе-
раманови. Ордан Дамески и Јован Колески зами-
наа во Иљовата куќа да порачистат, да подзаметат.

Господ ја прости Стојанка Џераманова. Се за-
твори и нејзината куќа, во која со дедото Иљо из-
народија куп деца. Набргу стасаа Мицко, Јанинка, 
Јошко, Мара и Ристе, децата на Иљо и Стојанка 
Џераманови. По нив стаса и попот Веско. Ристе, 
Мицко, Јошко и Ордан го извадија ковчегот со 
мртвото тело на Стојанка Џераманова од колата. 
Ковчегот го качија по камените скали, го внесоа во 
гостинската одаја, го наместија на долгиот астал. 
Ситото полно со брашно го ставија зад главата на 

Стојанка. Ја закачија во брашното жолтата како 
греда долга свеќа, ја запалија да ѝ се осветли патот 
на покојната, по кој вчера приквечерината тргна 
за божјиот рај. Мара, најстарата ќерка на Илија и 
Стојанка, ја свари пченицата, ја стави во една го-
лема стаклена мисурка, ја попари со топлиот шер-
бет измешан со мелени ореви.

– Леле, мајко, леле, златна мајко, кај зами-
на, кај киниса. Не втасав пустото жива да те ви-
дам. Зошто, златна мајко, куќа ни затвори, куќа 
ни испусти. Кој сега ќе нè пречека, кој сега пор-
ти ќе ни отвори! - ја истажи Јанинка, помалата                                              
сестра на Мара, мајка си.

Дворот на Иљо Џераманов се исполни со род-
нини, пријатели, дојдени на Стојанка да ѝ дадат 
последна почит. Прекрши денот. Веско, попот го 
облече петрафилот, стави две-три темјанчиња во 
кандилото, замавна неколку пати, зачади, замири-
са на темјан, заврте неколку пати околу асталот 
каде беше ставен ковчегот со Стојанка, ја отвори 
попската книга и ја отпеа трисајџијата.

 Ордан Дамески ја удри камбаната. Црквено-
то ѕвоно таговно одекнуваше во Живово. Лазар 
Јованоски, Благоја Маладеноски, Мицко и Још-
ко Џераманови, искачувајќи се по угорнината, за 
последна починка го спуштија ковчегот, пред црк-
вата. Ја внесоа в црква, пред олтарот. Поп Веско 
ја отпеа. Ја закопаа. Мицко Џераманов, најстари-
от Иљов син, фрли еден грст земја врз мајкиниот 
мртовечки ковчег. Каснав од пченицата, се напив 
чашка ракија, за душа на Стојанка Џераманова, да 
ѝ се најде на оној свет.
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– Мајка ми ја испративме, што ја испративме, 
бог да ѝ душа прости, им рече Мицко Џераманов 
на луѓето што беа дојдени на закопот. - Господ да 
ја прости, нека ѝ е жива и здрава фамилијата, му 
одговорија. Попот Веско ќе прави водосвет, кој 
сака нека повели, им рече. 

На богослужбата што ја одржа поп Веско во 
домот на веќе сега починатата Стојанка Џерама-
нова, присутен бев и јас. 

– Ја испративме и Стојанка Џераманова. Арна 
жена беше. Можеше уште некоја годинка да пожи-
вее. Ама од чкртнатиот ден не се бега. Ниту подоц-
на, ниту порано. Никој не останал на овој свет. Сите 
ќе одиме таму. Последниот жив човек до вчера беше 
таа во селово. Се испусти селово. Поубаво село од 
моево во Горно Мариово немаше. Ништо не остана. 
Сето е камен на камен, а каменот обраснат со трње 
и капини, да не можеш да ги забележиш патчињава 
и сокачињава, средселово, куќиве, дворовиве, плев-

ниве, авлииве трлата... Останаа саде црквава „Све-
та Петка“, манастирчено „Свети Петар и Павле“ и 
уште две-три недопаднати куќи, - натажено ми рече 
Ордан Димески.

 – Одвреме-навреме, навраќав овде кај Стојан-
ка, стари крштеници сме едни на други, - ми рече 
Ѓорѓи Чакрев, кој седеше спроти мене на белутра-
кот на кој седев и јас. 

– Пладништево одамна замина, мајката, не за-
лади, голема жештина фати, не капна, сè се запусти, 
сè изгоре, ако не заврне, не знам што ќе се прај, ов-
цине треба дури долу кај Расимбегон, во Црна да ги 
терам, таму да лежат, за војца ќе испоцркаме, - тив-
ко ми рече Ѓорѓи Чакрев кој на закопот на неговата 
нунка беше дојден дури од Витолиште.

– Голема суша фати, ама време му е, срам не 
му е, жетва е, леб се пече, - му реков.

– Според симата, не ми изгледаш мариовец, 
ама од некаде си ми познат. Да не се имаме видено 
во Дуње? - ме праша Мицко Џераманов.

– Ланската година, за Митроен, во црквата, 
таму се видовме.! Зет мариовски сум. Господ нека 
ја прости мајка ти, - му реков.

– Благодарам, голема чест ми стори што дојде.
– Чест ми беше да дојдам во името на Пашов-

ци и Мрлановци од Дуње, - му реков.
– Јас сум домазет кај Мрлановци,                                                 

кај Јошета Мрланов.
– Јас сум зет, кај Пашовци, кај Јошета Пашов.
– Ти си Зоран новинарот! 
– Јас сум, јас, - му реков.
– Ќе ми биде чест да останеш за прво- 

утро, вода да ѝ туриме на баба Стојанка, а тоа 

Село Живово
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ти да го сториш, не оти ќе се напие, туку така                                                            
останал адетот, - ми рече.

Прв си замина попот Веско, а по него четвори-
цата гробари дојдени од Прилеп. Ордан Дамевски, 
Лазар Јованоски, Благоја Младеноски и Јован Ко-
лески останаа. Преноќија во конакот на манастирот 
„Свети Петар и Павле“. Мицко, Јанинка, Јошко, 
Мара и Ристе преспаа во мајкината куќа.

– Ете, Господ те донесе во Живово, во таговен 
ден. Имам една голема мака. Со години ме тишти ду-
шава. Така било пишано со умирачката на мајка ми 
да заврши животот во Живово, онаков каков што до-
сега беше. Многу фамилии во моево село се раска-
рани. Со години не зборуваат. Не се канат. На свадба 
не си одат. Брат со брат не сака да се види. Сестра со 
сестра, брат и сестра не се познаваат. Се отпознавме 
со први братучеди, а да не зборувам за втори, трети, 
- почна да ми кажува Мицко Џераманов, додека се-
девме на каменитата скала.

– Иљо, татко ми, и Јанинка, сестра му, пред три-
есет години се скараа, се одродија. Татко ми Иљо и 
мајка ми Стојанка не отидоа на погреб кај тетин ми 
Богоја, а и тетка ми Јанинка не дојде на погреб кај 
брата си Иљо. Тетка ми Јанинка, падната до креве-
тот, по три дни ја најдоа ловџиите, ја однесоа во бол-
ница и за десетина дена ја закопаа на Песји Обраси 
во Прилеп. Мајка ми не отиде, не отидов и јас, не 
ми сторија абер, а ако ми стореа, ќе отидов, тетка ми 
е, една мајка ги родила со татко ми. Ме тишти неш-
то во душава до ден-денешен, не дознав зошто се 
скараа и се одродивме, - залипа, заплака како дете 
Мицко Џараманов.

– Сето ова започна во илјада деветстотини ше-
есет и деветтата година. Татко ми и мајка ми, тет-
ка ми и тетин ми во една куќа живееја. Татко ми 
Иљо сирак бил, дедо ми загинал на Цер, во Првата 
светска војна. Стрико му Трајан го изгледал, го из-
растил, го оженил, свадба му направил. Стрико му 
Трајан, им помогнал на тато ми и мајка ми куќа да 
закуќат. По две години во заедница, се вселиле во 
нивната куќа. Татко ми Иљо си ја зел и тетка ми 
Јанинка, која во тоа време чупа била. Руба ѝ спре-
мил. Ја омажил за Богоја кај Богоевите. Голема 
свадба ѝ направил. Двете фамилии по две-тристо-
тини овци чуваа, десетина коњи и по еден ѕевгар 
оратни волови. Се согласуваа. Убаво си живееја. 
Си помагаа. Заедно ораа, копаа, жнееја, од Ѓурѓов-
ден до Митроен овците ги замешуваа. Во еден 
двор ние децата растевме. Од триесетината деца 
кои појдовме таа година во прво одделение, само 
нашите две фамилии даваа десет ученици. Ме ис-
пратија во Прилеп ука да учам, занает. Тишлерај. 
Станав мајстор. Присобрав некоја паричка, дуќан-
че си отворив. Убо ми тргна работичката. Недела 
беше, се спремав в село да си дојдам. Ми плаче 
душава кога ќе се присетам како убаво си живе-
евме, - ми велеше Мицко Џераманов.

– Сакам да ја слушнеш мојава мака. Малку да 
си поолеснам на душава. А, ти после срочија како 
што знаеш и умееш, - ми рече.

... Саботата, спроти неделата на Богоја му 
беше редот да биде со овците. Утрото Иљо му по-
могна да ги потера. Јанинка, домаќинката Богоева, 
го потсири млекото, исучи две тепсии зелник, ед-
ната за снаа ѝ Стојанка, а другата му ја однесе на 
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Богоја на бачило за ручек. Приквечерината Иљо 
ги пречека овците полесно да ги одлачат, секоја да 
си го најде незиното трло. Објагнети беа. Стојанка 
и Јанинка секоја во своето трло со цуцла им даваа 
млеко на јагнињата кои беа близни. Си се прибраа 
секој во својата куќа. Вечерта Јанинка го зеде фе-
нерот, отиде да види дали се објагнила уште некоја 
овца, од тие што останаа необјагнети. На враќање 
забележа дека го нема вратничето со кое секоја ве-
чер го затвораше трлото. Се врати дома. 

– Богоја, чоек, да не го префати вратничето од 
кај трлоно? Не го најдов, трлото не е затворено, ќе 
влези волкот сите ќе ги издави, - му рече.

– Не, не. Па нели цел ден сум со овциве! Ај 
мајката, кој го фати, кој го премести, кој може тоа 
да го стори, - ѝ рече Богоја.

Тој речи, таа речи, се скараа, провикаа. 
– Туку, ај да појдиме до кај бацко Иљо и дотка 

Стојанка да ги прашаме, - му рече Јанинка на до-
маќинот нејзин. Отидоа.

– Ами, денеска дојдоа витоливци, ги кренаа 
плочиве од куќава Кундева, го товарија и вратни-
чето, - ѝ рече Стојанка на золва си Јанинка. 

– Е, како така од туѓа куќа, непрашано ќе то-
вараат туѓи плочи и вратничето наше да го земат! 
- Јанинка ја праша снаа си Стојанка.

– Не знам, ете така, дојдоа, ги кренаа плочи-
те, го зедоа вратничето и си кинисаа, - пак ѝ рече 
Стојанка на Јанинка.

 Врнеше, турваше. Темница, прст пред око не се 
гледаше. Богоја, Јанинка и нивната ќерка Драгица 
го подзатворија влезот на трлото, од грамадата ка-
мење паднати од авлијата Кундева. Нешто замрда, 

се стркалаа неколку камења од Кундевата авлија. На 
Иљота човек му се пристори. Се загна по него. За-
качи еден белутрак со стапалото со левата нога, се 
спружи во дождливата кал колку што е долг, удри со 
главата во калдрмата, се онесвести. Јанинка и ќерка 
ѝ Драгица спискаа. Дотрчаа Иљо и Стојанка. Иљо 
го крена од кај глата, Стојанка и Јанинка го фатија 
за нозете, а Драгица со фенерот пред нив го внесоа 
в куќи и си заминаа. Богоја си дојде при себе. Го 
одвитка црвениот волнен појас што го имаше опа-
шан околу неговата половина, ја покри дупката на 
главата со засирената крв, го завитка неколку пати 
околу глата. Човек ниту да плаче, ниту да се смее. 
Со чалмата изгледаше како Настрадин оџа. 

– Со шумскиот џип, кој одеше кон Рамна Нива, 
Мицко Џараманов си дојде дома. Неговите му 
раскажаа за случката од вчеравечер. Заедно отидоа 
кај тетин му Богоја.

– Брат ти Ристе синоќа, скриен зад Кундевата 
авлија, зад трлово, ми ја скрши главата, - му рече.

– Како ти ја скрши кога Ристе еве година и пол 
војник е во Љубљана, - му рече на тетин му.

– Велиш дека лаже, е ќе видиш, утре Боге ќе 
оди, на доктур во Прилеп, лекарско ќе извади, ќе 
вати авокат, - му рече Јанинка Богоева на Митрета 
Џераманов.

Утредента Богоја го јавна коњот, преку Живој-
но, дојде во Витолиште, а оттаму со локалот право 
Прилеп. По неколку дена во Живово кај Богевци 
и Џерамановци, качен на коњ, дојде Аце Манчев, 
поштар во Витолишката пошта, им ги даде пока-
ните за на суд и си замина...
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... Од осумдесетина оџаци кои чадеа до пред 
неколку години во Живово, саде оџакот на Боге 
Богоев и оџакот на Иљо Џераманов не беше из-
гаснат. Од осумдесетина жители кои живеаja во 
Живово, останаа саде две фамилии, Богевата и 
Џерамановата. Иљо и Стојанка и Боге и Јанинка. 
Петнаесетина години поминаа откако Иљо, се-
стра му Јанина, зет му Боге и Стојанка, жената на 
Иљко, се скараа, збор не си прозбореа. Дури и на 
гробишта кога палеа свеќи на ист гроб не се по-
гледнуваа. Омразата која се вгнездила во нив беше 
голема. Душмани да беа, па ќе си прозбореа, ќе си 
простеа. За да се проверат едни со други дали се 
живи или некој умрел, секое утро, пред молзењето 
на овците, најпрво Стојанка ќе ја испееше нејзина-
та омилена песна:

Заблеало рудо јагне, леле,
среде трло овчарово,
ој Стојане млад овчаре, леле,
дури беше млад неженет, џанум
ме пасеше по планина, леле.
пасев трева, детелина, џанум...

Штом Стојанка ќе завршеше со песната, Ја-
нинка ја почнуваше нејзината:

Tи пули мене, јас пули тебе,
ни ти кај мене, ни јас кај тебе.
Нели е жално, нели е тажно,
ни ти пулиш кај мене, 
нити ја спулам кај тебе...

Живово немаше струја. Стојанка и Јанинка на 
изгрејсонце се разбудуваа, на зајдисонце си лег-
нуваа. Иљо брзо го гасеше агрегатот, не тоа што 
беше скап бензинот, туку не можеше да се донесе 
од градот, патот од Витолиште до Живово ич не 
чинеше. Боге ги сакаше јагнињата, со нив делеше 
и арно и зло. Кога ќе дојдеше време да ги продаде, 
плачеше како дете.

Боге и Јанинка сонот рано ги совлада. Во глу-
вата доба ги разбуди силна светлина. Собата во 
која спиеја се наполни со чад. Јанинкеее..! Јанин-
ке..! Золво моја, станвајте, станвајте, живи изго-

ревте, куќата ви гори, трлото ви се запали, вика-
ше Стојанка додека глас ја држеше. Иљо ја скрши 
вратата од земникот, ја покри главата, влезе во со-
бата кај што спиеја сестра му и зет му, набрзина 
излегоа. Боге испали неколку патрони за да чујат 
витоливци дека нешто гори во Живово. Иљо ги ис-
пушти овците од трлото, магарето, маската и два-

Црквата  „Св. Петка“ село  Живово
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та коњи од пондилата, иако беше далеку од огнот. 
Четириесет и петгодишната печалба на Јанинка и 
нејзиниот домаќин Боге отиде со огнот. Голем так-
сират ги снајде. Сè им изгоре: јамболиите, казанот 
за ракија, каците, двете бочви, триста кила браш-
но, илјада кила жито, триста кила сол изгоре, сто 
педесет кила ракија сета изгоре, три вреќи шеќер 
изгореа, петстотини кила волна, башка алишта. 
Сета куќа падна, ништо не успеаја да спасат. Голи 
души останаа. Им остана саде куќурето во кое го 
сиреа сирењето, зимата да ја зимуваат... 

... Иљо Џераманов пред три години го напушти 
Живово, си замина кај бога. По некое време кај него 
си го зеде и зет му Богоја, поминаа три години от-
како господ ја прости и сестра му Јанинка, не оде-
ше долго, кај неа си е прибра и снаа ѝ Стојанка. Се 
надевам дека барем таму прошка еден на друг пред 
бога ќе си дадат.

– Туку, и ова да ти кажам, - ми рече. – Живово 
се споменува во отоманскиот пописен дефтер број 
4 од 1476/77 година каде што се наведува дека во 
селото живеат десет домаќинства, еден неженет 
и три вдовици. Исто така, во отоманскиот дефтер 
број 16 од 1481/82 година за ова селото е запиша-
но дека селото брои 17 домаќинства, во пописни-
от дефтер со број 73 од 1519 година е запишано 
дека во селото живеат 43 домаќинства и 4 неже-
нети, додека пак во отоманскиот дефтер број 149 
од 1528/29 година е запишано дека Врпско брои 
36 домаќинства, 9 неженети и две вдоици, а спо-
ред отоманскиот дефтер број 232 од 1544/ 45 во 
Врпско живеат 18 домаќинства и тројца неженети. 

Живово се распостила десно од Црна, непо-
средно до селото Витолиште. Селото со вода за 
пиење се снабдува од неколку кладенци. Поделе-
но е на две маала - Горно и Долно маало. Во 1948 
година во селото живееја 225 жители, во 1953 го-
дина 243 жители, во 1961 година 250 жители, во 
1971 година 79 жители, од 1981 па сè до двеилја-
дата година во Живово најпрво живееја пет жи-
тели, па останаа четворица, па тројца, па двајца 
и на крајот ете, денеска, со погребот на мајка ми, 
селово  остана без луѓе.

Мицко Џераманов си ја раскажа неговата при-
казна. Забележав како весело му играа неговите 
зелени очи, ако може да се рече, на ваков таговен 
ден на некој човек да му се разведри...
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... Vo Vitoli{te

Најсигурно и најубаво се чувствувам кога сум 
во Мариово, меѓу моите мариовци. Го запознав 
крајов, ги запознав луѓево, проникнав во нивниот 
живот, нивните желби, стремежи, длабоко ја раз-
гранив нивната душа, однатре... 

 Педесетина старци останаа верни на своите 
родни огништа да си го одживеат животот што им 
преостана даден од бога, во централното и сè уште 
најголемо по број жители во сето Мариово, кои, 
покрај Еригон, Перун, Трибор, Пеливор, Српјано-
вец, Козјак, Зелка, Гола и Ќимкова Скрка, Шигаса, 
Становици, Коленеш, Панделе Дерикоза, Царичина 
Нива, Заградишка Чука Света Петка, да сведочат за 
она што одамна изминало, да посведочат за леген-
дата за митолошкиот цар Мида, за браќата Гаван, 
Аероп, за Пердика, Публиј Јулиј Каледон, Кала, за 
Легендата за тројцата браќа Раде, Гале и Вите, кои 
живееја долу покрај Црна во селиштето Разлог и 
се занимаваа со сточарство, лов, пчеларство и по 
малку земјоделие, за испостената земја и трева, која 
секоја година гореше од жешкото сонце, за нивните 
коњи кои секое лето бегаа од низината крај Црна, 
наткачувајќи горе по Зелка, Ѓуришта, Перун и Три-
бор, барајќи сочна трева, за Вите, кој, барајќи ги 
коњите, откако ги виде убавите орници со богата 
паша, есента си направи колипка, во полите на ви-
соките планини презими, пролетта си ги дотера и 
овците и говедата и се засели во оваа котловинка и 

ги удри темелите на сегашното Витолишта, за Гале, 
кој ги удри темелите на селото Галишта, за Раде, кој 
ги удри темелите на селото Радобил. 

– Кај Биновици, Ристовци, Шововци, Најдовци, 
Цветковци, Тушевци, Макревци, Манџиковци, Ми-
сирлиовци, Пацаровци, Гешовци, Влајчевци, Чолќев-
ци и во мојава огнот гори, - ми рече Ѓорѓи Чакрев. 

... Царот Ѓураќ Бранковиќ на Царичина Нива, 
Заградишка Чука и Света Петка, во 1417 година, 
на жена си, византиската принцеза Ирина Катаку-
зина од династијата Комнен, во Витолиште ѝ из-
гради царски дворци и палати. Принцезата Мара 
беше единствена нивна рожба. За да ја задржи 
царштината, татко ѝ во илјада четиристотини три-
есет и осмата ја даде анама кај султанот Мурат II. 
Се потурчи. Султана се стори. Мурат II во Едрење 
дворци и палати соѕида. Во 1451 година Султан II 
си замина кај неговиот алах....

 ... И царот Ѓураќ Бранковиќ и неговата жена 
принцеза, Ирина Катакузина, еден по еден си за-
минаа кај бога. Царските дворци и палати се испу-
стија. Царската земја остана празна…

– Во илјада четиристотини педесет и втората 
Султан Мара со петстотини души од Едрење тргна 
кон Прилеп, за манастирот Трескавец да се при-
чести, да си ја врати мајќинската вера. Манастир-
скиот владика не дозволи да се причести. Султан 
Марија се налути. Го запали манастирот. Душите 
на седумстотината калуѓери им ги предаде на бога. 
Со сета свита си замина отаде во Мариово, во Че-
брен. Се причести, си ја врати мајќинската вера. 
Го доизгради манастирот. Дојде во Витолиште, на 
татковата царска земја. Ги обнови царските дворци 
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и палати. Арслан Паша од Стамбол во Витолиште 
дојде. Ферман донесе од Султан III. Мариово бид-
на турски хас, а Витолиште царско седиште. Вла-
дееше самостојно. Димитрија Стале од Сатока го 
постави за „земски кмет“. Во илјада четиристо-
тини осумдесет и седмата се упокои. Сите цареви 
од сите царштини дојдоа, ја испратија до царско-
то место Змијов Трн, ја положија во мермерниот 
мавзолеј што сама си го изгради, од каде и денеска 
владее со Мариово, - ми раскажа Ѓорѓија Чакрев, до-
дека седевме на двете борови греди спружени покрај 
авлијата на некогашното анче на Младена Чкулот.

 
– Во Витолишта го нема седиштето на цар-

ската управна власт, мудурлакот, во него не седи 
мудурот Арслан-беј, кој го преставуваше султанот 
пред рајата во деветнаесетте мариовски села, де-
сетината заптии, младото ќатипче, седиштето на 
Мифетишот со шесте души колџии кои ги чуваа 
сите мариовски шуми, седиштето на Авџи табу-

рот од двесте души аскер кој ги бркаа комитите и 
им помагаа на мудурот и Мифетишот во тешките 
и одговорни државни работи, седиштето на тре-
токласното Егзархиско училиште со архиерејски-
от намесник на чело и четворица учители, во кое 
училиште учеа децата на сите оние витоливци 
што сакаа да им прогледаат и сакаа да им станат 
попови или даскали, четирите поповски фамилии, 
влашкиот ан, анчето на Младена Чкулот, Петка 
Спасоев, Трајка Балето, Цулевото анче, во кое се 
враќаа и преноќуваа сите оние мариовци од други-
те села коишто за еден ден не можеа да свршат ра-
бота во уќуматот доколку немаа блиски роднини и 
пријатели во селото, - ми раскажуваше Куле Туше-
ски, со плеќите потпрен на половина паднатиот ѕид 
од неговата авлија. 

 – Витолиште, како што гледаш, од далеку личи 
на град иако не е град. Куќите од камен се ѕида-
ни, во две одделенија, долно и горно одделение, 
немалтерисани ни однатре, а камоли однадвор, со 
две врати: една голема на средето на источниот ѕид, 
другата малечка, само човек да може да се протне 
со наведена глава, наспроти големата. Горното од-
деление насреде со голема и долга греда поделено 
е на два дела, машки дел и женски дел. Под целиот 
горен крај е земникот. Куќиве покриени повеќето се 
со цреп, некои со плочи, некои со турски ќерамиди, 
правени од Перета Селчанецот, како што е и моја-
ва, покажувајќи ми со неговата лева рака во насока 
на неговата, - рече Тоде Милошески, држејќи го со 
другата рака кривото дреново патериче.

– Двориштава и денеска се заградени со ка-
мени ѕидишта, одделени со Стребриниковиов, 

Село Витолиште
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Чолаковиов, Лазевиов, Душковиов, Опурчакови-
ов, саглам макадам сокак, крстени по имињата од 
некогашните селски чорбаџии. Еве, под стреата, 
на ќошот од Влашкиов ан, сè уште се познаваат 
натписиве на нашиве сокаци: „Лудвиг штрасе“ и 
„Вилхелм штрасе“ останати од времето на Прва-
та светска војна, кога Германците ги преименуваа 
сокаците и ги нумерираа куќите за своја сметка 
иако на селаните во тоа време ништо не им значеа 
бидејќи сите в село лично се познаваа, та немаше 
нужда да се бараат по броеви, откако ја завитка, ја 
залепи со јазикот, ја запали со запалката цигарата 
со дробен тутун, - додаде Крсте Макре, кој седеше 
десно од мене на двете спружени борови греди. 

– Ова е Сукаловото маало. Ова е сè што оста-
на од куќата на Сукаловци. Во оваа куќа живееше 
Стале Попов и неговата втора жена Петра од Џа-
бајлови. Овде, во оваа куќа, Стале Попов во 1938 
година започна да го пишува романот со првичното 
име „Мачен живот“, кај луѓето попознат како „Кр-
пен живот“. Е, Иљо Сукалов е вистинскиот Стале 
Попов. Доста Рожденката е Петра од Џабајлови. 
Живееше точно сто и четири години. Стојо Сука-
лов, Трајко Сукалов се измислени имиња на двај-
цата браќа на Стале Попов. Вистинското име на 
Петко гајдаџијата, кој му свирел на свадбата на 
Стале Попов, е Ѓорѓија Стојков, прадедо му е на 
гајдаџијава Стефче Стојковски. Петра Џабајлова и 
мојата мајка Неда се од два брата деца, први бра-
тучетки, - ми рече Куле Тушески. 

... Навистина, Стале Попов напиша вистин-
ската приказна, вистинската слика за Витолиште 
преку животот на ова витолишко семејство, од 

крајот на деветнаесеттиот и почетокот на дваесет-
тиот век, каде што особено внимание му посвети 
на тогашниот начин на живеење, на обичаите, на 
традицијата, сето тоа преку измислените ликови 
Доста и Митра, отпрво само преку Митра која се 
грижела за сета Сукалова фамилија, нејзиниот 
маж, за своите пет деца, за двајцата нејзини де-
вери, а подоцна и преку Доста Рожденката, која 
се разликува од останатите селанки зашто видела 

„бел свет“, живеела во Солун и работела кај ру-
скиот конзул. Таа, како и Митра, е жена, за која 
најважен е домот и семејството, работела од утро 
до мрак, ткаела волнени килими, покрови, велен-
ца, плетела волнени чорапи и помагала на јатрва 
ѝ Митра во подготовката на свадбите на нивните 
девери, крштевките на децата. И двете многу ве-
рувале во бајачки, - додаде Куле Тушески.

Никој не знае да каже од кога постои Вито-
лиште. Уште од илимите. Каде и да појдеме во 
атарот на моево село ќе најдеме историја и само 

Витолишки манастир
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историја. Секоја педа земја, секое парче камен, 
секоја капка вода навистина е историја. Затоа го-
ворат остатоциве од античкиве, ранохристијански, 
средновековни градби, како и многу тврдини, бе-
деми, утврдувања и други стари градби. Селово 
од памтивека е наследник на сакрални градби од 
сите историски епохи на целата своја територија, 
заклучно со денешното наше совремие.

... Е, ова место го викаме Церацина Нива. Од 
селово е далеку околу два километри. По секој по-
роен дожд, над земјава излегуваат по некоја стара 
ѓерамида, камчиња кои наликуваат на некои ору-
дија. Сето ова околу што го гледаш е обиколено со 
остатоци од голем гружен ѕид, колку се длабоки 
темелите, не знам, а широк е повеќе од два метри, 
со чекор сум го мерел. Пред две-три години дојдоа 
некои археолози од Факултетот по археологија од 
Скопје и Музејот од Прилеп ми, ги прашав колку 
е старо селово, ми одговорија од три илјади и пет-
стотини до пет илјади години. Првите испитувања 
на ова место се случиле пред неполни сто годи-
ни. За време српско, во селово учител бил некој 
си Стефан Стефановиќ. Долги години нешто ко-
пал, чепкал. Во придружба на војската и неколку 
српски џандари, со осум натоварени коњи со по 
два големи сандуци си заминал. Велат дека напи-
шал и книга, во која пишувало дека во Витолиште 
се наоѓаат остатоци на царски дворци и палати на 
византиската династија Комнени, колку е точно не 
знам, ама до неодамна имаше два големи мермер-
ни камени блокови со писмо. На едниот пишува-
ше Стобајон, а на другиот Публиј Јулиј, Келадон. 
Растурени камени ѕидини, тврдини, бедеми, мер-

мери со исклесани релјефи, написи, разновидна 
грнчарија, има и во Заградишка Чука, Задна ре-
ка-Грмаѓа, Пеливор, како и археолошкиот лока-
литет Светка Петка, сакралниот објект Змијотрн, 
Влајкова Чешма, Горна Река, Пртева Ливада, Ѓе-
рек, некрополите Гробишта Свети Илија, Свети 
Харалампије, - ми велеше Ристе Макре.

... Ова маало го викаме Мидоско маало. Сета 
Мидоска фамилија овде живееше. Меѓу Мидовци 
најпознат беше Стојан Мидов-Кројачот. Додека 
беше жив, сите одевме кај него на шнајдерлак, - 
ми рече, покажувајќи со раката вперена кон куќата 
на Стојан Мидоски, Лазо Шаов.

 Под стреата на чардакот во која некогаш жи-
вееше и работеше селскиот кројач Стојан Мидов, 
висеше, три метри долга и шеесетина сантиметри 
широка метална табла, закачена со по една зарѓа-
на сајла за гредите. Поодев два-три чекори. Ја 
поткренав главата малу погоре, го пратив погле-
дот право во записот. Со големи букви пишуваше 
„Кројач-Мидоски Стојан, с. Витолиште“. Се заду-
мав, се подумав. Некако ми дојде познато прези-
мето Мидоски, се совпаѓаше со Мидовско маало 
со името и презимето Стојан Мидов.

– Што се задума, што се замисли? - ме праша 
Мирко Влајчев.

– Некако ми изгледаат познати зборовиве, Ми-
доско маало, Миовци, - му реков.

– Ич не му се секирај, - ми рече. – Додека беше 
жив Стојан Мидов на сите ни велеше: Длабоки и 
долги се корените мои. Од царска лоза. Лоза која 
владеела и со Азија и со Македонија. Прадедо ми 
се викал Мида, татко му негов Грегориј. Грегориј 
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најпрво бил сиромав земјоделец. Еден ден на ру-
дата на воловската кола слетал орел. Заминал кај 
некоја пророчица да му каже што знак е орелот. 
Пророчицата прорекла, ќе стане цар. И така бид-
нало, - шеговито ми се насмеа.

– Значи, митолошкиот цар Мида е одовде, од 
Витолиште, - му се поднасмеав.

– Дури Гордиевиот јазол кој со својот меч го 
размрсил Александар Македонски, пра-пра дедо 
му на Стојан Мидов, Мида, сиџимот од јаремот тој 
го замрсил, го однел во градот Гордион и прорекол 
кој силен јунак ќе го размрси сиџимот од јаремот, 
тој цар ќе стане и со сиот свет ќе владее, - со на-
смевка ми дообјасни Мирко Влајчев.

– Витолиште во пишани документи е спомена-
то во многу црковни записи за Мариовскиот регион 
кои датираат од Византија, период од 1020-та годи-
на, од византискиот император Василиј Втори во цр-
ковната грамота на царот Константин Асен Тих од 
1257 година, во црковните псалми на царот Стефан 
Душан од 1331 година, царот Стефан Урош Петти 
Немањиќ од 1356 година, во црковните повелби на 
кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, Кра-
лот Марко од 1371 година за Чебренскиот манастир, 
како и во поменикот на манастирот Трескавец од 
XVI-XVII век како Витолища. Најстариот запис во 
кој се споменува селото Витолиште потекнува од 
втората половина на XV век, од турските пописни 
дефтери од 1476/77 кога во селото живеат 80 семеј-
ства, во 1481/82 се запишани 112 фамилии, Во 1519 
година 204 семејства, во 1528/29 само 55 фамилии, а 
припаѓа на мариовската нахија, Прилепска каза. Од 
1565 до 1912 година Витолиште е дел од Мариов-

скиот хас. Во 1855 година витолишката селска црк-
ва „Свети Атанасије“, стана и чколија. Даскали беа 
калуѓерите Лунѓур, родум од Кокре, и Бино, родум 
од Мелница. Се пишуваше и читаше на старомаке-
донски црковен мајчин јазик. По пет години служба 
калуѓерот Љунгур замина во Света Гора. Бино оста-
на да попува и даскалува во Витолишта до крајот на 
својот живот. Многу витоливци таа 1912-та и дру-
гата 2013-та не се вратија од боиштето дома. Изгле-
да судбината од секогаш ни е таква, две-три години 
дома, па аскер, две-три години дома, па аскер. Од 
1914-та до 1918-та година, за тие четири години кол-
ку што траеја борбите овде, дедо ми Трајан трипати 
ја смени страната. Прво го собраа Бугарите, па го 
заробија Грците, војната ја заврши како српски до-
бровољац. На стари години стана и Титов партизан, 
на градите, покрај орденот што лично му го даде во 
таа 1918-та српскиот крал Петар И Караѓорѓевиќ, 
овде, во Витолиште, како Солунац, гордо го носеше 
и Орденот за храброст што, во 1945 година, овојпат 
лично Тито му го даде, ама не овде во Витолиште, 
специјална кампањола дојде по него дури од Бел-
град, во Дедиње во Белиот Дворец, - слатко се на-
смеа Мирко Влајчев. 

– Витолиште на два пати беше општина, асфалт 
први имаме, градска вода пред Прилеп пиеме, реизот 
редовно ни идеше, пошта, доктур, милициска стани-
ца, телефон, во текстилниот погон сите жени рабо-
теа, неколку услужни дејности, ама сè имавме Вито-
лиште не требаше да се запусти. Ама се испусти...
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 ...  Vo Melnica 

- родното село на Стале Попов -

Делата на Стале Попов преставуваат огромно 
епско платно на кое е насликан широк свет со бо-
гати и разнострани односи. Читајќи го неговиот 
литерарен опус ми се причинува како да стојам 
на Перун или Трибор, или на некој друг мариов-
ски врв, гледајќи сè што се случува во селата ма-
риовски. Пред мене минуваат браќата Сукаловци, 

Кулевци, подмолните Шмеќатовци дедото Петко, 
бајачката Бисера, шегаџијата Чало, попот Апсика, 
Итар Пејо, Толе Паша, Шаќир Војвода, жени на 
кои верата повеќе им значи од животот, бројни на-
силници: турски, грчки, бугарски, српски, масов-
ни движења познати од историјата, Мариовската 
буна, Илинденската епопеја, Балканските и свет-
ските војни, сето се одвива во рустикален свет, за-
граден и отсечен свет од другиот свет со високи 
планини и густи шуми. Прелистувајќи ги многу-
бројните страници, ги гледам децата како момоку-
ваат кај чорбаџиите или водат џенг со Турчињата, 
возрасните како аргатуваат кај беговите и агите 
или фатиле пусија во планините, го гледам како се 
менува времето, по зимата пролетта, по пролетта 
летото, по летото есента, се менуваат годините, 
месеците по месеци, неделите по недели, дните по 
дни, ланските се повторуваат годинава, годинаш-
ниве в година, старите како умираат, младите како 
стареат, скали од луѓе. Го гледам Стале Чешларов 
во манастирот „Свети Илија“, Стале Попов пред 
неговата родна куќа, го гледам селото Мелница, 
стотината без некоја куќи, селаните, плевните, 
дворовите, сокаците, патчињата, авлиите, бакал-
ницата, средселото...

... Живна Мелница, иако од 1902 година ни-
кој во неа не живее. Приближи Илинден. Мана-
стирскиот одбор уште пред неколку дена стаса во 
Мелница. Мелничкиот манастир „Свети Илија“, 
и оваа година гости ќе чека, а Стале Челаров од 
Полчиште во 1872 година го изгради, а тајфата на 
Аврам Дичов, потомок на уште попознатиот Дичо 
Зограф, од дебарското село Тресонче, го наслика. Стале Попов
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Во внатрешниот ѕид на црквата, од левата страна 
на вратата, на почетокот на северниот ѕид, му на-
правија живопис и на дедо Стале во традиционал-
на мариовска облека.

 Дојдов во Мелница. Влегов во манастирскиот 
двор. Ме пречека Митре Грнчески од Врпско, кој 
ја разгоруваше манастирската црква.

– Ај, нека е денов за многу години. Свети 
Илија на сите да ни помогни, само да не загрми, 
да не бидат лоши оревите, бадемите, костените,            
- му реков.

– Нека е за многу години денов, аирлија нека 
е, со убо заслогов да си го пречекаме, утре е денот, 
нема, нема да згрми, свети Илија нема да го стори 
тоа. И овдека еве една фурна во името на манасти-
рот на светецот „Свети Илија“ направив, вика на-
родот, од народ, за народ да оставиме. Туку да не 
заборавам, некни налетав на еден пријател, нешто 
рода сте биле, те поздрави и ми рече ова книжуле 
да ти го дадам, Љупчо му е името, сега судија во 
пензија е, а тебе роднина ти бил, - ми рече.

– Ми го подаде. Го завртев неколку пати. „Ста-
ле Попов од село Мелница“, со убав ракопис пи-
шуваше на првата страница. Како дете се радував 
кога ќе тргне за прв пат во училиште. Текстот во 
ракопис беше напишан на десетици страници, кои 
беа добро сочувани и читливи.

... Осумнаесет години татко ми Илија беше ма-
настирски слуга во нашиов мелнички манастир. 
Мајка ми Неда млада си умре. Сестра ми Трна, 
брат ми Ѓуро и тој останале на товар на татко му. 
Од Битолската митрополија добил дозвола,  ста-
нал поп. Службува во витолишката црква „Свети 

Атанасија“. Се преселивме во Витолиште. Таму 
го поминав детството. Годините беа исполнети со 
тежок живот. Сечев дрва во витолишкиот орман, а 
понекогаш со другите деца одев на риби во вито-
лишката река. Тргнав на чколија. Учителот ми се 
викаше Бино. На четиринаесет години, прв пат го 
напуштив Витолиште, во Плетвар најдов работа. 
За време на Балканските војни вујко ми Ѓуро беше 
кмет, а јас помошник, писар...Заврши големата вој-
на. Поради семејната традиција, а и поради што во 
тоа време поповите во Мариово беа на висок глас 
и се заработуваше, во 1926 година во Битолската 
митрополија завршив попска чколија. Татко ми 
многу сакаше да бидам поп... Работев сè и сешто. 
Бев земјоделец, дрвар, овчар, трговец, бакал, шу-
мар, тутунски работник, службеник во тогашната 
Народна скупштина, општински чиновник...  Поч-
нав многу рано да пишувам...

Црквата „Свети Илија“ во Мелница
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... Во старо време кај нас во Мариово, кога ќе 
се родеше некое дете во куќата, годината на раѓање 
никако не му ја памтеа, тоа никој не го бележеше 
во некој тефтер, ама роденденот можеше да биде 
запомнет ако се паѓаше точно на некој од големите 
верски празници, прв ден, втор ден, трет ден на 
Велигден, или два дена пред Петровден, три дена 
по Прочка, а особено ако таа година се случеше 
нешто позначајно во селото, на поширокиот реги-
он или на Балканот, во светот, но и во природата, 
демек „Митре се родил истиот ден кога Толе Паша 
ги запали сараите на Осман-бег“ или „Тодорка ми 
е родена на Илинден кога спукаа од кај гробишчата 
малихерките врз аскерот на Арслан-беј“, или „Јана 
се роди ноќта кога се повампири Ѓурѓа Улавата“, 
но денот и годината на моето раѓање не се совпад-
наа со никаков значаен празник или настан, па така 
тие останале непознати за никого. За мене велеа 
дека сум се родил како едно од последните, ако не 
и последно, новороденче во селото Мелница кое 
уште тогаш било пред испустување, а ме доела не-
која Џупка, која живеела во пештерите над селото. 

... Голем колеж направија грчките андарти-ко-
мити во манастирот „Св. Илија“ во Мелница, ги 
заклаа сите калуѓери. Само татко ми преживеа. 
Се преселивме во Витолиште, кај Сукаловци... Го-
лема борба се водеше кај гробиштата меѓу коми-
тите и турскиот аскер ... Во Витолиште Турците 
не се интересираа многу за свои школи, а камоли 
за образованието на рајата. Во Витолиште има-
ше училиште со платен бугарски учител, па таму, 
растејќи, ја засакав книгата. Набргу ми изумреа 
братчињата и сестричките. Останав само со татко 

ми. Во слободното време го вежбав ракописот, кој 
ми беше чудесно убав. Турското ропство заврши. 
Дојдоа силни бугарски, грчки, српски војски, се 
степаа меѓу себе... Не можеа да се спогодат како 
ќе ја делат „ослободената“ Македонија. Набргу 
избувна и Првата светска војна, а еден од главни-
те фронтови/боишта беше во Мариово, кај пла-
нината Кајмакчалан. Сите војски си мобилизираа 
војници - Мариовци како засилување. Се случу-
ваше двајца браќа или татко и син да пукаат еден 
во друг како припадници на две различни судрени 
армии. Татко ми ме засолна во куќата во Мелница. 
Бугарите токму нејзе ја одбраа и ја сместија про-
визорната воена болница. Помагав како чистач и 
превивач на завои, а често и при изнесувањето на 
мртвите, неуспешно оперираните војници. Околу 
малата стара црквичка во селото Мелница и денес 
стојат гробните крстови со натписи „Тукт, почива 
потпоручник Геро Минзухаровт, род. вт Сливент 
презт 1898 год. поч. вт 1916-тата“...

... Командантот на Прилепскиот гарнизон беше 
во обиколка на фронтовата линија, ја посети болни-
цата, ме забележа со метлата в рака, ми викна:

– Ти!.. Зошто не си на боевата линија? 
– Не се збунив, му одговорив. 
– Јас сум малолетен.
Полковникот направи кисело лице и остро ми и 

рече: Утре да ти го видам крштелното свидетелство!
Се стаписав, се препалив. Најдов стари, од 

глувци разјадени „изводи од книгата на родените“ 
и со сопствена рака допишав во едно од нив „Стале 
Попов, роден на ден 25 мај, 1902 година“. Така се 
спасив да не ме пратат на Солунскиот фронт. Една 
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ноќ излегов од селото и стасав до прилепското 
село Плетвар, каде што Германците вадеа мермер. 
Се вработив привремено во администрацијата на 
каменоломот, благодарејќи на убавиот ракопис.

... Војната заврши во 1918 година. Бугарски-
те и германските војски, победени, се повлекоа од 
Мариово, но затоа македонската земја, со благо-
словот на големите „мудри“ европски државници, 
ја поделија помеѓу Бугарија, Србија и Грција. Вар-
дарскиот дел на Македонија одеднаш стана - Јуж-

на Србија, а ние Мариовци - Јужносрбијанци! Ни 
забранија да зборуваме на мариовскиот мајчин ни 
јазик, Само српцкиот беше дозволен...

 ... Иако станав татко на четири деца, уште се 
натпреварував со ергените на Бадник и на Васи-
лица, скокајќи преку распалениот коледарски оган 
и фрлајќи камен од рамо. Кога видов дека на тој 
начин не може да се спечали имот, а 5 усти чекаа 

леб од мене, се обидов да тргувам со жива стока и 
со месо - пропаднаа. Граничарите ги фатија несу-
дените трговци уште при првиот обид да претераат 
стадо во Меглен а „овчарите“ три дни потоа ги ло-
жеа модриците по телото со кромид! Ни обидот да 
станам „индустријалец“ не ми успеа, бидејќи по-
ројните дождови и реката ми ја однесоја бичкија-
та. Кренав раце од селото, го собрав семејството со 
надеж да си ја побарам среќата в град. Се населив 
на периферијата на Прилеп. Најмив станче чии два 
прозора гледаа на улица, спроти уличната сијалич-
на бандера од каде што ноќе во одајчето допираше 
светлинка. Но, народ како народ завидлив „Боже, 
што к’смет имал чоеков-лендрик да му свети од со-
каков, и тоа без пари!, меѓу себе си велеа“ ...

... „Кај оди волче, таму град толчи“, вели една 
народна пословица. Се погоди економска криза, 
работа во градот немаше. И да сакав да се запопам 
ниту имав „владичкото“ да го платам за услугата, 
ниту православниот закон не дозволуваше пора-
ди некои принципи. „Од мене до тебе“ поработив 
како тутунарски работник, не успевајќи да врзам 
„крај со крај“. А децата - некои за училиште, не-
кои в пелени, бараа леб. Згора на сè, ме повикаа 
во војска, така со присила, мобилизиран, да бидам 
употребен како работник кога избувнаа некои голе-
ми штрајкови во Кралството Југославија. Но, пак 
според народната: „Дојди зло - без тебе полошо!“ 
таму повторно ми го открија убавиот ракопис и 
ме префрлија на канцелариска работа. А на крајот 
претпоставените ми дале и препорака за да можам, 
како утрешен цивил, да побарам, административ-
на служба „таму и таму“! Препораките успеаја и, 

Родната куќа на Стале Попов
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одваму - оттаму, дотерав до Народното собрание 
во Белград како службеник. „Патема”, на четирие-
сетгодишна возраст завршив Теолошки факултет... 

... Кога во 1941 година требаше да заминам во 
војна, на сите членови од семејството им оставив 
по една моја слика. На најстарата ќерка, тогаш 
веќе студентка од прва година, ѝ напишав: „Ни-
когаш не е доцна да се завршат студии. Ја бакнува 
тато својата колешка!“, а на посветата на слика-
та на сопругата ѝ порачав на мариовски дијалект: 
„Ако јас не се врата’ Ѓока да го школу’аш, макар 
туѓи алишча да периш!“ На фронтот и овојпат 
не заминав, зашто „тапанот се скина“. Кралство-
то Југославија пропадна пред да ја пронајдам                        
својата воена единица... 

... Новата бугарска власт се обиде да ме врб-
ува за себе. Ме назначија за кмет на Витолиште. 
Прво што сторив, одбив да собирам од селаните 
жито, маст, волна, месо и други производи за по-
требите на окупаторската војска со образложение 
дека „на овие селани државата треба да им даде, 
а не да им земе!“. Ме интернираа во село Долен, 
Пиринска Македонија. Се вратив при семејството 
во Прилеп откако Италија капитулира. Се вратив 
во Мариово, кутињав борови по планината Перун, 
а трговецот Вртан ми даваше за нив по некој лев и 
така преживував во оние тешки години на страв. И 
комшијата Методија Андонов, со кого сркавме од 
исто тенџере, замина меѓу партизаните, па сакаш 
ли „циркуси” со бугарската полиција која знаеше 
за таа наша некогашна врска. Како капак на тоа, 
еден бугарски резервист, преметнувајќи низ моја-
та малечка библиотека, ги ококори очите во мојот 

ракопис напишан на прилепско-мариовски јазик со 
наслов „Што сум јас, кој сум јас” во кој многу јас-
но пишуваше дека Македонците постојат независ-
но од фалсификувањата на историјата од страна на 
оние што ја распарчале и разграбиле Македонија...

... Во Витолиште, токму на Новата 1944 годи-
на, влегоа борците на Првата македонско-косовска 
ударна бригада. Нејзиниот Штаб отседна на ручек 
- вечера и на ноќев во татковата ми куќа, а по-
тоа ме седнаа на обвинителна клупа поради онаа 
служба, пред сè, кај Бугарите. Иследник ми беше 
членот на Штабот, лично Методија Андонов -Чен-
то, кој не само што не ме најде за виновен, туку 
и предложи непречено да си ја бркам функцијата 
претседател на Народноослободителниот одбор за 
витолишкиот регион, се разбира, во илегала! На 
бугарската власт не ѝ беше јасно како партизани-
те можеа да ме оставаат жив! Но, се сетија дека и 
тие едно време ме пратија сургун. Така поминав и 
овојпат само со забраната да не го напуштам При-
леп и со две-три месечен домашен притвор и со 
две-три шлаканици.

... По ослободувањето ме избраа за претсе-
дател на Прилепската околија. Ме назначија за 
управник во шумските дирекции во Витолиште 
и Старавина. Добив тајна задача секој ден да ис-
праќам по неколку товари леб кон границата со 
Грција за партизаните учесници во Грчката граѓан-
ска војна. Државната јавна контрола ми бараше                              
отчет за брашното!.. 

... Се занимавав со литературна дејност уште 
меѓу двете светски војни, но не ми објавија ништо 
од напишаното. Никој не се осмелуваше да ги пе-
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чати поради македонскиот јазик на којшто ги имав 
напишано. И да немаше државна забрана, поради 
јазикот, немав финансиски средства за да го платам 
печатењето, ми остана неостварен сон... 

... Решив идните главоболки да не ги врзу-
вам со власта, туку со учениците! Добив преме-
стување во Скопје и, на сопствено барање, бев 
назначен за професор по македонски јазик, а по 
потреба предавав и српски и руски, па и историја! 
Се пензионирав на таа служба, како професор во 
училиштето „Браќа Миладиновци“...

... Се замрачи. Збрмчеа неколкуте агрегати. Се 
осветли манастирот. Се наполни со гости од сето 
Мариово. Игла немаше кај да фрлиш. Попот Веско 
со уште два-тројца певци од прилепската парохија 
започнаа со вечерната богослужба... 

... Меѓу неколкуте останати урнатини од неко-
гашните куќи и воденици во Мелница со својата 
впечатлива градба и зачуваност се истакнуваше 
манастирот „Св. Илија“, кој до крајот на својот 
живот живееше Стале Чешелков, а проживеа 115 
годинки, чие негово дело и денес го краси про-
сторот на Мелница, изграден од мајсторот Пере 
Лауцо од Прилеп, кој по долги години престој во 
Света Гора, си дојде во Полчиште. Ја одбра Мел-
ница за свое светилиште. Најпрво направи пома-
ла градба и почна да собира средства за изградба 
на поголема црква и конаци, како и простории за 
одгледување добиток. За година-две никна голем 
господов храм. 

... Во манастирот Стале Чешелков чуваше ко-
кошки. Се плашеше лисицата да не му ги изеде. 
Застана пред иконата на свети Илија и му рече: 

Дедо Илија, јас сега ќе одам по некоја работа, а 
тебе ти ги оставам кокошките да ги чуваш од ли-
сицата, и замина по својата работа.

Кога се врати, што ќе види. Сите кокошки беа 
издавени од лисицата. Стале Чешелков зеде една 
прачка, отиде пред иконата на свети Илија, та зеде 
да мава по неа, велејќи:

 ... Дедо Илија, што ти реков јас пред да зами-
нам од манастирот? Како јас толку време ги чував 
кокошките и една не ѝ дадов на лисицата, а тебе 
еднаш те оставив да ги чуваш и си дозволил сите 
да ти ги изеде? 

Другиот ден, за чудо, покрај издавените кокош-
ки ја здогледа умрена и лисицата која ги издавила...

... Во 1914 година триесетилјадна војска, на 
чело со генералот Драганов, се распосла во мана-
стирот. За време на војната војската го користеше 
како магацин. Се разболе, се парализира, оздраве, 
та си вети дека целиот манастир ќе го загради со 
ограда од бел мермер. Големи добро скроени блоко-
ви од мермер дури од Бугарија војската ги донесе. 
Направи монументална порта на западната страна, 
висока околу седум метри, делумно си го исполни 
ветувањето, делумно. Зошто, никој не знае, како 
што не се знае како звршил со војниклакот.

... Фрескоживописот во црквата „Св. Илија“ 
кај испустеното село Мелница привлекува особе-
но внимание, со својата содржајност, и естетиката. 
Аврам Дичов со својата сликарска тајфа со хармо-
нични и живи бои, со нагласена светла нијанса не 
оставил ниту дел од овие ѕидови без украсување. Во 
централниот сводест дел на апсидата, ја насликале 
Богородица Небесна. Во олтарниот простор, на цен-



Мариово - Жива историја

77

тралниот сводест дел, насликан голем број ликови 
и претстави од христијанството. „Страшниот суд“, 
го насликале на внатрешната страна од западниот 
ѕид. Десно од апсидата се гледаат двајцата архиѓа-
кони, свети Пармен и свети Венијамин, а лево све-
ти Роман, со посебна претстава над него - жртвата 
Аврамова (архиѓаконот свети Стефан). Во апсидата, 
под св. Богородица Небесна насликани се главните 
богослужители. Лево св. Атанас, св. Никола и св. 
Јован Златоуст, а десно св. Василиј Велики, св. Гри-
гориј Богослов и св. Спиридон. Во големата купола 
во центарот раскошната претстава со Исус Христос 
Седржител, во центарот. Надолу во куполата се рас-
поредени три кружни полиња со посебни претстави. 
Во полето веднаш до Седржителот се распоредени 
архангели, серафими, сцени со светиот дух и сцена 
со положеното тело на Исус Христос. Во средното 
поле меѓу прозорците на куполата, а на ѕидните по-
вршини повеќе светители и во најдолното поле од 
куполата, голем број сцени, како Распетието Хри-
стово, Симнувањето од крстот и други. На двата 
ѕида - северниот и јужниот, се наоѓаат две големи 
арки, во чии површини се насликани голем број 
ликови на светци и композиции. На северниот ѕид, 
од западната страна, насликан е дедо Стале Јованов 
Чешелков, со натпис: „Настојател, Дедо Стале Јо-
ванов Чешелков од село Полчиште“, претставен во 
типична машка облека со антерија. Во десната рака 
држи бројаница, а во левата запалена свеќа. Со дол-
га коса и пократка брада, со лик кој изразува скром-
ност, но и мудрост и смиреност. Во негова близина 
стои и подолг натпис за живописувањето на црква-
та. Натписот, приближно, изгледа вака:

... „Во слава на светите едносушни, животворни 
и неразделни троица, Отецот, Синот и Светиот дух: 
со повелба во време на царствујуштиот наш цар, 
султан Амит… Овде, во село Мелница се живописа, 
се исписа овој манастир на светиот и славен пророк 
Илија, Тезвитанинот, со заложба на православни-
те христијани од околните села, во спомен на тру-
дољубивите настојатели и за мене, Дедо Стале Јо-
ванов Чешелков од село Полчишта. Со сета народна 
и општа помош. Еже поплоти Господа и Бога спаса 
нашего Исуса Христа, 1881, Из руки Аврам Дичов, 
Зограф, Дебарско окружје, село Тресонче/ мај, 27 
божји ден“...

Веднаш до натписот, десно, на столбот од ар-
ката е насликан св. Архангел Гаврил, а во самата 
арка, во долниот ред св. Георги Новомаченик од 
Јанина, св. Агапиј, св. Меркуриј, св. Теодор Ти-
рон и, крајно десно, св. Великомаченик Георги. На 
јужниот ѕид, тргнувајќи од иконостасот, во голе-
ма арка, во полето во основата претставени се св. 
Димитрија на коњ, св. Јаков Персијанецот, влади-
чиниот трон со Исус Христос, великите архиереј, 
св. Мина и св. Никита. Во следното поле, погоре, 
од двете страни се претставени св. Нестор и св. 
Пантелејмон, а во средината, меѓу двата прозорци 
претставата на Христовото раѓање. На полукруж-
ната површина, на највисокиот дел од површината 
на арката, претставата на Преображението Хри-
стово. Како композиција, внимание привлекува 
претставата на Второто пришествие Христово на 
западниот ѕид, претставена во голема арка. 

... Состојбата во која се наоѓа црквата „Св. 
Илија“ во истоимениот манастир кај селото Мел-
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ница е со помали и поголеми распукувања на 
источниот и западниот ѕид, но, исто така, и на 
јужниот и северниот, по должина на градбата, а 
се забележува, како однадвор, така и одвнатре, со 
димензии и до 10 сантиметри во широчина, а по 
вертикала и по неколку метри...

Витолишкиот поп Веско Лапоски, приквече-
рината стаса во Мелница. Пред манастирските 

порти како во старо време го пречекаа „манастир-
ските слуги“ (црковниот одбор) и „соборскиот на-
род“ (овогодишните домаќини на славата). Пред 
манастирската порта направи неколку метании. 
Заедно со „манастирските слуги“ и „соборскиот 
народ“ влезе во манастирскиот двор. Направи не-
колку метании и пред ликот на свети Ѓорѓија, кој 
беше насликан над влезната врата на манастир-
ската црква. Во црквата го пречека манастирскиот 
питроп, Лазо. Попот Веско ја подиспружи него-
вата десница кон питропот. Овој ја „целива“ (ја 

баци). Го целива и крстот, кој се наоѓаше во попо-
вата лева рака. Поп Веско направи уште две-три 
метании пред царските двери. Влезе во олтарот. 
Го навре петрафилот, врз мантијата. Лазо, стави 
пет-шест зрнца темјан во кандилото. Го запали 
темјанот, нагоре надолу размавта со кандилото. 
Темјанот се разгоре. Зачаде...

Манaстирот струја немаше. Не, не беше де-
фект електричниот далновод. Манастирот не беше 
приклучен на електричната мрежа. 

Надвор од манастирскиот двор збрмчија агре-
гатите. Засвети манастирот „Свети Илија“. Околу 
манастирот се гледаше како ден. 

Питропот Лазо одамна ги имаше запалено кан-
дилата на престолните икони на иконостасот. Лое-
ните свеќи гореа на свеќниците. Мирјаните ја ис-
полнија манастирската црква. Црквената „трпеза“ 
беше наредена со пет-шест петтолебија, пет-шест 
панаѓии, пет-шест црковни шишенца полни со црве-
но вино, неколку „врзми“ сув босилек, а долу на по-
дот, десно од црквената „трпеза“ се наоѓаше старото 
калајдисано котле, полно со неосветена вода.

– Сè ли е подготвено за вечерно богослуже-
ние? - го праша Веско, Лазара.

– Сè е подготвено, благослови оче!,                                             
- му одговори Лазар.

Попот Веско направи водосвет, ги освети пе-
толебијата, панаѓиите, го благослови вечерниот 
заслог, ја благослови вечерата...

Уште пред изгрејсонце, на сам ден на Илин-
ден, „Свети Илија“, ширум си ја отвори манастир-
ската порта. Попот Веско се спремаше за утрин-
ското богослужение. Главниот готвач Стојко го 

Натпис на црквата „Свети Илија“



Мариово - Жива историја

79

приготвуваше манастирското гравче. Фурнаџијата 
Митре извади деве-три фурни топли мариовски 
сомуни леб.

Праматарите го „опседнаа“ манастирот со раз-
ни нивни дребулии. Блаже, од Бешишта, ја наште-
лува гајдата, Петре од Крушејца ја затегна јареч-
ката кожа со врвците од големиот тапан. Миливој, 
кој беше дојден дури од поречкото село Рамне, го 
наштима саксафонот, Мире Ристески од селото 
Штавица, го дотера разгласот, сите се спремаа за 
голема веселба.

– Како ти изгледа веселбава наша, мариовска, 
а Зоране, - ме праша Митре Грнчески-Грнчето. 

– Убајна, бре Митре, убајна, - му одговорив.
– Туку, ај, дојди со мене, да те запознам со една 

стогодишна бабичка, - ми рече.
– Зоране, дали знајш, која е оваа бабичка?, - ме 

праша.
– И стопати да погодувам, нема да се сетам, 

ниту како се вика, ниту од каде е, дали некаде сум 
ја сретнал. Не, не ја знам, - му одговорив.

– Зоране, оваа бабичка се вика Петра, втората 
жена на Стале Попов, - ми ја претстави.

– Како, како рече!, - со чудење го прашав.
– На Стале Попов, писателон, оваа му е втора-

та жена, Петра, - ми потврди.
– Оди прашај ја ако не ми веруваш, - шеговито 

ме подбуцна Митре Грнчето. 
– Не можам да си верувам на моиве очи, од тоа 

што го гледам, му реков.
– Срам не срам, ќе ја прашам, - си реков.
Ѝ пријдов.
– Добар ден!, - ѝ реков.

– Дал ти бог добро!, - ми одговори.
– Да ве прашам нешто!
– Прашај ме, внучко, кога си решил. Ако знам 

ќе ти одговорам, - ми рече.
– Прво да ми кажеш како ти е името, презиме-

то, колку години имаш, од каде си.
– Јас сум Петра Попова, животната сопатнич-

ка на познатиот македонски писател Стале Попов. 
Родум сум од селото Гуѓаково. Сто години еве како 
ги направив. Се омажив млада, но немав среќа. 
Како млада невеста останав вдовица. Првиот маж 
ми загина во Првата светска војна. Како млада бев 
многу убава, со кадрава коса, бело лице, секогаш 

чиста и уредна, вредна, ништо не ми беше тешко. 
Се одморав само навечер кога спиев. Мојот втор 
маж Стале Попов, беше од друго село, по потекло 
беше од Мелница, а живееше во Витолиште. Ед-
наш случајно дојде кај вујко ми, во Гуѓаково, кој 
беше еден од побогатите во селото. Наслушав како 
ѝ вели на вујна ми: „Е мори Петкано, мало е село-
во Гуѓаково, ама убави моми има во него“. И, ете, 
животот сакаше 36 години да минам со него. На 

Ктиторот од манастирот
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Сталета првата жена му се викаше Неда. Починала 
на неполни триесет години, од офтика. Стале со 
Неда имаше три деца Илија, Доста и Трна. Рома-
нот „Крпен живот“, Стале ѝ го посветил нејзе, ли-
кот на Митра, во романот, всушност, е Неда. Илија, 
Доста и Трна ги гледав исто како што го гледав и 
мојот син единец Ѓорѓи. И лошо и арно делевме. 
Знаев дека нема да ми биде лесно. Со Сталета па-
тувавме од место до место, со еден куфер и четири 
деца за рака... 

... Кога се омажив за Стале, не правевме свад-
ба. Само ручек за најблиските. Немаше сватови, 
ни музика, ни песна. Вдовци и вдовици не прават 
свадби. Стале никогаш не беше дома, ние повеќе 
сами се снаоѓавме. Јас бев и татко и мајка на деца-
та. Се грижев за четирите деца, да имаат да јадат, 
да пијат, да се чисти и облечени, да има дрва за 
огрев. Им велев, ако учите, ќе станете луѓе...

... Трипати во српско му го спасија животот да 
не го отепаат, зашто секогаш тераше некоја правда. 
Во бугарско го пратија во Неврокоп, во интерна-
ција. Дојде во 1944 година, па им помагаше на пар-
тизаните. По војната, прво живеевме во Прилеп, 
а потоа заминувавме во Лесковац, Крушевац и во 
Белград, во Србија, и пак се враќавме. На крајот 
се скрасивме во Скопје. А ако ме прашувате кога 
ми било најубаво, тоа беше кога Стале, неколку 
години пред да умре, ме однесе на патување низ            
поранешна Југославија.

... Стале беше многу мирен, кроток човек. Не 
правеше никогаш разлика меѓу снаа и ќерка, зет 
и син. А за внуците да не ви кажувам. Тој во жи-
вотот работеше сè и сешто. Се сеќавам како Ста-

ле нè замолуваше, мене, снаа ми Радица и син ми 
Ѓорѓи да си легнеме порано, за да му биде слобод-
но масичето на кое ручавме за да може слободно 
во ноќта да пишува...

... Доживеав три војни. За мене најубаво место 
е моето Гуѓаково. Броеше илјада и триста жите-
ли, кои живееја во четириесетина куќи. Ги памтам 
сите песни што ги пеев кога бев девојче и песните 
што се пееја на селските слави, кога се печеа маз-
ници, а девојките и момчињата си праќаа ишарети. 
Најубава за мене од сите песни е песната за и вака 
иако сум стара си ја потпевнувам песната за Ка-
дан Тодора. Да ја отпеам не можам, многу е долга, 
ама можам да ти ја кажам, Зоране, да ја запишеш,          
да ја имаш, - ми рече.

Црквата„Св. Илија“ во  Мелница
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Кадан Тодоро

Што е врева, во горната маала?
Да не ти стари татко умре?
Да не ти стара мајка умрела?
Да не се клети Турци , зулум прават?
Нити ми е стари татко е умрен,
Нити ми е стара мајка умрела,
Нити ми клети Турци зулум направиле,
Туку ми се силни делии на конак, 
Меѓу нив млад Илија Делија,
Слуга го служи кадан бела Тодора
-Здрава и жива да си ми, бела кадан Тодоро!
Здрав да не се напијаш, млад Илија делија!
Ако љубиш друго либе, освен мене.

Коња јавам, коњ да пукне под мене,
Ако љубам друга љубов освен тебе.
Пушка носам, пушка да ме убије, 
Ако љубам друго либе, освен тебе
Сабја носам, сабја да ме пресече.
Ако љубам друго либе , освен тебе...

... Најубаво беше кога моето Гуѓаково ја сла-
веше својата слава. Секоја куќа печеше мазник, се 
колеше кој што има, кокошка, јаре, јагне, а еднаш го-
дишно и крмакот, а кога беше посна слава се правеше 
гравче со риба. Доаѓаше попот да ја опее панагијата, 
а потоа сите на сред село. Кај нас во куќата доаѓаа 
Ристо Крле, Блаже Конески, Матеја Матевски, Дими-
тар Митрев. Властите по ослободувањето на Стале-
та му понудија да стане владика, ама под еден услов 
да се разведе од мене. Тој на властите им одговорил 
со зборовите: „Таков магарштилак не сум направил 
ни како млад, а камоли сега!“, - велеше баба Петра.

... Горе-долу убав и долг животец поминав. Ми 
кажуваа, кога сум била малечка, ме каснала змија 
отровница, ме лекувале со заклана кокошка, месото 
од кокошката ми го ставале на местото кај што ме 
укасала змијата. И по неколку дена сум се разбудила 
и до ден-денеска уште ум жива. Кој знае, можеби ете 
токму поради тоа имам долг век велеше...

... Од сите романи што ги има напишано Стале 
Попов, мене најмногу ми се допаѓа романот „Дил-
бер Стана“, бидејќи е „повесел“ од другите, за разли-
ка од „Калеш Анѓа“. А за една од последните него-
ви книги „Доктор Орешков“, јас му ja дадов идејатa 
да ја напише. Me инспирираше судбината на Јуцка, 
сестрата на Цана, нашата сосетка, која беше тешко 
болна од туберкулоза. Дури го натеравме и да го сме-
ни крајот, таа да не умре, туку да се земе со докторот 
што ќе ја излекува - вели Петра, која одвај знаела да 
чита кога се омажила за него.

Петра Ставрева (во средина)
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 ...  Vo Be{i{te

... Ако сакаш да го видиш Еригон, Перун, Три-
бор, Пеливор, Српјановец, Козјак, Зелка, Гола и 
Ќимкова Скрка, Шигаса, Становици, Коленеш, 
Панделе Дерикоза, Царичина Нива, Заградишка 
Чука Света Петка, Манастирот на Дедо Петко Че-
шларов, Лигурас, Селечка, Слива, Висока, Писо-
кал, Маргара, Кајмакчалан, Добро Поле, Крушеј-
ца, селото на Толе Паша, Дуње, на Чучук Митра, 
Зовичкиот мост, Старавина, на Калеш Анѓа, Гра-
дешница, родното село на мариовскиот итроманец 
Пејо, фронтот на Првата голема светска војна сето 
Мариово, искачи се на Скрка, на Панделе. Панде-
ле е на високо и се гледа, вели една стара мариов-
ска поговорка...

... Поднаведнат, со помош на незаделканата га-
бројца што ја најдов долу кај рудникот за момирок, 
на местото каде се делеше патот за Полчиште и 
Бешиште, кроцум, кроцум, нога под нога, чекор по 
чекор влегов во небеското синило кое го параше 
врвот Панделе. Горе како вршник. Никаде џбунче, 
сенка да фатиш, да се засолниш. Насекаде расфр-
лани остатоци од камени ѕидини. На средината 
малата црквичка и новиот, недоизграден конак 
на манастирот „Свети Пантелејмон“. Околу мене 
Еригон, Перун, Трибор, Пеливор, Српјановец, 
Козјак, Зелка, Гола и Ќимкова Скрка, Шигаса, Ста-
новици, Коленеш, Панделе Дерикоза, Царичина 
Нива, Заградишка Чука Света Петка, манастирот 

на Дедо Петко Чешларов, Лигурас, Селечка, Сли-
ва, Висока, Писокал, Маргара Кајмакчалан, Добро 
Поле, Крушејца селото на Толе Паша, Дуње на Чу-
чук Митра, Зовичкиот мост, Старавина на Калеш 
Анѓа, Градешница родното село на мариовскиот 
итроманец Пејо, фронтот на Првата голема свет-
ска војна. Го гледаш сето Мариово. Долу помеѓу 
Будимирка и Сатока, затскриено во шумовитата 
долина срамежливо ѕиркаше Сатоскиот манастир 
„Света Петка“, а во долот, напикано во карстни-
от гребен, селото Бешиште. Ниту пиле да прелета, 
да запее, овчарско куче да залае, стадо овци да за-
блее, петел да закукурика, човек да видиш. Слегов 
од најголемата карпа на која бев качен, дојдов до 
манастирската црква „Свети Пантелејмон“. Црк-
вената врата затворена беше. Зедов неколку свеќи 
од црквеното камарче, извадив чкорче од кибри-
тот, што беше во камарчето, ги запалив, заминав, 
потпирајќи се врз незакастрената габројца, се сим-
нав по удолнината на ридот, од раскрсницата свр-
тив десно. Стасав во Бешиште. Дамче Дамчески, 
Илчо Штрлески Стојан Ѓорески седеа под лозни-
цата. Трештеше музика. Малку потпевнуваа. 

– О, комшии! Што прајте, бе? - ги прашав. 
– Еве, поседуваме во ладовина, под лозницава, 

ми одговорија.
– Ајде, бујрум, бујрум, де, повели, придружи-

ни се, – ме поканија. Ми направија место, седнав.
– Јас сум Зоран, новинарот што оди по Ма-

риово, се претставив.
 – Те, знаеме, те знаеме, веднаш по симата те 

познавме, – ми одговорија.
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– Кај си тргнал по ова горештиниве, по Мари-
ово наше?, – пак ме прашаа.

– Ете, дојдов и во вашево Бешиште.
– Убав ниет си сторил, – ми одговорија.
– Ете, и јас како Марко Цепенков, да запишам 

нешто од Мариово, колку да не остане во заборав, 
да оставам и јас нешто на оние што ќе дојдат по нас.

– Е, Мариово наше, саде е историја, стопанка 
му, - ми одговори Илчо Штрлески.

– Ама си го погодил денов, токму како нарачан 
дојде, таман два празници ќе фатиш и гости ќе си 
истераш, Света Петка и Свети Пантелејмон, – на 
шега ми рече Стојан Ѓорески.

– Ете така светциве сакале, со едно удирање 
две муви да отепам, – на шега му одговорив.

– Во Бешиште, долу во Сатока, имаме ма-
настир „Света Петка“, вечерва и утре до пладне 
гости се чекаат, а утре попладне заслог се прави 
горе на ридон на Панделе и утре на полчиштани 
им е празник, Свети Пантелејмон, па те поканува-
ме и на двете места гости да направиш, – ми рече        
Дамче Дамчески.

– Сега доаѓам од врвон горе на ридон. Рече, Пан-
деле го викате!, – му се обратив на Дамче Дамчески.

– Што си се мачел да се пентериш горе, утре 
пак треба да се качуваш, – на шега ми довикна 
Стојан Ѓорески. 

– Да го видам сето Мариово, од повисоко            
поубаво се гледа.

– Туку, што ќе пиеш, да те прашаме?
– Саде вода, ништо појќе. Устава за вода ми за-

суши, голема жештина, а во околијава нигде извор, 
нигде кладенец.

– Како не си се сетил, одма под каменот, на кој 
е поставен крстот, има клаинче и каначе.

– Е, утре ко ќе појдам ќе си ја наполнам и матар-
кава, полна да ми биде, им одговорив по мариовски.

– Сигурно појќе си чул за Сатока отколку за Бе-
шиште, – по мариовски ме праша Илчо Стрлески.

– Во прао си, повеќе сум слушнал за Сатока 
отколку за Бешиште. Во Сатока е роден попот Ди-
митар Стале, водачот на Првата мариовска буна, 
– му одговорив по мариоски.

– Ја гледаш оваа бетонска ѕидина преку патов 
до гробиштана?

– Ја гледам.
– Е, за време на Првата голема војна товарна и 

претоварна станица за војските во тоа време беше. 
Две жичари идеа до Бешиште. Едната, тргаше од 
Беловодица до Бешиште, а другата одовде до Ско-
чивир. Бешиште беше на самата фронтовска ли-
нија. Жителите на Старавина, Зовиќ и Градешница 
беа интернирани, саде Бешиште остана со народ. 

Село Бешиште
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Местово кај што сега се наоѓа бетонскава ѕидина 
Влавот го викаме.

Бешиште се наоѓа во прилепскиот дел на Ма-
риово, Големо или Старо Мариово, од десната 
страна на Црна Река. Сместено е во долов на под-
ножјево на планинава Козјак помеѓу двава рида, 
Скрка со врвот Панделе од исток, и Амот од запад. 
Бешиште е планинско село расположено на над-
морска височина од 900 метри. Од Прилеп далеку 
сме 43 километри. Се наоѓа токму во средината 
помеѓу Манастир на северозапад, Зовиќ на југо-
запад, Градешница и Старавина на југ, Полчиште 
на исток, Витолиште на североисток и раселеното 
село Мелница.

Името го добило по турскиот збор „беш“ што 
по нашински значи пет. Во тоа време скркиве, го-
линиве и планиниве полни биле со ајдутски дру-
жини. Турците не можеле да ги повелаат. Постоеле 
пет села во околијава: Костеново, Мејлија, Рамни 
Дол, Ѕарина и Сатока. Сатока било најголемо. 
Арно ама, пошто било долу во долинава, покрај 
Бутурица, решиле да го соберат сиот народ, а нај- 
убаво место им се видело, овде под Панделе, да ги 
населат, полесно да ги гледаат. Селата ги запалиле, 
куќите ги разурнале. Прво, селаните си ги дотера-
ле овците, козите, коњите, магарињата, па после 
завркле по некое куќаре. Па, така од турскиот збор 
„беш“ и денеска го викаме Бешиште. Првите куќи 
ги соѕидале овде, околу чешмава, порано бил из-
вор, кладенец кое ние си го викаме Горнак.

Најстариот запис во отоманските пописни де-
фтери во кои се споменува селово Бешиште по-
текнува од втората половина на XV век. Според 

отоманскиот пописен дефтер од 1467/68 година, 
Бешишта броело 26 семејства. Во турскиот дефтер 
од 1476/77 година се запишани 34 домаќинства, а 
во турскиот дефтер од 1481/82 година 82 домаќин-
ства. Седумдесет и едно домаќинство се запишано 
во отоманскиот дефтер од 1519 година, во попис-
ниот дефтер од 1528/29 година, запишани се 75 до-
маќинства, во пописниот дефтер од 1544/45 година 
бројот на домаќинства изнесувал 75 семејства. Во 
пописните дефтери кои се со дата 1568 и 1569 го-
дина во селото Бешиште живееле 86 семејства, во 
мариовската нахија, Прилепска каза. Селото во ова 
време било едно од поголемите и најбогати мариов-
ски села. Селаните произведувале јачмен, овес ’рж, 
а помалку пченица, за што тоа плаќало и највисоки 
годишни давачки, – велеше Дамче Дамчески.

– Бев учител 40 години. Прво во Бешиште пет 
години, потоа во Пештани, Манастир, потоа во 
Прилеп, па во Десово и Радобил. Предавав исто-
рија, – ми рече Илко Штрлески.

– Нашево село го посетиле многу учени луѓе 
кон крајот на деветнаесеттиот и првата деценија 
на дваесеттиот век. Во „Етнографијата на вилае-
тите Адрианопол, Монастир и Салоника” од 1878 
година, во приложената статистика на машкото 
население од 1873 година, Бешиште е посочено 
како село со 137 домаќинства и 548 жители. Спо-
ред статистиката на Васил К‘нчов „Македонија: 
Етнографија и статистика“ од 1900 година, Бе-
шиште има 1047 жители. Во својот запис објавен 
во „Цариградски весник“ под име „Споменик за 
села називаеми Мориево, прилепско Статисти-
ческо описание“ на 21 ноември 1859 за селата во 
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Мариово, македонскиот просветител Јордан Хаџи 
Константинов-Џинот за селото Бешиште запишал 
дека има 125 куќи и стара црква „Свети Илија“, – 
рече Илчо Штрлески. 

– Во црковните записи селото Бешиште се 
спомнува и во мноштвата црковни повелби и жи-
тија кои датираат од првата деценија на десеттиот 
век и црковните записи кои датираат од византи-
скиот период, поточно речено од 1020-та година, 
за време на владеењето на византискиот импера-
тор Василиј Втори, во црковната грамота на царот 
Константин Асен Тих од 1257 година, во грамота-
та на византиските императори Михаил IX Палео-
лог и Андроник II Палеолог од 1299 година со која 
селото Врпско припаѓа како имот на македонски-
от христијански, православен, духовен, благода-
тен многувековен бисер „Свети Димитрија“, меѓу 
народот попознат како Чебренскиот манастир, во 
црковните повелби од 1321 година на кралот Сте-
фан Урош II Милутин Немањиќ, а посебно во цр-
ковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 
година, издадена во возобновениот Слепченски 
манастир, во црковните повелби на кралот Стефан 
Урош Петти Немањиќ од 1356 година, во црков-
ните повелби и од македонскиот властелин кра-
лот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и 
во црковните повелби од македонскиот властелин 
Кралот Марко од 1371 година, исто така за „Свети 
Димитрија“, меѓу народот попознат како Чебрен-
скиот Манастир, додаде професорот по историја 
Илчо Штрлески.

Дека селото Бешиште на овие простори оп-
стојува многу векови говори и пишаниот документ 

на еден од најпознатите не само во македонски, 
балкански, туку и во светски размери антрополо-
зи и географи д-р Јован Трифуновски „Селските 
населби во Мариово“ – издадена во Белград 1979 
година, за селото Бешиште го има забележано 
следното: За потеклото и значењето на името на 
Бешиште постојат повеќе претпоставки од науч-
ните истражувачи, како и верувањата на самото 
население. Научните претпоставки сметаат дека 
името потекнува од зборот беш или бех со значење 
колевка што пак одговара на изгледот на селото со 
изразита издолженост во распореденоста на куќи-
те во долот во кој е сместено, поради што тоа има 
изглед како да е во колевка. Селото Бешиште од 
секогаш па сѐ до денес во целост е населено ис-
клучиво со Македонци ... 

...Поради оддалеченоста и непристапноста 
на целиот мариовски крај, речиси сите родови во 
селото се староседелски, или пак потекнуваат од 
предци кои повремено се преселувале во разни-
те околни мариовски села како Полчиште, Вито-
лиште, блиското и одамна раселено село Сатока, 
Чаниште. Најстари семејни родови во Бешиште 
се: Врглевци, Гајтановци, Аспровски, Митревски, 
Ѓорговци, Муневци, Шамоски, Куневски, Мило-
шески, Чакрески, Мирчевски, Поповски...

... Во атарот на селото Бешиште има голем 
број места на кои се забележуваат траги од стари 
населби од различни времиња, посебно во правец 
на исток каде води и патот кој го поврзува ова село 
со селото Градешница. Од двете страни на овој пат 
на повеќе места се забележуваат траги од стари 
градби во месноста Сатока, која се наоѓа некаде 
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на половина пат помеѓу Бешиште и Градешница. 
Тука се зборува за урнатини од стари цркви, каде 
што се наоѓаат стари гробишта, нарекувани од на-
селението „елински“...

... Во втората половина на шеснаесеттиот век 
за Бешиште е период на обновување на селото 
испразнето со пустошењето по задушувањето на 
Првата прилепско-мариовска буна. Меѓу први-
те знаци на обнова на селото, секако, се изград-
бата на околу седумдесетина скромни сакрални 
зданија, како обновата на претходно разурнатата 
селска црква „Свети Димитрија“ и манастирската 
црква „Света Петка“ која се наоѓала во североза-
падниот дел од селото која, воедно, некогаш била 
и соборен, селски храм... Во подалечното минато 
мештаните Бешиште во борбата за ослободување 
на македонскиот народ од отоманското владеење и 
за самостојна Македонија, како во пред илинден-
скиот, илинденскиот и по илинденскиот период 
масовно учествуваат. Кон крајот на XIX и почето-
кот на ХХ век, во времето на револуционерните 
и народноослободителни борби, во Мариово била 
многу засилена грчката црковно-просветна и во-
оружена пропаганда, при што Бешиште било до 
линијата на нејзината граница, а од овој крај бил 
Трајко Бешот, кој бил началник на првиот обла-
стен комитет на ТМОРО формиран во соседното 
село Полчиште. Како и цело Мариово така и Бе-
шиште, поради близината на линијата на позна-
тиот Солунски фронт, настрадало многу за време 
на Првата светска војна. Во Бешиште се родени 
и македонските револуционери Видан Најдов, од 
четата на Милан Ѓурулков, како и Стојан Цицо....

... Исто така, ова село не го избегнуваат вое-
ните дејствија како од Првата и Втората балкан-
ска војна, така и од Првата и Втората светска војна 
каде што за потребите на боиштата мобилизирано 
во разните војски речиси било сето население, а 
пак од мобилизираното машко население кое било 
испратено на фронтовите поголем дел не се вра-
тиле во своите родни огништа, а на многумина до 
ден-денешен не им се знае гробнината, – ми раска-
жа професорот по историја Илчо Штрлески.

... Најмногу жители има негде во седумдесет-
тите години на дваесеттиот век. Во тие години ова 
село имаше 1.400 жители. Сите одеа, работеа, пе-
чалеа. Од секоја куќа по еден имаше запослен, кој 
во шумското во Витолиште, кој во рудниците на 
Порцеланка, Белуше, Рамна Нога, овде во нашиов 
рудник за момирок, во рудниците за мермер, тра-
вертин, феспалт, отомејска земја. Во 1963 година, 
дојде и струјата, се донесе поштата, амбулантата, 
се развиваше селово до 1978 година, почнаа луѓето 
да се иселуваат. Најпоќе се иселија во Прилеп, во 

Црквата „Света Петка“ во  с. Бешиште
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Кавадарци, најмалку во Битола и во странство, во 
Америка. Најстар жител којшто прв побегна е Ми-
лан Журтоски, уште е жив, во Канада, сто години 
и појче стори, доста наши селани зеде со него. Еве, 
Дамче Дамчески е првиот кој се врати од Њујорк, 
куќа нова си направи. 

Исто така, ова село не го избегнуваат воените 
дејствија како од Првата и Втората балканска вој-
на, така и од Првата и Втората светска војна каде 
што за потребите на боиштата мобилизирано во 
разните војски речиси било сето население, а пак 

од мобилизираното машко население кое било ис-
пратено на фронтовите поголем дел не се вратиле 
во своите родни огништа, а на многумина до ден 
денешен не им се знае гробнината. Околу селово 
има остатоци од фронтот. На врвон Томол, тука 
има и ровови. Од границата сме далеку петнае-
сетина километри. – ми раскажа пензионираниот 
воен старешина Јован Мањо Дурески.

– Мојата фамилија е голема фамилија. Тат-
ко ми беше Стојан Штрлески, којшто ја градеше 
оваа куќа во 1954 година. Бевме ние печес деца, 
останавме уште тројца, двајца браќа и една се-
стра. Дедо ми се викаше Иљко, умре многу млад, 
на 48 години. Беше голем мајстор, ѕидар, догра-
маџија беше. Ова столче го изработи дедо ми 
Коле, на мајка ми татко, дрвото го донел дури од 
селото Костеново, од костеново дрво е изработе-
но и денеска таму високо во планинава има мно-
гу стари костенови стебла, арно ама нема јунак 
да ги собере костењето, далеку се, не може да се 
дојде до орманот, се плашиме некој некоја мина 
да нагази. Старо е преку седумдесетина години, - 
велеше Иљо Штрлески.

– Јас сум Дамче Дамчески Лимбески, поврат-
ник во селово, иако редовно не живеам. Куќа нова 
направив, старата падна, не се погодија стриковци 
ми да ја сочуваат. Старата куќа што падна беше 
многу стара. Старите ми велеа дека првата куќа 
што се изградила во селово Бешиште била овде во 
мојов двор, на местото на паднатава куќа. Привре-
мено живеам и во Бешиште, и во Прилеп, и во 
Америка, во Њујорк. Ресторани имам таму. Двај-
цата синови пред мене се вратија во Прилеп. Се 
занимаваат со транспортен бизнис. Откако зами-
нав од селово во Америка пред четириесет и кусур 
години, првите десет години ич не бев дојден, в 
село, потоа на секои печест години идев. Во 1989 
година кога си дојдов, селово беше без жители, – 
ми рече Дамче Дамчески Лимбески.

Прва светска војна - војник на позиција
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– Осумдесет и девет од 18 октомври сум влезе-
на. На 18 октомври сум родена. Ко сум се родила 
се распукле гранати, мајка ми ме фрлила под ков-
чег, таму сум останала двњ ноќи и три дни. Скри-
шум идела да ме надои. Некои кодоши од селово 
им кажале на Бугарите дека мајка ми родила дете. 
Дошле, ја прашале: „Кај ти е, мори чумо, детето!“. 
„Ами глувците го изедоа, умре детулето мое“. 
Почнала на глас да писка, да плаче, да ме тажи. 
„Кај ти е мажот ти Стојан“, ја прашал кодошот 
Ордан. „Не знаеш, да дај господ да ослепиш, слеп 
по веков да одиш, видело да не видиш, го собраа 
Бугариве. И тој вид да вати, слеп да оди, да дај го-
спод да го оплескаат, господ да го отепа, ровја да 
го удри, замина и еве го ошче не се има јавено“, 
му рекла на бугарскиот официр и така ме спаси-
ла, ми рече Неда Рајлева. – А по книги се вода од 
Свети Јован, од новата година, па рачунај сам која 
година сум се родила. Сама сум сега, сама живе-
ам, овде во куќава од домаќинот мој. Имам четири 
ќерки во Прилеп. И син жив имав, ама се претумба 
на Лигураса, умре. Од синот после пет месеци се 
роди дете, го крстивме Столе, по син ми. Со него 
живеам. Тој е во Прилеп, ама сè ми носи, иди. Јас 
што имав, сè му дадов на него. На ќерките му вела 
вија да се истраните настрана, ни јас од татка, ни 
вија од татка ви, јас гробот негов таму не го газам 
и пари и стока што имав и имотот сè на него му 
дадов. Внуци имам идинајсет, а правнуци дваесет 
и три, – ми раскажа Неда Сталеска.

– Јас сум Василе Стеваноски, од село Пештани 
сум, селото со најсочни круши во сето Маријово. 
Жена ми е од Бешиште. Свирам на многу инстру-

менти. Свирам на гајда, свирам на тамбура, сви-
рам на кавал, пеам многу убаво, многу убаво ги 
пеам мариовскиве песни, ми лежат на срце.

– Јас сум Стојаноска Ристана, жена на Василе 
Стеваноски, од Бешиште сум. Од Касиовци сум. 
Овде завршив во селово осмо одделение. Во Прилеп 
се запознав со Василета. Тој свирач, јас песнопојка.

Сега ќе ти и испеам една стара мариовска пес-
на, се вика „Стојнеле, Стојне убав“, ми рече Риста-
на Стојаноска. 

Василе засвири, Рајна запеа, ечеше Полчиште. 
Ја внесов во мојот тефтер, налик како тоа што пра-
веше Марко Цепенков.

Стојнеле, Стојне убаво, леле,
зошто не си ми весело Стојне,
зошто не си ми весело, леле, Стојне,
како што беше весело,
како да бидам весело, Стојан,
кога ме мене остави,
кога ме мене остави, Стојан
уште првата година.

Голем кабајет ми најде, Стојан,
во шарената одаја,
мека постела послана, леле,
на постела лежало,
благија полна пулена, леле,
меки ореви кршена,
затоа ме мене остави, леле.
оти не сум си весело,
затова мене остави, Стојан,
зашто сум не весело.
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Кинисав по кривулестата удолнина на Сатоска 
Планина. Слегов во Сатока, родното место на Ди-
митрија Стале, водачот на Првата мариовска буна, 
која се случи пред петстотини и педесет години, во 
1564 година, по чиј историски настан, Стале По-
пов, во чест на хероината од овој крај Анѓа Сир-
мева, меѓу мариовци попозната како Калеш Анѓа, 
родум од мариовсково село Старавина, ја напиша 
историската повест, романот „Калеш Анѓа“. Ече-
ше Сатока, ечеше Бешиште, ечеше Мариово, ече-
ше високо над Панделе „Ајде слушај, слушај, Ка-
леш бре Анѓо!“
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...  Vo Pol~i{te

... Султанот Селим III се откажа од поната-
мошната војна во Европа и се врати во пролетта 
1566 година. Се врати со целата своја свита меѓу 
кои беше и великиот везир Мехмед-паша Соколо-
виќ. Селим не беше како татко му што сакаше сè 
да држи во свои раце, а камоли „ситни“ работи, 
како што беа мариовци. Тој си дојде во Стамбол и 
почна да си го реди личниот живот - пиењето и ха-
ремот. Државните работи му ги натовари на Вели-
киот везир. Така дојде и писмото од прилепскиот 
кадија до рацете на Соколовиќ. На дворот, околу 
султанот и околу него насобра едночудо јаничари, 
меѓу кои се наоѓаше и Мариовецот Ангеле-Арслан 
- Сирме-паша. Ете, до рацете на овој паша дојде 
писмото од прилепскиот кадија. Тој го отвори, го 
прочита и виде во што е работата.

– Каде се овие луѓе што се споменуваат во писмото?, 
- го праша Мехмед везирот што му го даде писмото.

– Во затворот, - кусо му одговори овој.
– Нареди, да дојдат пред мене, - беше уште по-

куса наредбата.
И навистина, по два дена мудурот од затворот 

испрати единаесет души во царскиот сарај.
– Правда и милост, честити царе! - проговори 

мирно поп Димитрија по турски и ја исправи гла-
вата, та се загледа во везирот. По него ги поткре-
наа главите и другите.

Везирот стана од својот стол и им се приближи:
– Станете, бре ѓаури, станете да ми раскажете 

од каде идете и зошто? - им се обрна вкупно на 
сите на чист „каурски“ мариовски јазик.

– Од кое место сте вие?, - пак праша и ѝ се 
приближи на Анѓа Сирмева. Оваа ја наведе гла-
вата, а поп Димитрија му одговори и тој сега по 
„каурски“, мариовски јазик.

– Од Прилеп, честити царе.
– Знам од Прилеп идете, но од каде сте родум, 

сигурно од Прилеп не сте.
– Е, не сме од Прилеп, не! Ние сме од Мари-

ово, прилепската 
кааза.

– А, ха! Од 
Мариово! Бунтов-
ниците од Марио-
во што не можеше 
прилепскиот ка-
дија со години да 
ве фати и смири. 
Тие сте вие, а? - 
се сети Мехмед за 
преписката што ја 
водеше Сулејман 
со прилепскиот 
кадија за буната во Мариово, бидејќи беше запо-
знат со сите султанови работи, па и со оваа.

– He сме ние бунтовници, везир ефенди, не! 
Кадијата нѐ кодоши што си ги бараме и браниме 
своите права од султановите прадедовци, - за сите 
одговори поп Димитрија. 

Султанот Селим Трети
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– Добро, добро, рече везирот. – Ќе ја расправи-
ме таа работа нели дојдовте овдека, но како се ви-
каш ти, мори ѓаурко?, - ѝ се обрна Мехмед на Анѓа 
Сирмева. – Стани, исправи се да те видам асолно.

– Анѓа, Анѓа, ефенди!
Мехмед потклекна на левата нога. Тој го знае-

ше христијанското име на Арслана, Ангеле-паша. 
Го запамети и неговото неколкупатешно раскажу-
вање за неговите домашни. Знаеше дека е тој од 
Мариово - прилепска кааза. Знаеше дека има по-
стар брат и сестра - близначе со него. Сето ова, а 
особено ликот на Анѓа, го замаја. И просто извика:

– Анѓа, а? Анѓа се викаш ти?, - рече и ја фати 
за црните цулувци и ја исправи простум, почна да 
цука и бабака.

– Бак, бак, бак! Ц’к, ц’к, ц’к! Каква сличност! 
Да не е таа? - се праша во себе и плусна со дланки-
те. На вратата се појави јаничар и тој на каурски го 
изрече веќе познатиот глас на покорен слуга:

– Изволите, везир ефенди!
– Викни го, Феруз, Арслан-паша нека дојде, - 

нареди Мехмед. 
Гавазот излезе и по минута време влезе кај 

силниот везир Арслан-паша, на триесет до трие-
сет и пет години. По облеката, лицето, брадата и 
косата, по накитите на рацете, ќостезите и турба-
нот на главата се гледаше дека е тој висок службе-
ник во палата на султанот. Веднаш по влегувањето 
и тој проговори по каурски:

– Изволите, Везир ефенди.
– Симни го турбанот, застани овде до кауркава.
 Откако ги изгледа двата лика наизменично, 

му рече на Арслана на каурски:

– Погледај го ова лице, Арслан! - и му ја пока-
жа Анѓа. Арслан се загледа внимателно во Анѓа, 
која ја држеше понаведнато главата, но очите го 
стрелаа. Тој не можеше да се воздржи од возбуда 
и просто зарева:

- Анѓо?! Ти си, Анѓо, или твојот дух?! - и заста-
на како закопан на местото ѕурејќи се во жената.

– Ан... Ан... Ан... нгеле, брате! Тука ли те до-
несоа? - му падна пред нозете, милувајќи го по 
образите и косата, не сакајќи да прегрне Турчин, 
макар што го позна брата си Ангелета.

Арслан клекна крај неа.
– Ти си Ангеле, братчето мое? Од каде ти 

овде? Здрав си? Жив си? - Навистина моето братче 
Ангеле што го пленија пред дваесет и пет години 
во Прилеп? - и веќе и се навирија очите со солзи.

– Јас сум, сестро, јас сум Ангеле, братчето 
твое од Старавина... Сестро! Сестро! Дојде редот 
пак да се видиме - заврши Арслан и две негови 
солзи ѝ капнаа на Анѓа по косата. Ја фати пак за 
раце и ја исправи, та почнаа да се гледаат еден со 
друг и да се милуваат со очите, додека везирот, 
што ја гледаше глетката не заповеда:

– Доста, Арслан-паша. Толку сакав да знам. 
Дојди, седни на столчево до мене, да видиме зо-
што се дотерани овие сужни овде од Прилеп.

Везирот седна на својот стол и го повика поп 
Димитрија, најстариот меѓу сужните - Васила, 
Петка и Анѓа. Попот и Васил му раскажа од по-
четок до крај. Анѓа ги дополни за зулумите од 
прилепскиот кадија со своето ропство кај него. 
Се избистри работата дека таа област - Мариово 
е личен султанов хас и дека прилепскиот кадија 
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навистина им правел зулуми на тие луѓе. Арслан 
ги потврдуваше зборовите за негово пленување. 
Откако ги ислуша и се увери во нивните искрени 
прикажувања, везирот се обрна кон Арслана:

– Ќе наредиш да се напише ферман. Мариово 
останува и понатаму султанов хас што ќе дава сто 
илјади аспри годишно, кои пари лично на султанот 
ќе му ги носи секоја година мариовскиот земски 
кмет што ќе си го избира народот. А ти, заедно со 
овие твои Мариовци, ќе отидеш до Мариово.

... А вие - им се обрати на сужните - ќе бидете 
ослободени од прангите и затворот и ќе си одите 
во вашето Мариово заедно со овој ваш син и брат 
Ангелета, како што сте го викале порано, но ќе 
гледате да не се посрамотите со нашиот падишах 
и со здравје да си одите.

Арслан со големо задоволство постапи по на-
редбите на везирот. Го приготви ферманот за ма-
риовскиот хас и по пет дена стасаа во Мариово, 
на Панделе ѝ го даде сулановиот ферман на Анѓа, 
го изваде турбанот од неговата глава, иако одамна 
стана мухамеданец, се прекрсти пред свети Пан-
телејмон, направи темане пред олтарот на Мајката 
Божја, кој попот Тодор го внесе во каурската вера, 
запали неколку свеќи, постоја, постоја и си излезе.

Го распаша срмениот појас, кој му беше опа-
шан околу неговата половина, кој со себе го носе-
ше уште пред триесетина години кога со дедо му 
Богдан беа на ат пазар во Прилеп. 

– Aнѓо, мила сестро, ти го оставам појасов 
што Велика, мајка ми, ми го навезе, да го чуваш, 
ѝ и го префрли меѓу нејзината долга кадрава коса, 
патем си отиде во Истанбул да си го заземе сво-

ето високо место покрај силниот Велики везир               
Мехмед Соколовиќ...

– Што си ги ококорил очите, што ти се зацрве-
нети образите, што ти бидна? - ме праша мојот 
пријател Тренчо Димитриоски, со кого се знам 
уште од студентските денови. 

– Срцето ќе ми препукне од возбуда, од радост, 
што, ете, денеска, на денешнава слава Свети Пан-
телејмон, овде на Панделе сум дојден, каде што 
пред четиристотини шеесет и осум години, овде, 
на Панделе, во манастирскава црква „Свети Пан-
телејмон“, попот Тодор од Дуње го внесол во на-
шата христијанска 
православна вера 
Арслан-паша, Ан-
геле Сирмев, братот 
близнак на Калеш 
Анѓа, опишан во 
историската повест 
„Калеш Анѓа“ на 
Стале Попов, - му 
реков.

– Според на-
родното предание, 
но и според не-
кои историски сознанија, Мариово (Мориово), до 
првата деценија на 20 век беше област со посебни 
привилегии во рамките на Турската Империја. Ма-
риово беше хас, имот на самиот султан. Во Мари-
ово немаа право да влегуваат прилепските бегови, 
аги, прилепскиот кајмакам, прилепскиот кадија, па 
дури бегови и аги од сета Румелија, - ми велеше 
Тренчо Димитриоски.

Мехмед Паша Соколовиќ
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... Мариовци сами си ја избираа „народната“ 
власт. Земски крсердар во името на султанот упра-
вуваше со Мариово, носеше титула војвода на Ма-
риово. Земскиот крсердар беше на чело на воору-
жена „земска“ чета и го собираше данокот во нату-
ра од селските кметови. Секоја година на Ѓурѓов-
ден во придружба на „земската“ чета одеше на по-
клонение кај султанот носејќи му бакшиш, по не-
колку товари масло и мед. Мариовци им беа трн во 
очите на турските бегови, аги, кајмаками, мудури 
и кадии. На различни начини се обидуваа да им ја 

укинат оваа привилегија, за тие да го собираат да-
нокот целосно, да владеат, да ги скршат мариовци. 
Во тоа успеале дури во 1873 година, кога е убиен 
последниот мариовски крсердар Трајко Христов 
Чакрев, кој беше од селово Полчиште и неговите 
придружници во времето на султанот Абдул Азис. 
Трајко Христов Чакрев и неговите придружници 
се погребани во заедничка гробница на селските 
гробишта во црквата „Свети Спас“, во Полчиште. 

И Степан Стојков беше дел од Чакревата дружина. 
Неговите го закопале во еден од бројните семеј-
ни гробишта. За тоа што се случило во 1873 го-
дина, сведочи написот на надгробниот крст кој се 
наоѓа недалеку од неговиот гроб, поставен покрај 
источниот ѕид на камената ограда на црквата, кој 
се совпаѓа со времето на убиството на последниот 
земски кмет на Мариово, Трајко Христов Чакрев 
и неговите другари, во втората половина на девет-
наесеттиот век, кој претставува вистински кали-
графски експонат на македонската писменост од 
времето во кое е подигнат споменикот. На крстот, 
приближно, вака пишува:

 „Овде лежи блажени раб божји Степан Стојков 
кого го убија во град Прилеп на први април 1873 
година. Овде се (погребани, з.м.) и неговиот татко 
и неговата мајка, Петра и Степан“. 

... Во книгата „Прилеп и Прилепско низ исто-
ријата“ е запишано: „По наредба на тогашни-
от кајмакам на градот, Расим, била ликвидирана 
тогашната Земска самоуправа на Мариовците, 
чијшто земски кмет Трајче Христов Чакрев, заед-
но со четири мариовски кметови, сред бел ден бил 
убиен во градот во 1873 година, заради тоа што от-
кажал да плати 200 лири противзаконски такси за 
сечење дрва, потребни за правење штици, од што 
се прехранувале Мариовците“.

... Во селските гробишта во црквата „Свети 
Спас“ во селото Полчишта има уште еден гроб на 
борец за татковината кој е убиен од „поткупена 
рака“ во 1910 година. Во него почива Спиро Сте-
панов. На мермерната плоча на гробот на овој бо-
рец за Македонија пишува:

Деца во Полчиште
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„Спиро Степанов, роден 21 февр. 1882 год, 
убит 5 февр. 1909 г. от поткупена рака. Спиро 
живеа за татковината си (отечеството си) и умре 
за неа (него).Духот ќе се носи над нас и ќе буди 
спомени мили за изгубеното чедо на татковината 
ни (отечеството ни). Вечна ти памет бесмртни.            
Март 15, 1909 г.“.

... За неговата личност и дело немам посебни 
податоци, но според кажување на луѓево од Пол-
чиште, тој бил комита и војвода, кој делувал на по-
четокот на дваесеттиот век. Негов потомок е Ристо 
Паргоски, близок соработник на големиот борец за 
создавање независна македонска држава, Драган 
Богданоски, - ми раскажа Тренчо Димитриоски.

Сонцето изгреваше над Перун, високо на врвот 
Панделе, од каде што се гледа сето Мариово, на 
1.344 метри, јужно од Полчиште, го галеа сонче-
вите зраци, стрмниот кривулест пат и манастирот 
посветен на светиот великомаченик Пантелејмон, 
оддалечен околу еден и пол километар во местото 
Скрка во Мариово, широко ги отвори портите за 
верниците. Неколку стотина иселени жители на се-
лово Полчиште, во Мариово се спремаа да ја про-
должат традицијата наследена од своите предци да 
се соберат за Свети Пантелејмон пред истоимената 
манастирска црква да се видат, да се потсетат на 
своите корени и да запалат свеќа крај олтарот.

Врвулица од народ доаѓаше горе на Панделе. 
Силна беше желбата меѓу луѓето со вера да се 
помогне, да се учествува, да се биде домаќин на 
празникот, да се сретнат луѓето повторно после 
години во жива атмосфера, со музика, со радост 
и заборав на грижите, да се сочуваат верата и ду-

ховноста, да се присуствува на богослужбата, да 
се слушне молитвата кон Бога, да се разлее гајдата 
и песните од овој крај, да се учествува на убавата 
заедничка трпеза со почит кон местото.

Радува што и младите сè помасовно ги посету-
ваат овие места на зближување прво со Бога, а по-
тоа и со луѓето, и заминуваат со убави впечатоци 
и поуки. Голема среќа е што остануваат продол-
жувачи на традициите и сведоци на убавините на 
Мариово, кои навистина многу избледеа со запу-
стувањето на селата...

Владиката Петар, со прилепското црковно на-
месништво, започна со утринската богослужба. 
Ги извадоа литиите пред црквената врата. Завр-
теа околу црквата три пати. Малата црквичка не 
можеше да го собере насобраниот народ. Во олта-
рот пред божјиот престол и пред ликот на Мајка-
та Божја, владиката Петар, заедно со прилепското 
црковно намесништво, на црквено-словенски за-
почна со господовата молитва:

„ Отче наш, иже
јеси на небесјех
Да свјатисја имја Твоје
Да приидјет Царствије Твоје
Да будет воља
Твоја, јако на
Небеси и на земљи
Хљеб наш насушниј дажд
нам днес
И остави нам долги
нашја, јакоже и ми
оставњајем
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должником нашим
И не воведи нас
во искушеније
Но избави нас
от лукаваго
Јако Твоје јест Царство,
и, сила и слававо вјеки, 
Амин“...

– Полчишкиов манастир, кој го носи името на 
„Свети Пантелејмон“, околу 1830 година, го из-
градил Коле Папаров, од дрвена граѓа. Така оста-
нал сè до 1938 година, кога на Тодија Рошков му 
се претскажало да изгради црква на истото место, 
од тврда градба. Црквава се градела под негово ра-
ководство со сесрдна помош од луѓето на околни-
те села, претежно од Полчиште. Старото дрвено 
црквиче останало. Новоизградената црква била 
поголема, долга 4 метри, а широка 3 метри, висо-
чина 2,5 метри. Изѕидана од камен, со бел малтер, 
покриена на две води, со камени плочи, со кои 
се покриени најголемиот број куќи во Мариово. 
Со изградбата на новата црква, старата дрвена со 
текот на времето, се урна. По претскажување на 
Карафила Гогова од Полчиште, на нејзина ини-
цијатива и сесрдно залагање во 1985 година, мал-
ку подалеку од малово црквиче, почнавме со из-
градба на нова црква, со мала купола, со две врати, 
од западната и јужната страна, сета ја зоографи-
савме, направивме од дрво скромен иконостас, а 
во 1985 година, на 11 октомври, црквава ја освети 
Неговото Високопреосвештенство митрополитот 
Петар. Покрај славата на денот посветен на св. 

Вмч. Пантелејмон, 9 август, го славиме и денот 
на осветувањето на црквата, 11 октомври, и денот 
посветен на св. Вмч. Георгиј, Ѓурѓовден на 6 мај,                         
- ми рече Бојо Бојов.

– Јас сум Петре Чешелкоски-Чешелот од Пол-
чиште, крстен по дедо ми Петре, од мајка Велика, 
татко Ристо, кој, некаде во 1956 година, замина од 
селово, дојдовме во Прилеп и почнавме нов жи-
вот. Роден сум 1949 година, прво и второ одделе-
ние имам учено овде, во Полчиште, и да ви кажам 
тогаш во одделението бевме три–четириесетина 
ученици. Како времето одминуваше така по мал-
це, по малце останувавме во селово, луѓето си ба-
раа подобар живот. Ова е сè што остана од селово. 
Сè на сè, ако има печеснаесет луѓе и четири-пет 
булуци овци, нивниот живот е многу тежок. Пра-
шање е на време кога и тие ќе го напуштат село-
во и ќе останат како повеќето села овде во мари-
овскиот крај. Јас да ти кажам носталгија голема 
имам. Кога ќе сум во Прилеп, ми се иди овде, во 
Полчиште. Си земам јадење за три-четири дена и 
пак назад во Прилеп, не се доседува, нема со кого 
муабет да си сториш. На времето имаше многу 
народ, да не речам можно е да имаше седум-о-
сумдесет куќи, за време на Велигден, Ѓурѓовден, 
Спасовден, Водици се собиравме горе на Панделе, 
во црквава овде. Имаме многу луѓе во странство. 
Само на празнициве се сретнуваме, се видуваме, 
да се потсетиме на времето што било, како било. 
Какви ора да ви кажам се вртеа овде и пред до-
мон, кој сега е запустен. Нема народ, - натажено 
ми рече Петре Чешелкоски-Чешелот.
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– Кога ќе прошеташ низ селово, ви се плаче 
или ви се радува душава?, - го потпрашав.

– Многу ми е жал што така се распаѓа селово. 
Како не ми е жал. Ете, ние имавме куќа. Оваа, кај 
што сега седиме, не беше наша. Куќава ја купи та-
тко ми пред дваесет и пет години, бог да го прости, 
тогаш беше жив, од вујна ми Мара, снаа за брат на 
мајка ми. Ете, има кај да се свртелкаме. Нашата 
куќа му ја продадовме на прв братучед на татка, ја 

турна, ја зеде граѓата, ја однесе во Битола. Селид-
бава од селово е почната од 1955 година и сè уште 
трае, - ми раскажа Петре Чешелкоски-Чешелот.

– Јас сум Трајко Мицески, зет и шура сме со 
Петрета. Често идам наваму во Полчиште. Имам 
движено накај Железна врата, Кајмакчалан, на-
кај Доброполе. Многумина мислат дека Мари-
ово е село. Не е едно само, туко голема област. 
Селава овде меѓу себе се со макадамски, земјени                     
и шумски патишта.

– Овдека, во Полчишта, престојувал Толе 
Паша. Мој соселанец е, потекнувам од тој крај. 
Се засолнил кај Јован Мачниот. Полчиште се на-
оѓа во центарот на една развиена култура во еден 
постар период. Не само Полчиште, туку во сето 
Мариово се наоѓаат експонати со вистинско исто-
риско значење. Како што е полчишкава црква, така 
и сите други мариовски цркви и манастири се со 
раскошен живопис. Тука доаѓале врвни уметници 
од Гари, Галичник, Тресонче, Јанче, од село Ли-
нотопи, кое припаѓа. Сами се мариовскиве црк-
ви. Пропаѓаат. Мелничкиот манастир не е ниту 
споменик на културата. Овие жители што овдека 
живееле размислувале за култура, естетика, умет-
ност во егејскиот дел на Македонија - ми велеше 
Тренчо Димитриоски. Мариовци никогаш не биле 
изолирани, како што нè претставуваат. Мариово, 
за жал, е пасивизирано уште пред седумдесетина 
години. Во 1859 година брои 14.000 жители, а во 
1952 година 52.000, со годишна стапка на раст од 
25 промили, не само во тогашна Социјалистичка 
Република Македонија, туку на ниво на Југосла-
вија, - додаде Тренчо Димитриески.

Во Полчиште ништо не е случајно и сѐ е во из-
весна врска - подалечна или поблиска. Со долината 
на реката Сатока, каде е подигнат манастирот „Св. 
Петка“, Панделе кој високо се издига меѓу селата 
Полчиште и Бешиште каде е подигнат манастирот 
„Св. Пантелејмон“, е особено поттикнувачки, пол-
но е со возбудлива енергија и небесен вознес, сво-
евидно „грло“, визуелна врска која функционира 
во своевидна заемност...

Манастирот „Св. Пантелејмон“ (Панделе)
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...  Vo seloto Manastir

 Селото Манастир плени со својата убавина, 
во срцето на Мариово. Шепоти молкум, скоро 
без глас, сплотено со милоста божја, накитено и 
распослано со безброј убавини на сите страни, об-
лазено во сончевина, во простор во кој се слушаат 
Музите од минатото и реткиот звук на кавалот на 
некој „заскитан“ овчар кој оддава впечаток на жал-
но отпевање на некогашната вечност, сегашност, 
миг и иднина, раскажувајќи и пророкувајќи си ја 
сопствената судбина.

Дојдов во селово Манастир да бидам дел од 
мирот, оној духовниот. Дојдов во преубавите ка-
мени базилики, втемелени врз цврсти карпи, на 
вечен простор, во кој одекнуваат звуците на бит-
ките од минатите војни, непокорот на мариовецот 
низ битот и желбата за опстојот во оваа девствена 
недопрена мариовска питомина, кое со векови жи-
вее високо над Еригон, над Чебрен, врз широките 
одбранбени ѕидини зајакнати со кули на древни-
от град Антанија, во царските дворци на Антигон 
Гонат, Персеј, Деметриј, Герман, Патријах Охрид-
ски, на Арон, Давид, Мојсеј и Самуил на Алек-
сеј Комнен, принцезата Ирина Комнена, во Старо 
Мариово, запишано во црквениот псалм во 1019 
година, од Василиј II, во црковната повелба од 
1357 година на Стефан Урош, посветени на Че-
бренскиот манастир.

Манастир со векови живее со протостаторот 
Алексеј, со древниов манастир „Свети Никола“, 
со игуменот Акакиј, чие негово световно име е Ја-
накиј, со монасите, по кои го добило првичното 
име Монастир.

Ме пречека тричленото монашко братство, 
единствените жители во Манастир, предводе-
но од игуменот отец Никола. Топло ме прими во 
својот дом и ми раскажа повеќе историски факти               
за манастирот. 

– Многувековното опстојување на селото Ма-
настир тесно се поврзува со манастирскиов ком-
плекс „Свети Никола“ чија црква е трикорабна 
базилика, која со својата специфична градба со 
катедрален изглед наликува на охридската црква 
„Света Софија“, а се наоѓа на самиот крај на се-
лото, посветена на три светии: света Богородица 
во централниот кораб, свети Архангел Михаил 
на северниот и свети Никола на јужниот кораб,                 
-  ми кажа отец Никола...

... Понатамошната историја на манастирот може 
да се следи само по некои делумно сочувани фрески 
на фасадата со еден натпис и три словенски записи 
испишани со остар предмет на фреските кои по-
текнуваат од 1592 година. Живописот на јужната и 
западната фасада е од XVI век, од 1506 година. Ова 
укажува дека во манастирот подолго време имало мо-
наси кои го познавале старо-црковното македонско 
писмо, значи биле Македонци. Ваквите факти, пак, 
укажуваат дека манастирот постоел и во него имало 
монашки живот и во отоманско време и тоа не само 
од XVI век па натаму, туку и пред XVI век, бидејќи, 
според народното предание Турците, кон Мариово 
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покажувале особено внимание. Други документи за 
подоцнежниот период, со исклучок на XIX век, не 
се сочувани. Иконите, коишто се наоѓаат денес во 

црквата, се од XIX век, што укажува на обемноста на 
реставраторските зафати од ова време, - продолжи да 
раскажува отец Никола.

... Првата црква тука е изградена кон крајот на 
единаесеттиот век, во 1095 година. Од записот во 
првата зона фрески сочувани на двете страни на 
главниот кораб на црквата дознаваме дека неа ја 
градел протостраторот Алексеј, вујко на византи-
скиот цар Алексеј Комнен, но таа црква што ја гра-
дел е разурната во втората половина на тринаесет-
тиот век, во 1255 година, а потоа ја обновува игу-
менот Акакиј. Оттогаш па сѐ до наредните десет 
години трае фреско-живопишувањето на црквата. 

... Првата група мајстори работеле во олтар-
ниот дел, а останатите во централниот кораб на 
црквата и воопшто во историјата, во науката на 

средновековната христијанска уметност во Ма-
кедонија. Тоа сликарство преставува едно онто-
лошко дело од тој тринаесетти век, прво, зара-
ди стилските особености кои се разликуваат од 
останатите традиции на охридската иконогра-
фија во Македонија, всушност, целиот овој ма-
риовско-мегленски регион гравитира на некој 
начин и на црковен, и духовен, и културен план 
кон Воденско, Солун и престолнината Констан-
тинопол, па така и градителските особености и 
внатре стилските, на иконографијата припаѓаат 
на константинополската иконографска школа, 
нешто што е многу ретко кај нас во Македонија, 
но во редот од тие останати пет-шест црковни 
споменици се наоѓа и овој манастир и со оглед 
на тоа дека се работи за фрески од тринаесет-
тиот век се сочувани мошне добро. Јасен доказ 
за староста на црквата се мноштвото натписи 
со глаголско писмо. Пред влезот, како и внатре 
во црквата, има мермерни сполии од римското 
време, а на просторот околу неа има и средно-
вековна некропола. Живописот потекнува од 
1271 година, и е дело на зографот Јован којшто 
работел и во манастирот „Свети Архангел Миха-
ил“ во Варош. Тој содржи и ретки фрески на кои 
се претставени личности од Стариот и Новиот 
завет, меѓу кои и испосникот пустиник старец 
Онуфриј. Белезите се присутни на една типична 
монашка тематика во иконографијата. Над прва-
та зона фрески постои една зона на медалјони на 
маченици, нешто што е типично за периодот во 
којшто е настанат фрескоживописот во којшто 
средновековното монаштво буквално се поврзу-

Село Манастир
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ва како континуитет и како наследник на рано-
христијанското мачеништво.

... Тоа денес во црквата се вика таканаречено 
фрескарно мачеништво за Христос, затоа што, ако 
во првите векови луѓето умирале заради верата и 

за Христос, во средниот век тоа мачеништво се 
преселило во внатрешните простори на човекот. 
Кога станува збор за монашката тематика на фре-
скоживописот, тука карактеристична е и фреската 
таканаречена лествица, каде што во четвртиот век 
свети Јован Лествичик напишал книга со ова име 
која претставува буквар како изгледа еден монаш-
ки живот. Во првата зона се претставени светители 
во цел раст, меѓу кои се издвојуваат: свети Дими-
трија, свети Ѓорѓи, свети Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат. Во втората зона се насликани допојасни 
фигури на светители, а во третата - сцени од живо-
тот на Исус Христос, изработени во различни вре-
менски периоди, најмногу во средновековниот и во 
времето на преродбата, крајот на 18-ти и почеток 

на 19-ти век, кога, всушност, за краток временски 
период ќе никнат прекрасни градби благодарејќи 
на цврстата волја и вера на селаните...

... Во јужниот кораб се илустрирани сцени од 
животот на свети Никола, а во северниот ктитор-
ската композиција на која е претставен јеромона-
хот Акакиј, кој в раце го држи моделот на црквата. 
Анализата на фрескоживописот во црквата пока-
жува дека работеле повеќе зографи, меѓу нив се 
истакнува името на ѓакон Јован, за кого се смета 
дека е една иста личност со зографот рефендар ѓа-
кон Јован, творецот на иконата посветена на свети 
Ѓорѓи од истоимената црква во Струга која датира 
од 1266/67 година.

... Преку овој фрескоживопис се посведочува 
и врската со Охридската архиепископија со овој 
манастир, преку една фреска во олтарот, каде што 
е насликан свети Климент, првиот Охридски, ар-
хиепископ. Вакви фрески каде што светителите се 
претставени во една натприродна големина која 
што некоја поминува и до два и пол метри, един-
ствено можат да се сретнат само тука, во селото 
Манастир, во Мариово, во црквата „Света Софија“ 
во Охрид и во манастирот „Водоча“ во Струмица. 
Ова е карактеристичен начин на сликање од кон-
стантинополската школа, - додаде отец Никола. 

... Другите особености укажуваат на таа кон-
стантинополска иконографија и кај нас можат да 
се споредат единствено со црквата „Света Со-
фија“ во Охрид, нели во Самоилово време, каде 
што на ист начин се презентирани мачениците, 
светителите, во првата зона фрески. Тие се нас-
ликани со натприродна човечка големина, нешто 

Црквата „Свети Никола“ во село Манастир
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што никогаш не било типично за локалните црков-
но иконографи кај нас во Македонија, така што и 
ден-денес, поради големите оштетувања во „Све-
та Софија“ и „Водоча“, единствено само тука во 
овој манастир може да се види фреска во такви 
размери, што е, пак, од друга страна, многу умес-
но во однос на новите цркви и новите црковни 
градителски традиции кај нас во Македонија, што 
има од кај да го видат тој урнек, тој пример, што 
кај нас го немало...

... Живописот, кој потекнува од 1271 година, е 
дело на зографот Јован, којшто работел и во мана-
стирот „Св. Архангел Михаил“ во Варош. Тој содр-
жи и ретки фрески на кои се претставени личности 
од Стариот и Новиот завет, меѓу кои и испосникот 
пустиник старец Онуфриј. Пред влезот, како и вна-
тре во црквата, има мермерни сполии од римското 
време, а на просторот околу неа има и средновеков-
на некропола, - вели отец Никола.

... Од крајот на единаесеттиот век, па сè до 
крајот на четиринаесеттиот век манастирот бил 
силен духовен центар на целиот регион. Архео-
лошките истражувања што се направени во мана-
стирот укажуваат на постоење на огромен број на 
манастирски комплекси, монашки конаци, трпе-
зарии, работилници и други објекти, коишто биле 
во функција на самото манастирско живеење. Во 
северниот дел на манастирскиот двор дванаесетте 
гроба се со конструкции од камени плочи, или де-
лумно оградени со камен.

... Во дворот на манастирот неодамна се про-
најдени големи гробници, некропола среднове-
ковна и тоа од дванаесеттиот до четиринаесеттиот 

век, во која се откриени неколку благороднички 
гробови. Најинтересно е тоа што самата црквена 
археологијата покажа кај двата епископски гроба 
се сочувани инсигниите, а неколку благороднички 
гробови се поврзуваат со ктиторите на манасти-
рот. Во средновековните манастирски традиции 
особено карактеристично било ктиторите или да-
рителите на манастирот, или оние кои ќе се вложат 
и духовно и материјално себеси во изградбата на 
манастир, да имаат особена почит, место и полож-
ба во животот на самиот манастир, а дури откако 
ќе се упокојат да имаат почесно место во самата 
црква, а монасите низ вековите се обврзувале мо-
литвено секогаш да живеат во заедница со нив.

... Постојат повеќе претпоставки во која смис-
ла се пронајдени епископските гробови во мана-
стирот. Едната од нив укажува на врската со ма-
риовско-мегленскиот регион. Тоа го дознаваме 
од записите на Иван Снегаров во неговото дело: 
„Историјата на Охридската Архиепископија“ каде 
што е забележано дека во целиот тој средновеко-
вен период, црковно-мариовскиот регион не бил 
под јурисдикција на Прилепската епархија, туку 
на Мегленската епархија, која имала центар во 
близината на Воден. Докази за монашки живот 
тука има до четиринаесеттиот век, а оттогаш па 
натаму тие докази се сè посиромашни. Во девет-
наесеттиот век настанува уште едно разорување 
на црквата од непознати причини. Подоцна неа 
ја обновуваат селаните од селото Манастир, - ни 
раскажа отец Никола.

... После децении на пауза, на монашки живот 
во манастирот, во 2007 година, Синодот на Маке-
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донската православна црква, донесе одлука тука 
повторно да заживее монашкиот живот. Со бла-
гослов на надлежниот архијереј, митрополитот 
Петар, во 2008 година, дојдов тука, кој пред тоа 
неколку години живеев со братството во манасти-
рот Зрзе. Пропаднат конак, храм кој одвај се држе-
ше, разулавени треви и плевел беше првото неш-
то што во мај 2008-то господово лето го сретнав 
кога дојдов тука да го славам Господа. Дојдов по 
своја волја, по поминати две години во монашкото 
братство во манастирот Зрзе. Заедно со епископот 
Климент и отец Филип ја започнавме обновата.

...- Дојдов со само козичката Роска и не знаев 
од каде да почнам. Оттогаш па досега многу е сме-
нето, но тоа е дело на молитвата и на помошта на 
сите луѓе. Гледаме Бог и свети Никола ни помагаат 
дека тука се создава живот. Сега е полесно. Неко-
гаш самиот си велам: Си избрал да бидеш монах, 
а сега си и градежник кој обновува манастир кој 
многу години бил пуст и на работ на распаѓање. 
Секогаш кога станува збор за историјата, монахот 
треба да е особено внимателен и не смее да стане 
нејзин слуга. Тој не е кустос на спомениците на 
минатото и минливото, туку поклоник на идното 
и неминливото. Еден светогорски старец рекол: 
„Манастирот и сè што постои во него, постои за 
да му служи на монахот на спасение, а не обрат-
но“. Ние се раководиме по тоа начело, - потенцира 
игуменот Никола.

... Во манастирот живееме тројца монаси. Ма-
настиров е многу посетен. Од пред осум години 
се изгради, така да кажам, едно широко духовно 
семејство коешто е дел од животот на манастирот 

и се вложува во самата обнова. Она што за нас 
претставува најголема радост е што литургиски-
от и духовниот живот во манастирот, буквално, од 
првиот ден на моето доаѓање во манастирот тече 
во еден непрекинат континуитет и оние кои се 
вистински поклоници и боготражители нависти-
на тука наоѓаат едно катче каде што можат да се 
сретнат со Бога, да изградат заедница со Бога, да 
се помират со Бога и со луѓето, и преку контактот 
со монасите, оние што го посветиле целиот свој 
живот, целиот свој потенцијал, сите свои дарови 
ги принеле на Бога, да најдат во нив вистински 
пријатели и едни патокази за животот што го жи-
веат во современиот свет.

... Во изминативе години се изгради новиот 
монашки конак, којшто за прв пат нам ни се овоз-
можи нормално да си ги извршуваме црковните 
активности. Во наредниот период, во смисла на 
градежната обнова, следи преѕидување на стари-
те оградни и потпорни ѕидови од сите страни на 
манастирот, изградба на гостински конак, на нова 
камбанарија, нова манастирска порта, на сите 
оние потреби што еден жив манастир треба да ги 
има. Се надевам дека со божја помош, тоа ќе тече 
во едно бавно, но убаво темпо што ќе ни овозможи 
да опстоиме првенствено во овие духовни актив-
ности за коишто ви кажувам. 

... Манастирот се обидува преку свои различ-
ни активности да води еден самостоен живот, без 
да зависи од добрата волја на поединците и за 
мене восхитувачки момент секогаш било еванге-
лието кое секогаш упатува дека човекот треба да 
живее од своите раце. Денес живееме од тоа што 
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ќе произведеме. Одгледуваме раноградинарски 
производи, произведуваме чист еколошки мед, 
чуваме крави и телиња. Ова мало магично место 
вреди да се посети, да се почувствува неговата 
убавина и близината на Бога, - ми раскажа отец 
Никола, игуменот на манастирот во мариовското 
село Манастир.

... Мариово и во минатото, а повеќе од очи-
гледно и во наше време, е изолирана и прилич-
но затворена географска и општествена целина. 
Затоа мислам дека отсекогаш било привлечно за 
монашки живот, за што сведочат многубројните 
ранохристијански базилики, средновековни црк-
ви и манастири, остатоците од пештерни цркви 
и испоснички ќелии. Мариово не го чувствувам 
како пуст крај, туку полн со живот, богат, раско-
шен крај, - ми рече игуменот Отец Никола, кој од 
2008 година, е назначен за старешина на манастирот.

... Да се обнови животот во еден манастир зна-
чи првенствено да се обнови литургискиот живот 
во него, преку молитвениот и подвижничкиот жи-
вот на монасите. Во 28 недела по Педесетницата, 
ден после празникот Воведение на Пресвета Бо-
городица, во црквата „Свети Никола“, игуменот 
на манастирот отец Никола, служеше божествена 
литургија. Верниците како жедни срни брзаа да се 
напојат од духовната вода, да се причестат со све-
тите Христови тајни, да се родат повторно за Ве-
чен Живот. Во треперливата светлина на свеќите, 
во атмосфера на византиско пеење, верниците, за-
едно со јеромонахот Никола, ги вознесуваа своите 
молитви на Бога...



MARIOVO VO PRVATA (GOLEMATA) SVETSKA VOJNA



... Како што ветрот ја чисти правта од површината на 
езерото правта, така војната го чисти трулежот од опште-
ството. Победниците на бојното поле ги извитоперуваат 
воените збиднувања. Поразените ги негираат. 

Клаузевиц

… Мариовци ги нарекувате, Срби, Бугари, Грци по-
ради јазикот. Но, дали е тоа истиот јазик кој се зборува во 
Белград, Софија, Атина, не. Мариовци не се ниту Срби, 
Бугари, а камоли Грци, туку просто Мариовци. 

Арчибалд Рајс
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Zavr{i големата Балканска војна. Ја 
распарчијa Македонија. Грците зедоа најголемо 
парче, па Србите, а Бугарите - трошките што оста-
наа. Народот остана со прстот в уста. Односите 
помеѓу Бугарија и Србија по Втората балканска 
војна беа многу затегнати поради Букурешкиот 
договор. Бугарија не беше задоволна со делот што 
ѝ припадна.

 ... Австро-Унгарија, Турција, Франција, Крал-
ската британска круна, кои ја започнаа Големата 
балканска војна не ги реализираа своите намери 
во целост. Мирисаше на нова војна, пострашна од 
балканската. 

... На 29 јули 1914 година Австро-Унгарија ѝ 
објави војна на Србија.

... Грците, Бугарите и Србите направија општа 
мобилизација и во Македонија. Собраа четиристо-
тини илјади голобради момчиња. Српските власти 
во Вардарска Македонија регрутираа 50.000  Ма-
кедонци, ги испратија на Цер и Колубара.

 ... Многумина од нив на самиот фронт дезер-
тираа, минувајќи ги Дрина и Сава, предавајќи се 
на австроунгарските власти. Австро-Унгарија и 
Бугарија постигнаа договор според кој заробени-
те Македонци беа третирани како Бугари. Заробе-
ните Македонци, преку Романија, беа испратени 
во Бугарија, сега од едно заробеништво во друго,       
во бугарската армија. 

... Бугарската воена команда ја форми-
ра 11-та македонска дивизија во чиј фор-
мациски состав вклучи 34.000 Македонци                                                                                          
од Пиринска Македонија. 

... Грчката врховна команда мобилизира 
20.000 млади македонски момчиња од Егејска 
Македонија. 

...На народот му навреа униформи, му дадоа 
бајонети, го пратија да крвари.

... Србите избегаа од Мариово. Бугарите дојдоа 
на нивно место. Грците си го чуваа парчето што го 
добија во Букурешт. Границата од оваа страна на 
Ниџе наместо Србите ја чуваа Бугарите, а другата 
Французите, Србите, Грците, имаше и Арапи, Аф-
риканци, војници од Легијата на честа.

... Бугарите помогнати од австро-унгарско-гер-
манските воени сили ја освоија Рупелската твр-
дина, навлегоа во источниот дел на Егејска Ма-
кедонија, ги зазедоа Сер, Драма и Кавала. Истата 
година во месец август под водство на бугарскиот 
генерал Климент Бојаџиев бугарската војска преку 
Добро Поле влезе во Баница, продре кон Костур, 
влезе во Лерин. 

... Француско-англиските сили по влегување-
то на бугарските војски во Вардарска Македонија, 
пролетта 1915 година, за да ѝ помогнат на српска-
та војска против Австро-Унгарија, истоварија 10 
илјади француски и англиски војници во Солун. Во 
1915 година, Антантата на сам ден на Мала Богоро-
дица отворија нов фронт, го нарекоа Солунски, по 
градот Солун, кој се протегаше долж поранешната 
српско-грчката, бугарско-грчката гранична линија, 
од Охрид, цело Мариово до Отран.
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... Антантата, по поразот, се повлече во свои-
те логори во Солун, а бугарската армија изби на 
српско-грчката граница. 

... По поразот на Србија и повлекувањето на 
нејзината војска во пролетта 1916 година, фран-
цуско-англиските сили, бројно зајакнати и во со-
дејство со српските сили кои пристигнале од Крф, 
како и со италијански и руски сили, по прегрупи-
рањето, ги зазеле териториите од јужната страна 
на фронтовската линија во Егејска Македонија. 

... Есента, во месец септември 1916 година, од 
Вардар до Кожуф, дејствуваше Првата српска ар-
мија со Моравската дивизија, од Кожуф до Кајмак-
чалан беше распоредена Втората српска армија со 
Тимочката дивизија, а од Кајмакчалан до Лерин 
беше распоредена Третата српска армија со Дрин-
ската дивизија. Вкупно 122.600 војници, вооруже-
ни со 100.000 пушки, 9.000 карабини, 5.000 авто-
матски пиштоли, 288 митралези, 12 брзострелачки 
полски артилериски дивизиони, шест ридски ди-
визиони, 12 батерии со хаубици од 12 милиметри, 
10.000 коњи префрлени од Крф, 25.000 коњи до-
биени од Франција, 4.320 транспортни запреги, 
300.000 гас-маски.

... Утрото на 17 август 1916 година, бугарска-
та Прва армија со 62 баталјона, 122 митралези, 
12 коњички ескадрони и 53 топовски батерии, го 
нападна левото крило на Дунавската дивизија, со 
која командуваше  Миливое Анѓелковиќ - Кајафа 
и до мракот ја поминаа Бродска Река, избија на 
Петорачки Вис до железничката станица во Ле-
рин. Во борбите што се водеа од 17 до 30 август, 

српската војска имала 907 мртви, 3.270 ранети и 
730 исчезнати војници. 

...- На осми септември началникот на штабот 
на Врховната команда на српската војска, гене-
рал Петар Бојовиќ, даде наредба Втората армија 
по секоја цена да го освои гребенот Козјак-Ниџе. 
Пробивот го започна на 18 септември 1916 година, 
Дринската дивизија, заземајќи го Старков Гроб, на 
30 септември, во офанзива на Кајмакчалан тргна 
српската Трета армија под команда на полковни-
кот Милош Васиќ. Во 13 часот и 30 минути, на 30 
септември, српската војска го зазела Кајмакчалан. 

... За време на жестоките борби на Кајмакчалан, 
најмногу настрадал 11. Сливенски (бугарски) полк, 
ги загубил сите командири на чети и половина од 
војниците, а од бугарскиот 46. Пешачки полк само 
еден офицер и 86 војници останале живи! На бојно-
то поле на Кајмакчалан од двете завојувани страни 
гробнината не им се знае на околу 10.000 воини.

... Во октомври 1916 година, францу-
ско-српските сили започнаа нова офанзива кај 
„Завојот на Црна“, област која се протега западно 
од Пелагонија, на подрачјето на Мариово, помеѓу 
реката Црна и селата Брод, Рапеш, Груништа, Ста-
равина и Градешница. 

... Ноќта на 4 и 5 октомври, истата година, фран-
цуско-српските војски  ја преминаа Црна, источно 
од селото Добровени, а после два дена и кај селото 
Скочивир, по што фронтот долж линијата село Кара-
мани, село Маково, село Зовиќ и село Градешница.

 ... На 18 ноември 1916-та француско-српски-
те војски ги зазела селата Маково, Зович, Градеш-
ница, со што најголемиот предел на свиокот на 
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Црна Река се нашол под контрола на сојузници-
те. Покрај француско-српските војски, во нападот 
на „Завојот на Црна“ зеле учество италијански                                              
и руски воени единици.

... По завршувањето на битката „Кај завојот 
на Црна“ дел од српската и руската војска имале 
задача да се префрлат на Кајмакчалан, со комплет-
ното вооружување. За таа цел, тие пробиле пат за 
Груништа кај местото викано „Рамништето“ каде 
на Бела Река, во близина на вирот „Лочката“, из-
градиле мост, кој месното население го нарекол 
„Рускиот Мост“, по што фронтот се стабилизирал.

... По три години тешки борби, се стиши, се 
смири фронтот. Бугарите фатија пусии во сето Ма-
риово, а сојузниците - отаде Меглен. Сè до 14 сеп-
тември 1917 година, се водеа  позициони борби низ 
сето Мариово. Сè што беше машко беше пратено 
горе на Кајмакчалан, на Доброполе. Уништени се 
цели села како: Зовиќ, Старавина, Градешница, Бе-
шиште, Будимирци, Ивени, Полог, Грумази, Ско-
чивир, а поголемиот дел од населението избркано 
од своите домови, без ништо, оставајќи ги полните 
амбари на бугарската војска, во Бугарија, во око-
лината на Трново. Камењето од разрушените куќи, 
гредите, чатмите биле употребени во рововите. Не 
беа поштедени ниту црквите, ниту манастирите, 
сè што беше вредно однесено во Бугарија. Другото 
што остана се исели во другите мариовски села, 
кои беа „подалеку“ од рововите...

Сведочејќи за крвавите борби на Кајмакчалан, 
д-р Рудолф Рајс, во својот дневник, на 26 септември 
1916 година, запиша: „Некаде до месноста Старков 
Гроб на Ниџе, стотици трупови, немаше време да се 

закопаат сите жртви на оваа кланица и рововите се 
полни. Телата останаа во положбата во која ги из-
ненадила смртта. Насекаде околу нас страв и ужас. 
Борбата на Кајмакчалан траеше три часа, метеж кој 
не може да се опише. Низ чад и магла се гледа како 
светкаат бајонетите и се слушаат експлозии од бом-
би. На висина од 2.525 метри, на овој гол простран 
терен, лежат стотици трупови. Нивна покривка се 
облаците и маглата што ги дува ветерот, а големите 
јастреби и гаврани крстосуваат над нив за да се наја-
дат од нивното распаднато месо“.

... Последиците од Македонскиот фронт беа 
исклучително погубни за Мариово. И до ден-денес 
не се знае точната бројка на загинати на директен 
или пак индиректен начин од воените дејствија во 
овој крај. Населението беше избркано од своите 
домови, а притоа не смееше да носи товар со себе, 
оставајќи ги полните амбари на бугарската војска. 
Амбарите беа празни, а граѓата од куќите одне-
сена во рововите. Беа уништени и цели села како 
Градешница, Старавина, Будимирци, Зовиќ итн. 
Притоа, не беа поштедени ниту црквите, ниту ма-
настирите, Беа соголени и опљачкани.

...На 15 септември 1918 година, силите на 
Антантата предводени од францускиот маршал 
Франше Депереј, започнаа силна офанзива про-
тив бугарската Трета дивизија во составот на гер-
манската Втора армија во Мариово на просторот       
Ветерник-Скол.

... Нападот започнал уште на 14 септември 
1918 година, со артилериско бомбардирање на не-
колку позиции. На 15 септември, во 05.30 часот, 
следеше и нападот на пешадијата. „Земјата гореше 
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од големиот број гранати“. На страната на Сојуз-
ничките сили во првиот ред биле 122 Француска 
пешадиска дивизија, 17. Француска пешадиска 
колонијална дивизија и српската Шумадиска ди-
визија, а во вториот ред биле две српски дивизии, 
Тимочката и Југословенската....

 ... Бугарите го издржаа тешкото бомбарди-
рање, па така Добро Поле мораше да биде освоено 
од пешадијата. Српските војски полека се проби-
ваа по стрмните падини. Со употреба на пламе-
нофрлачи, биле уништени бугарските митралески 
гнезда и по осумчасовна борба, бугарската ли-
нија беше пробиена. Веќе два дена од почетокот 
на борбите, одбранбените позиции на Бугарите и 
Германците на овој простор беа пробиени 25 кило-
метри во широчина и 10 километри во длабочина. 
Командантот на 11. Германска армија, нареди по-
влекување на германските и бугарските единици 
на линијата кај село Полчиште.

... Секоја војска што ќе поминела низ Маке-
донија вршела масовна мобилизација на младото 
македонско машко население. Периодот од 1912  
до 1918 година е најкрвавиот дел од македонското 
минато. Овој период е подраматичен и од славната 
Илинденска епопеја, попогубен од сите дотогаш-
ни војни и по бројот на загинатите и по страдањата 
на македонското население. Ако малку се ѕирне во 
тоа што е оставено како пишан документ од тоа 
време или, пак, ако ги слушнеме усните кажувања 
на синовите и внуците за несреќните судбини на 
нивните татковци и дедовци зафатени од виорот 
на боиштата, ќе се види дека тие години се слу-
чувала невидена драма. Немало македонско се-

мејство што не било засегнато од пустошот на тоа 
време. Овој шестгодишен воен виор не го избег-
нуваат околу еден милион и четиристотини илјади 
македонски синови и ќерки.

... За големата трагедија на Големата (прва) 
светска војна, за тоа што сè преживувале маке-
донските војници на фронтовите, за нивната гри-
жа за своите, сведочат и небројни писма и кар-

тички испратени до најблиските. Иако сите писма 
на прв поглед личат едно на друго и, главно, со-
држат поздрави до своите најблиски, секое од 
нив крие посебна голема војничка драма прежи-
веана од тие млади луѓе, во тие страшни времиња 
кога биле присилени да се борат за туѓи држави 
и за туѓи интереси. Еден дел од нив се напиша-
ни на специјални војнички картички, на кои стои 
предупредување што смеат, а што не смеат да им 
напишат војниците на своите домашни. Војници-
те не смееле да напишат дури ни тоа дека некој 
нивни соселанец загинал или, пак, дека е ранет 
во борбите. Арно ама, македонските војници нас-

Фронт - Прва светска војна
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проти забраната нашле начин како на најблиските 
и соселаните да им соопштат дека некој загинал 
или умрел, а во картичките пишувале: тој и тој си 
отиде кај него.

... Три години рововите биле единствениот дом 
на над еден милион и 200 илјади војници спро-
тивставени на Македонскиот фронт кој се проте-
гал од Дојранско до Охридско. Нема македонско 
семејство што не беше засегнато од пустошот на 
тоа време. Впрочем, одгласите од Првата светска 
војна ги слушаме и денес во сето Мариово.

... Непосредно по нападот на Австро-Унгарија 
на Србија, Крсте Петков Мисирков, како претстав-
ник на Македонија и од името на македонската 
колонија, одржа говор во Одеса, на 6 август 1914 
година. Мисирков ја продолжил својата активност 
објавувајќи повеќе статии. Во една статија напи-
ша: „Никакви српско-грчки, ни српско-грчко-ро-
мански, ниту бугарско-турски сојузи нема да го 
затврдат поробувањето на нашата татковина. Ма-
кедонија ќе биде самостојна и обединета земја. 
За тоа гарантираме ние Македонците. Нас лошо 
нè знаеја и лошо нè знаат, но ние ќе се добереме 
до триумфот на нашето справедливо дело дотол-
ку повеќе што тоа не е во спротивност со ничии 
интереси и наполно одговара на ослободителни-
те задачи на Русија, Англија и Франција. Ние ги 
молиме балканските држави само да не ни пречат 
да ја добиеме независноста и да ни укажат такво 
гостопримство и поддршка каква што им укажува-
ше Русија на Бугарите, на Србите и на Грците, во 
нивното ослободување, а, исто така, со сите мерки 
да ја поддржат идејата за автономна Македонија. 

Сега македонското прашање се решава, несомне-
но, полесно отколку до последните балкански вој-
ни. Ние ги полагаме нашите надежи на големите 
држави. Тие можат без пролевање крв да ја созда-
дат автономијата на Македонија која во однос на 
културата стои многу повисоко отколку околните 
држави пред сто години кога тие ја добија својата 
независност. Автономијата на Македонија ќе биде 
најдоброто разрешување на македонското пра-
шање како за самите Македонци, така и за Србија, 
и за Грција, и за Бугарија, и за европскиот мир“…

... Во текот на војната македонските револуци-
онери и дејци покажале длабока идејно-политичка 
поделеност и неусогласени ставови во однос на 
решавањето на македонското прашање. На една 
страна се нашле претставниците на левицата која 
била составена од дејци и револуционери кои уче-
ствуваа во борбите за ослободување на Македо-
нија во илинденскиот и постилинденскиот период 
и кои по прогласувањето на Хуриетот се откажаа од 
вооружените методи на дејствување и се прикло-
нија во барање политички патишта за решавање на 
македонското прашање. Во оваа група спаѓаа Ѓор-
че Петров, Петар Поп Арсов, Димо Хаџи Димов, 
како и припадниците на бившиот Серски револу-
ционерен округ на старата македонска револуцио-
нерна организација блиски на идеите на Јане Сан-
дански, Таската Спасов, Александар Буњов, Тодор 
Паница, Чудомир Кантарџиев, кои ги усогласија 
своите ставови за заеднички настап на Версајска-
та мировна конференција за која цел го основале 
привременото претставништво на бившата Обеди-
нета ВМРО. Правно политичките ставови кои им 
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биле насочени во правец на давање на автономија 
на Македонија во нејзините етнички и географски 
граници на Мировната конференција им ги заста-
пувал фрамцислопт свештеник Пол Гристов Пор-
талиев. Другиот дел од македонското национално 
ослободително движење го претставуваа македон-
ските револуционери и дејци од десницата со неј-
зиниот сон кој никогаш не се оствари „Бугарите да 
ни бидат ослободители“...

Кајмакчалан



Vo Majrovsko (podmariovsko)



                     



Мариово - Жива историја

115

...  Vo Brod

Скочивир, Добровени, Сливица, Велесело, 
Тепавци, Балдовенци, Ново Село, Полог, Гнилеж, 
Грумази, Паралово, Добровени, Долно Орехово и 
Ивени се мајровски (подмариовски) села.

... Гермијан, Бач, Живојно, Сович ( Република 
Македонија), Крушоради, Сетина, Пападија, Аса-
ново Село, Негочани, Неокази, Борешница, Брез-
ница, Врбени, Горно Каленик, Долно Каленик, 
Желево, Забрдени, Нерет, Сакулево, Кономлати, 
Опсирино, Пателе, Пополжани, Сорович, Роди-
ово, Арменско, Буф, В’мбел, Котори, Прекопана, 
Бапчор, Д’мбени, Баница, Кукуш, Мокрени и Гер-
ман (Егејска Македонија) се моштенски села.

... Селото Брод припаѓаа во групата на мајров-
ски (подмариовски) села. Жителите на овие села од 
памтивека се нарекуваат Марјовци или Мајровци. Не 
се чисти ниту Моштенци, ниту Мариовци, туку меша-
вина од народ. По потекло се полјани. Марјовците се 
во сродство со Мариовците, со Моштенци не. Се раз-
ликуваат по носијата, фолклорот, песните, приказните 
и карактеристичните јазични одлики. Од Мариовци-
те примиле доста обичаи, карактеристики, фолклор 
и сегменти од општото живеење. Не зборуваат чисто 
ниту мариовски ниту полјански. Долго време женид-
бите и мажачките биле меѓусебно. Со Мариовци не 
стапувале во сродство сè до Првата светска војна, а 
со Моштенците скоро никогаш, со изговор дека не го 
зборувале нивниот јазик.

... Оваа рамнина што ја опкружуваат планин-
скиве горостаси Селечка Планина на североисток, 
Кајмакчалан на југ, и најголемата клисура во Ма-
кедонија, Скочивирска Клисура, на исток се вика 
Мајровско-Моштенско-Скочивирско Поле, кое 
претставува крстопат каде се вкрстуваат некол-
ку патни правци: Битола - Меџитлија, Меџитлија 
- Кременица, Кременица - Гермијан - Бач, Бач - 
село Живојно - село Сович - село Попадија, кое 
се наоѓа во Егејскиот дел на Македонија; вториот 
патен правец е Скочивирска Клисура - село Пе-
талино - село Ивени - село Грумази - село Буди-
мирци - село Старавина; третиот патен правец е 
село Бач кој води во правец кон село Гнеотино, 
село Рибарци до административниот центар на 
Општина Новаци, село Новаци, а оттаму до Би-
тола. Оваа рамнина каде што се наоѓаме сега и 
хоризонтот што нѐ опкружува сè до влезот на 
Црна Река во Скочивирската Клисура во исто-
риската наука е попознат како Завојот на Црна, 
а зошто, ќе ти раскажам подоцна, - ми велеше                                                                                      
мојот домаќин Гоце Талевски.

... Е, Зоране, - ми велеше мојот домаќин, а во-
едно, и водич низ селото Брод, Гоце Талевски, - 
моево родно село има не само богата, туку и бурна 
историја. Ете, можи и самиот го гледаш ова спо-
мен-обележје што неодамна е поставено и записот 
вклесан во доломитнава карпа зборува за богато-
то историско минато на моево село. Низ бурните 
ветрометини на воените збиднувања на овие про-
стори, речиси сите империи кои ги познава човеш-
твото во источната и западната цивилизација, како 
што умеат да ја поделат, воопшто ако така можам 
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да речам, големите историчари кои војувале на 
овие простори пропаднале, а врз урнатините нив-
ни се раѓале нови и така сè до бескрај. Арно ама, 
како што и самиот можиш да забележиш, во запи-
сот вклесан во доломитнава карпа сите завојувани 
страни се запишани, само Македонци нема, запи-
шано е дека овде, на овие простори, војувало ци-
вилно население... 

... Зоране, имам еден предлог пред да те про-
шетам низ моево родно село, како што ќе одиме од 
еден сокак во друг, од една селска улица во друга, 
од едно патче во друго, од едно маало во друго, 
сакам да ти раскажам една од многуте приказни 
што ми ги раскажуваа не само моите соселани, 
туку и до едни историски податоци кои ги најдов 
кај еден многу учен човек, инаку, Македонец по 
род, роден во селото Вруток, во 1914 година, жи-
веел во Белград, починал во 1997 година, еден од 
најпознатите не само во рамките на балканскиве 
простори, туку и во светски рамки географ и ан-
трополог, д-р Јован Трифуновски, кој налик како 
ти, ја крстарел Македонија во минатиот век и ре-
чиси забележал податоци за сите села во Македо-
нија, па така во научниот труд „Селските населби 
во Битолско-прилепската котлина“ за моето родно 
село Брод има нешто запишано. 

Неговиот предлог со задоволство го прифатив.
Додека сето ова ми го раскажуваше мојот до-

маќин, а, воедно, и водич низ селото Брод, Гоце 
Талески, се присетив на моите досегашни созна-
нија за ова населено место. Му предложив пред да 
ми ги каже историските податоци кои ги прочитал 
во научниот труд на д-р Јован Трифуновски „Сел-

ските населби во Битолско-прилепската котлина“ 
да го запознам со моите досегашни сознанија за 
селото Брод, кој и тој со задоволство го прифати. 

Прв пат селото Брод во пишаните и материјал-
ните документи и артефакти, во вистинска смисла 
на зборот, се спомнува во мноштвата црковни по-
велби и житија кои датираат од првата деценија на 
десеттиот век и црковните записи кои датираат од 
византискиот период, поточно речено, од 1020-та 
година, за време на владеењето на византискиот 
император Василиј Втори, во црковната грамота 
на царот Константин Асен Тих од 1257 година, 
во грамотата на византиските императори Миха-
ил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 
година со која селото Брод припаѓа како имот на 
македонскиот христијански, православен, духо-
вен, благодатен многувековен бисер „Свети Ди-
митрија Солунски“, меѓу народот попознат како 
„Чебренскиот манастир“, во црковните повелби 
од 1346 година на царот Стефан Душан Немањиќ, 
во црковната повелба од кралот Стефан Урош V 
Немањиќ-Урош Несилниот, издадена во возобно-
вениот „Чебренски манастир“ од 1355 година, во 
црковните повелби и од македонскиот властелин 
кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како 
и во црковните повелби од македонскиот власте-
лин Кралот Марко од 1371 година, посветени на 
манастирската црква „Свети Димитрија солунски“ 
и на манастирската црква „Христово Воскресе-
ние“, како составни делови на манастирскиот ком-
плекс, „Чебренскиот манастир“, - му раскажав. 

... Во пишаните отомански дефтери селото 
Брод прв пат се споменува во отоманскиот попи-
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сен дефтер од 1468 година, под името Чернава 
Брод, кога броело 67 семејства, сите рисјани, со 
четиристотини жители, каде што е запишано дека 
во селото живееле попот Никола, попот Милош, 
син на попот Никола, и попадијата Дафина, про-
должив со мојата приказна...

... Во отоманскиот дефтер од 1530 година кој се 
однесува за селото Брод е запишано дека во село-
то Брод имало 83 ханчиња, девет неженети и осум 
вдовици. Во пописниот дефтер од 1568 година се-
лото Брод е заведено под името Градиново. Во ис-
тиот пописен отомански дефтер во некои делови 
селото Брод е запишано и како село Брод-Гради-
ново и Градилово...

... Селото Брод е запишано и во пописниот 
дефтер од 1662 година кое им припаѓало на Вели 
Паша, Устреф-ага и Демо-ага и Нури Паша во кое 
живееле шеесет и пет домаќинства, сите рисјани. 
Во отоманскиот дефтер од 1670 е запишано дека 
вкупниот данок кое селото го плаќало изнесувал 
1.380 акчиња, каде што, исто така, селото било за-
должено да плаќа данок од пченица 10 мудови, да-
нок од јачмен еден муд, овес и ’рж и од улишта 98 
акчиња, а од ушур од овошје 30 акчиња.

... Во отоманскиот дефтер од 1640 година, е 
запишано дека отоманските власти од Битолскиот 
и Леринскиот кадилак испратиле барање до пади-
шахот од кого бараат помош за борба со ајдуците. 
Како резултат на таа постапка, падишахот испра-
тил специјален чиновник во Битолско и Леринско 
за да ја увиди состојбата на самото место. Исто 
така, во овој отомански дефтер е запишано дека 
131 село се обврзале дека нема да ја допуштат поја-

вата на ајдуци во нивните атари. Во отоманскиот 
дефтер од 1643 година е запишано дека падишахот 
официјално признава дека сите села во Битолско 
се ајдутски. Во истиот отомански дефтер, исто 
така, е запишано дека во Битолскиот и Леринскиот 
вилает била формирана посебна воена единица на 
Отоманската Империја наречена Мартолози, која 
била составен од христијани кои биле обврзани да 
вршат воена служба, му раскажав. 

... Во втората половина на седумнаесеттиот 
век селото Брод му припаѓало на тимарот Мехмед 
паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле 
Хаџи Шукри-бег, Адиљ-бег и Исмаил Казас–ага. 
Во ова време во селото живееле 47 домаќинства, 
рисјани. Пред крајот на турското владеење соп-
ственици на чифлиците во село Брод биле Муха-
рем-ефенди заде Ахмед-ефенди и спахијата Кара 
Мехмед кои припаѓале на солунскиот турски род 
Казаслар, Тевид-бег, Аџи Абдула-бег и Аџи Ра-
уф-бег. Овие чифликсајбии изградиле неколку 

Панорама село Брод
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кули, кои денеска не постојат, каде што околу овие 
беговски кули свои живеалишта имале изградено 
чифчиите, кои работеле на чифлизите на претход-
но спомнатите бегови. 

... Дека селото Брод на овие простори опстоју-
ва многу векови говорат и пишаните документи на 
многу учени луѓе од периодот на првата половина 
на 18 век па сè до првата половина на 20 век, меѓу 
кои монографијата „Историја на Охридската Ар-
хиепископија-Патријаршија 1394-1767“ од Иван 
Снегаров, пишаниот документ под име „Стара Ср-
бија и Maкедонија“ од Спиридон Гончев, „Toпо-
графско-етнографски преглед на Македонија“ oд 
Стефан Верковиќ. Според Васил К’нчов, селото 
Брод било средно големо село во Битолската каза 
во составна Отоманската Империја. 

Во 1900 година Брод имало 490 жители хри-
стијани. Во почетокот на XX век селото е центар 
на гркоманската пропаганда под водство на Цари-
градската патријаршија. Додека пак, според по-
датоците на секретарот на Бугарската Егзархија, 
Димитар Мишев, во книгата „Македонија и неј-
зиното христијанско население“, објавена во 1905 
година, во селото Брод имало 520 патријаршисти“, 
завршив со приказната. 

– Kолку што ми е мило што ме запознаа со 
овие информации за моево село Брод, толку и се 
радувам што, ете, Зоране, Господ ми те донесе 
во моево село Брод на нашата селска слава Све-
ти Ѓорѓија коja, за жал, денеска во селото гости 
доаѓаат во преостанатите неколку семејства, меѓу 
кои и моето, каде што во мојата родна куќа живее 
мојата мајка, последниот потомок од мојот семе-

ен род во селово. Ќе ни направиш голема чест на 
сите ние што останавме да го чуваме родното ог-
ниште да не изгасне, да ни бидеш гостин не само 
на заслогот, туку и на појадокот, ручекот, ужина-
та, заеднички да ја пречекаме нашата селска сла-
ва како што од памтивека нашите дедовци, баби и 
родители ја празнувале, но, за жал, без утринска 
божествена литургија во црквата, ми рече мојот 
домаќин Гоце Талевски.

– Навистина ми се радува душава што ме по-
канивте и ќе останам, само под еден услов, прво 
да прошетаме низ селово, да се видам со преоста-
натите мештани во селово, да си помуабетам со 
нив, ама и да ми ја раскажеш приказната за инфор-
мациите што ги имаш од д-р Јован Трифуновски 
кои ги имаш прочитано во неговиот труд „Сел-
ските населби во Битолско-прилепската котлина“,                
на шега му реков.

– Речено-сторено, - ми рече.

Орачи од село Брод
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– Во книгата што јас ја прочитав, напишана од 
Јован Трифуновски, за моето родно село Брод пи-
шуваше: „Селото Брод се распостила во непосред-
на близина на влезот на реката Црна во Скочивир-
ската клисура. Сместено е помеѓу речното корито 
кое меандриски се извива на јужната страна од 
него и на височинката Ѓетен која се извива север-
но над селото. Селото со вода за пиење се снабду-
ва од неколкуте извори и од реката Црна. Селото 
Брод има неколку топографски селски викани ме-
ста како што се: Кутлишта, Измидол, Чепен, Бела 
Црква, Гладно Поле, Јамиште, Копачка, Бара, Гра-
дилово, Гола глава. За местото Бела Црква кое се 
наоѓа западно од селото до коритото на Црна, се 
претпоставува, според некои усни сведоштва дека 
тука порано во минатото имало црква. Брод е ста-
ро македонско село со сочувани старинарски ма-
кедонски родови. Алувијалната рамнина на Црна 
Река која во минатото, пред мелиорацијата на кори-
тото на запад, била широка и водопловна низина, а 
при влезот во Скочивирската Клисура се спојувал 
во еден теснец широк околу 200 метри покрај кој 
теснец како најлесен премин се формирало селото 
Брод. Пред да се изведат мелиоративните активно-
сти на коритото на Црна Река од 1956-1958 година, 
таа беше богата со крап, мрена, сом, јагула, карас и 
други слатководни риби. Во текот на зимските ме-
сеци блатото замрзнувало, а селаните се движеле 
по него со запрежни коли. Покрај со риби, селани-
те се снабдувале со трска за покривање на куќите 
и шамак за плетење на рогузини врз кои спиеле.

... Во атарот на селото се наоѓаат неколку ар-
хеолошки локалитети како што се: Сарај, кој прет-

ставува некропола од железно време. Се наоѓа 
под селото, на левиот брег на Црна Река, кога при 
регулацијата на нејзиното корито во 1954 година, 
била откриена некропола на која во истата година 
биле извршени заштитни ископувања. Гробните 
конструкции се од сивозелен шкрилец и во облик 
на циста. Бела Црква е археолошки локалитет кој 
претставува населба од неолитско време. Се наоѓа 
во непосредна близина на утоката на Елешка Река 
во Црна Река, каде по површините на нивите има 
множество фрагменти од керамички садови и ору-
дија од камен и кремен. Таа претставува населба 
подигната на лесна тераса над речното корито на 
Црна Река. Баилово е археолошки локалитет во би-
толското село Брод, кој претставува утврдување од 
доцноантичко време. Џепен е населба од железно 
време. Се наоѓа еден и пол километар североисточ-
но од селото, на брдото наречено Стрмен Рид, кој 
доминира над долината на Црна Река, каде на повр-
шината на широкото зарамнето плато се среќаваат 
фрагменти од керамички садови. Во 1963 година, 
лицето Нико Беака, учител во село Брод, однесол 
неолитски материјал во Народниот музеј во Битола 
кој бил пронајден површински, собран на место-
то Чепен. Наодите биле, главно, камени орудија и 
фрагменти од керамички садови...

... Стари македонски фамилии во селото се: 
Илиовци, Кржевци. Сталевци. Талевци, Арку-
довци, Тасевци, Роглевци, Божиновци, Чаевци, 
Карабашовци, Трајановци, Нешовци, Романовци, 
Кузмановци, Карапанџовци, Мицевци, Терановци, 
Диневци, Секуловци, Шапкаровци, Котевци и То-
левци, Котевци и Кржевци. Додека, пак, семејниот 
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род на Јолевци, некаде околу 1890-1900-та годи-
на, отишле од Брод во Градилово, но се вратиле во 
Брод во 1912 година. 

... Доселени фамилии во Брод биле Поповци. 
Родот го формирал Неделко, кој се доселил во 
Брод како свештеник кон крајот на 18 век од се-
лото Раково кај Лерин. Овој род давал селски по-
пови. Од овој семеен род води потекло семејниот 
род на Шабановци, чие старо презиме им било Јо-
вановци. Мојановци во селото Брод се населиле од 
Велесело во периодот околу 1880 година. Во Веле-
село припаѓале на старинарскиот род Караџовци. 
Семејниот род на Аспровци во селото Брод свое 
семејно огниште свиле околу 1870 година од Гра-
дилово. Велјановци во селото Брод се населиле 
околу 1885 година од Тепавци. Таму имале родни-
ни по потекло од околината на Корча, Албанија. 
Димковци водат потекло од селото Скочивир, а во 
селото Брод живеат од 1885 година. Сивевци водат 
потекло од селото Сливница, а оттаму се иселиле 
во 1885 година. Враговци во 1900-1905 година се 
иселиле од Велесело. Тие имале истоимени родни-
ни во Бач. Местачовци, кои порано се нарекувале 
Стојановци, се од мегленското село Пожар од каде 
најпрво се преселиле во Скочивир а од Скочивир, 
во 1890 година, во Брод. Семејниот род на Поло-
жаните дошле во 1912 година од Полог кога тоа 
село било запалено. Симоновци водат потекло од 
Скочивир, а од 1912 година живеат во селото Брод. 
Печковци се доселуваат во 1912 година, Куризов-
ци во 1912 година, и Стрезовци во 1914 година, 
сите од селото Градилово. Од Брод порано немало 
иселување на населението. Единствено било по-

знато дека една фамилија од Мицевци се иселила 
во Битола. Масовното иселување почнало од 1961 
година, - ми раскажа мојот пријател Гоце Талески, 
додека влегувавме од едно сокаче во друго, од еден           
селски двор во друг.

– Зоране, имам еден предлог, додаде, предла-
гам овдека за малку да ја прекинеме приказнава 
што досега ти ја раскажував за писанието на Јован 
Трифуноски, за да те запознам со моите соселани, 
кои ќе ти раскажат многу досега недораскажани 
приказни за историското битисување на нашево 
село, - ми рече Гоце Златески. 

Предлогот со задоволство го прифатив.
Првата, така да ја наречам, моја средба со 

броѓани беше во црквениот двор на селската црк-
ва „Свети Никола“. Бев пријатно изненаден од го-
стопримливоста на мештаните. Откако и со нив 
си реков здравоживо, си го почнавме муабетот на 
долго и нашироко, вурес и вукрс, за сè што било, 
за сè што не било и за сè што ќе биде во иднина, 
што се вели. 

– Црквата „Свети великомаченик Николај Чу-
дотворец“ е изградена во 1840 година, на стари 
темели од поранешна црква. Датумот на изград-
ба е напишан на плочата на влезната врата, како 
и на плочата до вратата од северна страна. Била 
разрушена во текот на Првата светска војна при 
бомбардирањето од страна на бугарската армија. 
Во Првата светска војна била користена како теле-
фонска централа од страна на Французите...

 ... По војната е реновирана од 1921 до 1928 
година, а во 1996 година е изградена и камбана-
ријата. Најзначајно учество во обновата на храмот, 
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по Првата светска војна, имал Ѓорѓи Костадинов-
ски-Мрсниот, кој подарил доста икони и кој успе-
ал да ја донесе и постави камбанаријата која била 
донација од големиот светски научник Михајло 
Пупин за црквата „Свети Петар“ на Кајмакчалан. 
На неа има натпис на српски јазик кој во превод 
гласи вака: „Михајло Пупин, професор на Колум-

бискиот универзитет во Америка - Божествени 
звуци разнесете ја славата на паднатите јунаци и 
раскажувајте им на потомците за нивните големи 
дела. За паднатите херои на Кајмакчалан, 1921 го-
дина“. Камбаната била испратена по специјални 
луѓе на кралот Александар Караѓорѓевиќ до село-
то Брод каде ја примил Ѓорѓи Костадиновски, но 
никогаш не ја однесол на црквата на Кајмакчалан,                                           
- ми велеше Гоце Златески.

... Одредени икони и фрески во црквата се дело 
на Стеван Николиќ кој бил живописец во повеќе 
цркви од тој регион и се потпишувал како Николиќ 

или Николов, во зависност од тоа кој владеел со 
Македонија Во црквата се наоѓа спомен-плочата 
посветена на Ѓорѓи Костадиновски-Мрсниот кој 
учествувал во обновата на црквата по Првата свет-
ска војна. На спомен-плочата стои текст со след-
ната содржина: „Кућа божја начињена је у смислу 
Ѣорђа Костадиновића“..., - продолжи да раскажу-
ва Гоце Златески...

... За време на Првата светска војна, исто така, 
била срамнета со земја црквата во некогашното село 
Градилово, кое, според мештаните, е старото село 
на селото, кое се наоѓало на местото каде што се 
влива Елешка Река во Црна, при што гредите, вра-
тите, дрвенаријата и камењата биле употребени за 
изградба на бункери, ровови и други фортификаци-
ски објекти од страна на туѓите војски. Сите вредни 
предмети и документи од црквата биле однесени од 
војниците и била направена штета од 13.000 динари. 
Селото било комплетно разурнато, жителите се расе-
лиле во други села и во Градилово никогаш повеќе 
не се возобновил животот, - си ја продолжи својата 
приказна за историјатот на црквата Гоце Златески.

... Кога е почната образовната дејност во се-
лото не можам да кажам со сигурност, но, според 
исказите на постарите жители, во тремовите на 
црквата „Св. Никола“ постоело грчко училиште во 
кое биле образувани ученици од селото од страна 
на свештениците во црквата. Подобрите ученици 
биле испраќани дури и во Атина за да продолжат 
со своето школување. Според некои жители, учи-
лиштето се наоѓало во дворот на семејниот род 
Лишковци.

Црква во Првата светска војна
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 ... Стариот дел од училиштето „Кузман Јоси-
фовски Питу“ е изграден од страна на италијан-
ските војници за време на Првата светска војна. 
На отворањето на училиштето бил присутен и 
италијанскиот генерал Момбели, значајна личност    
во тој период.

 ... За време на бугарската окупација во Брод, 
како и во другите населени места, биле поставени 
учители од Бугарија кои имале за цел да извршат 
денационализација и асимилација на населението 
уште од најмали нозе. Така, тогаш се изучувале 
бугарскиот јазик, бугарската историја, географија 
итн. Учителите, кои биле испраќани од Бугарија, 
биле ослободени од воените обврски и тие имале 
многу важна улога во спроведување на целокупна-
та политика на бугарската држава.

... По завршувањето на Првата светска војна во 
селото било формирано училиште каде што наста-
вата се одвивала на српски јазик, српско училиште. 
За состојбата со училиштата во Мариовската око-
лија во учебната 1918/19 година српскиот учили-
шен надзорник Владимир С. Велиќ наведува дека 
ситуацијата е лоша поради тоа што немало учители, 
училишен инвентар, а во Брод училишната зграда 
била зафатена за воени потреби.

... По ослободувањето се пристапува кон учење 
на децата на македонски мајчин јазик. За таа цел, 
според архивските документи на Градскиот наро-
ден одбор - Битола од 1945 година, наставата во 
Општина Новаци, под која припаѓало селото Брод, 
започнала на 4 декември 1944 година, а за настав-
ник во с. Брод бил назначен Трајан Мицевски. По-
доцна во училиштата биле формирани управни 

одбори составени од родители, авторитетни лич-
ности во селото и учители. Во еден документ од 
1955 година, се забележува дека учител во Брод 
бил извесен Атанас Лазаревски.

... Странските пропаганди во Македонија биле 
изразени од втората половина на XIX до првата 
половина на XX век. На прво место предничеле 
грчката и бугарската, а подоцна српската и ро-
манската пропаганда. Своите пропагандни актив-
ности ги остварувале преку црквата, трговските 
агенти, конзуларните претставништва, училишта-
та итн. На нашиот терен дејствувал капетан Ма-
крис, познат како Макријата, кој извршил насил-
но прекрстување на жителите од Брод, Живојно и 
Бач. Исто така, други андартски команданти биле: 
Кара Мичо, Караливанис, капетан Коста и други. 
Населението било поделено на верска основа и 
било опасно да се определиш дали си припадник 
на Бугарската егзархија или на Грчката патријар-
шија. Да се кажиш дека си Македонец не смеело 
ниту да се помисли. Селаните се чувале секој од 
секого затоа што имало многу шпиони кои се при-
клонувале кон едната или другата страна. Поради 
тоа, во некои села имало изградено по две цркви 
како, на пример, во селото Бач каде Бугарската 
егзархија и Грчката патријаршија имале свои црк-
ви и населението било поделено на егзархисти                                
и патријаршисти.

Во Битола бил организиран Битолски комитет 
во кој влегувале повлијателните гркомански чле-
нови: Тодор Модис, д-р Нале, Спиро Думис, д-р 
Димитријадис, Аргири Заху, Кон. Монахос итн. 
Сите тие биле влијателни личности, банкари, док-
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тори, трговци. Тие формирале терористички кру-
жок од вооружени младинци, додека на учителите 
и свештениците по селата им наложувале да фор-
мираат т.н. комитети на одбраната. Во ширењето 
на грчката пропаганда се истакнувале д-р Нале, 
кој бил лекар и ги обиколувал битолските села, 
како и трговецот со дрвен материјал Тодор Модис, 
кој имал шумски претпријатија во Мариово.

Христо Силјанов во книгата „Ослободителни-
те борби на Македонија“ пишува дека на 20 сеп-
тември 1904 година, вооружени луѓе на Битолски-
от грчки комитет го убија бившиот четник Пандо 
од Ресен кој по Илинденското востание живеел 
и работел како анџија во с. Брод. Но, шест дена 
подоцна една организирана вооружена чета влезе 
во селото ја запали куќата на попот и уби четво-
рица гркомани. Четата со себе однесе и четири                                                                               
пушки „гра“ и една „маузерка“.

Деталите за убиството на дел од гркоманите во 
село Брод во 1904 година, се опишани во книга-
та под наслов „Official Documents Concerning the 
Deplorable Condition of Affairs in Macedonia“. Таа 
е грчка пропагандна книга издадена на англиски 
јазик по нарачка на патријархот Јоаким III Кон-
стантинополски во печатницата на Цариградската 
патријаршија во Истанбул.

... За време на Балканските војни (1912-1913), 
во составот на Бугарската армија се формира Ма-
кедоно-Одринското ополчение составено од до-
броволци од Македонија и Тракија. Во состав на 
тој специјален дел од бугарската армија од селото 
Брод земаат учество двајца ополченци. Васил Ко-
лев е дел на 1 рота (чета) од 9-та Велешка дружина 

и се бори во периодот од 2.X.1912 до 10.VIII.1913 
година. Васил Христов, 24-годишен тулаџија, бил 
дел од 2-та рота на 9-та Велешка дружина и се бо-
рел во истиот период како и Васил Колев. За не-
говото учество во Ополчението бил одликуван со 
Орден за храброст IV степен.

... Селото Брод било едно од најзначајните 
стратегиски места на Македонскиот фронт. Тука се 
одвивала Битката на Завојот на Црна, една од нај-
крвавите битки каде загинале илјадници војници од 
многу држави. Брод било арена и светска кланица 
на војници од Франција, Србија, Италија, Герма-
нија, Бугарија, Австро-Унгарија, Сенегал, Русија...

... Откако селото било заземено од страна на 
бугарската војска, тие започнале со затворања, гра-
бежи, убиства и интернирања особено на лично-
сти кои биле поврзани со претходните освојувачи 
- Србите. Така, од Брод биле убиени: Стојан Дими-
тријевиќ, Коста Б. Михајловиќ, Коста Митровиќ, 
Најдо Костиќ, Тошо Трумовиќ  и попот Глигор. 

Прва светска војна, Мариово
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... Бугарската војска и бугарските власти врше-
ле реквизиција на добитокот и производите од него. 
Важно било да се задоволат потребите на војска-
та, а за населението не се водела никаква грижа со 
што се гледа искреноста во нивните „ослободувач-
ки“ намери. Во Брод од 6.000 овци на почетокот од 
војната, на крајот останале само 30 глави. Рекви-
зицијата на добитокот била особено изразена во 
есента 1916 година кога Брод го зазеле војските на 
Антантата. Така, во тој период од селото била одзе-
мена речиси цела стока и скоро целата количина на 
сточна храна од бугарската војска. Според историо-
графските податоци, во селото пред да биде заземе-
но од страна на силите на Антантата биле сместени 
300 бугарски војници кои спиеле по куќите и го те-
рале населението на принудна ангарија за изградба 
на фортификациски објекти. 

... После заземањето на селото од страна на си-
лите на Антантата, лошата слика во селата ја опи-
шува владиниот комесар за српски бегалци на грчка 
територија во извештај од 20 октомври, 1916 година, 
каде е запишано: „Денес од селото Брод, по втор пат 
дојдоа кај мене околу 50 лица за кои се уверив дека 
гладуваат и бараат помош од храна. Има и многу од 
поимотните кои немаат храна ниту, пак, има од каде 
да купат“. Селото целосно e разрушено од страна на 
секојдневното бомбардирање на војските. Мостови-
те и селото сe изложени на постојано бомбардирање 
како дење така и ноќе од страна на Бугарите кои се 
стационирани над селото.

… Во Брод била веднаш воспоставена српска 
реокупаторска власт. Селото станало општина. Од 
страна на командантот на италијанската војска во 

тој дел на фронтот била издадена наредба која ва-
жела за населението помеѓу селата Негочани - Че-
ген (денешно Агиос Атанасис) - Гнилеш - Брод - 
Црна Река во која се нагласувале воените правила 
кои морало да ги почитува цивилното население. 
Во неа се потенцирало дека движењето на насе-
лението се ограничува од 6 до 20 часот, жителите 
не смееле да се оддалечуваат повеќе од 10 км од 
своите живеалишта, додека тие кои сакале да се 
оддалечат повеќе од 10 км од своите куќи морале 
да добијат посебни дозволи за слободно движење 
посебно за секој жител, издадени од Кралскиот 
карабинер во Тепавци или Брод. Имателите на ог-
нено оружје, без разлика дали се работи за старо 
или ново, воено или ловечко, морале истото да го 
предадат на кралските карабинери.

... Целото село било прекопано од ровови, бун-
кери, како и од секојдневните артилериски бом-
бардирања. Ровови имало кај Јовчевци, кај Моја-
новци, продолжувале низ селото и оделе дури до 
Сливичкиот атар. 

... За време на Првата светска војна за потре-
бите на фронтот била изградена железничка пру-
га (теснолинејка) која започнувала од Сливица и 
на местото викано Галик имало стовариште на 
кое биле истоварани пратките за војниците кои 
се состоеле од оружје, лекови, храна, муниција, 
облека и друго. Потоа линијата продолжувала до 
селото Брод, Букри и Кременица која тогаш се ви-
кала Кенали. Еден крак од Сливица продолжувал 
за Живојно и за рудникот во село Живојно, додека 
крајната дестинација била селото Сакулево, Ле-
ринско, или денешно Марина, во Грција. За оваа 
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железничка пруга, во должина од 25 километри, 
за потребите на сојузничките војски било ангажи-
рано локалното население принудно да работи на 
нејзината изградба.

... Во атарот на селото Брод од страна на Антантата 
бил изграден и воен аеродром и телеграфска станица, 
изградена нова воена командна зграда и нови живеа-
лишта за офицерите, како и живеалиште на италијан-
скиот генерал Момбели. Изградена била италијанска 
воена база каде биле поставени артилериски, инженер-
ски, прехранбени и здравствени магацини и беа кон-
струирани полски болници, подвижни амбуланти, ав-
топаркови. А главната италијанска воена болница била 
изградена кај месноста викана Бела Црква. Во 1917 го-
дина, е изграден дрвен мост преку Црна, за потребите 
на боиштето.

... За време на Првата светска војна биле изгра-
дени бројни патишта во Брод и околината најпрво 
од страна на бугарската армија заедно со локал-
ното население, а потоа, откако Брод го зазема-
ат Французите, и тие, исто така, градат патишта. 
Така, до 1916 година е изграден автомобилскиот 
пат од Завојот на Црна Река до Брод преку Скочи-
вир за фронтовите позиции           на Кајмакчалан.

... Уште за време на Првата светска војна во 
Брод и околината имало воени болници од војски-
те на фронтот. Така, свои болници имале форми-
рано Французите, Италијанците, Србите и Буга-
рите. Во болниците работеле медицински сестри 
од Шкотска кои биле ангажирани преку Црвениот 
крст. Покрај на настраданите војници, често пати 
овие медицински установи им нуделе помош и на 
цивилното население. Потешките случаи при по-

вреда и болести на војници биле испраќани со же-
лезничките теснолинејки дури во базата Зејтинлик 
кај Солун. Некои жители од селото што имале по-
знавање од медицина биле ангажирани од страна 
на војските. Таков е случајот со местачот Лазо, кој 
ги лекувал ранетите француски војници во случај 
да имале скршеници или изместени зглобови. 

... Според усни прераскажувања, Французите и Ита-
лијанците вршеле вакцинација на населението од Брод 
против разни заразни болести за време на Првата светска 
војна. Но, голем дел од неписменото и неуко население се 
криело по копите сено и слама, по пченкарните копи и на 
други места и така умирало, не знаејќи дека вакцинација-
та се спроведува со цел здравствена заштита.

... По војната, за време на Кралството СХС, 
почнале да се отвораат првите селски здравствени 
станици. Така, на нашиот реон најпрво била отво-
рена таква станица во селото Брод, Кременица, а 
подоцна и во село Бач. Како лекар кој се споменува 
дека работел во станицата во Брод бил д-р Алек-
сандар Павловски, кој бил бановински лекар во 
1938 година. 

... За време на бугарската окупација во Втората 
светска војна во Брод бил мобилизиран и работел 
како лекар д-р Теофило Киријаку, кој бил роден во 
Битола, во 1900 година, а Медицински факултет 
завршил во Атина во 1926 година. Тој како лекар 
работел и во селата Велушина, Цапари, Кремени-
ца, Богомила (Велешко) и Тополница (Македонски 
Брод). Починал во 1982 година.

... Многу песни се испеани за Мариово, една од 
нив е песната: „На завојот на Црна“, - си ја раскажа 
својата приказна Гоце Златески од село Брод.
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На ’Завоја на Черна’ од Ваташка Чалгија 
(Ристо и Дончо Јанакиеви - Дончевци) од с. Ва-

таша, Кавадарци ( оригинална форма).

Јасен месец изгрева на завоја на Црна, 
на завоја на Црна, на 1050

Грозен бој се започна, меѓу Срби и Булгари, 
меѓу Срби и Бугари,

Англо - Френци и Германци
Гранатите засипват, шрапнелите от-
свирват, картешните опстрелват, 

леви-десни флангове
Велија го ранија, фелтфебела го убија, а војводи-

те ги пленија, останаја младичите 
останаја младичите да командват ротата

Држте се здраво момчиња, ето помош при-
стигва, 

ето помош пристигва од кај Белото море - 
39,40 полк.

Отворање на училиштето во Брод
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..  Vo Grade{nica

Времето секавично минува и со себе незапир-
ливо носи битни настани и збиднувања од минато-
то на градевци и селото.

 Бурната историја на село Градешница и на 
цело Мариово е дел од историјата на слободољу-
бивиот и храбар македонски народ. За непокорот 
на Градешница и Мариово вечни сведоци се горо-
стасиот Кајмакчалан, бунтовните Кравица, Дрен, 
Селечка Планина, борбите на ајдутските, илин-
денските чети, на партизанските одреди. 

Да се биде хроничар за едно време минато, на 
една голема селска населба како што е Градешни-
ца е тешка и одговорна задача, уште повеќе, затоа 
што ми паѓа тешко на душата кога при посетата на 
мариовска Градешница, низ селските сокаци, со-
качиња, патчиња, се среќаваш со старите и изне-
моштени селани, ги гледаш закатанчените порти, 
искршените прозорци, запустените и обраснати 
во трева дворови, изгаснатите огништа, се соочу-
ваш со многуте човечки судбини и драми, многуте 
писма и усмени пораки упатени кон своите синови 
и ќерки да дојдат од градот или од некоја прекуо-
кеанска земја во селото, за да се видат, можеби и 
за последен пат. Се соочуваш со документација за 
одредени историски, географски, стопанско-кул-
турни и други настани од ова подрачје што ја нема, 
но и тие што ги има, недоволно обработени и до-
кументирани, да се биде мајстор на секој детаљ, 

секој опис, да умееш да ги доловиш оние, нави-
дум, ситници што не ги забележуваме, а се насе-
каде околу нас и се дел од нас, тие односи, ликови, 
судбини, повторно и интензивно и емотивно да ги 
доживееш, да не се биде само пасивен набљуду-
вач, туку активен учесник во тие настани.

Да се биде хроничар за мариовското село Гра-
дешница, сместено во крајниот јужен дел на Ма-
риовската висорамнина, во југозападните падини 
на Ниџе Планина, распослана во Градешничката 
долина која со милениуми ја обликува Градеш-
ка Река, која тече низ самото село, затскриено од 
многулетната дабова шума и сочните планински 
пасишта на питомата падина Грнчаница, која се 
издига веднаш над реката во правец на изгрејсон-
це, кон Кајмакчалан, чиј хоризонт широко се отво-
ра кон Мегленско, Воденско, Леринско, Костурско, 
кон Островското и Петерското Езеро, кон Пелаго-
нија, чие име го добило по тоа што порано, во од-
нос на другите мариовски села, била најнапредна 
и личела на град, село кое ги има црквата „Свети 
Димитриј“, црквата „Свети Никола“, манастир-
ската црква „Свети Илија“, манастирската црква 
„Свети Атанасиј“, манастирската црква „Вознесе-
ние Христово“, црквата „Свети Кузман и Дамјан“, 
село кое било едно од најбогатите мариовски села, 
село кое е типичен пример за уништувањето на 
македонските села во втората половина на XX век, 
село кое во 1961 година, живеат 1.019 жители,, во 
1994 година 115 жители, во 2002 година 80 жите-
ли, а во 2016 година само 40, село кое од етнички 
аспект отсекогаш населено исклучиво со Македон-
ци, со извонредно висок наталитет до педесеттите 
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години на дваесеттиот век, дури до десет деца по 
семејство, треба да бидеш „вистински мариовец“.

Ете, како што вели народот, Господ сакал во 
Градешница да дојдам на сам ден на Христово 
Вознесение, еден од многуте христијански пра-
вославни црковни празници, кај народот попознат 
како Спасовден. Во селото и овојпат дојдов рано, 
но не со моето возило, стариот руски џип „кама-
зот“ кој речиси дваесет и кусур години ми е верен 
сопатник, овојпат го оставив малку, што се вели, 
некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да 
се подготви за новите патешествија кои го чекаат, 
туку најпрво со воз, поточно речено, со утрински-
от патнички воз Скопје - Битола и по речиси три 
и кусур саати, народски кажано возење, стасав во 
Битола, каде што на железничката станица ме пре-
чека градештанецот Цане Трпчески и откако си ре-
ковме здравоживо, како сме, што сме, со неговото 
возило „фиат пунто“ го продолжив патувањето во 
правец на Градешница по педесеткилометарскиот 
делумно асфалтиран, делумно макадамски битол-
ско-маковско-рапешкиот мариовски пат, во пиша-
ните документи заведен како Вранцуско мариов-
ски пат, Вранцуско мариовско џаде.

Откако ги поминавме првите дваесетина кило-
метри од асфалтираната патна делница и штотуку 
навлеговме во првите неколку километри од неас-
фалтираната четиринаесеткилометарска макадам-
ска патна делница, која кривулесто се извиваше 
низ Селечка Планина, накачувајќи се по планин-
ската угорница, поминувајќи ја Црна Река преку 
Рапешкиот Мост, навлегувајќи во шумовитиот 
дел на Селечка, некаде на илјада метри надморска 

височина, на местото викано Заград, мојот прија-
тел Цане ми предложи малку да застанеме, мал-
ку да одмориме, да се насладиме од колоритната 
убавина која природата ѝ ја дарила на Селечка. 
Предлогот со задоволство го прифатив. По речиси 
поминати триесетина минути престој на викано-

то место Заград, го продолживме патот и некаде 
на два-три километри поминат пат, од последното 
наше застанување, на местото викано Кај Трлата, 
го запревме нашето возило за да им помогниме на 
група мештани од овој крај, затоа што нивниот бел 
„мерцедес“ не сакаше да продолжи да се движи 
по патот. По кусата консултација што ја напра-
ви мојот пријател Цане со насобраните патници 
околу белиот „мерцедес“, не само што го откри 
проблемот, туку и набрзо проблемот беше решен, 
и набрзо белиот „мерцедес“ и нашиот „фиат“ го 
продолжија патот во правец на Градешница.

Село Градешница



Мариово - Жива историја

129

Речиси по неполн половина час возење и иска-
чување по планинските угорнини, кривини и свио-
ци по неасфалтираната четиринаесет-километарска 
макадамска патна делница од Вранцуско-мариовски 
пат (Вранцуско-мариовско џаде)  во правец на Гра-
дешница, на речиси илјада и двесте метри надморска 
височина, дојдовме до едно зарамнето плато, каде 
завршуваше макадамот, а започнуваше новата патна 
делница во должина од околу десетина километри, 
но сега асфалтирана. Но, пред да го продолжиме 
нашето движење во правец на Градешница, мојот 
пријател Цане Трпчевски и овојпат ми предложи и 
овде малку да застанеме да се одмориме, да се созе-
меме, да вратиме душа и, се разбира, со задоволство 
го прифатив неговиот предлог.

– Оваа рамнина што ја опкружуваат планин-
скиве горостаси Селечка Планина на северозапад, 
Кајмакчалан на југозапад, Кожуф на југоисток и 
најголемата клисура во Македонија, Скочивир-
ска Клисура на североисток, се вика Старавинско 
Поле, кое претставува крстопат каде се вкрстува-
ат неколку патни правци. Едниов патен правец е и 
овој по кој ние дојдовме, а тоа е Битола - Маково - 
Рапеш - Рапешки Мост - Старавина, вториот патен 
правец е Скочивир - Петалино - Ивени - Грумази 
- Будимирци - Старавина, третиот патен правец е 
Витолиште - Расимбегов мост - Манастир - Зовиќ 
- Старавина и четвртиот патен правец во кој сите 
овие три патни правци кој претходно ги набројав 
влегуваат во еден, е село Градешница кој води низ 
Ниџе Планина во правец на месноста викана До-
бро Поле кон Пожарско–Мегленско, па сѐ до Со-
лунско Поле, - раскажа Цане Трпчевски.

... Мариово како област отсекогаш имал три 
природни излезни и влезни патни правци, кои во-
деле ширум Македонија и затоа науката вели дека 
Мариово го зафаќа централниот дел на Македо-
нија. Од природните три влезно-излезни патни 
правци, делимично само два денеска се функци-
онални и тоа денешниот пат кој води од Прилеп 
до Витолиште и патниот правец кој започнува од 
село Новаци преку село Рапеш, село Маково, пре-
ку Расимбегов Мост до Старавина, - ми велеше 
мојот пријател Цане Трпчевски.

... Мариово отсекогаш со Кукушко и Меглен-
ско било природно поврзано преку патните прав-
ци, првиот патен правец почнувал од село Рожден, 
продолжувал до рудникот Алшар, се движел до 
село Мајдан, па преку планинскиот превој Козјак 
до селото Витолиште, од него до село Манастир, 
преку кањонот на Црна до село Зовиќ, од Завич-
киот Мост до селото Градешница и преку пла-
нински превој Добро Поле, до село Пожарско,                      
Мегленска околија.

... Мариово, исто така, отсекогаш било природ-
но поврзано и со Прилепско Поле, преку патниот 
правец кој започнувал од Витолиште, продолжу-
вал преку Расимбеговиот Мост, движејќи се во 
правец на Мемедова Чешма, во насока на дуњско 
поле, накачувајќи се преку превојот Лигураса и 
превој Плетвар до Прилеп.

... Третиот патен правец преку кој Мариово от-
секогаш било природно поврзано со дел од Битол-
ско Поле, започнува од село Новаци, продолжува 
преку село Рапеш до село Маково, преку Расимбе-
гов Мост до Старавина.
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 ... Сѐ до 1913 година, мариовци имаа семеј-
ни врски, развиена трговија, развиен пазар, сло-
боден проток на луѓе имале во Лерин, Костур, 
Воден, Кукуш, Солун, мариовци имале свои 
дуќани дури и во Стамбол. Но, со поделбата 
на Македонија и со поставувањето на граница-
та баш на ова место во 1913 година, се попречи 
природниот влез-излез, се попречи природната 
комуникација со што започна вистинскиот пу-
стош на Мариово кој трае сѐ до ден-денешен,                                                                                                         
- ми велеше мојот пријател Цане Трпчевски.

По малата починка, тргнавме да ги доодиме 
преостанатите десетина километри од послед-
ната наша патна делница до селото Градешни-
ца, овој пат асфалтирана и некаде напладне ста-
савме во Градешница во самиот средишен дел                                              
на селото, на средсело.

Малку ми беше чудно, селото Градешница го 
замислував налик на другите мариовски села, по-
точно речено, слични на селата од прилепскиот дел 
на Мариово, камен на камен, што се вели, човек да 
не може да распознае што е авлија, што е порта, со 
еден збор, да го прошеташ сето село, а да не најдеш 
човек со кого лаф муабет да си направиш. Градеш-
ница не наликуваше со ништо од она што претход-
но го спомнав, наликуваше како дел од рајот, како 
дел од рајската градина опишана во Библијата, на-
секаде рајско зеленило, со рајски извори, потоци и 
реки, со бескрајно небеско синило, куќите налик 
како што во своите романи ги опишал Стале По-
пов, мештаните ведри, насмеани, гостопримливи, 
досетливи, шегобијни нема да погрешам ако ка-
жам, слични на нивниот соселанец Итар Пејо.

Но, додека така си размислував, за миг мојата 
мисла ја оттргна еден глас кој доаѓаше спроти мене 
кој ми велеше: „Добредојде, каде си, што те нема, 
долго те чекаме“, - ме поздрави Јован Босевски. Е, 
откога, како што се вели, за кратко време си се при-
кажавме, кој сме, што сме, зошто сум дојден, од кај 
сум, си го продолживме муабетот на долго и наши-
роко за селото Градешница, за неговото постоење, 
за неговите селани, за историјатот на селото, за ма-
ките кои ги поминале селаниве од ова село како во 
далечното минато па сѐ до денеска. 

На самиот почеток на нашето дружење што-
туку мојот домаќин Јован Босевски почна да ми 
раскажува една од многуте приказни за неговото 
родно село Градешница, околу нас се собраа и дру-
ги мештани од ова село кои налик на она што прет-
ходно ми го кажа Јован и тие ми велеа редно е да си 
дојдеш и ти дома, ајде со нас, наши сме, како наш 
те есапиме, како домароден да си во селово, дојди 
да седниме овде на бандерава пред продавницава, 
таму ќе дојдат сите, го чекаме лебот да дојде, ама 
сѐ да снимиш, сѐ да бележиш, да се види, да видат 
сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел 
свет какви домаќини сме, ми велеа моите домаќи-
ни од селото Градешница.

– Селото Градешница е настанато кога Ма-
кедонија ја изгубила војната со Римјаните. Овде, 
на ридон, постоел град тврдина по име Пешта. 
Александар Македонски го изградил. Римјаните 
биле тука, па Византијците, градот постоел. Во 
1565 година, одовде од Градешница, се случил 
првиот христијански бунт против османлиите. 
Турците до темел го разурнале градот сосе тврди-



Мариово - Жива историја

131

на. Населението слегло долу во реката во селото 
Лешница, се собрале на едно место и така дошло 
името Градешница, значи од селото Лешница и 
градот Пешта населението го крстиле селото Гра-
дешница, - раскажа Трајко Змејковски.

... Времето си го направи своето, миграција се-
ло-град и претежно се сите раселени, кој во поголе-
мите градови, кој во странство. Значи, сегде имаме, 
низ цел свет, фактички, раселени. Не знам тоа вре-
ме ако некогаш се врати, што не верувам дека ќе се 
врати, за секоја слава имаше сред село. Значи, секоја 
сабота и недела имаше сред село.

... Моментално моите сознанија се дека во ата-
рот на селото Градешница имало светилишта око-
лу седумнаесет, „Свети Никола“ како храм, „Све-
ти Димитрија“ е една од најстарите цркви, „Свети 
Ѓорѓи“ како црква и другите се манастирчиња, 
„Свети Илија“, „Свети Атанас“, „Свети Антонио“, 
„Свети Спас“ и „Света Петка“, моментално и в 

планина имаме и еден „Свети Архангел“ коишто 
се направени. Имаше, баш на ова место, седум-
десет монаси. Дедото Влче со двајца синови се 
главил да му служи на свети Илија. Служел полни 
дваесет години. За време на унијатството грчките 
андарди ги запалиле сите цркви, манастири и ко-
наци во селово. А шеесетте монаси кои служеле 
во манастирите ги заклаа, го зеле сето богатство. 
Арно ама, на враќање за Грција, селаните на пу-
сија ги начекале горе во планината, пред Добро 
Поле и им вратиле драго за мило, ги убиле до еден. 
Парите селаните ги вратиле тука, во манастирот 
„Свети Илија“, ги закопале, оставиле напис „кој ќе 
ги најди парите да ги обнови конаците“. Овдека 
имало комплекс на манастири, имало епископска 
школа. Знаејќи грчките андари дека овдека се уче-
ло на македонски и се пеело на македонски и до-
шле тука, го направиле тој неред, арно ама народот 
останал пак на своето и не можел никој да ги поко-
ри, - ми раскажа Пецо Ковачевски.

– Јас сум Менка Трпчевска од село Градешни-
ца. Брајан се викаше татко ми, Трајковски. Тука, 
во оваа куќа сум мажена. Тогаш имаше срам, има-
ше намуз по луѓето, не сакаа да се мешаат во ра-
боти на старите, се почитуваа старите, се слушаа. 
Ете, детето на Ѓурѓа и Пецо Ковачевски, брат ми 
Петко, Иљо и Алта, и Стево тие поблиски комшии 
ми се тука. Нашите чупиња на времето не бегаа 
од селото, некои тука од другите села идеа неве-
сти, а од селото наше чупа не излегваше. Е, зошто 
беше најубаво нашето село, и со вода снабдени, и 
со сè, реката низ село ни течи. Река имаме таму,                    
- раскажа Менка Трпчевска.

Кањон Чебрен
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– Јас се викам Петко Јованов, сум роден 1939 
година. Во 1958 година се оженив тука, во Градеш-
ница, и заминав за Битола. Во Битола живеам, еве, 
да речам уште таму ми е фамилијата во Битола 
и времено се враќам тука како викендаш во Гра-
дешница. Имотот од татко ми беше продаден, све 
куќата моја е продадена, јас се повраќам во куќа 
на брачед мој, тие се во Шведска, му ја закрпив 
куќата, ќе му се урнеше и така во неа се повраќам 
сега и ми е мило и драго, се шеткам во планината 
тука, си збирам чајчиња или некои други работи 
така нешто и сум многу задоволен тука од теренот 
свој дека младоста тука ми е помината и ми е мило 
селото многу. Само едно ми е жал за селото оти 
го напуштивме многу рано сите и така останавме. 
Селото од 180 куќи сега имаме уште 30-тина куќи 
така фамилии што живеат во него, и тоа сè ста-
ри луѓе сите, младеж немаме, свадби немаме, кр-
штевки, немам ништо.

– Јас сум Салетин Асаноски, по потекло од 
село Јакреново, Прилепско, а живеам во Битола. 
Идиме овде во село Градешница со мојов пријател 
Цане одвреме-навреме. По многу појќепати идиме 
на селски слави, помагаме за викенди, се дружиме. 
Првиот пат кога дојдов ми се виде нешто преубаво 
и ми се бендиса овој крај, многу, многу убав крај. 

И жалосно што е напуштен, а крајот е преубав.
– Јас сум Демиров Сабајдин. Татко ми е од 

Острец, женет сум од тука, по нација сум Македо-
нец. Дваесет и две години сум во селото.

– Овдека во селото треба човек да купи браш-
но, треба да купи сол, пипер... од каде се снабдува-
те?, - го прашав.

– Има тука еден го викаат лебарот, тој носи и 
леб и сè. Иначе, во продавница кај него што сакаш 
има, - ми рече.

– По колку пати во неделата леб ви носат?,              
- пак го прашав.

– Два пати неделно, вторник и петок. Најпојќе-
то ги има артиклите. Има сол, брашно, шеќер, мас-
ло, чоколада, обланди, сè, сè има, пиво, цигари...,            
- одговори.

– Иначе, според некои преданија Итар Пејо, е 
од Градешница, - го прашав Цане Трпчевски.

– Да, Итар Пејо е оттука. Има поколение, во 
Аделаида, во Австралија, негово правнуче таму 
живее. Лазо Пејов го викаме, презимето му е по 
прадедо му. Овде во селскиве гробишта има три 
гробови од фамилијата Пејови, - потврдно ми од-
говори Цане Трпчевски.

– Ела, ела по наваму, да те видам поодблизу, да 
ми ти раскажам што правеа овде и Бугарите, Ср-
бите Немците, Талјаните, Вранцузите во војната, 
што на дедо ми Петко, прадедо ми Бојко Трајко му 
има кажувано, кој цел живот алипен останал, ку-
цал со едната нога, солунец бил, Вранцузите ор-
ден му закачиле на реверот, не добил пензија ниту 
од Србите, ниту од Бугарите, ниту од Вранцузите, 
иако четири години војувал. Како регрут го прати-
ле Србите на Цер, Колубара. Го заробиле Австриј-
ците, го предале кај Бугарите, тие го вратиле во 
Мариово како бугарски војник. По четири години 
по пробојот на Кајмакчалан по втор пат се видел 
со српскиот војвода Живоин Мишиќ, од Тито доби 
пензија, - оддалеку ми подвикна Тоде Благиов.

 



Мариово - Жива историја

133

... Воените ефективи на Солунскиот фронт од 
1916 до 1918 година, изнесуваа околу 1.200.000 
војници, од обете завојувани страни. На секоја 
страна од фронтовската линија имало по околу 
600.000 војници. На разните сектори на фронтот, 
наречен Солунски фронт, се нашле и градевците 
Ристе Вржалков, Димитар Босеов, Ристе Босеов, 
прадедо ми Трајко Бојков и други, кои биле наси-
ла мобилизирани. На српската страна, исто така, 
насила мобилизирани се нашле Трајко Грков, Пе-
труш Клапчев и други градевци. Приморани биле 
да војуваат едни против други. Имало случаи браќа 
да се најдат на две спротивни позиции и да војуваат 
еден против друг, како што бил случајот со браќата 
Митре и Петре од селото Старавина. Митре, Петре 
и прадедо ми Трајко со уште стотици мариовци од 
околниве села биле мобилизирани 1914 година од 
Србите и испратени на Српско-австроунгарскиот 
фронт на Дрина. Петрета го заробиле Австроун-
гарците, а потоа, како „македонски булгарин“, го 
испратиле во Бугарија во една од бугарските диви-
зии на Солунскиот фронт на секторот на мариов-
ските планини, висот Сокол. Неговиот брат Митре 
и прадедо ми Трајко, заедно со српската војска, се 
наоѓале на Крф, а потоа нивниот 21. Пешадиски 
полк бил испратен да војува против Бугарите, ток-
му на позициите на Соколот. Служејќи едниот во 
српската, а другиот во бугарската војска, цели две 
години укопани во окопите на Соколот, борејќи се 
за туѓи интереси, и Петре и Митре не знаеле дека 
се наоѓаат на растојание од педесетина метри каде 
ги делела жичена препрека. Прадедо ми Трајко 
Бојко, - раскажа Тоде Благиов. 

– Есента 1915 година бугарските војски ги за-
поседнале селата Градешница, Старавина, Буди-
мерци, Груништа и Зовиќ. Населението способно 
за работа од споменатите села, со сила било ан-
гажирано „ангарија“ да копа окопи, бункери, па-
тишта и други утврдувања по мариовските плани-
ни Ниџе, Соколот, Добро Поле, Милетина Коса, 
Кравица, Козјак, Земица, Душугубец, Камени Врв, 
Лешница, Коритата и други стратегиски места и 
височини, велеше Тоде Благиов.

... Дедо Коста Босеов, бог душа да му прости, ми 
има кажувано дека Штабот на бугарската војска стаци-
ониран во Градешница, се вселил во куќата на Коваче-
ви. Бугарската воена команда издала наредба населени-
ето од Градешница да се исели кон северно Мариово и 
Тиквешко. Бугарските војници се вселиле по куќите во 
Градешница. Во повеќе селски куќи во една соба жи-
вееле по дваесетина бугарски војници. Селската стока 
била десеткувана од бугарските трупи стационирани 
на овие простории. Без никаква парична надокнада, на 
населението му се пљачкосувале овците, козите, гове-
дата, свињите и другиот добиток. Војната меѓу францу-
ско-српските единици, од една страна, и бугарско-гер-
манските единици, од друга страна, започнала на Ниџе 
и Кајмакчалан. Секојдневно се слушале татнењето на 
топовите, грмењето на митралезите, експлозиите на 
гранатите. Голем глад завладеал кај бугарските војни-
ци. За да преживеат жива трева јаделе.  Сите луѓе што 
биле способни за работа, биле ангажирани во работна 
„ангарија“ при изградбата на теснолиниската пруга од 
Градско до Плетвар, која служела за пренесување на 
воена опрема на трупите, вкопани долж фронтовската 
линија, - раскажуваше Тоде Благија. 
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... Војските на Англија, Франција, Србија, од 
една страна, и војските на Германија, Австро-Ун-
гарија, Бугарија, од друга страна во летото 1918 
година, се спремаа за решавачка битка. Одав-
де Кајмакчалан и отаде Кајмакчалан на готовс 
се наоѓале шестотини и дваесет илјади војници. 
Војската на Антантата, на чие чело бил францу-
скиот генерал Дранше Д’Епере, рано изутрината 
на 14 септември 1918 година, ја започнал општа-
та офанзива против германско-бугарските сили, 
со претходен силен артилериски оган врз не-
пријателските позиции на секторите Сокол-До-
бро Поле-Ветерник. Од страна на II пешадиска и 
XVI колонијална пешадиска француска дивизија 
фронтот најпрво бил пробиен на Добро Поле, a 
потоа пробиви се извршиле и на другите сектори,                                                                                          
- продолжи да раскажува Тоде Благија.

 – Постарите градевци ми имат кажувано дека 
на Добро Поле фронтот први го пробиле црнци, 
војници од Мароко, кои биле мобилизирани во со-
ставот на XVI француска колонијална дивизија. 
Пред да тргнат на јуриш, на војниците црнци, им 
било дадено по една матерка вино да испијат, за да 
не се плашат од непријателот. Разбиените бугар-
ски единици од l бугарска армија на Добро Поле, 
го напуштиле Добро Поле.

... По завршувањето на Првата светска војна, 
населението од селата Градешница, Старавина, 
Будимерци, Груништа и Зовиќ се вратиле во свои-
те родни згаснати огништа. Градешница речиси до 
темел е разурната и опожарена. Не била срушена 
само црквата „Св. Димитрија“, ниско врз неа пад-
нала топовска граната, но не експлодирала. Освен 

голи ѕидови од своите куќи друго ништо не мо-
желе да најдат. Населението со деноноќна работа 
почнало да ги обновува своите домови. Создавале 
нова покуќнина. Од она што го имам запаметено 
од кажувањето на моите соселани Јован Гулев, 
Димитар Вржалков, Трајко Ѕулков и други поста-
ри градевци, на месноста Габерска Црква, над се-
лото Градешница се наоѓал склад со леб и други 
прехранбени артикли, оставен од француските 
трупи. Овие прехранбени артикли ги користело 
градешко население. Од напуштените ровови и 
бункери во Душогубец, Камени Врв и други места, 
градевци наоѓале оставена војничка облека, чевли, 
- раскажа Тоде Благија.

Crkvata „Sv. Dimitrija“ vo Grade{nica                                                      

Црквата „Свети Димитрија“ e мошне стара 
црква. Некои автори сметаат дека потекнува од 
XIV или од XV век, додека пак други ја потврдува-
ат датацијата од XI и XII век. Црквата е од типот на 
еднобродна градба со правоаголна основа, градена 
од делкан и полуделкан камен, кој е употребен и 
за полукружниот свод со влез на западната стра-
на и апсида на источната страна. На влезот од за-
падната страна во вдлабена ниша насликан е свети 
Димитрие, патронот на црквата. Фрескописот не е 
целосно сочуван. Внатрешноста црквата, поточно 
речено источниот, западниот, северниот, јужниот 
ѕид, сводот и ѕиданиот иконостас е фрескоживопи-
шана врз подлога од варов малтер.

Фрескоживописот во наосот на црквата и ико-
ностасот и фрескоживописот во олтарната апсида 
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меѓусебно се разликуваат. Сето тоа говори дека 
двата фрескоживописи се од различни временски 
периоди. Фрескоживописот од наосот и иконоста-
сот датираат од 13 век, додека пак фрескописот од 
апсидата од 16 век. Според досегашните истражу-
вања, фрескоживописот со постаро потекло е дело 
на особено вешт и надарен зограф, но поверојатна 
е претпоставката дека фрескоживописот е дело на 
локална монашка енклава. Сето тоа говори дека во 
периодот на фрескопишувањето работеле, покрај 
главниот мајстор, и помошници, при што помош-
ниците работеле во горните партии, а главниот 
мајстор кај првите зони во наосот, олтарниот про-
стор и на иконостасот. Фрескоживописот во нао-
сот на црквата, кој веројатно датира од ист период 
како фрескоживописот на ѕиданиот иконостас е 
во многу лоша состојба. Многу од употребените 
пигменти за осликувањето се деградирани, проме-
нети и, заради тоа, нивната идентификација не е 
високопроцентно оценета, а сигнатурите се испи-
шани со бела боја на византиски јазик.

Посебно место во црквата зазема иконостасот. 
Иконостасот на црквата спаѓа во типот на изѕида-
ни, кои најрано се појавуваат во XII век на тери-
ториите под византиска доминација. Изѕидан е од 
полуделкан камен, споен со малтер и го преграду-
ва олтарниот простор по целата широчина на нао-
сот, чиј централно поставениот влез во олтарниот 
простор во горниот дел лачно е засведен. Од се-
верната страна постои влез што води кон протези-
сот кој, исто така, во горниот дел лачно е засведен. 
Наместо насликани икони на дрво, иконостасот е 
украсен со фрескоикони. Во долниот дел, однос-

но цоклето насликана е драперија, украсена со 
вегетабилен мотив. Завршетокот на драперијата 
насликан е со широка црвена лента. Над наслика-
ната драперија, на јужната страна на иконостасот, 
насликана е допојасна претстава на Исус Христос 
Спасител, кој со десната рака благословува, а во 
левата држи отворено Евангелие. Кон северната 
страна од централниот влез во олтарниот простор 
во нишата насликана е највпечатливата претстава 
на Богородица Милостива. На крајната северна 
страна, до влезот на протезисот насликана е до-
појасната претстава на свети Никола.

На архитравот кој се протега по целата должи-
на на иконостасот во правоаголно поле ограничено 
насликани се допојасните претстави на дванаесет-
те апостоли. Над главите на апостолите, одделен 
со бордура, постои натпис кој се протега по целата 
должина на иконостасот. Централно насликани се 
апостолите Петар и Павле. Зад Петар насликани 
се апостолите Лука, Марко, Андреа, Вартоломеј и 
Јаков, додека зад Павле насликани се Матеј, Јован, 
Тома, Симон и Филип. Од страната на Петар, апо-
столите држат евангелија, а од страната на апостол 
Павле држат затворени свитоци.

Во олтарниот простор во првата зона на источ-
ниот ѕид прикажана е композицијата поклонување 
на светите отци - архијереи. Свитоците што ги 
држат архијереите испишани се на црковносло-
венски јазик. Во црквата „Свети Димитрие“ кон-
статирани се црковнословенски натписи и кај 
композицијата Поклонение на Агнецот, додека кај 
други композиции во олтарот, наосот на црквата 
среќаваме натписи на грчки јазик кои се прифа-
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тени како епитети и карактеристични грчки име-
нувања усвоени во христијанската екумена, како 
примерот со Христос Емануил во претставата на 
Богородица Знамение. 

Кај западниот ѕид над влезната врата зачуван 
е минимален фрагмент со натпис каде веројатно 
била испишана годината на живописување, како и 
податоци за ктиторот и авторот. На западниот ѕид 
во првата зона кон југ насликани се две светителки 
во цел раст од кои едната е света Параскева - Пет-
ка, а другата светителка не може да се идентифи-
кува. Во продолжение кон север, во првата зона, во 
цел раст претставен е светиот воин Прокопие. На 
северниот ѕид, во првата зона, во продолжение на 
светиот воин Прокопие, насликани се другите све-
ти воини, свети Димитрие со меч, свети Ѓорѓи со 
копје и штит, а во продолжение на првата зона на 
северниот ѕид претставени се светите свети Врачи 
и свети Кузман и Дамјан во цел раст. 

Над влезната врата на западниот ѕид во наосот - 
втора зона, насликана е сцената Успение на Богороди-
ца. На север и на југ, сцената е фланкирана со фигури 
на неидентификувани светители во цел раст. Верти-
кално во продолжение, во третата зона, прикажани се 
потпојасните претстави на свети маченици. На север-
ниот ѕид од наосот во втората зона кај плитката ниша 
кон запад, е претставата на Евангелистот Марко, а кај 
нишата кон исток Евангелистот Матеј. Од внатреш-
ната страна на лакот кон запад, претставени се свети 
Јован Крстител и пророкот Соломон, додека кај лакот 
кон исток нема сочуван фрескоживопис.

На јужниот ѕид од наосот во првата зона, поч-
нувајќи од исток кон запад, насликана е фигурата 

во цел раст на Архангел Михаил со меч во десната 
рака. За жал, овде живописот е делумно сочуван. Со-
чуваниот фрескоживопис се одликува со прекрасно 
ускладен колорит од зелена, црвена, сива и кафеава, 
како и прецизна обработка на деталите од облеката и 
крилјата на архангелот.

На јужниот ѕид во првата зона, во полукруж-
на ниша на сивосина заднина, насликана е ком-
позицијата наречена Деизис каде фигурите на 
Исус Христос, Богородица и свети Јован Прете-
ча насликани се во цел раст. Од Христовата дес-
на страна претставена е полупрофилно Пресвета 
Богородица со двете раце молително упатени кон 
Христа. Од левата страна претставен е свети Јо-
ван Претеча, исто така, полупрофилно претставен 
и со двете раце молително упатени кон Христа. 
Во втората зона над композицијата Деизис е прет-
ставата на Евангелистот Јован, како седи на полу-
кружен стол и го пишува Евангелието, вдахновен 

Црквата „Св. Димитрија“ - Градешница
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од ангелот. Во иста таква ниша во продолжение 
кон исток фрагментарно зачувана е претставата на 
Евангелистот Лука.

Фрескоживописот во црквата „Свети Дими-
трие“ со своите особености го карактеризираме 
како доцнокомненски, во периодот под власта на 
палеолозите. Постоењето на црковнословенски 
натписи во спомениците со религиозно ѕидно сли-
карство во средновековна Македонија се забеле-
жува дури во почетокот на XIV век. Спомениците 
во склоп на диецезата на Охридската архиеписко-
пија под византиска власт претежно се со византи-
ски натписи, но, иако малку на број, евидентирани 
се и споменици со словенски натписи, како црква-
та „Свети Архангел“ во с. Варош, Прилеп, „Свети 
Никола“ во Манастир во прилепскиот дел од Ма-
риово, „Света Богородица Перивлепта“ во Охрид, 
„Света Богородица“ во с. Требино, кои може да се 
поврзат со одредени фази во нивното градење или 
осликување со црквата „Свети Димитрие“ ...

Crkvata „Sveti Nikola“ vo Grade{nica 

Кон крајот на осумнаесеттиот и почетокот на 
дваесеттиот век, во Турската Империја се случу-
ваат крупни општественo-политички и економски 
промени како резултат на воените порази што ја до-
ведуваат земјата во економска и политичка завис-
ност во однос на европските земји. Во тој период 
Македонија сè уште е составен дел на пространиот 
Румелиски елает, со центар во Битола.

Со Едренскиот мир во 1828 и Договорот меѓу Ру-
сија и Турција во 1830 година, на христијанскиот свет 

под отоманска власт му е дадена поголема слобода. 
Султанот Абдул Меџит во 1839 година го објави Ѓула-
ханскиот хатишериф со кој сите граѓани во Отоман-
ската Империја, без разлика на вероисповед, народ-
ност и социјална положба, се еднакви пред законот. 
Овие реформи отворија траен процес на политички, 
социјално-економски и културни движења и во тој 
контекст, нов општествен подем. 

Влијанието на општествените односи се по-
чувствуваа врз најшироки основи, на духовен, 
културно-просветен и уметнички план.

Охридската архиепископија одамна беше уки-
ната. Цариградската патријаршија стана спрово-
дник на грчкото влијание, а Бугарската егзархија 
на бугарското, подоцна и Српската. 

Но и покрај сè, во Македонија, во деветнаесет-
тиот век, се случи преродбенски период иако сè 
уште се наоѓа во рамките на османлиска Турција. 
Започна засилена активност на возобновување на 
црквите и манастирите во Македонија.

Се интензивизира и градежната дејност за по-
требите на христијанското население. 

Архитектурата, сликарството, копаничарството, 
започнуваат во целост да ја манифестираат психо-
лошката карактеристика на времето и новиот живот, 
а нејзиниот израз, духовната атмосфера на епохата. 
Со засиленото економско зајакнување на македон-
скиот елемент започнала и изградбата на пошироки 
и повисоки религиозни објекти - цркви од солиден 
материјал. Започнуваат да се градат во еден препо-
знатлив архитектонски тип за XIX век, со простор-
на базиликална диспозиција, при што претставуваат 
висок технички дострел за периодот кога се подиг-
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нати. Во периодот од 1881 до 1893 година, дебарски-
те зографи, ученици и следбеници на Дичо Зограф, 
предводени од неговиот син Аврам, ќе насликаат 
неколку преродбенички цркви во Мариово, во чија 
сликарска програма свое место ќе најде и заеднич-
ката композиција со ликовите на светителите Кирил 
и Методиј, иако потписот на Аврам Дичов го среќа-
ваме единствено во манастирската црква „Свети 
Илија“ во селото Мелница, чии фрески датираат од 
1881 година. На оваа зографска тајфа можат да ѝ се 
припишат уште неколку живописани цркви во Ма-
риово. Меѓу генерацијата зографи, ученици и след-
беници на Дичо Зограф, во чија сликарска програма 
свое место ќе најдат и ликовите на свети Кирил и 
свети Методиј, се браќата Јосиф и Јаков Радевич, 
кои потекнуваат од мијачкото село Лазарополе, од 
родот Мажовски. Нивната зографска дејност особе-
но е плодна во последната четвртина на XIX век, во 
регионот на југозападна и северна Македонија.

 За осликувањето на црквата „Свети Никола“ 
во село Градешница многу поверојатно е дека била 
ангажирана зографската тајфа на браќата Јосиф и 
Јаков Радевич.

 Селото Градешница ја продолжи својата гра-
дителска традиција и во периодот на XIX век. 
Во тој период во селото Градешница се изгради 
еден таков религиозен објект во центарот на село-
то, црквата „Свети Никола“, за што дознаваме од 
ктиторскиот натпис, дека храмот бил подигнат во 
1862 година. Дваесетина години подоцна, црква-
та била живописана. Во 1918 година, за време на 
Првата светска војна црквата претрпела поголеми 
разурнувања. Во 1923 година се извршени по-

правки врз архитектурата, а ѕидното сликарство 
било обновено во 1927 година, кај горните зони на 
страничните кораби и централниот кораб. Оште-
тени површини се отсликани од страна на Коста 
Николиќ со неговите синови Јаким и Теодосија, 
по потекло од Лазарополе, за време на митрополи-
тот Јосиф од Битола. Во поново време вршени се 
дополнителни поправки на покривот и тремовите                                                                                                         
на западната и на јужната страна на црквата.

Црквата „Свети Никола“ е изгрaдена од камен 
во комбинација со варов малтер. Истата е со ди-
мензии од осумнаесет метри во должина, дванае-
сет метри во широчина и осум метри во височина. 
Градбата на црквата е од типот на базилики или 
таканаречени псевдо базилики кои се карактери-
стични за Преродбенскиот период во Македонија. 
Од јужната страна видливи се оградните ѕидо-
ви изѕидани од камен, каде е поставена главната 
влезна дрвена порта. Десно од неа, поставена е 
чешма. На западната страна на црквата е влезот 
преку кој се влегува во нартексот, а на јужната 
страна постои уште еден влез преку кој се влегува 
во наосот на црквата.

На влезот од западната страна во вдлабена-
та ниша насликан е свети Никола, патронот на 
црквата. Фрескописот не е целосно сочуван. Над 
влезната врата на западниот ѕид во наосот - втора 
зона насликана е сцената Успение на Богороди-
ца. На север и на југ, сцената е фланкирана со 
фигури на неидентификувани светители во цел 
раст. Вертикално во продолжение, во третата 
зона прикажани се потпојасните претстави на 
свети маченици. 
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Од северозападната страна на западниот ѕид 
над нартексот изведена е спратна галерија до која 
се стигнува со дрвени скали. Галеријата над нар-
тексот е со правоаголна основа, према наосот е за-
творена, заградена со висока ограда. Внатрешно-
ста црквата, речено источниот, западниот, север-
ниот, јужниот ѕид, сводот и ѕиданиот иконостас е 
фрескоживописана врз подлога од варов малтер.

Наосот на црквата е поделен на три брода из-
ведена со две колонади од по пет столбови. Стол-
бовите завршуваат со капители над кои се изѕида-
ни лакови и ја делат рамната таваница на травеи. 
На ѕидните површини над лаците насликани се, и 
на север и на југ, старозаветните пророци. Средни-
от травеј е највисок. Централниот и страничните 
травеи, обоени се со светлосина боја, како ими-
тација на небо и на површината кај централниот 
травеј, насликани се златни ѕвезди. Во центарот на 

средишниот травеј аплицирано е платно со прет-
ставата на Исус Христос Содржател. 

На јужниот ѕид од црквата се наоѓа главни-
от влез во наосот. Над вратата постои вдлабена 
полукружна ниша со насликана допојасна прет-
става на свети Никола Чудотворец. Од западната 
страна се наоѓа друг влез во црквата со вдлабена 
полукружна ниша над вратата. Во нишата нас-
ликана е допојасна претстава на свети Атанасие, 
патрон на постарата црква „Свети Атанасие“. На 
исток е обликуван олтарниот простор со централ-
на апсида, која е полукружна од внатрешната, а 
седмострана од надворешната страна. Од двете 
страни на апсидата изведени се две полукружни 
ниши, со полукружни основи. Покрај северни-
от и јужниот ѕид во наосот поставени се дрвени 
седишта за верниците, но и во меѓупросторот на 
колонадите на север и југ.

Кон источната страна поставен е дрвениот 
висок иконостас украсен со икони. Помеѓу ко-
лонадата на југ поставен е владичиниот престол 
изработен од дрво и насликан со цветни мотиви, 
а во внатрешноста поставена е икона на Исус 
Христос на престол. Помеѓу колонадата на север 
поставен е амвонот кој е насликан со цветни мо-
тиви. Столбовите и капителите обоени се со бела 
варова боја, а потоа декорирани со мотиви од ви-
нова лоза и гроздови, но и цветни аранжмани.

Иконостасот, кој го одвојува просторот на нао-
сот од олтарниот простор, е украсен со икони и кај 
поедини полиња насликан претежно со флорални 
мотиви во барок. Во долната зона на иконостасот 
централно поставени се царските двери со претста-

Црквата „Свети Никола“ - Градешница
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вата на Благовештение, а лево и десно распоредени 
се по четири китабиња врз кои се насликани вазни 
со цветни букети. Во првата зона и зоната каде се 
поставени престолните икони се наоѓа врата што 
води кон протезисот на која е насликан Архангелот 
Михаил, а на вратата што води кон ѓакониконот на-
сликан е свети Спиридон. Престолните икони во 
втората зона се со голема димензија и наредени се 
од севeр кон југ по следниот редослед: света Не-
дела, свети Три хиерарси, свети Никола, Богоро-
дица со Исус Христос, Исус Христос Седржител, 
свети Јован Претеча и други светители. Кај трета-
та зона поставени се икони од помал формат каде 
во средината е поставена варијанта на Деизис со 
поединечни икони на Исус Христос, Пресвета Бо-
городица и свети Јован Претеча. Кон југ и кон се-
вер, вдолж ширината на иконостасот поставени се 
дванаесет апостолски икони: Петар и Павле, Лука, 
Марко, Андреа, Вартоломеј и Јаков, Матеј, Јован, 
Тома, Симон и Филип. Од страната на Петар, апо-
столите држат евангелија, а од страната на апостол 
Павле држат затворени свитоци.

Централно, на врвот на иконостасот, поставен е 
Голем крст (Змиски крст), на постолје од две ламји и 
две помали придружни икони. Иконостасот на дрве-
ните столбчиња, агли, декориран е со цветни мотиви, 
а хоризонталната штица помеѓу престолните и апо-
столските икони, декорирана е со гранчиња од вино-
ва лоза и гроздови кои ритмички се повторуваат.

 Иконите на иконостасот, со голема веројатност, 
можеме да ѝ ги припишиме на тајфата на браќата 
Јосиф и Радевич. Сигнатурите се испишани на ста-
роцрковен македонски јазик. Кај колоритот при де-

корирањето на ѕидните површини и иконописот на 
петвековниот храмов преовладува претежно све-
тол колорит, а поприма академскиот реализам, со 
напуштање на вековната техника и технологија на 
византискиот начин на зографисување. 

Заради просторноста на црквата иконограф-
ската програма распоредена е на класичен начин, 
со додатоци на композиции што се типични за пе-
риодот на XIX век. 

Црквата е осликана во олтарниот простор, на 
северниот и јужниот ѕид од наосот, на ѕидните по-
вршини кај тремовите и на површините од форми-
раните лаци на колонадата од столбови во наосот. 
Насликани се претстави и композиции претеж-
но од Новиот Завет, Стариот завет, празниците и 
Страдањата Христови, свети воини и маченици. 
Во олтарниот простор во апсидата насликани се 
Богородица Оранта и Исус Христос Емануил по-
ставен во кружна мандорла на градите на Богоро-
дица. Над оваа сцена постои натпис на годината и 
времето на осликување на црквата, 1889 година.

Во олтарниот простор на првата зона на источ-
ниот ѕид прикажана е композиција поклонување на 
светите отци–архијереи. Свитоците што ги држат 
архијереите испишани се на црковнословенски ја-
зик. Во црквата „Свети Димитрие“ констатирани 
се црковнословенски натписи и кај композицијата 
Поклонение на Агнецот, додека кај други компози-
ции во олтарот, наосот на црквата среќаваме нат-
писи и на грчки јазик кои се прифатени како епите-
ти и карактеристични грчки именувања усвоени во 
христијанската екумена, како примерот со Христос 
Емануил во претставата на Богородица Знамение.



Мариово - Жива историја

141

Во долната зона претставена е композиција-
та Поклонувањето на светите архијереи, а во 
продолжение на север и на југ на источниот ѕид 
претставени се светите ѓакони Стефан, Роман 
Мелод и Кирил и други светители. Во олтарниот 
простор претставени се светите Безсребреници 
Кузман и Дамјан, свети Амнос, свети Пантелеј-
мон, и композиции во горните зони од животот на 
Богородица и Света Новозаветна Троица. 

На северниот ѕид од наосот на поголем дел 
од ѕидната површина насликана е композицијата 
Исус Христос праведен судија, а во продолжение 
кон исток насликани се композиции од животот на 
Исус Христос во втората и третата зона, а во прва-
та зона е поставена композицијата каде се претста-
вени свети Кирил и свети Методиј.

На северниот ѕид во првата зона во продолже-
ние на светиот воин Прокопие насликани се дру-
гите свети воини, свети Димитрие со меч, свети 
Ѓорѓи со копје и штит, а во продолжение на првата 
зона на северниот ѕид претставени се светите све-
ти Врачи и свети Кузман и Дамјан во цел раст. На 
северниот ѕид од наосот во втората зона кај плит-
ката ниша кон запад е претставата на Евангели-
стот Марко, а кај нишата кон исток Евангелистот 
Матеј. Од внатрешната страна на лакот кон запад 
претставени се свети Јован Крстител и пророкот 
Соломон, додека кај лакот кон исток нема сочуван 
фрескоживопис.

На јужниот ѕид од наосот во првата зона, поч-
нувајќи од исток кон запад, насликана е фигурата 
во цел раст на Архангел Михаил со меч во десната 
рака. За жал, овде живописот е делумно сочуван. Со-

чуваниот фрескоживопис се одликува со прекрасно 
ускладен колорит од зелена, црвена, сива и кафеава, 
како и прецизна обработка на деталите од облеката и 
крилјата на архангелот.

На јужниот ѕид во првата зона, во полукруж-
на ниша на сивосина заднина, насликана е компо-
зицијата наречена Деизис каде фигурите на Исус 
Христос, Богородица и свети Јован Претеча нас-
ликани се во цел раст.

Од Христовата десна страна претставена е по-
лупрофилно Пресвета Богородица со двете раце 
молително упатени кон Христа. Од левата страна 
претставен е свети Јован Претеча, исто така, полу-
профилно претставен и со двете раце молително 
упатени кон Христа. Во втората зона над компо-
зицијата Деизис, е претставата на Евангелистот 
Јован, како седи на полукружен стол и го пишува 
Евангелието, вдахновен од ангелот. Во иста таква 
ниша во продолжение кон исток фрагментарно за-
чувана е претставата на Евангелистот Лука.

Од јужнатата страна на наосот во првата зона 
претставени се свети воини и други светители и 
маченици во цел раст. Почнувајќи од исток кон за-
пад со сцената на свети Димитрие на коњ, свети 
Константин и Елена, свети воини: свети Нестор, 
свети Теодор Тирон и Стратилат, свети Мина, све-
ти Меркурие, Архангел Гаврил, Архангел Михаил, 
свети Христофор, свети Прокопие, свети Ѓорѓи. 
Во втората зона, од исток кон запад, претставени 
се свети Трифун и над него свети Симеон Миро-
точник, сцената со српскиот архиепископ свети 
Сава и свети Никола, сцената Преображение Хри-
стово, света Катерина и света Варвара. На јужниот 
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ѕид кај спратната галерија насликани се светите 
маченици Евгенија и Теодора, на западниот ѕид 
старозаветни сцени и сцени од Пеколот.

Во живописот на оваа преродбеничка црк-
ва, заедничката претстава на солунските браќа 
свети Кирил и свети Методиј насликани се во 
архијерејска одежда, со митра на главата. Прика-
жан како средовечен човек со темна коса и бра-
да, свети Кирил со десната рака држи архијереј-
ски жезол, а со левата, на градите, држи отворено 
Евангелие на кое со словенски букви е испишан 
текстот: слово Христово. Свети Методиј е старец 
со бела коса и брада, со крст во десната, високо 
подигната рака и свиток со азбука во левата. Над 
солунските браќа е насликан Исус Христос кој ги                                            
благословува со двете раце.

Фрескоживописот во црквата „Свети Дими-
трие“ со своите особености го карактеризираме 
како доцнокомненски, во периодот под власта на 
палеолозите. Постоењето на црковнословенски 
натписи во спомениците со религиозно ѕидно сли-
карство во средновековна Македонија се забеле-
жува дури во почетокот на XIV век. Спомениците 
во склоп на диецезата на Охридската архиеписко-
пија под византиска власт претежно се со византи-
ски натписи, но, иако малку на број, евидентирани 
се и споменици со словенски натписи, како црква-
та „Свети Архангел“ во с. Варош, Прилеп, „Свети 
Никола“ во Манастир во прилепскиот дел од Ма-
риово, „Света Богородица Перивлепта“ во Охрид, 
„Света Богородица“ во с. Требино, кои може да се 
поврзат со одредени фази во нивното градење или 
осликување со црквата „Свети Димитрие“. 

Сочуваните староцрковни македонски натпи-
си во црквата „Свети Димитрие“ во Градешница 
доминантни се во олтарниот простор, а византи-
ските -  во наосот на црквата.

На западната и на јужната страна изградени се 
тремови, а покривот на црквата е на две води, обло-
жен со црвени ќерамиди, додека апсидата е покри-
ена со камени тенки плочи од шкрилец. Фасадата 
на црквата обработена е со дерсована фуга. Гра-
дежниот материјал за нејзината изградба е претеж-
но камен за ѕидните површини поврзан со малтер и 
дрво за покривната конструкција. Камбанаријата е 
во близина на црквата, односно прилепена е за јуж-
ниот трем. Покрај северниот и јужниот ѕид во нао-
сот поставени се дрвени седишта за верниците, но 
и во меѓупросторот на колонадите на север и југ...
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...  Vo Staravina

- родно место на Анѓа (Калеш) Сирмева - 

Дваесетина години се сторија како шеткарам 
низ Мариово. Се зближив со луѓето. Со овчари-
те овчар, со молзачите, молзач, со бачовите кога 
правеа „старо“ (биено) мариовско сирење, бач, 
станав.. Потквасував овчо млеко, потсирував „сен-
ско“ (меко) сирење, правев овчка урда. Знаев, која 
овца од кого е, близна или повторка е, колку е ста-
ра, кое јагне е сугаре, коj „угич“ од кој булук е. 
Ама секогаш во торбата си ги носев и романите на 
Стале Попов. Да ми се најдат.

Ноќи не преспивав кога се јагнеа овците. Не 
знаеш која кога ќе се објагни, во аргачот, во трло-
то, на паша, сабајлината, пладнината, приквечери-
ната, во зорите или во некој грмотрн во мариов-
ските долишта, оди најди ја. 

Вадев „чички“ (бутраци) закачени на волната, 
стрижев овци со оригинал стрижарски ножици, 
полнев коритници со зоб, закрмував. 

Од реонскиот ветеринар Оливер Ристески 
поднаучив како и на кое место да ставам инјекција 
на некоја „збрлавена“ овца, „апче“, против метил, 
бруцелоза, овчарските кучиња да не ги фати „дрве-
ниот“ (срцев удар).

За старавинци Голема Богоројца голем праз-
ник е. На овој ден не работат ниту в поле, ниту 
в планина. Од илимите аманет им е оставен, од 

старите, за Богоројца в куќи поп да влезе, вода да 
крсти, лепче да освети, литургија да отпее. Секој 
домаќин заслог да чека, вечера да даде, на утрин-
ска богослужба во црква да појде, гости да чека и 
патерица да истера.

Ова две илјади и шестото господово лето Бо-
городица се паѓаше во сабота. Ден пред Богоројца 
дојдов во Старавина, не да си терам гости, туку 
имав договорена средба со општинарите, а само 
во петок градоначалникот ги примаше во својот 
општински кабинет, обичните мариовци. Општин-
ската администрација беше „расфрлана“ во некол-
куте мали војнички згради кои, за среќа Југосло-
венската народна армија, без никакво оштетување 
им ги предаде на општинарите како и сите други 
воени објекти од овој регион. 

Влегов во приемното одделение, кое беше 
сместено во една мала војничка стражарска куќич-
ка, на самиот влез во општинскиот двор, лево од 
општинската зграда, кое собираше само двајца, 
писарот од едната страна на шалтерот, и странката, 
од другата страна, да се најавам кај секретарката.

Среќа голема беше што општинскиот двор 
беше засаден со разновидно зеленило, кое држеше 
сенка и ладовина, а под сенките поставени беа де-
сетина клупи, исто оставени од ЈНА.

Се приближив кон една од клупите, на кои се-
деа двајца мариовци, со намера да седнам.

– Добар ден!, - ги поздравив.
– Добар ден!, - ми одговорија.
– Ќе има место и јас да се потсоберам, да сед-

нам?, - ги прашав.
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– Има, како нема!, - ми одговори Цане Трпчев-
ски, со кого долги години се знаеме. 

– Ела овде седни до мене, ќе се присобериме, 
–ми рече. 

Седнав, се присобравме.
– Здравоживо, - ме поздрави Цане.
– Здравоживо, - одговорив.

– Туку, кај му е тргна наваму, или имаш работа 
во учуматов?, - ме праша.

– Треба да се видам со градоначалникот, ако ме 
прими, - му реков.

– И така убав ни е муабетот, да те прашам неш-
то, ќе може? - ми рече.

– Прашај, Цане, прашај ме. 
 - Се сеќаваш на војниклакот твој кога одеше за 

Белград, со експресот за Минхен?
– Одамна беше, па има дваесет и шест-седум 

години, ќе да има, - му одговорив. 

– Е, ова да ми кажеш, што толку на стари годи-
ни те собраа војниклак?

– Студиите ми траеја неколку години. На два 
пати го одлагав воениот рок. На стари години ме 
зедоа војска. Краен рок беше старост до 27 годи-
ни. На крајот немаше каде, сакал-нејќел, заминав. 
На дваесетти мај илјада деветстотини осумдесет и 
деветтата година реонскиот поштар ми го донесе 
„позивот“, на кој пишуваше: „Се упатувате на от-
служување на воената обврска вo JНА, во воената 
единица „Tопчидер“ на ден 20.06.1989, најдоцна 
до 24:00 часот“. Моите ми направија голем војнич-
ки „испраќај“. Војниците „гуштери“ во нивните 
воени единици заминуваа со „војнички возови“, 
јас со експресот „Пелагонија“ Битола-Минхен, но 
не од Прилеп, туку од железничката станица Вол-
ково, крај Скопје. Експресот стаса навреме, пет-
шеснаесет минути остана на станицата, го чекаше 
да помине експресот од Минхен. Од локомотивата 
се симна еден од неколкумината машиновозачи. 

– На каде си тргнал бре „младичу“?, - ме праша.
– Војска, во Белград, другар, - му одговорив 

како од пушка. 
– Дај, да ја видам тоа картата, оти сè ми се 

чини дека не ќе си ти за овој воз, - ми рече.
– Му ја подадов. Ја зеде, неколку пати ја пре-

прочита, ме погледна, немаш резервација, ќе се 
отепаш стоејќи во ходникон, до сабајле, а до утре- 
вечер до полноќ на Топчидер нема ни да стасаш, 
- ми рече. 

– Туку, вака сега ќе направиме!, - ми рече.
– Паунко, Паунко, ела понаваки, - му довикна 

на кондуктерот.

Село Старавина
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– Кажи, Цанко, кажи, „друже“!, - му рече.
– Оди отклучи го службеноно купе, нека вле-

зе момчево, војниче е, од нашион крај е, од при-
лепсконо, - му рече.

– Фала многу, не треба, - му реков.
– Ајде, ајде, додека јас спокојно ќе го возам 

возов, ти да ми ја чуваш Југославија, ми одговори.
– Ич, да не му се секираш за тоа, - му го раскажав 

мојот војниклак на мојот пријател, Цане Трпчевски.
– Сум возел многу возови. Сум возел и парни 

локомотиви, дизелки, „Кенеди“, шинобуси, eлек-
трични, товарни, воени, сум ги возел „шпанските“ 
и оној „Горбачов“, во мојов работен век. По ова 
возојве што не сум сретнал, ама средба како онаа 
со тебе, не сум сретнал, војник, ем „гуштер“, со 
меѓународен воз да оди војник и тоа во службено 
купе,. Чекај ...да, да, се сеќавам... Брада носеше, со 
едно шарено аливце на тебе со куси ракај и широки 
пантоломи, ама бели и патики од сиџим плетени. 
Чекај да видам уште нешто. Ја отвори железничка-
та голема кожена торба, извади два-три албуми, ги 
прелиста, изваде една фотографија: „Еве, види се 
и сам увери се каква личота и красота си бил, ха, 
ха, ха... - слатко се насмеа Цане Трпчевски.

– Е, Цане, тогаш бев и убав и млад, сега 
сум само убав!, - слатко се изнасмеавме, гле-
дајќи ја старата дваесет и шестгодишна                                                                             
избледена фотографија.

Цел ден скиснав чекајќи да ме прими градо-
началникот. Од приемот не бидна ништо, иако бев 
најавен пред неколку дена. А, и Цане не сврши ра-
бота. Не свршија работа ниту другите мариовци.

– Не чекајте го градоначалникот, денеска нема 
сите да ве прими, дојдете друг ден, во Скопје за-
мина, го викнаа, - нè извести писарот кој работеше 
во приемното одделение во Општината, иако гра-
доначалникот никој не го виде кога дојде на рабо-
та, колку мина прими во својот градоначалнички 
кабинет и кога си замина.

– Оф, мори мајко, рече Цане Трпчевски. Ниту 
во турско не било вака. А бе, на овие и рушвет да 
им дадеш нема да ти завршат работа. Цел ден го 
поминав така. Кај да одам кај да се витосувам. 
Што да правам овие два дена. Петок е денеска, за-
чудено сам се прашуваше Цане.

– Слушај, Цане. Ич, немој да се секираш како 
ќе ги поминеме овие два дена. Вечерва и утре е 
Голема Богородица. Слава е на селово Старавина. 
Белки ќе нè прибери некој, а и топло е времево, ќе 
преноќиме под војничкиве стреи што ги направи 
ЈНА, - се пошегував.

– Туку, знаеш што, арно велиш, денеска и утре 
старавинци чекаат гости. Полно ќе биде селово, а 
и викендот се погоди, да останеме, стрико имам, 
Петре Чурукот му е името, со татко ми се брачеди 
од први брачеди, од ист сој сме, - ми рече. 

Се замрачи, една по една се палеа уличните све-
тилки поставени на бандерите низ сокаците и пат-
чињата во Старавина. Сета Старавина светна. Живна 
Старавина. Полно беше средселото. Игла немаше чо-
век каде да фрли во врвулицата народ која се точкаше 
низ старавинското некогашно корзо. Полни беа куќи-
те. И на Петкота Чурукот полна беше куќата со гости.

– Ој, домаќине! Ој, стрико Петко, тука си!, - 
викна Цане.
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– Тука сум, како да не сум, кај че одам!, - се 
слушна гласот на Петко Чурукот.

– Чекаш гости!, - пак довикна Цане.
– Како да не чекам, Богоројца златна си ја че-

кам!, - се слушна Петковиот глас.
– Мирни, мирни, доста лаевте, знам, ми ка-

жавте дека идат луѓе!, - им подвикна Петко на 
трите шарпланинци, кои беа врзани на различни                    
места во дворот.

– Добредојде бре, внучко. Браос, браос, не си 
го заборавил стрика ти Петкота, не си ме забора-
вил, - му рече Петко на Цанета.

– Добро те најдов, како ќе го заборавам стрико 
ми, а посебно тебе, стрико, - му рече Цане на Петкота.

– Ајде, бујрум, горе да ојме,- нè покани Петко Чурукот.
– Стрико, да си влеземе ние долу во земникон, 

во одајчено, оние горе сè младеж се, - рече Цане. 
– Не ти е лош муабетот. Ај да влеземе долу во 

земникон, во долноно одајче, да си сториме здраво 
живо, внучко, стар сум јас за со младиве. 

Влеговме во долното одајче.
– Стрико, пријателов што е дојден со мене     

Зоран му е името.
– Арно си сторил, не си грешил, бре внучко,      

- му рече.
– Туку, не ве прашав што ќе пиете, ракиче, 

пивце, винце, сè дал Господ, - нè праша.
– Ќе ни туриш по една ракија.
– Еве, внучко, помлад си, турете си, а мене 

саде трофинѕа, колку за адет.
– Туку, внучко, ај види го ова телевизоров, има една 

емисија за селава секоја вечер си ја гледам, пушти го, непа-
ра ми гледаат очиве, - му рече и му го подаде „даљинското“. 

– Е, таман, навреме, остај го да гледаме, - му 
заповеда на Цанета.

Петко си ги навре очилата на неговиот орлов 
нос, се оптегна на креветот, си ја поднамести пер-
ницата под главата, ги завири очите во телевизорот.

– Алал да му е. Како ги прави емисииве, вези, 
вези, мерак ми е да гледам. И стопати да го гледам 
не ми здосадува, - рече.

Не помина многу време, се подисправи, поч-
на нешто да бара со неговите сино-зелени очи. 
Се исправи колку што беше висок, ми се заѕури.              
Се прекрсти.

– А бе, кога беше во Градешница, па кога стаса 
овде во Старавина?, - ми рече.

– Види, види, онде на телевизоров ми изгле-
даш поарслан, отколку што си овде во живо. Туку, 
машала, машала, да не те урочам, арен си и овде.

– Пред некое време му велев на другаров мој...
– Е де, на Зорана, што седи до тебе, го пресече 

во мислата Цанета, стрико му Петко.
– Имам чуено, но не знам дали е точно тоа што 

и други ми го имаат кажувано дека дедо ти Цветко 
Чурукот на Сталета од Мелница му раскажал сè за 
Старавина сè што се случувало во турско време. 

– Вистина е, вистина е, јас бев момче на де-
сет-дванаесет години. Седумдесет и кусур години 
има оттогаш. Како денеска да беше, памтам. Се 
сеќавам Стале од Мелница многу го интересира-
ше за Сирмевци. Дедо раскажуваше, Стале нешто 
чкрташе, пречкртуваше на некои лисја. Долго вре-
ме ни беше гостин. Ко си замина еден војнички 
куфер полн со чкртаници на рамо си го однесе за 
Витолиште, таму живееше тогаш, од Мелница ка-
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мен на камен не остана, има сто и кусур години.
– Дедо Петко, рече дека си имал во тоа време 

дванаесетина години, се сеќаваш барем на дел од 
тие приказни за Сирмеви, што дедо ти Цветко ти 
ги раскажуваше.

– Сите приказни ќе ти ги раскажам и ти и 
пријателов твој да ги чуете, исто како што дедо ми 
Цветко Чурукот, кога бев на десет-дванаесет го-
дини момче, ни ги раскажуваше мене и на Стале 
Попов, кој на конак во нашата куќа остана десе-
тина дена, пред седумдесетина години. И за исто-
ријатов на селово, и за тврдината Пешта, земскиот 
кмет на Мариово, поп Димитрија, Стале од село 
Сатока, попот Јаков, Мате Никола, Стојан Пејо, 
Васил Петко, Ристе Најдо, Стојан Трајко, при-
лепскиот кадија Арслан беј, Суљо ага, Аџи (Јонуз) 
Јане, Аџи (Рифат) Рампо, како и за Богдан Сирмев 
дедото на Анѓа, Трајко и Велика, родителите на 
Јован, Ангеле и Анѓа ( Калеш) Сирмева, хероина 
на која верата ѝ значи повеќе од нејзиниот живот, 
родум од Старавина. Ама ако твојов пријател сака 
сето да го чуе, ќе треба и тој да остане неколку 
дена на конак кај мене, таман ќе ми прави друштво 
со овчичкиве, - му се обрати на Цанета.

– Ќе останам, ако не ти пречи, таман и јас 
сум дете од село, ја знам селскава мака, па и 
ќе ти помагам околу овчичкиве и околу сета                                     
селска работа, - му реков. 

– Моите приказни што ќе ги чуеш од мене за 
моево село Старавина се многу долги, ама висти-
нити, туку ај да чујам што си чул ти на чколија, 
што си прочитал, како си прочитал, од кого, кога, 
за Старавина, ми рече Петко Чурукот.

И си го почнавме муабетот на долго, на широ-
ко, вурес и вукрс.

– Ги прочитав сите романи напишани од 
Стале Попов. Ми остана само романот „Калеш 
Анѓа“. Неколку пати го имам прелистано. Сам 
на себе си поставив задача. Ќе одам за Старави-
на, да го видам селото поодблизу што се вели, да 

се видам со неговите соселани, да ми кажат неш-
то повеќе за историјатот на ова село, а најповеќе                                               
за Калеш Анѓа. 

Пред да тргнам за во твоево село, се обидов 
да најдам нешто повеќе за Старавина во книгата 
„Енциклопедијата на селата во Република Маке-
донија“ напишана од Митко Панов, но таму не 
можев ништо да најдам поконкретно, освен воо-
бичаените податоци за атарот, оддалеченоста од 

Петко Чурукот
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Прилеп, за обработливото земјиште, за планински 
пространства и непрегледните пасишта, продол-
жив со мојата приказна.

Знаев дека Старавина е во Мариово, и дека 
до него можам да дојдам по стариот „Вранцу-
ски пат“ што го граделе Французите за време                                         
на Големата светскa војна.

Тоа беше пред неколку години.  Лето беше. 
Рано изутрина од Дуње преку Бешиште, Сатока, 
по долината на Градешка Река, по стариот пат Виа 
Игнација, по три часа траскање по кањонот на 
Црна, покрај Чебренскиот манастир со мојот ве-
рен другар, џипот од руската марка „камаз“ стасав 
до една прекрасна полјана која се распостилаше 
над Чебрен на околу седумстотини метри надмор-
ска височина. Застанав малку да одморам, да ви-
дам кај сум, што сум, да го видам хоризонтот кој 
се распостилаше околу мене, да го видам кањонот 
Чебрен кој со векови го гради Црна, да го видам 
горостасниот Кајмакчалан.

Околу мене немаше никој. Ја извадив географ-
ска карта што секогаш ја носам со себе за да ви-
дам уште колку километри треба да поминам за да 
дојдам во селото Старавина.

Продолжив по осумкилометарскиот макадам-
ски пат кој кривулесто се извиваше низ долината 
на реката Батулица и Полчишка Река и по триесе-
тина минути, дојдов на платото од каде што дес-
но од мене се гледаа древните камени остатоци од 
старата тврдина Пешта, долу селото Градешница,                     
пред мене Старавина.

Ме пречека една стара недоградена ѕидина, 
налик на црква. Отидов поодблизу да ја видам. 

Завртев неколку пати околу неа. Не дознав кој ја 
правел, зошто ја правел, кога е правена, во чест на 
кој светител и зошто досега никој не се погрижил 
да ја дозаврши, да ја зографиса, што се случило и 
зошто градителите си заминале.

Село налик како сите села во Мариово. Празни 
куќи, плевни, штали, селски дворови, средселото, 
селските патчиња, сокаци, со неколку селани, во 
поодминати години, вратени во селото за да го до-
одат својот животен пат, патот сличен по филмот 
„Најдолгиот пат“, по кој пат враќање во овозем-
скиот живот веќе нема. Село во заборав. Прошетав 
низ село, да ги пронајдам остатоците од сараите на 
беговите кои овде ги имало неколку. 

Чекорев по еден од многуте тесни, а долги со-
каци, кој ме доведе до една поголема ширина во 
која се испреплетуваа неколку патчиња и сока-
чиња. Здогледав едно малечко куќаре штотуку пре-
правено, реставрирано, што се вели, во старински 
стил, и поитав да појдам до него да го видам. Има-
ше слична архитектурата која наликуваше на сите 
куќи во Мариово. Изградена од камен, покриена 
со камени плочи, со мали прозорчиња, со камени 
надворешни скали, тесно, ама долго чардаче, двор 
заграден со голема камена ограда, со тешка рас-
клатена дрвена порта. Се доближив поблизу до пор-
тата, ѕирнав низ расклатените штици, видов еден 
натпис вклесан на еден зарамнет камен. Се заѕу-
рив во каменот да видам што пишува. Навистина 
не можев да поверувам од она што го прочитав. На 
зарамнетиот камен пишуваше „Ова е родната куќа 
на Калеш Анѓа“, - му го раскажав моето патеше-
ствие на Петко Чурукот.
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– Ме бендиса, многу ме бендиса, ова сето што 
ми го раскажа. Бравос, бравос. А бе, ти за даскал 
требало татко ти да те прати, а не да талкаш по 
ова наше Мариово. Бистро момче ми изгледаш. 
Демек, сакаш да продолжиш онаму кај што заста-
на Стале Попов, кај не дочкртнал да дочкртниш,                         
- ми рече Петко Чурукот.

Како што е редот, прво да кажам кој сум, што 
сум и од каде сум, а ти саде слушај, саде чкртај, 
пречкртувај, дочкртувај, - ми рече Петко Чурукот.

 ... Јас сум дедо Петко Чурукот, имам 89 години. 
Старавина го добило името во времето кога многу 
грозје имало, многу вино, и старо вино. Лежано 
вино многу години чувале во бочвите селаните и 
затоа Старавина се крстило. 

... Село Старавина беше 130 куќи, а сега само 
во пет куќи живеат само луѓе, кој по еден, кој по 
двајца. Од Битола е далеку четириесет и осум ки-
лометра. Животот многу богат беше, дури беше 
бивша Југославија, продавница, задруга, сѐ ра-
ботеше, сè на нула е дојдено, сѐ испопаднато, сѐ 
уништено, со патот сме катастрофа. По макадам 
до Рапеш, до Црна Река идеме, со асфалт натаму, 
наваму макадам. Превоз немаме, кој како ќе се 
снајде. Порано сѐ се раѓаше пченица, ’рж, овес, 
пченка, компир од сите продукти највеќе се раѓа-
ше и брашно не се купуваше однадвор. Сѐ, и ком-
пир, сѐ се произведуваше, сега од Битола купува-
ме. Побргу одевме на пазар во Прилеп со маски, 
со магариња, а сега немаме ни превоз, ни ништо, 
кој како ќе се снајде, со некој пријател ако те земе, 
или такси да порачаш илјада и двеста до илјада и 
петстотини, па да појш Битола ако имаш мака. На 

Старавина е Голема Богородица слава и Свети Ни-
кола. Имаме црква „Св. Богородица“. Ко ќе дојдат 
за Велигден, за Богородица, овде сред село полно 
народ, играа, музика, свирки ќе свират, ама стари-
те уште по старо си тераа и сега ќерка ми игра на 
танец ако дојде некое машко да се фати до ќерка 
ми ја ќе појдам со стапот ќе го опнам по грб, не 
смее тој до ќерка ми да се фаќа. Не само јас, општо 
така беше законот кај старите.

– Ова сега да ми кажеш, рече дека имаш скоро 
90 години без една?

– Без една.
– Како ти се вика бабичката и од кај ти е земена?
– Бабата ми се вика Милка од Бешишта, При-

лепско, припаѓа селото Бешишта. 
– Како ја зеде, со свадба?
 – Со свадба, татко ми беше зафатен седумде-

сет и пет сватови појдовме со коњи в јавник. И Ка-
леш Анѓа родена е, да, овде во Старавина, во фа-
милијата Сирмеви. Денес уште три куќи се водат, 
името го носат Сирмеви.

Старавинци ја испратија Голема Богоројца, На 
конак кај Петко Чурукот останав.

Си ги дотеравме овците. Ги затворивме во ар-
гачот. Го затворив портичето. Дедо Петко си седна 
на билото, си ги потпре плеќите на двокрилната 
дрвена замандалена врата, си ги испружи нозете.

– Милке, мори!, - подвикна.
– Домаќинке!, - пак подвикна, сега со остар глас. 

– Што се стори, кај се витоса, да не се витосаш! Ај, 
мајката, да не ја турна бравон, да не ја витоса, - си рече.

– Што си се развикал, како магаре што рика 
за вода. Со Тодорка Асипова постоивме, нешто ме 
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прашуваше. Ете, ете идам, идам, не туку викај, да 
недај Господ да те викне, - од далеку се слушна 
гласот на Милка.

– Ела, собуј ми ги чизмиве, поттргни малку, се 
закатаниле чорапиве, не се вадат, - ѝ заповеда.

Милка се поднаведна, се помачи, му ги собу 
гумените чизми. 

– Оди поистреси ги малку, стави ги понастра-
на до простачон (ќумбето), а чорапите на чингелот 
обеси ги, да се поисушат, - ѝ заповеда.

 Милка, без поговор, ја изврши и втората него-
ва заповед.

Петко си ги изми нозете на чешмата, што сам 
ја имаше направено во земникот.

– Оди, заплакни се и ти, зами се малку, олади 
се, - ми рече.

Исто како и неговата домаќинка и јас беспого-
ворно ја извршив неговата заповед.

- Бравос, бравос, бе Зоране, вистински овчар 
стана. Мајката, се научи. Ај па некој ден сам ќе 
те пуштам. Мурџо, Мрчо и Бељо не те лаат, еве 
неколку дена те познаваат, ти само нив гледај ги 
каде стојат, не бој се, волк досега не успеал да им 
куртули и кавалчево ќе ти го дадам да си посви-
риш, - слатко се насмеа.

– Едвај чекам, ама знајш, јас на кавалчево не 
знам да свирам, - му одговорив.

– Знам, знам, ама песнопојна дарба имаш, уба-
во ги испејуваш песниве што јас ги свирам со ка-
валчево, музикален си, пеј, колку ти душа сака! - 
пак слатко се изнасмеа.

Милка ја посла трпезата. Вечеравме, што вече-
равме. Прилегнавме.

Кукурикууу! Кукурикууу! пееше Тасе, најстари-
от бендер ( петел) на дедо Петко. Сонцето срамеж-
ливо изгреваше од кај Кајмакчалан. Ги потеравме 
овците накај Градешница. Ги претеравме преку Гра-
дешка Река. Накачивме по угорнината по ридот.

– Остај ги сега нека пасат. Не му се секи-
рај, волкот овде нема да намириса. Туку, ај кажи 
ми до кај застанавме со приказната вчерашна,                                    
- ме праша дедо Петко. 

– Застанавме кај приказната за тврдината Пеш-
та, Земскиот кмет на Мариово, поп Димитрија 
Стале од село Сатока, попот Јаков, Мате Никола, 
Стојан Пејо, Васил Петко, Ристе Најдо, Стојан 
Трајко, прилепскиот кадија Арслан беј, Суљо ага, 
Аџи Јонуз Јане, Аџи Рампо Рифат, како и Богдан 
Сирмев дедото на Анѓа, Трајко и Велика родите-
лите на Стојан, Ангеле и Анѓа (Калеш) и Сирмева, 
хероина на која верата ѝ значи повеќе од нејзиниот 
животот, родум од Старавина, - го потсетив. 

– Слушај ме сега, ова што ќе ти го кажам и до-
бро да го запомниш, оти можи ќе нема време друг 
пат да се видиме, мојот живот е, лутрија, - ми рече 
дедо Петре Чурукот.

... Оваа полјанка каде што пасат овчичкиве се 
вика Пешта. Овде ова сето што го гледаш, камење-
во што се зарастени во тревиве било старо утврду-
вање уште од времето на Александар Македонски, 
рече дедо Петко. Прилепскиот кадија Арслан беј, 
за прв пат во харемот, во илјадо петстотини шее-
сет и петтата година, во пратња на турска чалгија 
и ја отпеал на Анѓа Сирмева познатата денешна 
песна „Ајде слушај, слушај, калеш бре Анѓо“. 

 ... Слушај ме добро, и запиши го од збор до 
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збор во твојот алваџиски тефтер, - ми рече Петко 
Чурукот. – Прилепскиот кадија Арслан беј, за прв 
пат на сам ден на Велигден, која таа година се пад-
нал на 25 март, во илјадо петстотини шеесет и пет-
тата година, во пратња на турска чалгија и ја отпеал 
на Анѓа Сирмева познатата денешна песна „Ајде 
слушај, слушај, калеш бре Анѓо“, долу во рекава.

Во твојот алваџиски тефтер запиши го и ова, 
јaс ќе ти диктирам, а ти пишувај, - ми заповеда 
дедо Петко Чурукот.

 ... По четиристотини педесет и пет години, 
значи, денеска два дена по Голема Богоројца, која 
секогаш се паѓа на 28 август, значи денеска на 
триесетти и први август, на божји ден понедел-
ник, двеилјадо и десета година, овде, на веков-
нава тврдина Пешта, во чест на Анѓа Сирмева ја 
отсвириле и отпеале дедо Петко од Старавина и 
Зоран Костески-Шваца, родум од прилепското 
село Рилево, зет мариовски, женет за Илинка (мо-
минско Стојаноска) Костеска, од тако Јован, мајка 
Јана, Галабија Пашови, од село Дуње обнародена-
та песна: „Ајде слушај, слушај, Калеш бре Анѓо“                                           
- ми заповеда дедо Петко.

Ечеше, Кајмакчалан, ечеше Старавина, ече-
ше милозливиот звук на петковото кавалче, уба-
во ја здуздисавме, ја разлеавме обнародената 
песна за Анѓа Сирмева: „Ајде слушај, слушај,                                      
Калеш бре Анѓо“.

... Ајде слушај, слушај калеш бре Анѓо,
 што тамбурата свири.

 Тамбурата свири, калеш бре Анѓо,
 анама да бидиш.
Анама да бидиш, калеш бре Анѓо,
на чардак да седиш.
На чардак да седиш, калеш бре Анѓо,
жолтици да броиш.
Жолтици да броиш, калеш бре Анѓо,
бисери да нижиш.
Бисери да нижиш, калеш бре Анѓо,
на грло да редиш.
Ајде, слушај, слушај, клето бре Турче,
анама не бивам.
Анама не бивам, клето бре Турче,
Турски не разбирам...

... Како што и прееска ти кажав, ова место 
на кое се наоѓаме го викаме Пешта. Овде на ова 
рамното што го гледаш овде, се наоѓал некој го-
лем царски дворец, ограден со долги, широки 
и многу високи ѕидини, а внатре сето било цар-
ски палати. Внатре, во тврдината, во тоа време 
се наоѓале водачите: земскиот кмет на Мариово 
поп Димитрија Стале од село Сатока, попот Ја-
ков, Мате Никола, Стојан Пејо, Васил Петко, Ри-
сте Најдо, Стојан Трајко, Богдан Сирмев дедото 
на Анѓа, Трајко и Велика родителите на Стојан, 
Ангеле и Анѓа, кои се побуниле против неправда-
та што ја правел прилепскиот кадија Арслан беј,                                                                                  
- ми раскажа Петре Чурукот. 

... Историјата за Калеш Анѓа многу е голема, 
многу богата е. Анѓа е родена во Старавина, во фа-
милијата Сирмеви и денес уште три куќи се водат, 
името го носат Сирмеви. Анѓа имаше брат, Анѓеле 
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се викаше, беа близнаци имаше уште едно постаро 
братче Стојан се викаше, - везеше Петко Чурукот. 

– Слушај, ми рече, сè уште ја паметам при-
казната за семејството Сирмеви, што ми ја раска-
жуваше дедо ми Цветко.

Туку, ај повјасај подотерај ги овциве понава-
му, да не се струполат во ова дупкиве, оти сето е 
тунели овој бигоров овде и гледај пред себе, пред 
нозете, да не пропаднеш во некоја дупка, оти кој ќе 
те вади, а нема и кој да те извади, пази кај газиш, - 
се насмеа дедо Петко.

Отидов, ги присобрав овците.
– Гледам, гледам, те слушаат овчичкиве мои. Е, 

како нема да те слушаат, кога гледаат дека те бива. 
Како Господ не ми те донесе пред десетина години 
кога бев помлад, кога нозеве побрзо ми одеа, дру-
гар да ми бидеш, ќе ти дадев некоја овчичка и ти 
едно булуче ќе завртеше, - се насмеа дедо Петко. 

... Ако ги имам, имам деведесет без една, не им 
се давам на помладиве поети и писатели. Јас можеби 
слово многу не знам, ама наизус сè памтам, еднаш 
да чујат моиве уши, нема заборавање. Ги памтам по 
име сите бегови и аги кои живееле во тоа полето во 
турско време, што ми ги наброја пред седумдесет 
години дедо ми Цветко. Без нив ајван пазарот во 
Прилеп не можел ниту да се отвори, ниту да се за-
твори, значи тие решавале за сè...

... Ама не е лошо ако сакаш, ако ги имаш кни-
гите со себе, Зоране, да ми препрочиташ некои де-
лови затоа што многу време е минато од тогаш и 
не се сеќавам баш најдобро, - ми се обрати.

- Ги имам, ги имам. Еве ги овде, во торбава ми 
се. Токму ја имам и книгата за Анѓа Сирмева, на-

пишана од Стале Попов.
– Види, види, ем бистро, ем умно момче си 

било ти. Е, ај да слушнам што има сè запишано 
Стале за нашата Анѓа, од тоа што дедо ми Цвет-
ко три дни, три ноќи, што се вели, му раскажува-
ше. Ај, прво да слушнам што сè запишал Стале 
за грабнувањето на Ангелета наш од Турците на 
Ат-пазар во Прилеп, - ми рече.

 „... На Ат пазар во Прилеп беа дојдени Асан- 
бег од Ерековци, Селим-бег од Коњари, Суљо-бег 
од Рувци, Муарем од Дедебалци, Фазли од Шеле-
верци, Фета од Алданци, Даут- бег од Букри, Се-
федин ага од Егри и Мамут-бег од Бач ...На пазар 
тука беше и Богдан Сирме со внучето Ангелета, кој 
имаше осум години, да му помогне при терањето и 
врткањето на двете крави и магарето, што требаше 
да ги продаде за да однесе некоја ока сол, ортоми, 
врзми, јамки за коњите, а што е најглавно, покрај 
солта треба лук, киселина, некоја лажица, чинија, 
опинци и други работи... Сабајлето низ пазарот се 
провртка и прилепскиот кадија Арслан-беј, од би-
толскиот санџак бег...“

– Чекај малце, сопри, ми рече. – Убаво ја сток-
мил Стале приказнава, убаво си ја почнал. Така 
беше, внучко, точно така и се случило. Ама и тебе 
убаво ти оди читањево. Ми наликува како да си бил 
затскријан зад некое ќоше и скришум си слушал 
кога дедо Цветко ни раскажуваше. Ај, да слушнам 
понатаки што пишува во тоа книгата, - ми рече...

„... Кадијата одамна сонуваше за кадиско ме-
сто и најпосле го доби лично од силниот падишах. 
Великиот Сулејман пред некое време го кладе су-
дија да биде во Прилеп. За та висока чест, што му 
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ја даде Сулејман, Арслан беј реши да му се оддол-
жи со стотина, или барем со печеесет мали деца 
христијанчиња. Поголем бакшиш од тоа здравје... 
Дедото Богдан го остави внучето со добиците со 
другите селани и шетна низ пазариштето да слуш-
не како оди стоката, па и тој да бара цена за своја-
та... Разбра што му требаше да разбере, и се врати 
кај Ангелета и селаните. Ги продаде кравите, но 
магарето го позадржа. He му се даваше за триесет 
аспри и реши да го врати назад. Се спремаше да 
си оди, да си го бере стравот по Слива и Писокал...
Пред кинисување наеднаш ги обиколија стотина 
души сејмени, со исукани јатагани. Ги одделија 
децата од дедовците им. Децата ги одведоа во ха-
ремот на кадијата. Во оваа група попадна и Ангеле 
Сирмев, внучето на дедо Богдан, кого што татко 
му Трајко и мајка му Велика си го исплакаа и се 
задоволија со неговото сестриче близначе Анѓа и 
постарото братче Јована“, - му прочитав неколку 
страници од романот.

– Види, види, Стале колку ова убаво го навезал 
во книгава, ми рече. – Ајде, внучко, терај понатаки, 
да слушнам што друго пишал Стале за Сирмеви...

... Постарото синче на Трајка и Велика Сирме-
ви, Јован се замомчи. Ги фати осумнаесетте години 
и стана момче. Се метна на деда си Богдана. Висок, 
плеќест, крачест, исправен како пушка, што се вели 
зборот. Здрав како дрен, а личен-икона. Уште од сво-
ите четиринаесет-петнаесет години заоде овчар и тоа 
молзничар. Се прочу и по околните села. Се заредија 
сводници и од најдобрите домаќини од цело Мариово.

... И Анѓа порасна. Наполни шеснаесет и за-
влезе во седумнаесеттата. Кај Сирмевци се заре-

дија стројници и за давање и за земање. Анѓа и 
либе имаше, Стојана се викаше. Трајко и Велика 
си правеа план за децата. За свадби се спремаа. За 
Јована ја меркаа Сирма Попова, а Анѓа ја токмеа 
за Толета Ристов...“

– Бравос, бравос, бре Стале, блазе мајка што 
го доила, убаво напишал, сè редум, редум, ништо 

не испуштил, се таки редум, навезено, ишарано, за 
мерак, - велеше дедо Петко. 

– Е, еее!, многу сколијата ми одеше. Историја-
та ми одеше, за земјопис никој ми немаше рамен. 
Многу сакав да бидам даскал. Дедо ми Цветко, 
поп сакаше да бидам, а татко ми налбат. Ни поп, 
ни даскал, ни налбат, ништо од тоа не бидна. Не 
можеа да се спогодат. Во тоа време, ако не биди по 
волјата на старите, твојата не ја фермаа. Ја нарамив 

Калеш Анѓа
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торбата додека не ми дојде време да се женам, ов-
чар ме пратија. Од сколија до седми разред стасав, 
во српско време беше. Тогаш не се учеше како сега. 
За четири години сколија, ќе ти пишат диплома. Во 
тие години, прво чирак, па калфа, а за самостоен 
мајстор имаше да лапаш муви. Да ме пуштеа на 
сколија, може и јас ќе бев како Сталета наш. Туку, 
кај застанав со мислата, ај мајката, ми одлета паме-
тов. Е, како нема да ми одлета, деведесет без една, 
стопанка им, - ми рече.

– Велиш дека неколку пати си ја прочитал оваа 
книгава за Анѓа. Сега вака ќе напрајме. Јас сега 
ќе ти раскажам за тоа како прилепскиот кадија 
од Чаништа на Петковден насила ја зел, ја одне-
сол во неговиот харем во Прилеп, анамка, кадана 
да биде во сарајот негов, а ти после ќе напрајш 
споредба дали е така или не, дали така стои пи-
шано во книгата на Стале, - предложи дедо Петко                                        
и си ја почна приказната.

... Во турско време секој Петковден во Чаништа 
голем панаѓур се правел. По старата несреќа што 
им се случи на Сирмеви, на Петковден дошол во 
Чаништа на гости Богдан Сирмев со својата вну-
ка Анѓа... Арно ама и прилепскиот кадија Арслан 
беј, разбрал дека во Чаништа на Петковден имало 
голем селски панаѓур, дека трае три дена и дека 
на овој ден се собира многу народ во Чаништа. На 
Петковден стасал и кадијата со неговите аглари, на 
чело со потурчените мариовци Аџи Јане, чие него-
во турско име му беше Јонуз и Аџи Трајко, на кого 
турското име му беше Рифат...

... Го собрале народот, го дотерале во дворот 
на селската црква. Кадијата ја забележал убавата 

Анѓа. Кога ја видел, го заслепела нејзината личота. 
Му наредил на буљукбашија Суљо ага, да ја одне-
се жива на конакот во Прилеп. Буљукбашијата ја 
грабнал, ја качил на коњ и ја однесол во харемот 
на кадијата во Прилеп. Богдан, дедото на Анѓа, си-
ромав, од мака си умре...

Анѓа во харемот на прилепскиот кадија не 
останала долго време затворена. Кадијата ѝ се за-
канувал ако не се потурчи, сета фамилија ќе ѝ ја 
исколи. Дури една од неговите кадани која се вика-
ла Ајша, се обидела да ја убеди убавата Анѓа да се 
потурчи, анама, кадана да стане, Анѓа не сакала ни 
да чуе. Таа на кадијата му велела „коли, беси, вера 
не менувам, анама нема да бидам“, раскажуваше 
дедо Петко Чурукот.

– Што велиш, бре внучко, ме бива да раска-
жувам или не. Ја вака пишува, ја не пишува во тоа 
книгата кај Сталета? - ме праша.

– Токму така, како ти што ми раскажа, така и 
Стале го има запишано, - му одговорив.

– Ако ги имам деведесет без една, море не им се 
давам на помладиве поети и писатели. Иако многу 
слово не знам, ама ги знам сите земски кметови од 
сето Мариово и главниот земски кмет како се ви-
кал во сето Мариово. Во четврти разред по српска 
историја, даскалите нè тераа наизуст да ги учиме, 
а кој не ги знаеше по пет дренови прачки по рака 
јадеше ќотек. Туку, чекај малку, има уште нешто да 
ти кажам пред да дојдам до имињата на мариовски-
те кметови, - ми велеше дедо Петко Чурукот.

... Трајко, татко ѝ на Анѓа, неговиот син Јован 
и Стојан Ристов, еден ден заминале кај земскиот 
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кмет на Мариово. Тој се викал Димитрија Сталев, 
поп бил. Живеел во селото Сатока, му го кажале 
планот како да ја ослободат Анѓа од канџите на 
кадијата. Му кажале што имале да му кажат и си 
заминале за Старавина. Туку да не изумам, ова за 
Анѓа е долго и широко, како што реков главниот 

земски кмет на Мариово се викаше Димитрија 
Сталев. Секое село во Мариово си имаше свој 
селски кмет. Селото Пешта имаше два кмета, по-
пот Јаков и Мате Никола. Градешница имаше три 
кмета Стојан Пејо, Васил Петко и Ристе Најдов, 
другите села беа помали и си имаа по еден кмет. 
Главниот кмет на Мариово еден ден ги собрал во 
Стока сите селски кметови од Мариово им го ка-
жал планот што го имаа скроено Сирмеви. Тие го 
прифатиле планот. Отидоа во Прилеп, влегоја во 
харемот, си ја зедоја Анѓа, си се вратија во Марио-
во, во Старавина, - везеше дедо Петко.

– Дедо Петко, ова сега ти што ми го раскажа, 
исто како ти да си го пишувал во книгава на Ста-
лета, а не тој, - на шега му довикнав.

– Вистината ти ја кажувам, внучко, ништо не 
измислувам, како што не измислуваше ниту мојот 
дедо Цветко, - радосно ми подвикна дедо Петко...

– Туку, ај ти продолжи понатаки со „слово-
то“, што друго е запишано во книгата, на Сталета,           
- ми рече.

... Откако ја откинаа Анѓа од канџите на при-
лепскиот кадија, Трајко и Велика направија две 
свадби. My ја дадоа Анѓа на Стојана Ристов, а 
за Јована ја зедоа Сирма Попова. Анѓа на нејзи-
ното либе Стојана му роди два сина и една ќерка. 
Најстарото го носеше името на вујка си Ангелета, 
второто го носеше името на деда му Ристета, по 
дедо им Ристета, а девојчето го носеше името на 
мајка ѝ на Анѓа Велика.

... На Јована и Сирма Сирмеви господ 
им даде само една рожба, Ангеле го крстија,                                            
- продолжив да читам.

... Трајко и Велика него го заборавија Гелето, 
така си го викаа нагалено братчето близначе на 
Анѓа, Ангелета. Мајка му Велика по кој знај кој 
пат на живо го истажи, го изреди. Е, која мајка 
може својата рожба да ја заборави. Ќе тагува, ќе 
жали за детулето до гроба...“, додека сето ова го 
читав, на дедо Петко му се навиреа очите со солзи. 

– Вака сега ќе напрајме, пред да продолжиш 
ти со твоето „слово“, а јас со моето „памтило“ оди 
понавикај им на овцине, поврати ги, потсобери ги, 
потерај ги долу во рекана вода да ги напоиме, да ги 
закрдиме во чинарине, под бигоров, оди, помлад 

Куќата на Калеш Анѓа
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си, поризај ме, - рече дедо Петко.
Брзо ја завршив неговата заповед. 
– Бравос, бравос, а бре тебе те засакаа овие овчич-

киве, прав овчар стана, ај некој ден сам ќе те пуштам, 
да бидеш со нив, слатко се насмеа дедо Петко.

– Туку, до кај застанавме со муабетот, - ме праша.
– Застанавме до Ангелета, - и јас слатко се насмеав.
– Добро „начули ги“ ушите, земи ја Сталевата 

книга, а ако нешто прескокнам за она што сега ќе 
ти го раскажам за Ангелета наш, потсетиме. Бива!, 
- ми подвикна дедо Петко.

– Бива , како не бива, - му реков.
... На Ангелета му го сменија името, верата му 

ја сменија. Турчин го направија. Арслан му беше 
неговото мухамеданско име. Ангеле петнаесет го-
дини во Стамбол живееше. Султанот на сколија 
го прати. Ангеле многу слушаше. Многу учеше. 
Слушаше сè што ќе му се речеше, ништо не одби-
ваше, стана голем човек, дотера до паша. Султанот 
Сулејман во бој го носеше. Дури до Белград стаса. 
Везир се стори. Заменик везир му стана на Мехмед 
паша Соколовиќ, за цела Румелија, - раскажуваше 
Петко Чурукот.

– Е, пустињето, кај се збрлави. Кај одиш, вол-
кот да не те изеде, - ѝ подвикна дедо Петко Чуру-
кот на една овца, која бараше посочна трева, од таа 
што беше пред неа.

– Некаја, некаја, ќе се врати, дедо Петко, ќе се 
врати, сега јас ќе ѝ подвикнам, - му реков.

– Ај, да го видам тоа чудо, ако те послуша, зна-
чи токму овчар си станал, а ако не, уште ќе треба 

да го учиш овчарлуков, - ми се насмеа.
-Белкааа!, Белкааа!, кај ојш таму, кај гла ќе кр-

шиш, да не дај Господ да си ја искршиш, ваму иди, 
ако ти дојдам со стапов, ќе се не најадиш!, - свикав.

-Море, море глас, машала! Машала!, - се изна-
смеа дедо Петко.

– Е, сега, дедо Петко, малку ќе ти прочитам 
што пишува во оваа книга за Мехмед-паша Соко-
ловиќ, кој бил, што бил, од кај бил и до каде ста-
сал, како се запознале со Ангелета. Бива!, - му под-
викнав    на дедо Петко.

– Бива, како не бива! Ти само читај, јас ќе слу-
шам, - ми рече.

„... Султанот Селим II се откажа од понатамош-
ната војна во Европа и се врати во пролетта на 1566 
година. Се врати со целата своја свита меѓу која беше 
и неговиот Велик везир Србинот Мехмед-паша Со-
коловиќ. Чуден беше патот на овој голем војник и 
државник во своето време. Тој почнуваше од мало-
то селце Соколово на Дрина кај Вишеград. Личното 
име му било Баица. Во Вишеград дошол јаничарски-
от ага од Цариград, да одберат здрави христијански 
деца, да ги земат и да ги одведат во Стамбол за ја-
ничари. Отишле јаничарите во сите блиски села, па 
и во Соколово. Меѓу другите деца го зеле и Баица...

– Чекај малку, подзастани. Дозволи ми, јас да 
продолжам, ама не да читам „слово“, туку, одовде 
и јас нешто да ти раскажам за Мехмед Соколи, - 
ми рече дедо Петко.

– Мехмед Соколи никогаш не го заборавил не-
говото родно село, мајка си, татка си, не заборавил 
српски да зборува. Станал страв и трепет за сите 
султанови непријатели. На султанот му станал 
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десна рака. Прво почнал како чауш и баш чауш. 
По кратко време станал главен јаничарски ага, нај-
главен во јаничарската војска. Најсетне, Сулејман 
го прогласи за паша и му ја даде цела Румелија. 
Никогаш не ја заборавил неговата прва вера, - дедо 
Петко како од книга да читаше, иако во неговите 
раце ја немаше.

 ... Мехмед паша еден ден го прашал Ангелета 
дали знае од каде е. Дали памти нешто за негови-
от вилает, за мајка му, за татко му, има ли сестри, 
браќа. Ангеле му одговорил дека имал и мајка, и 
татко, и дедо, и брат, и сестра. Татко ми се викаше 
Трајко, мајка ми Велика, постариот брат Јован, се-
стра имав, Анѓа се викаше. Дедо имав, Богдан му 
беше името. Се сеќавам на денот кога ме однесе 
на ајван пазар во Прилеп. Знам дека моето потекло 
е од Мариово. И јас како тебе припаѓав на верата 
Ристова, му кажал Ангеле на Мехмеда. Ангеле и 
Мехмед секогаш си зборувале рисјански, - си про-
должи со својата приказна дедо Петко Чурукот, на-
лик на онаа Сталевата.

– Туку, ај да ги потераме овциве нека се на-
пијат војца во рекана и да ги закрдиме, доста им е, 
жешкото ќе фати, ако се закрдат овде под расјево, 
ќе се испржиме на сонцево како гуштери, - на шега 
ми рече дедо Петко.

Овците се закрдија. Дедо Петко ја фрли сак-
мата, ја посла на тревата под сенката на еден стар 
даб. Ја послав и мојата. 

– Ај нешто да поткаснеме, тоа што испратила 
мојата домаќинка. 

Го извади стутканото тулбенце (чаршавче за на 
маса), го изваде мазникот, термосот полн со овчка 

матеница, убаво се накркавме.
– Туку, ај појди онде подолу, под оние грмуш-

кине, до кладенецон, исплакни го и наполни го со 
водичка термосов, - ми заповеда.

Го наполнив термосот со ладна вода од кладе-
нецот, му го подадов.

– Обеси ги торбиве на гранкана, остана уште 
некое залаче од мазникон, да не влезат мравине, 
нека ни се најде, голем е денот, - пак ми заповеда.

Го поризав.
– Мариовци голема грешка направија. Отидоа 

пак кај кадијата во Прилеп. Бараа милост и прав-
да. Му го однесоја ферманот од султанот каде што 
беше запишано дека Мариово е имот на Падиша-
хот, да го види, да го прочита, да се увери, да ги 
остави на мира. Арно ама, кадијата им го искинал 
и тие со прстот в уста си дошле дома, - раскажа 
дедо Петко.

... Внучко, како ти изгледа досегашнава моја 
приказна. Која е подобра мојава или Сталевата?, - 
на шега ме праша.

– Кога те слушам тебе како мене ми ја раскажуваш 
приказнава за Анѓа Сирмева, го чувствувам речиси исто-
то она што ти си го чувствувал кога оваа иста приказна 
пред седумдесетина години, твојот дедо Цветко на тебе 
и на Сталета Попов ви ја раскажувал, - му одговорив.

– Бравос, бре внучко. Гледам во очите твои, 
радост гледам во нив, гледам како заедно да сме 
во турско време, гледам како заедно да сме во Ста-
равина, во дворот на Сирмеви. Иако деведесет, без 
една ги напрајв, иако ти си младо, како да сме во 
една вода крстени, како една мајка да нè задои-
ла, се радувам што, ете, после седумдесет години 
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и јас како дедо ми Цветко на тебе, внучко, ти ја 
раскажувам приказната, вистинската приказна за 
нашата Анѓа, - ми велеше дедо Петко. 

– Туку ај, види прочитај ми што уште Стале 
Попов има запишано во книгата од приказната на 
дедо ми Цветко за Сирмеви, - ми рече.

„... Прилепскиот кадија не можеше да го пре-
боли поразот од мариовци кои му ја украдоа Анѓа 
од харемот. Беше бесен како рис. Се спрема-
ше за одмазда. Планираше сè живо да исколи во 
Мариово. Ама и мариовци не седеа со скрстени 
раце, не чекаа кадијата сите да ги клај под нож.                                  
Се спремаа за бој...

...Арслан беј испратил аскер кај Рапешкиот 
Мост. Арно ама дружината на Калеш Анѓа прет-
ходно ги засекле дрвените греди на Рапешкиот 
Мост, колку да се држи над водата на реката. Аске-
рот тргна преку мостот. Мостот падна. Еден цел 
табур се удави во Црна...“. 

– Дедо ми Цветко многу убаво раскажу-
ваше. Неговите приказни никогаш немаа крај. 
Една завршуваше, друга продолжуваше. Мили-
на беше да го слушаш. Кога те гледам тебе како 
„милно“ ме слушаш, ми се чини како дедо ми да 
го гледам. Еве неколку дена кај си ми на гости 
дојден, со тебе брзо ми минува времево. Со тебе 
се присетив на младоста што нема да ми се вра-
ти, - ми велеше.

– Дедо Петко, многу убаво знаеш да ги „ве-
зеш“ приказниве, сè е дарба од бога, - му реков. 

– Те гледам дека сакаш да продолжиш онаму 
кај што застанал Стале Попов, кај не дочкртнал да 
дочкртниш, бравос. Јас ќе раскажувам, а ти пишу-

вај, запишувај, допишувај, чкртај, пречкртувај, ми 
рече Петко Чурукот. Си продолжи да раскажува.

 ... Прилепскиот кадија Арслан беј пак се спре-
маше за одмазда. Султанот му дозволи. Кадија-
та силна војска собра. За Мариово тргна на сам 
ден на Велигден. Арно ама, и мариовци се спре-
маа. Беа собрани во тврдината Пешта. Спремија 
сè што им треба за долг бој. Првиот бој беше кај 
Чебренскиот Мост. Многу Турци изгинаа, иако 

беше голема турската војска. Турците ја сарди-
саа тврдината Пешта, ги сардисаа селата Стара-
вина, Зович и Стока. Востаниците ги затворија 
тешките железни порти, - како вистински наратор                                                  
раскажуваше Петко Чурукот.

Дремката набрзо и двајцата нè совлада. По не-
кое време нè разбуди силниот лаеж на кучињата, 
кои верно ги чуваа овците.

Голема запурнина фати, не ќе е на арно. Од 
кај Кајмакчалан гледам се заоблачи. Да ги потера-
ме овциве, да си одиме одовде, оти овде знае да 

Црквата „Успение на Пресвета Богородица“ 
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стрешти некоја ровја и на место да нè столчи. Се 
стемни, стрештија неколку силни грмотевици, се 
истури. Накиснавме како глувци. Некако ги доте-
равме овците, во аргалот ги прибравме. Влеговме 
дома. Бабата Милка одамна го имаше распламтено 
легачето, иако лето беше. Ни донесе по некое суво 
аливце. Накиснатите сакми ги префри на телот на 
чардакот да се сушат. 

Поминаа три дена како овците не беа потера-
ни од аргачот. Врнеше, истураше. Даде Господ се 
смилува. Се расчисти небото, огреа сонцето. Се 
стопли. Дојдоа ветеринарите од Прилеп, ги вак-
цинираа овците од шуга. Набрзо дојде и реонски-
от ревир од шумското од Витолиште. На дедото 
Петко му ја донесе потврдата за платените дрва, 
што му запираа од пензијата. По два дена стаса 
„ФАП“-от со печеснаесет кубици дрва. Ги расто-
варивме дрвата. Ги наредивме во висина на едно 
метро во должина околу печеснаесет метри...

– Што ќе прајме, како ќе чиниме, Зоране, со 
овие дрвава, рано ги донесоја, ниту ваму, ниту 
таму, ниту дрвава можам да ги средам, ниту со ов-
циве да одам, - ми се пожали.

– Гајрет, гајрет, не бери гајле, дедо Петко, ќе се 
најде чаре. Вака ќе напрајме. Јас ќе појдам до уќу-
матон, да се распрашам дали има некои бичкиџии 
тука во близина, ќе ги избичиме, - му предложив.

– Бравос, бравос, навистина бистро момче си 
бил ти, - ми рече.

Отидов кај уќуматот, а таму за среќа три бич-
киџии чекаа муштерии. Наслушнале дека шум-
ското овие денови на пензионерите во Старавина, 
Градешница, Зовиќ и Будимирци шумското дрва ќе 

им донесе. За брзо време со еден бичкиџија дојдов 
кај дедо Петко. За сат време ги избичија дрвата.

 - Бравос, браос, бре внучко, алал да ѝ е млекото 
мајка ти со кое те доила, - вообичаено, ми рече.

– Сега вака ќе направиме. Јас за ден-два ќе ги 
иструпам дрвцава, ќе ги наредам под плевниче-
но, а ти за тоа време бркај си ја твојата работа низ 
куќи, - му реков.

– Е, арно ти текна, бе Зоране!, - пак ми рече.
Дедо Петко тие два дена си беше со овците, а 

јас, цакум-пакум ги исцепив, ги наредив како ки-
брит дрвцата под плевничето. 

Дедо Петко во недела не работеше. Секое утро 
одеше в црква, клисар беше. Ја удираше камбаната. 
Свеќа си палеше за здравје. Во недела бабата Милка 
секогаш зелник сучеше. По десетина сомуна леб во 
фурната печеше. Напладне, во недела, старавинци се 
збираа пред коперација, некој некоја дузина шпирт 
да си купи, некоја ока јадра сол за овците, некоја ока 
шеќер, некоја лојана дебела свеќа, две-три шишина 
газија за фенерот и газиената ламба да се најде, оти 
овде, во мариовско, знаеше струјата кога некаде ќе се 
„скини“ со денови да не дојди, да се пребројат, дали 
се сите на број, некој да не кинисал кај бога, како што 
велеше дедо Петко - едно видување, еден век.

Во неделата сабајлето заедно со дедо Петко 
отидовме во селската црва „Света Богородица“. 
Дедо Петко ја удри камбаната, ја отвори црк-
вата, запаливме свеќа за здравје. Запали некоја 
свеќа и за душите на неговите покојни роднини,                       
пријатели и другари.

– Денеска, внучко, ќе те однесам на едно ме-
сто каде никогаш не си бил, ама и јас одамна не 
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сум отишол. Ќе ти ги покажам гробиштата на 
Сирмеви. Тие не се овде во селскиве гробишта, 
туку подолу, под црквава. Големо село беше Ста-
равина. Овде, во црквава, се закопуваа само вид-
ните старавинци. А, додуша не нè собира сите. 
Како што ти реков, многу народ имаше селово,                                                   
- ми рече дедо Петко.

Кроцум, кроцум, слеговме по удолнината. Тре-
вата одамна беше испржена од сонцето. Се гледаа 
селските гробишта. Старински подѕидани, со теш-
ки камени базалтни дебели и до неколку сантиме-
три базалтни плочи покриени. Ги имаше многу.

– Ете, јас остарев, деведесет ги направив, јас 
не можам да се снајдам, па камоли младежов наш. 
Да не знае човек да се снајде, чиј гроб од кого е. 
А колку души се закопани во еден гроб никој не 
знае, - ми велеше дедо Петко. Онаму во долон, по-
рано беа гробиштата на беговските фамилии. Пред 
печеесет и кусур години дојдоа некои луѓе од Тур-
ција, со дозвола од турската, а и од нашата власт, 
оџи дојдоа, од музејот од Скопје дојдоа, раскопаа 
многу големи гробници, дали беа само турски или 
какви се не знам да ти кажам. Што извадоја, каде 
ги однесоја коските на беговите, не знам. Памтам 
од војската што беше овде, граничниот баталјон 
кој овде беше стациониран, имаше силно обезбе-
дување. Тие гробови што ги откопаа, ги затрупаа, 
а другите што останаа читави, една година фати 
една сила, дожд, дожд, надојде реката, сè однесе, 
се лизна земјиштето, сега човек, да слези долу, во 
она трњено, не знам дали некоја човечка коска ќе 
се најде. Сè се витоса, како дошло така и отиде. 
Внучко, запамти го ова што ти го вели дедо Петко, 

гроб се отвора само ако друг умрен се закопува, но 
не туѓ човек, туку од фамилијата. Од отворен гроб 
никој аер не видел. Имам чуено, колку е точно не 
знам, дека сите оние што дојдоја овде, што ги пре-
вртеа беговските гробишта, никој жив не останал, 
- ми раскажа дедо Петко.

– Ете, внучко, во овие неколку гробишта што 
ги гледаш се закопани поколенијата што се роди-
ле после Анѓа Сирмева. Ела, понаваки, еве под 
оваа слика дали може да прочиташ што пишува,                 
- ми рече.

„Овде почива Ристе Писански, роден 1912 го-
дина, умре 1991 година, споменикот го подига фа-
милија Сирмеви“, му прочитав.

– А, овде, понаваки, што пишува овде, на кр-
стов, - ми рече дедо Петко, расчистувајќи го од су-
вата трева паднатиот крст, веднаш до писановиот.

„Овде почива Jован Сирмевић, с. Старавина, 
рођен 1885 година, погинуо у великом рату, Кај-
макчалан 1917, Друга српска армија, Друга дрин-
ска дивизија, други батаљон, - артиљерац“. 

– Е, мајка му стара, сто пати сум шетал низ 
гробиштава, ова досега го немам видено, а ако 
прошетаме понатаки, што сè нема да најдеме, - на 
заминување ми рече дедо Петко.

Неделата помина. Понеделникот дојде. Ов-
ците не беа потерани на пасење. Планиште фати. 
Пред коперацијата старавинци чекаа некои луѓе 
од Битола да дојдат. И дедо Петко ги чекаше. Тр-
говците редовно на секои два-три месеци топтан 
на старавинци им го откупуваа сирењето, по од-
напред договорен цена. И дедо Петко ги чекаше. 
Пред коперацијата имаше и неколку помлади ста-



Мариово - Жива историја

161

равинци, кои беа останати од викендот. Дедо Пет-
ко си разврза муабет на долго и нашироко и со нив.

– Од кого беше, бе ти, детуле? - го праша дедо 
Петко момчето што седеше на една гајба полна со 
празни пивски шишиња.

– Јас сум му внук на Степана Степаноски, по-
следниот директор овде, во училиштево што беше, 
- му одговори.

– Велиш од последниот директор, а го знам, го 
знам. Од Бешиште беше родум. Жив е? - го праша.

-Жив, жив. - му одговори.
– Како е со здравјето, го служи? - пак го праша.
– Добар е, добар. Во Бешиште, еве, неколку го-

дини како е вратен.
– Што прајш, ти, работиш, на „сколија“ одиш?, 

- пак го праша.
– На „сколија“ одам, за даскал учам, - му одго-

вори по мариовски.
– А, даскал, значи, ќе бидиш. Уба, уба                               

ука си одбрал.
– А што даскал ќе бидеш, математичар, физи-

чар, фискултурец, сликар, музичар...
– Историја, ќе ги учам децата за наша историја, 

македонска, - мудро му одговори Игор Степаноски.
– Бравос, бравос, уба ука си одбрал, - помудро 

му одговори дедо Петко на Игора.
– Ете, уште еден таков како тебе што те инте-

ресира историјава, внучко, - ми се обрати мене. 

Трговците што ги чекаа старавинчани, за да 
им го откупат овчкото сирење, стасаа. Ја извадија 
големата вага од камионот. Ја ставија на земја. Ја 
избалансираа. Почна трговијата. Дедо Петко си го 

продаде сиренцето, си ги преброја парите што му 
ги даде трговецот, ги стави во пазува.

– Зоране, внучко, ај да си кинисаме, дома. Ба-
бичката сама ја оставив. Ручекот сигурно го има 
направено. Ќе се олади, ќе се запусти. Кој ќе ја 
слуша, пак ќе вика. Туку, нека вика, ќе вика и ќе 
превика. Ја знам јас нејзе, убаво ја знам. Е, како не 
ја знам половина и кусур век сме заедно.

Бабата Милка одамна ја имаше разгорено фур-
ната. Лебот беше стасан за печење, а и зелникот...

– Што напрае, како напрае, бре чоек?, - налуте-
но го праша баба Милка нејзиниот домаќин.

– Свршив голема работа. Сиренцето го дадов. 
Некоја банка донесов, - ѝ рече. 

Кога ова со паричките го слушна баба Милка, 
со милозлив глас на дедо Петко му рече: 

– Арно, уба работа си свршил. Добро што го 
дадовме сиренцето, ако постоеше, не знам кој ќе го 
купеше, кој ќе дојдеше во оваа пустелија. 

 Дедо Петко со „метката“ ја избриша пепел-
та од фурната. Бабата Милка го донесе месениот 
леб. Го наредија во фурната. Го ставија и зелникот.       
Ја затворија фурната.

Бабата Милка си ја бркаше домаќинската рабо-
та. А за домаќинка работа има секогаш. Јас и дедо 
Петко ја фативме сенката на „одрината“ (лозница), 
си го продолживме нашето муабетење за Анѓа.

...Внучко, ми рече, ај лебати прочитај ми уште 
нешто од тоа писанието на Стале Попов, знајш 
иако сум стар, мерак ми остана во душава. Јас ќе 
слушам, а ти терај си го „словото“ - ми рече.  

„... Големиот калиф Сулејман на Скопскиот бе-
глер-бег и прилепскиот кадија им наредил водачи-
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те живи во Стамбол да му ги донесат. Прилепски-
от кадија ја закла сета стока во Стравина, луѓе не 
закла. Селаните од Старавина, Зовиќ, Градешница 
одамна беа засолнети во тврдината. Селото Зо-
виќ до темел го изгореа. Во Градешница ги запа-
лија куќите само на Петрета, Митрета, Ристета и 
Најдовата куќа, затоа што овие беа во харемот во 
Прилеп, кога успееја Анѓа жива и „неусрамена“ да 
ја извлечат. Пред да почне конечниот бој во твр-
дината, Велика Сирмева, со четирите внучиња, си 
замина од Старавина, отиде кај Сребрета, вујко ѝ 
во Пештани. Турците на востаниците им ја секнаа 
водата. Влегоа во тврдината...“.

– Зоране, запри малку, почекај!, - ми се обрати.
– Памтиш кога те пратив пред некој ден вода 

да наполниш од кладенецон горе на тврдината кога 
ги пасевме овците?, - ме праша.

– Памтам, како не памтам, - одговорив. 
– Е, тоа кладенче е изворот кој Турците им го 

секнаа на востаниците. Беранско кладенче се вика 
внучко, Беранско, запамти го, исто онака како што 
запишал Стале Попов во книгата, - ми рече... 

– Зоране, ај да слушнам, прочитај ми го крајот на 
Сталевото „слово“, што го напишал во неговата кни-
гата, во неговиот роман за Анѓа Сирмева, - ми рече. 

„... Прилепскиот кадија Јакова, Стојана Пејов, 
Васила Петков, Ристета Најдов, Трајкота Сирмев, 
Анѓа со Стојана, Јована со Сирма, оковани во 
пранги, ги испрати во Станбол. Димитрија Стале, 
Мате Никола, Пејо и поп Горко живи не се пре-
дадоа. Кадијата Трајкота Сирмев и попот Јакова 
живи ги запали. Другите во Стамбол ги испрати. 
Три месеци патуваа. 

Ги прими големиот везир.
Откако ги ислуша и се увери во нивните искре-

ни прикажувања, везирот се обрна кон Арслана:
Ќе наредиш да се напише ферман. Мариово 

останува и понатаму султанов хас што ќе дава сто 
илјади аспри годишно, кои пари лично на султанот 
ќе му ги носи секоја година мариовскиот земски 
кмет што ќе си го избира народот. А ти, заедно со 
овие твои Мариовци, ќе отидеш до Прилеп, ќе му 
го прочиташ ферманот на новиот кадија, што ќе го 
назначиш, а стариот кадија ќе ми го доведеш лич-
но мене овде. А вие, им се обрати на сужните, ќе 
бидете ослободени од прангите и затворот и ќе си 
одите во вашето Мариово заедно со овој ваш син и 
брат Ангелета, како што сте го викале порано, но 
ќе гледате да не се посрамотите со нашиот пади-
шах. Парите секоја година до Митровден да бидат 
донесени, а на Арслана му нареди: 

Арслане, да им се симнат прангите. Ајде на ра-
бота, и со здравје да си одите...

При овие зборови сите паднаа ничкум пред везирот, 
во знак на благодарност; направија по неколку метании, 
викајќи да е жив царот, и благословувајќи ја мајка му 
што го родила везирот, уверени дека сигурно е од каур-
ски род; излегоа со навирени очи солзи од радост.

Арслан со големо задоволство постапи по на-
редбите на везирот. 

Го приготви ферманот за мариовскиот хас, 
писмото за кадијата и по пет дена тргнаа, та ги одве-
де своите Мариовци по оној ист пат по кој лани беа 
отерани. Само втората заповед не можеше Арслан 
да ја изврши. Кладе нов кадија на прилепскиот ка-
дилак, но стариот не можеше да му го доведе на ве-
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зирот, бидејќи и овој, како и силниот Сулејман, беше 
се преселил кај големиот пророк уште зимата, кога 
затворениците лежеа во Цариградскиот затвор. Но, 
затоа пак Арслан ги собра со себе новите бегови на 
Мариово, Јунуса и Рифата, им ги искина повелби-
те што им ги даде скопскиот беглер-бег и патем за 
Цариград ги суреди во воденските клисури, и си 
отиде во Истанбул да си го заземе своето високо 

место покрај 
силниот Ве-
лики везир 
– С р б и н о т 
Мехмед Со-
коловиќ...“, 
- му го про-
читав по-
следниот дел 
од запишана-
та приказна 
од страна на 

Стале Попов 
во романот „Калеш Анѓа“ што на Петко Чурукот и 
Стале Попов пред седумдесетина години во Стара-
вина им ги раскажа Цветко Чурукот.

– Еј, Зоране, мајстор ти бил овој нашиов Стале 
Попов, и вурес и вукрс сè запишал онака како што 
дедо Цветко ни раскажуваше. Слушај ваму, гледам 
дека те бива и тебе за оваа работа. Кротко, кротко, 
„слово по „слово“, везеш, везеш краснописно со 
„плајвазот“ по „писанкава“. Завиткај го во „кни-
жуле“ да остане нешто и од нас, да чита, да раска-
жува, народот, - рече дедо Петко.

– Гајрет, дедо Петко, гајрет. Сето ова што ти 

ми го раскажа за Старавина, за Калеш Анѓа, ќе го 
завиткам во „книжуле“, ќе ти го донесам, јас ќе ти 
читам, а ти ќе слушаш, - му реков.

– Дај боже „книжулево“ да ми го донесеш, да 
го видам, да го прелистам со моиве старечки раце, 
ти да читаш, јас да те слушам. Да си ми жив, Го-
спод здравје да ти дари, утре сабајле в црква свеќа 
ќе запалам, ќе му се помолам на бога, посебно на 
свети Петрета, да почека малку, да не ги догорува 
мојата и свеќата на мојата домаќинка, да ги позаба-
ви, ќе те чекаме, - ми велеше дедо Петко Чурукот.

На мојот престој во родното село на „Калеш 
Анѓа“ му се ближеше крајот. Се упатив низ кањо-
нот Чебрен, по сртот на Селечка Планина, низ 
Скочивирската клисура, кон соседното село на 
Старавина, селото Зовиќ, со аманетот на Петко 
Чурукот, еден ден да му го донесам „книжулето“ 
во Старавина, заедно и неговата бабичка Милка да 
им го „читам“, а тие да мe слушаат...  

Овчарска колиба
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...  Vo Dobroveni 

- родното село на војводата Никола Котев 
(дедо Кољо Добдровенски) - 

Кај Петкота Чурукот од Старавина, заедно со 
Цанета Трпчевски од Градешница, во двеилјади-
тото господово лето, за Голема Богородица, дојдов 
на гости. Кај Петкота, на гости дојде и Ѓорѓи Лаза-
ревски, родум од селото Бач.

Како што е редот, до трпезата на челниот стол 
седеше Петко Чурукот, лево од него Цане Трпчев-
ски, до Цанета седев јас, а спроти мене Ѓорѓија. 
На гости кај Петкота дојдени беа негови роднини, 
пријатели и селани од другите мариовски села. 

Петко Чурукот малку се подзаврте, потстана 
од столчето на кое седеше, ги потпре на трпезата 
неговите старечки дланки, се исправи. 

Простум застанаа и другите гости.
Петко со лева рака ја изваде шубарата од 

главата, ја положи на трпезата. Со десната рака                    
се прекрсти.

Се прекстија и гостите.
Петко чурукот си го кажа благословот, си седна.
Си седнаа и гостите.
– Јас сум Ѓорѓија, од село Бач, ми се претстави.
– Моето име е Зоран, од Рилево сум,                                        

- му возвратив.

– Знам, знам, те познавам.Ти си оној што шета 
со камерата низ Мариово, што ги правиш репорта-
жите. Убави рапортажи правиш. Убаво е сето тоа 
што го работиш, да остане нешто, како што сите 
предци наши нешто оставја зад нив, - додаде.

– Колку години си во ова нашево Мариово, во 
ова нашево што ние си го нарекуваме Моштенско 
Мариово?, - ме праша.

– Ќе наближат десетина години, - одговорив.
– Има уште некои села од овој крај што не си 

ги поминал?, - пак ме праша.
– Ми останаа уште полскиве села кои припаѓаат 

на територијава на Општина Новаци, - одговорив.
– Рече, ти останаа уште полскиве, тогаш да 

те носам еден ден во Добровени, ако сакаш?, - ми 
предложи.

– Кога ќе речеш, тогаш. За мене нема проблем, 
- одговорив.

– За Добровени има многу што да се раскажу-
ва, - рече Ѓорѓи.

– Кога ги гледам репортаживе твои, има многу 
убави работи за кои не сум знаел, иако сум истори-
чар, - ме пофали.

– Се трудам колку што умеам и знам. Се-
кој историски податок што го наоѓам, пред да го 
вметнам во репортажата, го проверувам, затоа 
што историски податоци, а посебно имиња, прези-
миња, датуми, месеци и години, не смеат да бидат 
погрешно пренесени, - му реков.

– Уште како дете од татко ми ја засакав исто-
ријата.Знаеше убаво да раскажува. Ми раскажа 
многу вистинити приказни кои се случиле за тур-
ско време во Mариовско и во Moштенско. Тие не-
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гови приказни многу ми помогнаа кога бев студент 
на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институ-
тот по историја. Моите сознанија за историските 
настани што се случиле во минатото овде, во Mа-
риовско и во Mоштенско, ги надополнував од мо-
ите ученици на часот по историја. Во училиштата 
каде што јас предавав, ученици доаѓаа од неколку 
села. Знаев дека секое село овде, во овој крај, има 
неоткриени легенди, преданија, митови со истори-
ско значење. На крајот од часот по историја на се-
кој ученик му задавав домашна задача да направи 
нивните дедовци и баби да им раскажат некој ин-
тересен настан кој пред многу години се случил во 
нивното село, а следниот час пред учениците да ја 
раскажи.Приказните ми ги раскажуваа на класни-
от час и на историската секција. Најинтересна ми 
беше приказната, во неколку продолженија што 
ми ја раскажаа неколку ученици од селото Добро-
вени за Војводата дедо Кољо Добровенски (Нико-
ла Котев).Овие приказни што ми ги раскажаа мо-
ите ученици, ме наведе да чепкам по разни исто-
риографски архиви, со надеж сета оваа макотрпна 
работа еден ден да ја преточам во една скромна 
монографија, кога ќе биде готова, ќе те поканам да 
ми дојдеш на промоцијата, - во меѓусебниот разго-
вор ми рече Ѓорѓи Лазаревски.

Поминаа десетина години од нашата средба со 
Ѓорѓија Лазаревски на Петковата слава, за Голема 
Богоројца, во Старавина. Како што еден ист полјак, 
секоја година селаните го  главуваат од Ѓурѓовден 
до Митровден да го чува полето во селото, така и 
јас се сторив речиси дванаесет години како се имав 
главено на конак кај дедото по жената ми Илинка, 

Јован Стојановски, во Дуње. Кога бев послободен , 
кога не „талкав“ низ мариовските села, му помагав 
на Јована во селските работи.

Во Дуње сè уште работеше поштата. Веле Бо-
шески беше и шеф и поштар низ Горно Мариово. 
Со поштарот станавме големи пријатели. Генера-
циски тука бевме некаде, си го имавме муабетот. 
Кога некој ќе ми испратеше писмо, картичка или 
било која друга поштенска пратка, ја носеше во 
Јовановата куќа. Ако случајно не бев дома, било 
да бев на некое ново патување низ Мариово или 
редот ми беше тој ден да бидам со овците, писма-

та им ги даваше на Јована или на Јана. Само тие 
што беа препорачани, лично морав да ги земам               
во поштата..

Резервиран ден за разнесување на поштата во 
Дуње беше среда. Оваа среда на Јована не му беше 
редот да оди со овците. Во куќата во која конаку-
вав и да имаше и да немаше писмо за мене или 

Село Добровени
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пензија за старците, Веле секогаш доаѓаше по-
пладнето, кога ќе му завршеше работното време. 
А по некојпат и јас му одев на гости, на лав муабет, 
што се вели.

– Секоја среда, кога не бев со овците попладне 
на гости одев кај Велета. Но, овој пат поштарот, 
попладнето „прекуредно“ ме посети.

– Ти носам писмо, ми рече. Oд поштарската 
торба со едната рака извади еден поштарски те-
фтер, а со другата моето писмо. Го одвитка по-
штарскиот тефтер,заедно со „хемиското“, ми го 
поддаде. – Овдека,овде, потпиши?, - ми нареди.

Се потпишав.
– Е, ова е за тебе, - ми го подаде писмото. По-

штарскиот тефтер го завитка, го врати во поштар-
ската торба , си замина.

Писмото неколку пати го превртев со прстите.
– Да не те бараат апс да одиш?, - на шега ме 

праша Јован Стојановски.
– Не, бре дедо, каков апс, кави бакрачи, ваков 

„голтар“ како мене џабе саде да ме ранат, што ќе 
им сум?, - шеговито му одговорив. 

– Ај, лебати, види од кај е пратено, види таму 
на печатот, прочитај ми кој толку ти пишува дури 
овде во Дуње?, - пак на подбишега, ме праша Јован.

– И од на лице и од опачина сè ќе ти прочитам, 
ама дојди поблизу до мене, да не ми летне некоја 
буква, - му вратив.

– Очиве непара ми гледаат одблизу, ама 
ушиве како на магаре ми слушаат, читај!,                                                            
- налутено подвикна.

– Вака сега стојат работиве. Печатот е од би-
толскава пошта. Испратено е пред три дена, пре-

порачано. Го праќа некој си Ѓорѓија од село Бач. 
Писмово е до мене пратено, да си знаеш!, - сега јас 
на подбишега му подвикнав на Јована.

– Знам дека е до тебе пратено, а не до мене. 
Да беше за мене, јас ќе удрев потпис на тефте-
рон поштарски, а не ти, - на мајтап Јован луто 
ми возврати, со цел да ми укаже дека тој сè уште                                   
е газда во куќата.

– Ај, зете, да те „видам“ какво писмо ти има 
чкртнато Ѓорѓија од Бач.

– А бре, дедо Јоване, нели непара ти се гледа, мо-
жам само да ти прочитам што пишува во писмово, 
- се обидов малку да си поиграм со Јовановите нерви. 

– Ти гледај некое слово да не ти избега, ич да 
не му се секираш за моево видело, гледам како со-
кол, да си знаеш, - не дозволи да го надмудрам.

Со еден потег со показалецот и палецот од 
мојата лева рака вурес го скинав писмото. Малку 
го затресов, воздухот влезе во пликото, се подотво-
ри, го извадив листот од пликот. Го отворив. Пред 
да прочитам што пишуваше во него, седнав на вто-

Ѓорѓи Лазарески
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риот басамак од камените скали кои водеа на катот 
од Јовановата куќа.

 Јован Стојановски не беше серт човек, мирен, 
кроток како јагне беше. Страв ѝ имаше само на не-
говата домаќинка Јана. Кога ќе му трескотеше, ако 
не беше задоволна од тоа што тој ќе го сработе-
ше, стоеше став мирно како војник „регрут“. Ба-
бата Јана, домаќинката Јованова, не беше по душа 
„катиљ“ жена. Најмногу се лутеше кога нејзиниот 
домаќин не секогаш ѝ одеше по ќефот.

Пред да почнам со читање на писмото, набрзо 
дојде и дедо ми Јован.

Му направив место на каменото скалило, седна 
до мене. Почнав да читам, а тој ги начули ушите.

– Слушај, да те прашам, се сеќаваш кога на 
сам ден на Еремија подоцна си ги дотера овците, 
од пасење, а бабата Јана збесната како дива мачка, 
ни крив ни должен, кога ти се в даде и кога ти рече: 
„Каде си, бре домаќине, досега! Под која круша 
дремеше, вака ли се пасат овци. Со круши горници 
млеко не се молзи, сирење не се прај, круша да не 
би се сторил да, не би!“, - се пошегував со него.

– А, ти, зетко, се сеќаваш кога тебе ти се                  
заѕури, - ме праша.

– Се сеќавам, како не се сеќавам,                                                            
- смирено одговорив.

– Е, кога се сеќаваш, ај лебати, кажи ми како ти 
рече, - пак ме надмудри.

– А, ти бе „суртук“, што си се озабил, да не би 
се озабил да би. Што се клештиш со тоа муцката, 
да не би се оклештил, да дај златен Еремија!“, му 
раскажав. Ама добро паметам кога ни се загна на 
двајцата, и ни велеше: „Сеа, шо прајме, војца ич 

капка нема, јас не можам и женa и маж да бидам 
во куќава!“.

– А, да ти кажам, дедо Јоване, што твојана до-
маќинка ни крив ни должен, таа вечер ти се изна-
вика што немаше капка војца во посатките, јас бев 
виновен. Посатките сите ги  наполнив со вода, во 
дрвената каца ја турив водата што ја залеав од бли-
скиот кладенец. Моја замисла беше квечерината да 
ги нарамиме посатките и да ги наполнивме со вода, 
сакав само малку да си поиграм, сеир да си направам.

– Може ли да те прашам уште нешто,? - го за-
молив Јована.

– Прашај, зетко, прашај, „ко пита не скита“, 
вели една стара поговорка, - рече.

– Нели јас се „дуздисав“ да одам на Спасовден 
на гости во Кален. Маската ја подотерав до ќиу-
рот пред портата и, таман се поткачив на стрменот 
со левата нога, со намера да се качам на седлото, 
плус, сосе самар се акнав во барата, кај што се ка-
пеше свињата. Ниту Спасовден видов, ниту праз-
ник видов. Маската летна да бега. Цел ден ја бр-
кав. Не успеав да ја фатам. Вечерта сама си дојде, 
што маска ќе беше, можеш да ми одговориш?, - на 
подбишега го прашав.

– Е, зете, думаш што ми напрај пред баба ти 
Јана, како ме усрами со водата, сат време да стојам 
пред неа како џандар, е не убо, - ми беше, Да си 
знаеш и акал да бериш во тоа тиквата твоја, по му-
дар не можеш да бидеш од мене!, - ми рече. 

– Ти, дедо, како џандар, јас како прасе во тиња, 
- двајцата слатко се изнасмеавме.

Во писмото пишуваше: „Почитувани господи-
не Зоране. Не знам дали се сеќавате на мене. Јас 
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сум Ѓорѓи Лазаревски од село Бач. На гости што 
беше кај дедото Петко Чурукот во Старавина. Од 
името на месната заедница од селото Добровени 
ве покануваме да ни дојдете на гости и за ова село 
да ни направите репортажа. Убаво би било тоа 
да го сторите за нашата летна слава Митровден. 
Сето село ќе биде збрано. Ве очекуваме да ни го 
потврдите вашето доаѓање. Поздрав“. На крајот од 
писмото, во долниот десен агол беше запишан не-
говиот телефонскиот број.

Го зедов телефонот, го впишав телефонски-
от број, што беше запишан во писмото во долниот 
долен десен агол, заѕвонив. Не пооде долго време, 
воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав.

– Добровечер, Ѓорѓија од село Бач ми треба, но-
винарот Зоран го бара,- проговорив преку апаратот...

– Добровечер, овдека Ѓорѓија Лазаревски од 
село Бач. Зоране, ти ли си!, - го слушнав гласот на 
Ѓорѓија, од другата страна на телефонската линија...

– Јас сум, јас, - му одговрив.
– Како си ми, Зоране?, - ме праша.
– Добар сум, добро, го примив писмово што 

ми го прати, - му реков.
– Ќе ме израдуваш, или!.., - зачудено                                      

ме праша Ѓорѓија.
– Кажи им на твоите соселани дека за Митров-

ден ќе дојдам во Добровени!, - му порачав.
– Ќе им кажам, ќе им кажам, - го слушнав 

Ѓорѓиовиот глас преку звучникот на мојот телефон.
.Седум дена пред Митровден му се јавив на 

Ѓорѓија Лазаревски, да му потврдам, да им каже   
лска“ автобуска станица го фатив „локалот“, кој се-
кој ден одеше во правец на Скочивир. По помина-

ти десетина километри, пред Меџитлија, „реизот“ 
сврти лево, во правец на селата Гермијан и Бач и 
речиси по еден час возење, пред самиот влез во 
селото Добровени, го замолив возачот од „реизот“ 
малку да завлече, да застане, да го видам Доброве-
ни поодблизу. Шоферот кој го возеше „реизот“ ме 
послуша, завлече, застана. Слегов. ”Реизот“ зами-
на кон неговата крајна дестинација, селото Скочи-

вир. Тоа што го видов со моите очи, тоа што јас го 
доживеав, не може да се опише, мора да дојдете па 
да се види рајот божји.

По краткиот престој на местото каде што ме оста-
ви „реизот“, тргнав пешки по асфалтираното криву-
лесто добровенско џаде кое ме донесе до добровен-
ското средсело. Ме пречека Ѓорѓија Лазаревски.

– Навистина се радувам што те гледам, Зора-
не. Полна ми е душава што останавме достојни на 
зборот, што си го дадовме во Старавина, и на збо-
рот што им го дадовме на добровенци, – ми рече.

Родната куќа на Дедо Кољо Добровенски
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Мило ми беше на душичката кога Ѓорѓија ми 
велеше дека се радува што, ете, Добровени е мо-
ето прво село кое го посетувам од неколкуте пол-
ски села кои се во составот на Општината Новаци. 
Прошетавме низ селото. Ме запозна со неколку 
селани кои за празникот беа дојдени од Австра-
лија,Америка, од европските земји...

Добровени не е мариовско село. Потеклото на 
добровенци им е мариовско. Носијата им е мари-
овска. Селото го заселиле мештани од Рапеш пред 
четиристотини и кусур години. Секогаш мажачки-
те и женидбите беа од селата мариовски. Немаше 
шанса некоја добровенска мома да се омажи или 
некој добровенски ерген да земи невеста од мо-
штенските села, Бач, Живојно, Сович и Гермијан..

– Зоране, Мариовци и Моштенци најмно-
гу се поврзани со мариовско-леринскиот војвода 
Дедо Кољо Добровенски (Коте Котев), кој е роден 
во селово Добровени. Материјалот за војвода-
та Дедо Кољо, го собрав. Во ракопис е. Не успе-
ав да го отпечатам. Белки ќе даде Господ и тоа 
да се стори. Мерак ми е, ете, ти да бидеш први-
от што во целост ќе ти го препрочитам текстот                                                         
за Војводава Коте Котев, - ми рече.

... Но, како што е редот, прво добровенци нека 
те запознаат со нивното село, а сетне сторијата за 
Дедо Кољо Добровенски, - ми предложи. 

– Добровени се наоѓа близу грчката граница 
измеѓу Живојно, Совиќ, кое сега не постои, Скочи-
вир, Сливица, Брод и селото Бач. Моево село е во 
средината. Порано броело триесет до четириесет 
куќи, после достигнавме до шеесет куќи до илјада 
деветстотини и шеесеттата година. После шеесе-

тата година, почна да се намалуваат куќите, посте-
пено почна да се иселуваат луѓето, заминуваа кој 
Америка, кој во Австралија, во Битола, некои во 
Белград отидоа, трети во Скопје. Денеска останаа 
уште триесетина домаќинства, - започна Милосије 
Војнески со својата приказана за Добровени.

– Колку сте далеку преку Кременица до Бито-
ла и колку сте далеку до општинскиот центар на 
Општина Новаци, селото Новаци?, - му поставив 
прашање на Милосија.

– Оттука сме триесет километри преку Кре-
меница, а од Новаци дваесетина километри,                        
- ми одговри.

– Со што порано луѓето оделе на пазар во Би-
тола, до соседните села Кременица, Бач..., - беше 
моето следно прашање.

– Порано одевме до Кременица пеш. Пеш 
одевме и во снегој, а за на пазар луѓето кога ќе одеа 
со стоката луѓето жито да однесат, преку Новаци 
луѓето одеа, од таму ни е најблиско до Битола.

– На селово Добровени, како што знаеш селска 
слава му е Свети Димитрија, славата си ја носиме спо-
ред црквата. Црквата ни се вика „Свети Димитрија“. 
За разлика од другите села, Добровени највесело село 
беше. Зимо, лете, есено, било пролет да беше, тука 
имаше игранки. Можи затоа се научив многу убо 
играм, многу добро пеам, многу добро свирам. Овде 
имаше пекари, работилници, овде имаше кино. Тогаш 
јас на десетгодишна возраст гледав филмови. Кај што 
е сега продавницата имаше дом, селски дом на култу-
рата. Салата собираше илјада души, може и повеќе, 
- продолжи да раскажува Милосије Војнески.
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– Вие сте првиот после долго време што си 
се вративте во селово. Зошто си дојдовте, што се 
вели?, - учтиво го прашав.

– Јас работев со аутобус четириесет години. Ав-
стралија бев четири години, нешто туристички, не-
која година поработив. И со аутобусот кога работев 
и во Австаралија кога бев, секогаш си велев кога и 
да земам пензија во Добровени ќе се вратам. И тоа 
го сторив и баш сите се чудат. Некои мене ми велат, 
а бре, сто години се врати со животов назад овде во 
Добровени. Не, сто години сум напред, им велеам, 
како повторно да се родив, кога си дојдов в село, 
им велам. Мило ми е да прошетам до кладенчињата 
кои како дете сум ги правел. Ми се радува душата. 
Песни си пеам, верувајте ми, многу сум си весел. 
Толку ме трга Добровени, еве и тоа сега го велам, 
јас само овде, во Добровени, ќе бидам погребан,       
- велеше Милосије.

... Селово Добровени струја доби во илја-
да деветстотини педесет и седмата, водоводот го 
изградивме со ангарија во илјада деветстотини 
шеесета година. Патот со наши пари го асфалти-
равме во илјада деветстотини осумдесет и осмата 
година. Селово некогаш се наоѓало на два киломе-
три одовде спрема Скочивир, покрај реката вика-
на Староселска Река. Името на тоа село му беше 
Старо Село. До скоро постоеше и воденицата каде 
што го мелевме житото и за јадење и за стоката.

– Старите наши знаеја многу убаво да благо-
словуваат. Без нас, без наш благослов ниту една 
слава, било селска, во околинава, било куќна, не 
започнуваше. Со нас почнуваше, со нас завршу-
ваше. Пагурчето со ракија одеше од рака на рака 

кај сите гости седнати на трпезата. Секој кој го зе-
маше пагурчето, кажуваше по еден нов благослов. 
Во чест на Илинденското востание ни останаа два 
благослова. Едиот гласеше вака: „Бегојте гологла-
ви да бегаат по ридојте, како козите што трчаат по 
ридојте“, а дугиот: Да даде Господ колку јајца ќе 
се скршат за Велигден толку турски глави да паѓа-
ат секој ден“. 

... Нашава црква „Свети Димитрија“ е граде-
на во 1898 година, на старите темели, на постој-
ните темели, а во 1999 година ја реновиравме. Сè 
до ден денешен црквата ни е духовно светилиште. 
Пред да го направиме селскиот дом на култу-
рата, собирно место ни беше нашата црква. Во 
неа се договаравме, на пример, како, кога и што 
треба да се сработи, било в село, било в поле,                                                           
раскажуваше Милосије...

... Цело време се интересирав за минатото, за 
историјата на овие села, за патешествијата, почну-
вајќи од Илинденското востание, опстојувањето во 
Балканските војни, па и Првата светска војна, и по-
тоа Втората светска војна за сè што се случувало...

... Сите војни само маки и страдања му доне-
се на населението, почнувајќи од Илинденското 
востание, па Првата и Втората балканска војна, 
без разлика кој како доаѓал така ги регрутирал 
младите момчиња и на ова село и на сите други 
села. Некои биле во едната борбена единица, не-
кој во друга. Се случувало и браќа, што велиме, да 
се гледаат преку нишан, зашто кој како поминал                                   
така ги собрал луѓето.

... А, инаку, според сите други свененија, ина-
ку настаните што се случувале оставиле свој белег, 
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свој печат, своја трага на местото. Така, за време 
на Првата светска војна на овие простори се слу-
чувале големи борбени дејствија. Во историјата е 
битката на Завојот на Црна Река, а во стварност 
ние се наоѓаме токму на тој завој, почнувајќи од 
селото Тепавци, преку Брод, селото Добровени, 
Сливица, Скочивир, тоа е територијата таканаре-
чена  Завојот на Црна Река... 

... Се случувале многу нешта, но малку работи 
останале забележани. Овдека под нас, потаму мал-
ку, имаме фотографии од мост кој ги поврзува се-
лото Добровени и селото Сливица, преку тој мост 
врвела железничка пруга, теснолинејка, за снаб-
дување на единиците од фронтот. Возот патувал, 
теснолинејката се поврзувала од Грција наваму до 
селото Скочивир, таму правела круг и се враќала 
назад према селото Брод, према Буки, - раскажа 
Ѓорѓи Лазаревски...

– Овдека поминувал Солунскиот, македонски-
от фронт, овде биле воените дејствија од илјада 
деветстотини дванаесетата, тринаесетта, четири-
наесетта, па сè до осумнаесетта година, па да ја 
земиме илјада деветстотини четириесет и прва, па 
сè до четириесет и четврта година, овдека во сел-
ските гробишта се наоѓаат и гробови од многу зна-
ени и незнаени војници со шестодишното боиште 
на овој дел на Македонија, - го прашав. 

 – Да, да, овдека, на ова место имаме во се-
лото Добровени две алеи на војници загинати во 
Првата светска војна. Кај народот се познати како 
Српски гробишта, затоа што тие единици што 
беа под српска команда загинатите војници овде 
се погребани, друга локација има под селото До-

бровени на патот према Скочивир и таму таа не 
е обележана. Понатаму, српски воени гробишта, 
така се познати, имаме и према селото Скочивир 
и на многу други места низ територијата на ова 
подрачје, - ми одговори Ѓорѓија, не чекајќи да го 
дозаврашам моето следно прашање.

Заедно со Ѓорѓија отидовме на селските гро-
бишта, да ги видиме вечните почивалишта на за-
гинатите војници од Големата светска војна, без 
разлика во која борбена воена единица тие биле 
мобилизирани, затоа што меѓу нив имаше млади 
момчиња Македонци што беа мобилизирани од 
овие места, иако на спомениците се напишани 
нивните имиња на српски јазик, исто онака како 
што било времето, како што била политиката.

На залезот на деветнаесеттиот век Турската 
Империја сè уште беше сопственик и тиранин на 
Македонија. Мариово сè уште беше посебен хас 
во империјата. Турските аги и бегови не го почи-
туваа ферманот напишан од Селим III кој им го 
даде на Мариовци во 1565 година. Знаеја дека им 
се ближи крајот. Тие станаа уште побезмилосни во 
Мариовско. Убиваа, палеа, моми, невести и жени 
силуваа. Дури како стока отерана на ајван пазар за 
пари, за чифт ѕевгар волови, за два-три „угичи“, за 
некоја ока кравја маст сè уште ги продаваа, иако 
со посебен ферман потпишан од Султан Абдул            
Хамид II им беше забрането.

Мариовци не седеа со скрстени раце, мариов-
ските бегови и аги сите под нож да ги стават. Се 
спремаа за одмазда. Почнаа заседи да прават. Во 
Ивени како куче го заклаа Имер-бег, во Старави-
на жив го одраа Асан-ага, во Зовичките клисури 
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цел турски табур истепаа, во Чаништа кулата на 
Орхан-бег му ја запалија. – Мариовските планини 
полни беа со војводи и комиити. Од Стојан Кули-
ков ( Толе Паша), од Крушејца, Шаќир Војвода, 
од Вепрчани, Трајко Кралот од Брник, Ѓорѓи Ла-
жот од Царевиќ, Ѓоре Спирков од Леништа, Петар 
Ацев од прилепско Ореовец, војводата Дедо Боше 
од Градешница, војводата Андон Донев од Дуње, 
Ѓорѓи Сугарев, војводата Дедо Кољо Добровенски 
од Добровени, мариовските аги и бегови раат не 
спиеја, - го започна воведниот дел од приказната за 
Мариовско-леринскиот војвода Дедо Кољо Добро-
венски, професорот по историја Ѓорѓи Лазаревски.

... Вистинското име на Мариовско-Лерински-
от војвода Дедо Кољо Добровенски, му е Коте, а 
презимето Котев. Роден е во 1844 година, овде во 
селото Добровени. Неговата родна куќа и денеска 
постои. Како во стари времиња изградена е со една 
голема влезна врата и едно мало вратниче на за-
дниот ѕид. Малото вратниче го користеле во „зорт“ 
да им се наjде. Во непосредна близина на родната 
куќа на Војводата се наоѓа и чешмата која неа ја 
изградил прадедото на Кољо, Никола, чие праде-
дово име Кољо го носеше. Името на чешмата е Ко-
тева чешма. Многу воини доаѓале ладна вода да се 
напијат, крвавите лица да си ги измијат, раните да 
ги оплакнат, - продолжи Ѓорѓија да раскажува.

... На Никола татко му се викаше Коте. Ристо 
и Марко браќа му беа на Никола. Никола и Ристо 
останала да живеат во родното село, додека Марко 
заминал домазет во Новаци. Никола од неговите 
браќа се разликувал по бистриот ум и нескрот-
ливата и бунтовна природа. Од него зрачеле хра-

брост, сила, огромна енергија. Неговата мисла за 
слобода никогаш не го напуштила.

...Никола, преку селото Гермијан, често пати 
одел на пазар во Лерин и Битола. Турските деца 
од Гермијан, секогаш по нешто им земале на до-
бровенските пазарџии. Никола неколку пати тоа 
го почувствувал на своите плеќи. Еден ден кога се 
враќал од пазар од Леринско смислил план како 
овојпат турските деца да не му го земат пазарла-
кот. Таман наближал до Гермијан, наместо низ 
село, свртел лево над селските турски гробишта, 
не поминал низ село. Турските деца го забележале, 
се загнале прекутрупа, го пречекале, го застанале. 
Но, пред да му го земат пазарлакот, убаво ги ис-
плескал, ги натепал, дури на две-три турски деца                            
им ги скршил главите.

... Не поминало долго време турските аги и бе-
гови смислија план како да му се одмаздат. Го на-
чекале на нивата кога ја орал со воловите. Турски-
те аги и бегови арен ќотек му удриле. Никола, сиот 
крвав си заминал дома. Знаејќи дека и утредента 
кај неговата нива пак ќе дојдат Турците, се спре-
маше. Ја зеда татковата „берданка“, ја сокри под 
„одарот“ на дрвената кола. Таман изора две-три 
бразди, стасаа Турците. Овојпат Никола не чекаше 
од агите уште еден добар ќотек да изеде. Ја зеде 
пушката којашто беше скриена во разорот, ја от-
кочи, мавна два-три плутони, никој жив не остана 
од Турците. Без да чека да разберат другите Турци 
од Гермијан, брзо ги впрегнал воловите, се вратил 
дома, и ја спраштил накај Ниџе и до крајот на   жи-
вотот не се врати в село да живее.
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... Си формира своја дружина. За скривно ме-
сто прво ја одбра Колевата пештера. Долго вре-
ме се криел во пештерата. Јатаците со кои со-
работуваше беа од неколку села во Мариовско,                                     
Леринско и Битолско.

... Годините минувааа. Зулумите на турските 
бегови, аги и башибозукот не стивнуваа. Арно ама 
и одмаздата на Никола беше сè поголема. За бе-
говите, агите, полјаците џандарите, андардите во 
Скочивир, Сливница, Брод, Градилово, Будимир-
ци, Ивени, Старавина, Сович, Зович, Ланишта, Ра-
пеш, Маково, Горно и Долно Пожарско и другите 
лерински села, Никола беше страв и трепет.

... Потерите се заредија. Никола ич не им се 
плашеше. Со нив најлесно поминуваше. Праве-
ше намами ги во мариовските клисури и суреди 
ги. Попот Глигур Трајков од селото Сливница на 
Кољо му беше главната врска со другите комити, 
во мариовско-леринскиот крај. 

... Војводата Дедо Кољо Добровенски бил го-
лем оратор, умеел со народот. Каде што одел низ 
селата на селаните им велел: „Човекот еднаш жи-
вее, еден Господ има, Господ и нашиот македонски 
го создал и на на земја ни дари од неа да се хра-
ниме. За нашиот народ македонски, за Македонија 
сме в планина отидени, ако треба и животот ќе си 
го дадеме за Македонија...“.

... Есента илјада деветстотини и првата годи-
на во придружба на четата на леринскиот бојвода 
Марко, во Добровени пристигна Гоце Делчев, каде 
што се сретна со четата на Дедо Кољо Добровен-
ски. Четата даде заклетва, беше примена во Револу-
ционерната организација. Во Добровени често пати 

доаѓаа четите кои припаѓаа на Битолскиот револу-
ционерен округ. Пролетта илјада деветстотини и 
втората година најстариот син на Никола се заколна 
пред знамето на Револуционерната организација.

... Според она што ми го раскажуваа селаните 
од мариовско-моштенските села, војводата Дедо 
Кољо Добро-
венски бил 
мошне чесен и 
храбар човек. 
Имал голема 
брада, долга 
коса, засукани 
бујни мустаќи. 
Облечен бил 
во сива гуна, 
на рамо но-
сел пушка 
„берданка “ , 
на раменици-
те вкрстени 
фишеклии, со 
кубура во појасот и сабја закачена на ременот, - 
раскажуваше Ѓорѓи Лазревски.

... Во илјада деветстотини и втората година, око-
лу Крстовден, четата на Дедо Кољо Добровенски 
пристигнала во селото Крушодари. Се сместила во 
Јуруковото маало. Броела петнаесетина комити. Во 
Крушодари биле пристигнати четите на војводата 
Дине Кљусов. Селскиот гајдаџија Гацо набрзо ги пре-
дал четите. Настанала крвава борба. Војводата Дине 
Кљусов и синот на војводата Дедо Кољо Добренски, 
Најдо, живи не се предале, сами си го одзеле животот. 

Селска чешма
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... Непосредно пред Илинденското востание 
четата на Дедо Кољо Добровенски, во која биле 
неговиот син Најдо, комитите Стојко од селото 
Орле, Кузман Кузумчето од селото Рапеш, Петко 
Граорката од селото Старавина пристигнале во 
селото Брник. Нив ги пречекал Трајко Кралот, кој 
дотогаш сè уште не беше вклучен во Револуцио-
нерната организација. Војводата Трајко Кралот 
првично беше дел од четата на Добровенски, кој 
подоцна стана реонски војвода. 

... Четата на Дедо Кољо ја сочинуваа Петков 
Насев Лазар, Стефанов Стојчев Јован од селото 
Брод, Талев Трпев Крајче од селото Чеган, Ле-
ринско, Серафим Трајчев од Новаци, Ѓорѓи Котев, 
Најдо Котев, синови на дедо Кољо, Ѓорѓи Николов 
од село Долно Котори, Леринско, Јованов Трај-
чев Ѓорѓи од Добровени, зетотот на Дедо Кољо,                
тогашен комита.

... Војводата Петре Ламов, за време на Илин-
денското востание предводел чета од четириесет 
комити во битолскиот регион. Во 1905 година бил 
осуден на 101 година затвор. На заточение зами-
нал во местото Фазан, во Африка, заедно со Па-
вел Шатев. За време на Уриетот е амнестиран. Од 
1913 година па сè до 1915 година, живее во селото 
Гермијан, каде што му се наоѓа и денес неговото 
вечно почивалиште. Војводата Дедо Кољо Добро-
венски, заедно со четата на војводата Петар Ацев, 
учествува во Илинденската епопеја.

.... Во Романот „Шаќир Војвода“, Стале Попов 
за Дедо Кољо Добровенски го знапишал следново: 
„Oтидоа Толе, Анте и Дедо Кољо да соберат вос-
таници по мариовските села. Анте и Дедо Кољо 

прејдоа по левиот брег на Црна. Првиот по сел-
та од Дунската Општина, а вториот по селата од 
Маковската. Присобраа што присобраа по стоти-
на души голораки селани и се вратија во четата на 
местото викано Зелка, во Витолишта. Пред напа-
дот на витолишкиот турски гарнизон под Трибор 
беа собрани Толепашовата, Шаќировата, Антева-
та, Ташковичевата, четата на дедо Кољо. Со пет-
те чети командуваше околискиот војвода Петар 
Ацев“, - раскажуваше Ѓорѓија Лазревски.

– Зоране, илинденецот Стефан Ралев, многу 
педантно си водел белешки за неговите средби со 
војводите, четите од Битолскиот револуционерен 
округ, во тие негови белешки неодамна ја најдов 
и белешката што ја запишал за Дедо Кољо. Во неа 
пишуваше дека на планината Бигла, покрај четата 
на војводата Ралев, биле и четите на Дедо Кољо 
Добровенски и на Ѓорѓи Димитриев. На сам ден 
на Илинден оттаму ја започнале борбата со Тур-
ците. Најкрвави биле борбите во селата Рменско 
и Трсје. Турците пепел ги сториле, а оттаму се по-
влекле на планината Вичо. На Вичо Планина се 
сретнале со четата на војводата Ѓорѓи Николов. 
Сè на сè, околу илјада комити биле збрани. На че-
тите им се обратил Васил Чакаларов. Четите прво 
го нападнале гратчето Невеска, а потоа и гратчето 
Клисура, раскажа Ѓорѓи Лазаревски.

... По задушувањето на Илинденското воста-
ние, Дедо Кољо Добровенски се повлече во мари-
овските ридишта. На Крстовден деветсто и тре-
тата четата на Дедо Кољо Добровенски во селото 
Дуње имал крвав судир со турскиот аскер. Иако 
опколени, четата без многу загуби успеала да се 
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извлече од обрачот. Во борбите во селото Дуње за-
гинал само комитата Петре Попов од село Новаци.

... Во 1767 година со оставката на Охридскиот 
архиепископ Арсеније, престана да постои Охрид-
ската архиепископија, која дотогаш беше единстве-
ниот заштитник на македонскиот народ, затоа што 
македонскиот народ немаше своја држава. Најпрво 
старомакедонското црковно богослужение го замени 
грчкото црковно богослужение, а по завршувањето 
на Илинденската епопеја и Бугарската егзархија си 
бараше свој простор во Македонија, посебно во овој 
мариовско-моштенско-леринскава регија. 

... Пред Илинденското востание сите цркви 
и манастири во овој дел на Македонија беа под 
влијание на Грчката патријаршија. Богослужба-
та се одвиваше на грчки јазик, иако поповите беа 
Македонци. По Илинденската епопеја во Мари-
овско-моштенскава регија се засили и бугарското 
влијание. Jазикот на кој проповедаа бугарските 
попови им беше поблизок на селаните, тие поле-
ка ја прифаќаа богослужбата на Бугарската егзар-
хија. Богослужбата се извршуваше на бугарски ја-
зик, а попови повторно беа Македонци. И едните 
и другите во македонските цркви служеа за пари. 
Селските попови од овие села добро го разбираа 
и грчкиот и бугарскиот јазик, ако повеќе пари им 
дадеше Бугарската егзархија истиот поп кој прет-
ходно богослужеше на грчки, другиот ден во иста-
та црква служеше по бугарски. Имаше случаи еден 
ист селски поп утринската богослужба да ја отпее 
на бугарски, а вечерната на грчки јазик. Ривал-
ството помеѓу Грчката патријаршија и Бугарската 
егзархија, кои повеќе Македонци ќе погрчат или 

побугарчат, од ден на ден стануваше сè поголемо. 
Арно ама, бугарските и грчкиот власти не жалеа 
пари, даваа колку ќе посакаа побугарчените или 
погрчените Македонци. Бугарската егзархија и 
Грчката патријаршија ја поделија и Револуционер-
ната организација. Го поделија нејзиното политич-
ко и воено раководство. Се создадоа контрачети. 
Едните се нарекуваа фанариоти, а другите врхо-
висти. Најмногу страдаше маривоско-моштенско-
то население. Контрачетите почнаа да аздисува-
ат низ селата. Беа побрутални отколку турскиот 
башибозук. Четата на Војводата Дедо Кољо До-
бровенски не одбра страна. Застана во одбрана                                         
на македонскиот народ.

... По Илинденското востание селаните од се-
лото Добровени решија грчкото црковно богослу-
жение да го заменат со егзархиското. Се подели се-
лото. Едните станаа егзархисти, другите патрија-
шисти. Почнаа едни со други да се кодошат. Тоа 
им одговараше и на турските, и на грчките, и на 
бугарските власти.

Семејството на Дедо Кољо Добровенски беше 
расчеречено од притисокот и на едниот и од други-
от табор. Поербап испаднаа селаните патријаши-
сти. Кочо, најмалиот син, го киднапираа. Неколку 
дена го криеја во местото викано Скокото. Добро-
венските патријашисти добро знаеја, ако битол-
скиот патријашиски владика не го ослободи Кољо-
виот син, сите ќе ги стави под нож. Добровенскиот 
грчкиот андард Тала Петов заминал во Битола да 
се моли да го пушти Кољовиот син, Кочо. Патрија-
шискиот битолски владика добро знаеше со кого 
си имаше работа, дедокољовиот син го ослободи.
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... Битолскиот патријашиски владика не се 
помири со поразот што неодамна го доживеа со 
ослободувањето на дедокољовиот син. Скова нов 
план. Им нареди на добромирските патријаши-
сти да дознаат каде се наоѓа дедокољовата чета. 
Дознаа. Но, дознаа и кој комита беше најлесен за 
поткуп. Тоа беше комитата Андон Зои. Му дадоа 
многу пари. Андон Зои ги извести скочивирските 
кодоши браќата Домазетовци каде се наоѓа Кољо-
вата чета. Тие тоа му го кажаа на битолскиот трго-
вец Теодорос Модис, а овој му кажа на битолскиот 
патријашиски владика, а пак тој на турскиот аскер. 

Во илјада деветстотини и четвртата година, на 
осми февруари, Дедокољовата чета се наоѓаше во 
Скочивир. Андартите, потпомогнати од аскерот, го 
сардисале селото. Војводата со четата бил засолнат 
во куќата на дедо му по неговата жена Неда. Започ-
нала нерамна борба. Дедокољовљата чета успеала 
да се извлече од Скочивир. Заминала во правец на 
селото Петалино. На местото викано „Киска“, четата 
паднала во заседа. Изгинале многу комити, меѓу кои 
и воводата Дедо Кољо Добровенски...

... Во историографските записи што ги најдов, 
ги прочитав последните зборови кои ги изгово-
рил војводата, подоцна запишани во мемоарите 
од комитата Серафим Трајчев, кој бил дел од че-
тата: „Престанете да плачете. Сме дошле на овој 
свет за да си одиме од него. Сакав да си умрам во 
слободна Македонија. Само кога ќе дојде тој ден, 
тогаш душата ќе ми се смири. Среќен што паднав 
убиен за мојот народ. Борете се до последната кап-
ка крв“. Неговото вечно пчивалиште се наоѓа на 
селските гробишта во селото Брод. Тие таму го 

закопале мртвото тело на војводата, плашејќи се 
аскерот да не го запали целото село.

... Неговиот син, комитата Ѓорѓија, ја продол-
жил борбата за слобода. Набрзо го одмазди татка 
си. Во Скочивир, на спиење, ги закла браќата Дома-
зетовци. И тој, како и неговиот татко, беше преда-
ден од македонските гркомански шпиони од селото 
Биљаник. Аскерот ја запалил куќата во која се на-
оѓале комитите заедно со нивниот војвода Ѓорѓија. 
Во ј в од а т а 
Ѓорѓија бил 
тешко ранет. 
Успеал жив 
да се спа-
си комитата 
Трајчев Се-
рафим -Ср -
бинот од 
село Новаци. 
Кољ о в и о т 
син Ѓорѓија 
и други-
те комити 
живи не им 
се предале 
на аскерот, сами си ги одзеле животите. Во илјада 
деветстотини и петтата година Револуционерна-
та организација од селото Билјаник ги ликвидира 
предавниците.

... Мариовско-леринскиот војвода Дедо Кољо 
Добровенски многу години го заштитуваше мир-
ното македонско население кое живееше во Мари-
овско-леринската област. Затоа народот му испеал 

Никола Котевски Кољо Војвода
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многу песни. „А, бре Кољо, мамин Кољо“, е најпе-
ана, - заврши со својата приказна професорот по 
историја Ѓорѓи Лазаревски.

А,бре Кољо, мамин Кољо

A, бре Кољо, мамин Кољо, мамина кумита,
доста одиш, мамин Кољо, пустите планини,
пустите планини, мамин Кољо, рамни долини,
нели се наноси, Кољо, пушка малихерка,
нели се нафрла, Кољо, дребните куршуми,

Нели се најаде, Кољо, мрсните кокошки,
нели се најади, Кољо, мрсните погачи,
ајде да се жениш, Кољо, за едно каурче.

Мојта жена, мила мајко, пушка малихерка,
мојте деца, мила мајко, дробните куршуми,
кај ги праќам, мила мајко, назат не се враќат, 
назад не се враќат, мајко, абер ќе ми пратат.

Се бореше, мамин Кољо, се бореше за слобода,
со два сина тој загина за Македонија,
 за Македонија, земја поробена. 

Во Добровени, на летната селска слава Ми-
тровден беше дојден и правнукот на мариов-
ско-леринскиот војвода Дедо Кољо Добровенски, 
Лазар Котевски, чие презиме го носи на таткото 
на војводата, Коте. Заедно ја исслушавме „беседа-
та“ за животот и делото на мариовско-леринскиот 
војвода Дедо Кољо Добровенски, што ја раскажа 
професорот по историја Ѓорѓи Лазаревски.

– Со задоволство ја ислушав „беседата“ за жи-
вотот и делото за мојот прадедо, Мариовско-ле-
ринскиот војвода Дедо Кољо Добровенски, што ја 
одржавте. Се гордеам на големиот труд што си го 
вложил и изворно, од тебе да го слушнам. Колку сум 
бил празен и сиромав без оваа вистина. Не можам 
да ја опишам радоста која ме обзеде во целата моја 
душа. Радоста ми е уште поголема што и јас сум дел 
од големото револуционерно семејство на прадедо 
ми Коте од селото Добровени. Многу работи знам за 
Дедо Кољо, но најважните не. Иако со задоцнување 
од сто и осум години, ја дознав големата вистина за 
војводата Дедо Кољо. Но, иако е задоцнето да не е 
заборавено, вели народецот наш. Со вистината за 
Дедо Кољо станува побогата нашата историја.Таа 
изобилува со многу вакви и слични јунаци. Органи-
зацијата во секое село предвидувала по еден војвода 
со своја чета која можела да биде активирана по по-
треба и во секое време. Тие чети постоеле. Постоеле 
и комити и војводи и храбри борци и големи јунаци 
кои храбро гинеле за слободата на својата земја. Таа 
слобода ние денес ја имаме. Затоа, ако не можеме со 
ништо друго да им се оддолжиме на сите знајни и 
незнајни јунаци, барем нивните имиња да ги споме-
ниме како што е и името на војводата Дедо Кољо од 
село Добровени. Сите им должиме почит на големи-
те дела на нашите борци кои храбро гинеле во сите 
војни, а сè со единствена цел за слобода на својата 
татковина – Македонија, му се обратив на професо-
рот по историја Ѓорѓи Лазаревски...
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...  Vo Zovi}

За селото Зовиќ наместо со новиот воз на Маке-
донски железници-транспорт „Кинезот Јутунг“, кој 
според возниот ред од железничката станица Скопје 
за Битола тргнува во шест часот и четириесет и две 
минути, тргнав со моето возило, мојот олдтајмер ру-
скиот „камаз“ кој, еве, дваесет и шест години неумор-
но е мој верен сопатник низ мариовскиве села. Ки-
нисав во исто време кога киниса и возот, а во Битола 
стасав речиси во исто време заедно со возот, околу 
десет часот и шеснаесет минути, каде што ме чека-
ше мојот пријател Цане Трпчевски, заедно со него и 
мојот верен сопатник рускиот „камаз“, продолживме 
по стариот педесет и седум километарски делумно 
асфалтиран, делумно макадамски стар пат, меѓу ма-
риовци попознат како „Вранцуско џаде“, „Вранцу-
ски пат“, преку селото Новаци, селото Рапеш, селото 
Маково, рапешкиот мост, Чебрен, селото Старавина, 
по речиси еден час возење стасавме во селото Гра-
дешница, каде што, по кусиот одмор во Градешни-
ца, мојот верен сопатник рускиот „камаз“ го оставив 
да „ужива“ во колоритната убавина која природата 
му ја дарила на селото Градешница. Патот го про-
долживме во поудобна „вожња“, со неговото „рено“, 
затоа што, патната делница од околу пет-шест кило-
метри која водеше од Градешница преку Старавина 
до селото Зовиќ е асфалтирана, и по пет-шеснаесет 
минути „лагана и удобна вожња“, како што умеат да 
кажат мариовци, дојдовме во селото Зовиќ.

Кога стасавме во селото Зовиќ, сонцето беше 
високо на зовичкото небо. Не изгубив надеж дека 
ќе најдам некој во селото, за тоа што селаните од 
селово си имаа работа, едните со овците, други-
те во нивните мали градинчиња и бавчи го плевеа 
кромитчето, лукчето, ги „прашеа“ штотуку из-
никнатите компири, патлиџани, благиот и лутиот 
пипер, раната пролетна зелка, третите го вадеа 
пирејот од разораните ораници, ги подготвуваа 
за новата реколта од овогодишното производство 
на тутун од типот „прилеп“, да си помуабетам со 
нив, тие да ми раскажат дел од минатото на нив-
ното родно село, да ми раскажат дел од многуте 
приказни, легенди, усни преданија, адети, обичаи, 
кои ги запаметиле, а ним им ги раскажале нивните 
родители, дедовци, баби и соселани. 

На средселото, веднаш зад зградата на неко-
гашното селско училиште, во убаво средениот сел-
ски двор си седеа и нешто меѓусебно си муабетеа 
осумдесетгодишниот Милан и неговата бабичка 
Сава Шкатреви. Си сторивме здравоживо, по ста-
ро, со добро ми дојде и добро те најдов и откако 
им раскажав кој сум, што сум, од кај сум и зошто 
сум дојден, си го почнавме со муабетот на долго и 
нашироко за сѐ што било и за сѐ што не било.

– Милан, ми е името, - ми рече.
– Што години имаш?, - го прашав.
– Осумката, триесет и седмата, во грозјебрање 

сум роден, - рече.
– Како се викаше татко ти?
– Јово.
– Мајка ти?
– Менка.
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– Ти, како се викаш?, - ја прашав неговата бабичка.
– Сава, - ми одговори.
– Од кај си родум?
– Од Чаништа.
– Што години имаш?
– Осумдесет и две.
– Како те излага домаќинот од Чаништа овдека 

во Зовиќ?
– А бе, сега немало кој да го земи, јас дојдов.
– Како те зедоа со свадба или бегалка?
– Не, свадба напраивме, не бегалка. 
– Кое време беше пролетно, есенско,                                

зимно време?
– Зимото, за свети Ѓорѓи.
– Те слуша дедово?
– Арно се слушаме ко сме двајца стари.
– Колкумина останавте во селово?
– Тринаесет души, сосе овчари, стари, пензи-

онери.
– Кај се собирате вака, да речиме, преку денот 

да се видите?
– Никаде, дома.
– Што поработувате?
– Бавчите, градините, друго ништо.
– Кај ви се наоѓа челадта, децата?
– Скопје едната, едната е Битола. Сега на Ве-

лигден дојдоа.
– Колку внучиња имате?
– Пет внучиња, правнучиња три.
– Можеш да ми кажеш како се викаа на име?
– Едно Дамјан, другото го заборавив како го 

викаат помалото.
– Има некое што го носи името твое?

– Нема, нека се живи, а тие внуците ни се           
женски сето.

– Овдека, во селово, коперација немате?
– Сега има отворено, не продавница, кафана.
– Што има во кафанава?, - на шега ја прашав.

– Пиво само и сокче.
– А лепче ви носат?
– Не, леб башка ни носи лебарот.
– По колку леба земате?
– Јас си меса. Си меса денеска ја горев фурна-

та, си месев седум, - ми рече баба Сава.
– Седум, а? За колку дена?, - пак ја прашав.
– За недела, две, - одговори.
– Низ селово не можеме да те прошетаме, ста-

ри сме, староста одамна нè втаса, со бабава ја ра-
стуривме деветката, нозете не сакаат да одат, - ми 
велеше дедо Милан.

Цане Трпчески
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– Е, синко, колку сакам да прошетам низ село-
во, низ сокачињава, патчињата, по моите ниви, да 
го видам што стори лозјето кое до лани со дедово 
мој го работевме, до сливчињава некоја слива да си 
наберам, ама нозеве не ми одат, пустава старост ме 
навјаса, туку еве го нашиов Цанко, тој ќе ве про-
шета низ селово, - ми велеше осумдесетгодишната 
баба Сава Шкатрева. 

Ми се радуваше душата, ми се исполни срце-
то, се радував, навистина се радував кога на мојот 
пријател Цане Трпчевски му подвикна баба Сава. 

– Цанко, внучко, прошетај го детево низ се-
лово, прво однеси го во дворот на Маринковци 
кој е најубав двор во селово, потоа покажи му ја 
чколиава, однеси го до црквана и запалете свеќа 
за здравје за мене и за дедово мој, немој да забора-
виш да го однесеш до рекана, до мостон да го види 
и него, - додаде баба Сава.

– Зовиќ е уникатен рај. Зовиќ е село со мари-
овски атрибути, со камени куќи, во чие камено дно 
на градешката клисура, обвиткана со гранитни 
карпи се слуша ехото на природата. Зовиќ е село 
каде што измазнетите карпи ја смируваат разбра-
нуваната вода на Градешка Река. Зовиќ е село каде 
што многуте растенија, грмушки, цветни ливади, 
колоритниот душек од трева му даваат топлина, - 
раскажа Цане Трпчевски.

Зовиќ, село распослано во средишниот дел на  
Мариово. Сместено на карпеста зарамнетост по-
меѓу два ридски гребени на југ и север на чиј врв е 
изградена малана црквичка „Свети Атанасиј“.

 ... Името на селото е добиено најверојатно по 
името на една чешма (извор) која се наоѓала во де-
нешно Зовиќ, а која селаните на тогашното старо 
село Лениште ја викале Бзовиќ поради тоа што 
околу неа имало многу боз.

 ... Во минатото селото се викало Лениште и 
се наоѓало во месност оддалечена околу пет-шест 
километри од сегашното село. За време на тур-
ското владеење селото било опљачкано и запале-
но. Според народното предание, мештаните три 
пати се преселувале на три различни места пред, 
конечно, да се населат на сегашната местополож-
ба. Најпрвин селаните живееле на месноста на 
ридот Душегубец, кој се наоѓа помеѓу Старавина 
и Градешница, потоа се преместиле во месноста 
Лениште, од каде повторно се иселиле, при што, 
според верувањата, еден дел од луѓето заминале 
и го основале селото Лениште кај Прилеп, а дру-
гиот дел се населил на сегашното место на Зовиќ. 
Се претпоставува дека селово се заселило во 17 

Село Зовиќ
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век, кога била изградена и малата еднокорабна                             
црква „Свети Атанасиј“. 

...Селото Зовиќ е заведено во отоманските по-
писни и даночни дефтери. Во 1476/77-та година во 
селово имало 18 семејства. Во 1481/82-та година 
28 домаќинства. Во 1519 година броело 58 куќи.

... Селото Зовиќ отсекогаш е населено исклу-
чиво со Македонци, а од шеесеттите години на ХХ 
век бележи постојан пад на бројот на населението, 
при што се наоѓа во состојба на раселување. Во 
1953 година селото броеше 356 жители, а во 1961 
година 388 жители. Веќе во 1994 година бројот на 
жителите се намали дури на 54, а денеска во село-
во живеат тринаесетмина.

... Голем број на поранешни иселени жители 
и нивни потомци сѐ уште доаѓаат в село, ги по-
сетуваат своите куќи, дел се обновени, а дел ги 
обработуваат и своите имоти. За време на лет-
ниот период, селските празници и одржување-
то на „Зовичка свадба“, се збира многу народ,                                                
- раскажа Цане Трпчевски.

... Големо беше селово. Убаво се живееше во него. 
Ги нема старите занаети. Зовиќ имаше тројца сарачи, 
петмина налбати, двајца шнајдери, две берберници, 
двајца самарџии, десет воденици имаше по рекана, 
двајца ковачи, еден дограмаџија, еден тишлер, еден 
тенекеџија, изработувачи на камени корита тројца 
мајстори имаше, двајца мајстори имаше кои им зе-
маа мерка на коњите, седлари ги викавме, најдобри 
мајстори за каци, бочви беа зовичани. Ова сето што 
го гледаш во дворов на Маринковци е само дел од тоа 
што некогаш го имаа селаниве, - ми велеше Цане.

... Маринко неодамна си ја реставрира негова-
ва куќа во стар мариовски стил. Најубава е не само 
во Мариово, туку во сета Битолска околија. Ваква 
етно поставка на отворено нема никаде во околија-
ва. Сè што гледаш внатре, сè е поставено онака како 
што некогаш беше, во секој мариовски двор. Оваа 
дрвена кола е на Ристе Пајмакот. Како денеска во 
оваа кола Ристе си ги товараше снопјето. Педесет 
снопје собира. Кога ќе време да се жнее канативе 
се вадеа, одарот се расточуваше, ражништа ставаа 
старите на овие ступците. На одаров се ставаше ја-
ремот, ги впрегнуваа воловите. Секој си го знаеше 
своето место. Едниот одлево, другиот оддесно. Е, 
што времиња беа тоа, убави времиња, додека сум 
жив нема да ги заборавам.

... Воловите си го знаеја местото кога ќе се ора-
ше нивата. Едниот бразник, другиот ледник беше. 
Орачите ги спрегнуваа оратните волови, од Кр-
стовден до Петковден сè беше посеано. Не можам 
да го заборавам времето кога ние децата се нат-
преварувавме кој побрзо да седнеме на трнливата 
брана, да го завлачиме засеаното житце. Е, кога ќе 
запнеше браната на некоја поголема грутка и кога 
ќе се поткренеше, ние сите паѓавме под трнлива-
та брана. За да не плачеме, се сеќавам како дене-
ска да е, дедо ми ни велеше: Опааа! Опааа!, колку 
грутки толку лубеници. Намерно нè тркалкаа по 
ораницата, велејќи колку тркалања толку компир 
да се роди, царевка да се стори. Ако под трновита-
та брана паднеше некое штотуку забрадено мом-
че, старите велеа колку брадата е извалкана, толку 
’ржта зрна да роди. Неретко се случуваше и по не-
кое високо по раст штотуку незабрадено момче да 
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го завлече браната, старите велеа, колку е високо 
момчево толку висока да биде ’ржаницата. Научив 
како да им подвикнам на волојте со кои оравме. За 
да кинисаат оратните волови им велев: Ајс, стоко. 
За надесно командата беше: До, едо, де!, за нале-
во дедо ми им велеше: Сту едо, де!, а пак за да 
застанат, Охаа!, охаа!, а ако го престапеа огламни-
кот, наредбата беше сту, на вистина сè сe раѓаше,                
- додаде Цане.

... Секоја куќа во селово чуваше по два три 
коња. За на дрва им требаа. За Крстовден доаѓаа 
од шумското, од Прилеп. Сеча даваа. Им маркираа 
на секому кој колку дрва да набери. Ги маркираа 
само старите многулетни дабје. Моите ме научија 
како да го засамарам коњот, како да му го ставам и 
врзам попрагот, подопашникот, стрмните, како да 
ги префрлам ортомите преку самарот. Ме учеа по 
колку дабови цепеници да ставам на „тоарот“ на 
коњот, како да ја подвиткам врзмата, како вуспич 
(меѓу чаталот) да ја ставам на остеновото ласте-
гарче, како да му подвикнам на коњот да не мрда, 
да киниса, да застане, да подзастане, да сврти по 
надесно, поналево.

... Е ова пред мене е каче, кое служешe за пра-
вење зимница, за солење на месо, за разни употре-
би во зимскиот период. Качето собираше до три-
есет килограми зарзават. Каците собираа до сто 
и кусур килограми зарзават. Качарите качињава 
и каците ги правеа од срцевината на дабово дрво, 
исечено од Водици до Атанасоен зимен, - продол-
жи да раскажува Цане.

– Зошто дабовото дрво се сечеше од водици до 
Атанасоен зимен?, - го прашав.

– Затоа што во другите месеци дрвото е „живо“, 
црвојадина има, расолницата ќе истече, без расол-
ница ќе се расипе расолот, киселите пиперки, ки-
селите зелени патлиџани, - ми објасни. 

...Ова се старите кошариња во кои пчелите 
правеа мед. Направени се од испреплетени дрено-
ви прачки, излепени со „малтер“ направен од суви 
лепешки, кои старите ги собираа на средсело от-
како говедарот ќе ги потераше кравите молзници, 
првостинки, јуничките, телците, јунчињата, ги ле-
пеа на ѕид, а откако ќе се исушеа ги мешаа со ржа-
нова плева и вода. Внатре беше матицата, а околу 
неа рој пчели. Многу убаво се сеќавам кога ќе се 
роеше улиштето, па ќе избегаше надвор од селото. 
Имаше во селово луѓе мајстори како да го вратат 
улиштето во нова кошарка. Со матарка (миризлива 
трева), в рака одеа, и пееја песна. Песната одеше 
вака: „Maаат, мааат, матоо! Дојди матооо! Во нова-
ва куќа, матооо!“. А уште поинтересно беше кога 
се вадеше медот. И за тоа имаше мајстори во село-
то. Ќе запалеа неколку суви коњски лепешки, тие 
не даваа пламен, туку само чадеа и така го вадевме 
медот, - ми раскажа Цане.

... Куќа без вино не можеше да се замисли. 
Секоја домаќинска куќа чуваше од три до пет го-
леми и две до три помали бочви со вино. Во голе-
мите се чуваше виното. Во едната нелачено, сосе 
комињето, во другите лачено, без комиње и во 
третите лежано, старо вино. А во помалите се чу-
ваше ракијата, во едната препек сливова, препек 
комињарка, препек крушкова, во третата лежана 
ракија. Лежаното вино и ракија се чуваа за свадби 
и крштевки. Мелем за душата, - велеше Цане.
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... Во селово имаше петмина мајстори, ка-
занџии. Мајстори за ѕидање на казарници и мајсто-
ри за правење на казани. Секоја куќа со казарница 
беше, свој казан си имаше. Два пати во Зовиќ ра-
кија се вареше, по Богоројца Голема, кога ќе уз-
реаја сливите и по Ѓурѓовден, кога ќе се допиеше 
виното, - раскажуваше Цане.

... Водениците по рекана цела година работеа. 
Се мелеше брашно и за стоката и за луѓето. Остро 
брашно воденичарите мелеа за „посол“. Пред ме-
саријата да го „фрли“ месениот леб на цедилото, 
со острото брашно прво цедилото го посолуваше, 
за да не се залепи непечениот леб на цедилото. 
Мекото брашно воденичарите го викаа „мајки-
но брашно“. Царевното брашно воденичарите го 
мелеа на поостар воденички камен. Царевното 
брашно го правеа на штотуку клепаните воденич-
ки камења, да се поизмазнат, а после се мелеше 
брашното за леб. Кога месаријата ќе ги извадеше 
сомуните од фурната, за ние децата да не го изеде-
ме, пошто беше многу жежок, ни велеа: почекајте 
малку, прво нека си појде кај мајка му, - слатко се 
насмеа Цанко. 

... Е, кога ќе се соберевме околу трпезата, за поја-
док, за ручек, за вечера. Мерак, мерак. На чело си се-
деше домаќинот, главата на куќата, околу масата седеа 
мажите и жените, простум стоеше само месаријата. 
Ние децата на ругузина. Откако ќе вечераа правеа пла-
нови за другиот ден кој каде, дали некој треба да оди 
со овците, дали некој треба да оди со говедата, дали 
некој треба да оди на жнеење, или на косење, значи на 
ваква трпеза се правеше планот за другиот ден. За дру-
гиот ден секој си имал обврски, си ја знаел работата.

... Откако ќе вечераме, месаријата ќе ја рас-
кренеше трпезата, ќе ги распостелеше ругузините, 
ќе легневме да спиеме. А пак штотуку женетите 
со нивните млади невести одеа на спиење, кој во 
плевната, кој во пондилата, кој во аргачот. Ако не-
кој младоженец беше овчар, му ја праќаа невеста-
та „промена“ да му однесе на бачило. И за новиот 
пород си имаше ред. Децата се раѓаа од крајот на 
есента до прочка, - велеше Цане.

 ... Секоја година селото избираше водар. Кол-
ку клаинци толку водари. Си имаше сатнина. Која 
куќа колку стомни, бардаци ќе наполни, кое време. 
Повозрасните големи бардаци носеа, поголемите 
бардињата ергените, момите, невестите, на децата 
им купуваа дулиња со свирчиња. Се натпревару-
вавме кој повеќе пати ќе појде со дулето вода да 
наполни. Нè залажуваа. Секое дете на ѕидот рецка 
ставаше, јас на остенчето. Ни велеа кој најмногу 
рецки ќе направи, најмногу алва ќе си купи од кај 
алваџијата, кој секоја недела доаѓаше в село. Некој 
пат не ни купуваа. Ама итри бевме, јајца крадевме 
од кокошарникот, - се смееше Цане. 

... Во тоа време во грне го варевме гравчето. 
Решетото со големи дупки, дрмон го викавме. 
Житото го сеевме во него. Скувалот им го да-
вавме на кокошките. Во бакарна калајдисана тава 
се правеше потпршка за манџата, месо се прже-
ше. На средина на дворот се наоѓаше големо ка-
мено тркало, со дупка на средината, каде стоеше 
стожерот. За стожерот имаше намотана долга ко-
нопна, четири прста дебела ортома, која ја врзу-
ваа за јаремот на оратните волови, оратните коњи. 
Околу стожерот се постилаше цела полетнина 
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што ќе се собереше. Стоката вртеше околу стоже-
рот, после ја собираа сламата, се вееше житото. 
Местото каде што се вршеше го викавме гумно,                                                                  
- раскажуваше Цане Трпчевски.

... Зовиќ е атракција и раритет. Дише со чист 
воздух. Градешка Река го пара кањонот Чебрен. 
Зовичката долина секогаш атрактивна за архе-
олозите, дивите копачи, рударите. Грамадните 
разголени карпи, остатоци од тврдини, керамика 
и гробници од античкиот период, мермерни оста-
тоци од цркви, грниња со злато, високи древни 
дрвја, древните цркви, манастири, светците ове-
ковечени на карпи и што ли уште не, мамат да 
ги допреш, во манир на литерат, со поетски пој,                                                                           
- го раскажа сето ова Цане Трпчевски.

 ... Зовиќ е уникатен. Свети Ѓорѓија насликан 
во карпа бдее над Зовиќ. Верата чисто дише под 
ведро небо и природен амбиент. „Карпата Светец“, 
го чува стариот Зовички камен мост, соѕидан висо-
ко над Градешка, како дел од древниот „Виа Игна-
ција“, а долу под мостот, преливајќи се во големите 
камени длабоки измазнети корита, бистрите, пот-
кајмакчалански планински води, милозливо во пре-
ливни нијанси се поклонуваат пред „Светителот“, 
пред да навлезат низ длабоката Чебренска клисура 
завиткана со гранитни карпи во кои се слуша ехото 
на природата и говорот на водата, - ја искажа сета 
своја литерарна дарба дарена од бога Цане.

... Зовичкиот Мост е камен лачен мост кој ја 
премостува Градешка Река. Се смета за едно од 
најубавите архитектонски зданија во мариовскиот 
крај. Мостот бил изграден уште во турско време, 
но бил дрвен. Како таков функционирал сè до1952 

година. Таа година еден селанец со воловска кола 
застанал пред мостот. Неговите две деца, кои биле 
со него, ги зеле стомните да ги наполнат од блиско-
то кладенче. Колата била претоварена. Татко им ги 
потерал воловите, запрегата тргнала, таман навле-
гол сосе воловите, колата, мостот се срушил во ре-
ката, останал жив, ама алипен. По таа несреќа жи-
вееше долго, стотката, за година и пол не ја фати, 
- ми раскажа Цане.

... Некој ќе рече не чинеше Титова Југославија. 
За некого не чинеше, ама за нас мариовци, богами, 
чинеше, посебно за паднатиов мост. Кога падна 
мостот, се туткавме, сè чиневме, не да го поправи-
ме, туку да го напрајме. Во тоа време на мариовци 
отаде Црна и одавде Црна мостот им беше најпо-
требен. Со добитче, со коњче, со магарче преку 
мостов одевме до Манастир, а оттаму со реизот 
на пазар за Прилеп одевме. Витоливци по асфалт 
газеа уште пред седумдесетина години, овде не 

Мост на Црна Река



Мариово - Жива историја

185

знајме што е дробен камен, а камоли асфалт. Неви-
ден срам е ова за нас од овој крај на Мариово. Од 
Битола до Рапеш патот е асфалтиран. Е, од Рапеш 
до пред Старавина, благодарение на француските 
војски за време на Големата војна кои го макама-
дисаа, го калдрмисаа, пешки по него одиме. Арно 
ама, од пред Старавина до Градешница и Зовиќ се 
најдоја „ербап“ луѓе асфалт ставија. Од Рапеш до 
Старавина џадето е долго околу триесетина кило-
метри. Старавина до Градешница е десет киломе-
три, Стравина-Зовиќ е дванаесет километри и од 
крстосницана за Будимирци до Старавина уште 
десетина километри, ќе го асфалтираа џадево. 
Значи, работата стана мариовци „вурес“, а држав-
ниот, општинскиот учумат, како сакаш наречи ги 
„вукрс“, вид виделина фатија, се витосаа.

... Туку, да се вратам за мостов. Како што ми 
кажуваа моите, мостот се струполил пред Свети 
Никола летен. Дента паднал, другиот ден војската 
стасала. Дедо ми има кажувано дека дури од Бел-
град лично дошол сојузниот секретар за народна 
одбрана на Федеративна Народна Република Ју-
гославија, генерал Костантин-Коча Поповиќ, по 
наредба на Тито. Во придружба на генералот во 
Зовиќ било сето раководство на Народна Репу-
блика Македонија, на чело со Лазар Колишевски. 
Инжинерците на ЈНА својата работа ја завршија 
два дена, ете ваков остана до ден денешен. Инжи-
нерците ја обновиле и денешнава воденица што 
и денеска стои овде под лакот на мостов. Војска-
та дури и мајстор најдоја. Ѓуладин се викал, од 
струшко Лабуништа. Дедо ми ми кажуваше дека 
Ѓуладин голем човек станал во војската, дотерал 

до „пуковник-инжењерац“, главен на сета ин-
жинерија во тогашната Прва армиска област во 
ФНРЈ, - раскажа Цане. 

... Ти лежи историјава, гледам дека те интере-
сира колку што можеш повеќе да го надополниш 
твоето сознание за сè што се случувало во Мари-
овско, од памтивека, па сѐ до ден денешен. Moево е 
долго и широко. Чколијата многу убаво ми одеше. 
Ја засакав 
и историја-
та и гео-
графијата, 
француски-
от многу ми 
одеше. Се 
двоумев по-
меѓу исто-
риските и 
техничките 
науки. Се 
одлучив за 
т ех ни ч ки 
науки, же-
л е з н и ч к и 
сообраќај. 
Не ја запо-
ставив исто-
ријата, многу добро го познавам говорниот фран-
цуски, а така да речам ја засакав и археологијата, 
посебно историјата на уметноста, фрекосликар-
ството, иако немам талент кон цртањето. 

– Може малку да ми кажеш нешто повеќе за 
живописов посветен на свети Ѓорѓија кој е на-

Свети Ѓорѓија
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сликан овде, во карпава, на местово кое се вика       
„Светец“, - го замолив. 

– Најстариот лик на Свети Ѓорѓија најпрво ди-
ректно е вклесан во базалтнава карпа. Велат дека 
„Светецов“ е задужбина на султан Селим III, Ве-
ликиот везир Мехмед Паша Соколовиќ и Везирот 
Арслан Вели-паша. Живописов со приказот на 
свети Ѓорѓи сместен е во правоаголна насликана 
рамка која во горниот дел завршува лачно. Во рам-
ката е насликана лента од три линии, во средина-
та е црвената линија која е најширока, веднаш до 
црвената, од нејзината внатрешна страна, е белата 
линија и црната од надворешната страна. Централ-
но поставена е фигурата на свети Ѓорѓи на бел коњ 
со развиорена црвена наметка како ја убива ламја-
та. Фонот е обоен со светлосина боја. Во долни-
от дел на фонот претставен е карпест пејзаж. Во 
горниот дел на фонот со старо црковно словенско 
писмо, со бела боја испишано е името на светецот, 
- раскажа Цане.

... По Илинденското востание, во Прилепско, 
Битолско, Леринско, Костурско и овде во Мари-
овско опстанаа поголем број чети кои продолжија 
со својата активност. Во Мариовско престојуваа 
четите на Петар Ацев, Толе Паша, Анто Дунски, 
Шаќир Војвода (Крсте Гермов-Шакир), Ѓоре Ле-
ништанецот. Во Мариовско засолниште најдоа ко-
мити од сите краишта на Македонија. Во четата на 
Шаќир Војвода извесно време престојувал Трајко 
Кралот, родум од селото Брник. Тој бил многу си-
лен, храбар. За кратко време и тој си создал своја 
чета која им давала силен отпор на големиот број 
грчки пропагандисти и андартските чети кои ѝ 

служеле на грчката пропаганда, која била многу 
силна токму во мариовските села кои гравитира-
ат околу Црна. Грчката пропаганда во Мариово сè 
повеќе се засилуваше по Илинденското востание. 
Некои мариовски села беа, фактички, освоени од 
нивните андартски чети, кои во својата пропа-
гандистичка активност имаа голема соработка со 
турската власт. Грчката пропаганда, преку својата 
шпионска мрежа, ги следеше македонските чети и 
многу често ги предаваше на турската војска и по-
лиција, при што настрадаа голем број македонски 
борци за слобода. Оваа пропаганда имаше свои 
силни упоришта во селата Витолиште, Бешиште, 
Полчиште, Градешница, Старавина, Груништа, 
Будимирци, Чаништа, Крушевица и други мариов-
ски села, - раскажуваше Цане Трпчевски.

... Турската власт преку својата војска и поли-
ција беше постојано ангажирана во потрагата по 
комитите и комитските чети, како и во потерите за 
нивно фаќање и убивање. Тие посебно беа анга-
жирани во фаќањето на војводите кои им задавале 
сериозни проблеми, движејќи се во своите реони 
како неприкосновени господари, пркосејќи им на 
турската власт, на турската војска и полиција и 
вешто избегнувајќи ги нивните потери. И не само 
тоа. Некои од војводите со своите чети многу често 
излегуваа вистински победници во битките кои им 
ги наметнувал далеку помногубројниот и подобро 
вооружен турски аскер. За жал, многу често во так-
вите судири животите ги губеле и драгоцени чле-
нови на Револуционерната организација.

 ... Грчката пропаганда и андартските чети не го 
одбегна ниту Зовиќ. Како во секое село, така и во 
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Зовиќ живееше и по некој кодош, шпион. Според 
пишаните историографски документи, во ова село 
дејствувал шпионот Мице, кој е соучесник во го-
лем број предавства. Токму нему му се припишува 
и предавството на четиричлената чета на чело со 
војводата Крсте Гермов-Шакир, која, во ноември 
1904 година, престојувала во селото Зовиќ.

 ... Најубав опис за предавството што се слу-
чило во 1904 година има дадено Војводата Петар 
Ацев. Војводата вели дека тој ноември илјада де-
ветстотини четврта година, предавството го напра-
вија гркоманите од селото Градешница, заедно со 
андартот, шпионот Мице, од селото Зовиќ. Тој го 
информирал аскерот, кој бил присутен во селата 
Градешница и Витолиште и заедно со таткото на 
кметот на селото Градешница, Босе, аскерот ја 
сардисал куќата на полјакот во која биле засолнати 
Шаќир Војвода, комитата Мице од селото Мојно, 
Кољо Калајџијата од Прилеп и Трајко Кралот од 
селото Брник, Мариовско.

… Mице шпионот, и бимбашијата го познаваа 
Шаќира. Аскерот ја сардиса куќата, во која пре-
стојуваше четиричлената дружина. Пред битката, 
Шаќир Војвода со своите комити, куќата во која се 
наоѓаа добро ја подготвија за одбрана, ја претвори 
ја во „тврдина“. Пред бојот бимбашијата му се об-
ратил на Шаќира со зборовите: „Држи се сега, море 
Шакире! „Елате, елате кај мене, тирани“, му одго-
ворил Шаќир на бимбашијата, - раскажуваше Цане 
Трпчевски, како тој да беше во бојот.

 ...Четворицата комити, распоредени на разни 
страни во куќата, пукаа на Турците и не им даваа 
да им се приближат. Шаќир, Трајко Кралот и Кољо 

Калајџијата биле вооружени со пушки берданки, 
додека Мице од Мојно - со мартинка. Турците се 
обиделе да ги искористат селаните од Зовиќ, те-
рајќи ги да ја запалат куќата. Селаните се извлекле 
од таквата ситуација, убедувајќи ги дека фаќањето 
на комитите не е нивна работа.

 ... Бојот започнал рано во зорите, траел доц-
на навечер. Кон крајот на денот комитата Мице од 
село Мојно погинал. За да не се забележи дека не-
кој од комитите е убиен и дека четата е ослабена, 
Шакир, Трајко Кралот и Кољо Калајџијата се ме-
нувале на Мицевата бојница, од каде што стрелале 
во аскерот. Комитите не им дозволиле на Турците 
да се доближат до куќата и да ја запалат. Шаќир 
знаел што го чека. Ама не му било прв пат да им 
избега на потерџиите. Во јаслите во пондилата 
скриен нашле некој селанец. Мислејќи дека и тој 
е кодош, добро го проплескале, но не го отепале.

... Пред превезот на ноќта долу кај тламни-
кот се собрале. Шаќир, Трајко Кралот и Кољо 
Калајџијата, од ноќвите ги собрале неколкуте со-
муни леб, сирењето кое било останато во некое 
каче, стомната со вода, се спремаа да бегаат. Во 
превезот на ноќта, аскерот се доближил до куќа-
та, фрлиле оган на сламениот покрив. Се вивнала 
куќата во која се наоѓале комитите, со што им се 
влошила состојбата. Огнот ја зафатил пондилата 
и тламникот. Живи да не изгорат ги спасило цеди-
лото за леб. Го натуриле со вода, добро го искис-
нале, го поделиле на три дела, ги заврзале главите 
и низ малата врата на куќата ја напуштиле запа-
лената „тврдина“. Пламенот ги зафати гредите на 
куќата, се урна покривот, целата куќа вивна во 
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пламен, го осветли околниот простор, - раскажу-
ваше Цане Трпчевски, како тој да беше во бојот.

... Излегувајќи еден по еден, тројцата комити 
дојдоа во дворот на соседната куќа, пробивајќи се 
низ дождот од куршуми. Коле Калајџијата, подза-
станал на вратата од дворот, паднал смртно пого-
ден. Шаќир притрчал до него, му го разврзал поја-
сот, но доцна било. И овојпат Шаќир Војвода им 
избега на потерџиите, - раскажа Цане. 

– Зоране, - ми рече Цане Трпчевски. – Дојди 
понаваки, дојди поблизу до срединава на Зович-
киов мост. Одовде па сè додека очи ти гледаат низ 
карпиве, лево од нас е Селечка, десно од нас е 
Ниџе, со Кајмакчалан, Добро Поле, Кравица, Же-
лезна Врата. Овој карпест колорит што се протега 
пред тебе е кањонот Чебрен. Гледај, уживај, насла-
ди се, ваква убавина нема никаде. Американскиве 
туристи го нарекуваат „Зелениот голем кањон Ко-
лорадо“, по нивниот. Е, сето ова што пред тебе се 
простира, сето што го гледаш до кај око ти стига е 
најголемата клисура во Македонија, Мариовската, 
а одовде, на само три километри јужно од мостов, 
започнува педесеткилометарскиот долг најголем 
кањон во Македонија, а според некои податоци, и 
десетти на Балканот, Чебрен.

... Kaњонот Чебрен се распостила во Горно Ма-
риово. Го зафаќа средното сливно подрачје на ре-
ката Црна. Како простор претставува специфична 
природна целина. Се распостила на илјада квадрат-
ни километри. Кањонот Чебрен е дел од најдолгата 
клисура во Македонија, Мариовската клисура, која 
започнува од Скочивир, а завршува некаде пред 
Возарци. Црна Река својот тек низ Мариовската 

клисура го поминува низ четири морфолошки це-
лини. Најатрактивен е третиот, чебренскиот, кој за-
почнува од пред Завојот на Црна, па сè до Полош-
киот манастир, - започна да ја раскажува својата 
нова приказна за Мариово, Цане Трпчевски.

... Оваа камена област, оваа колоритна убави-
на која со векови ја ткае природата, надополнета 

од неуморниот Еригон, во себе крие многу бога-
то и бројно културно-историско наследство. Овој 
кањон е дел од парчево земја, кое со милениуми се 
нарекува Македонија, дел од македонското крал-
ство Пелагонија. Овде, во кањонов, живееја Пела-
гонците, едно од седумнаесетте македонски пле-
миња, сите сродни по јазик, македонска култура, 
македонски простор.

... Чебрен е нераскинлив дел од македонска-
та древна кралска династија на Аргеадите, соста-
вен дел на Римската Империја, Јустинијановата 

Црквата „Свети Димитрија“ - Чебрен
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династија која со Византија владеела седумдесет 
и четири години, нераскинлив дел од Аморијан-
ската македонска царска династија која владее-
ла сто осумдесет и девет години со Византија. 
Династијата на Комнените, македонската држа-
ва, позната како Самуилова држава, Самуилово 
Царство, македонското царство предводено од 
македонскиот цар, царот Душан, македонските 
кралства и деспотства, предводени од кралот Ди-
митрија Волкашин, неговиот син кралот Марко, 
деспотот Јован Углеша, деспотот Ѓураќ Бранко-
виќ на неговата ќерка, принцезата Ирина Комнен, 
позната како Мара Султанија, се нераскинлив дел 
со овој кањон, - продолжи со својата нова приказ-
на врзана за Мариово, за Чебрен, Цане Трпчевски.

 ... Престолнината на Кралството Пелаго-
нија, се наоѓала во атарот на селото Крушевица, 
на врвот Висока. Во тоа време во Мариово по-
стоеле неколку градови кои археологијата некои 
ги има откриено, потврдено, а други чекаат да 
бидат откриени. Покрај престолнината на Крал-
ството Пелагонија, градот Пелагон, кој се наоѓа 
на врвот Висока, во Мариово во Чебренскиов 
кањон се наоѓал античкиот град „Антанија“, 
античкиот град-тврдина Чебрен. Овде во зо-
вичкиов атар има безброј остатоци од тврдини, 
бедеми, кастели, некрополи, ранохристијански 
светилишта, средновековни манастири и цркви, 
овде има материјални предмети кои датираат од 
пред пет илјади години, ако не и повеќе. Да не 
зборуваме за некогашното Мариовско Море, - 
продолжи да раскажува Цане Трпчевски. 

– Сега вака ќе направиме. Одовде, од Зович-
киов Мост, ќе појдиме на средсело во селово. 
Ако има мобилна мрежа ќе му се јавиме на Пет-
кота, коператорот во Градешница, да го запали 
„камазот“, да дојде овде, во Зовиќ, да нè собере 
и право за Чебрен да одиме , - му го предложив                                               
мојот план на Цанета.

За неполни десетина минути стасавме на сред-
селото во Зовиќ. Имавме среќа. Мобилката рабо-
теше. Коператорот Петко за неполни триесетина 
минути го дотера мојот верен другар, стариот ру-
ски џип од марката „камаз“.

Тргнавме за Чебрен. По речиси шеесетина ми-
нути клацкање низ карпите, по планинскиот мака-
дамски пат, во должина од десетина и кусур киломе-
три, стасавме до една ширинка во долината на Црна. 

– Е, ова е кањонот Чебрен. Се наоѓаме во ср-
цето на Чебрен. Одовде од долинава до „небоно“ 
илјада метри висина има. Само овде ваква ши-
рочина се наоѓа, овде во Чебрен. Надолу е само 
камен, карпи, спили, длабоки вирови, заоблени 
камени корита, полни со вода. Одовде до Скочи-
вир има точно четириесетина километри, толку 
далеку е и до Полошкиот манастир, кој и тој при-
паѓа на Мариово. Секоја карпа овде, секоја спила, 
секој камен има дел од вековите што поминувале, 
- раскажуваше Цане.

... Зарамнетово плато зафаќа просторна повр-
шина од околу педесетина хектари, вклучувајќи ги 
и поблагите стрмнини, каде што се наоѓаат безброј 
остатоци од населби, со корени уште од раната ан-
тика, од античкото македонско Кралство Пелагонија. 
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... Овие ѕидини што ги гледаш, Зоране, вкопа-
ни во доломитскиве карпи, се сведоци за градот кој 
постоел. Е, да можат да зборуваат, па да ги раска-
жат многуте приказни за градот Чебрен, ќе биде 
многу убаво ама, ете, не можат. Одбранбениов ѕид 
е изграден на околу шестотини метри висина на 
деснава страна на кањонов. Градот егзистирал во 
времето на Македонската древна држава. Значи, 
пред да дојдат на овие простори Римјаните. Овде 
се најдени монети со ликот на македонските кра-
леви Филип II Македонски, Касандар. Антигона 
Гоната, Филип Петти, Персеј. Монети од градови-
те Солун, Амфиопил, Аркадија... Според пронај-
дените монети се претпоставува дека одбранбени-
те ѕидови и останатите градби се од тоа време.

... Градот Чебрен се распростирал на око-
лу педесетина хектари. Одбранбените ѕидови на 
тврдината, заедно со одбранбените кули, кои ги 
имало околу двесте на број, зафаќале околу десет 
хектари, а само кастелот се распостилал на осум 
хектари, високо над градот, на околу илјада ме-
три, што значи дека Чебрен во антиката не само 
што бил голем град, туку и значаен администрати-
вен, културен и индустриски центар. Чебрен бил 
рударски град. Во него се топела железната руда 
што се носела од рудникот од Железна Врата и од 
Мајден. Рудата од Мајден до топилницата во Че-
брен се носела по воден пат, преку реката Еригон,                                  
- раскажа Цане Трпчески. 

 ... Овде, во Чебрен, избраздениве карпи, спи-
ли, полни се со остатоци на темели од стари град-
би, со доцноантичка и средновековна керамика, 
разни релјефни форми издлабени во доломитните 

карпи, како што се мелници за рачно мелење на 
жито, додека пак на зарамнетите тераси се наоѓаат 
остатоци на неколку ранохристијански базилики, а 
на местото на денешнава црква, која го носи името 
на светителот свети Димитрија Солунски, во ми-
натото постоела многу голема манастирска црква, 
како дел на манастирскиот комплекс „Чебрен“, по-
светен, исто така, на свети Димитрија Солунски. 
Чебренскиот манастир бил многу богат, распола-
гал со голем имот, имал свое црковно ќелијно учи-
лиште, единствено во овој крај, од каде излегувале 
прочуени певци по источно византиско црковно 
пеење. Од овој манастир произлегле сите свеш-
теници за Мариово. Манастирот имал голема би-
блиотека. Бил многупати разурнуван и обновуван. 
Денешнава црква датира од петнаесетти век. Црк-
вава имаше и иконостас кој датираше од 19 век. 
Денес црквата нема иконостас. Дојдоа, го земаа и 
уште, ете, го немаат вратено. Одамна е земен, ре-
чиси има триесетина години. Во историските за-
писи е забележано дека овде, во Чебрен, има уште 
еден постар антички град, градот Анталија, каде 
што за време на петтиот и шестиот век од нашата 
ера претставувал епископско седиште. Во првата 
половина на шеснаесеттиот век Чебренскиот ма-
настир бил жив манастир. Во тоа време во него 
живееле стотина монаси. Чебренскиот манастир, 
според историските податоци, сè до 1334 година 
кога бил освоен од царот Душан, се наоѓал во рам-
ките на Византиското Царство, Од 1334 година до 
1365 година се наоѓал во рамките на Душановото 
Царство, од 1365 година до 1371 година под владе-
ние на македонскиот крал Димитрија Волкашин, 
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а од 1371 година до 1395 година под владение на 
македонскиот крал Крали Марко. По задушување-
то на Првата мариовска буна, во илјада петсто-
тини шеесет и петта година стариот град Чебрен 
и манастирскиот комплекс до темел е разурнат, 
оставена е само црквата, посветена на Вознесение 
Христово, која во тоа време била параклис. Зошто 
е оставена, зошто Турците не ја разрушиле, никој 
не знае. Едно предание вели дека тука, во ова црк-
виче, Мара Султанија се причестила. На местото 
на средновековниот град извесно време постоело 
селото Чебрен. Селцето полека исчезнало, а оста-
нал само манастирот кој живеел сè до почетокот 
на Првата светска војна. Кога бил опљачкан, по кој 
пат запален, а манастирската црква и дванаесетте 
воденици се разрушени со неколку топовски гра-
нати, стотината монаси и стотината мариовски по-
пови интернирани во Бугарија. Неодамна црквата 
е возобновена. Сето Мариово било имот на овој 
манастир. Најверојатно, манастирскиот имот била 
причината Мариово да биде самостојно низ веко-
вите, - ми раскажа Цане Трпчевски.

Воловска кола



                          



Po Vrancuskoto xade,                                                                                

po vrancuskiot makadam
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... .Vo Iveni

Како што вели народот, ете, Господ ме донесе 
и во селото Ивени, кое припаѓа на битолско Мари-
ово. Дојдов да видам каде се наоѓа. Пред да дојдам 
во Ивени единствено што нешто знаев за ова село 
е тоа што го најдов на географската карта, што ја 
носам со себе секогаш кога сум на пат, дека тоа се 
наоѓа во битолскиот дел на Мариово, дека до него 
можам да дојдам ако се упатам до селото Скочи-
вир и оттаму на самиот срт на Селечка Планина, 
во должина од четиринаесетина километри кон 
североисток низ карпите, право до селото Ивени.

На почетокот ми изгледаше дека брзо ќе ја 
поминам оваа етапа, рутински, што се вели, така 
ми изгледаше, а и такви му беа проценките и на 
Боро Богомилчанецот, така ми се претстави, така 
го знаеле во цело Мариово, мојот сопатник од ова 
село, кој случајно го најдов кој одеше во своето 
село да ги види веќе одамна остарените родители 
на неговата сопруга, Петра. Во почетокот ми из-
гледаше лесно, ама со искачувавањето по сртот на 
Селечка не беше лесно. Малку ми олесна откако 
префрливме на другата страна на Селечка, удолни-
ца беше, ама моравме со нозете да кочиме, оти ако 
човек се зализга, се заџида по удолниците, парче 
нема да остане од него. 

Како што ги одминувавме првите километри 
од стариот речиси стогодишен макадамски пат со 
мојот сопатник Боро, во меѓусебниот разговор за 

Македонскиот – Солунски фронт дојдов до заклу-
чок дека патот по кој одиме за да стасаме во село-
то, е токму тој дел од фронтофската линија што го 
држеле Французите, па не ретко селаните од овој 
дел на Мариово го нарекуваат „Вранцуско џаде“, 
„Вранцуски пат“. И навистина, од тој пат, кој оп-
стојува речиси стотина години, постојат добро со-
чувани камени ѕидни потпори по целата траса, а 
патот е граден во 1916 година од војници, војници 
заробени од другите војски, а најмногу ги имало 
мештаните од цело Мариово.

 Некаде на речиси половина изминат пат за-
станавме на една висорамнина на надморска ви-
сочина од околу 700 метри да земеме душа, што се 
вели, да одмориме малку, ама и мерак ми беше да 
фрлам малку поглед кон Скочивирската клисура, 
кон Пелагониската рамница, да направам некое 
кадро со мојот фотоапарат, за спомен, што се вели.

По кратко време го продолживме патот. Како 
што одевме по патот, мојот сопатник Боро Бого-
милчанецот така ми ги појаснуваше и покажуваше 
виканите места каде што како дете си играл, ги па-
сел козите, овците, говедата и весело го помину-
вал неговото детство. 

– Ова место овде го викаме Горна Нива. Она 
понатаму зад спилине Горни Лозја. Е, какво вино 
туравме во бочвите. „Талјанка“ беше. Талјаните го 
насадија. Оваа угорницава саде пењушки беа. И 
ден-денеска по некоја пењушка се наоѓа. Пустиње-
но не сакаше прскање. Никаква болест не ја фаќа-
ше. Ниту пламеница, нити болеста филоксера. И 
некроена, пустињето, раѓаше. Троа беше красата 
за вино, ама за ракија, само сосан да имаш. Мразот 
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не ја јадеше. Сушата ништо не ѝ можеше. Па ако 
се погодеше цело лето и цела есен да не капне, е 
тогаш од грозјето џем правевме. Е, за џемот да ти 
кажам. Талјанциве нè научија. Тие го викаа марма-
лад. Правеа мармалад од сè. Од сливи прслај, мо-
дри сливи, од трненки, од шипинки, од грозје, од 
ѕенѕери (кајсии), од диви смокви. Море, ако не беа 
ова Талјаниве, ние саде „цицал“ (сирење во пре-
сол) јадевме, сув сомун намачкан со кравја маст, 
зацрвената со лут толчен пипер. Да ми ти кажам 
имаше денови кога јадевме тупеница и расолница, 
а замисли за Петроен, еба муја. Многу деца има-
ше. Секоја жена ако не родеше пет-шест деца, ја-
лојца ја сметаа. Или обратно, секој домаќин, ако 
не можеше да заврти булук дечиња, неспособен го 
рачунаа, исто како војниклак ако не те земат.

... Ова место го викавме гумно. Замисли, гум-
но беше ова. ’Ржаницата беше долу во долон. 
Нарамо право по ридон ги носевме снопјето,                                        
- ми расправаше Боро.

– А бре, Боро, што мака ве натерало одонде од 
долон, по угорницава снопјето да ги носите, гум-
но не можевте да направите таму долу во долон?,          
- го прашав.

– А бре, Зоране, не бадијала нашиот итроманец 
Пејо не си играл мајтап со мариовци. Е, таму долу 
во долон ветер слабо веело. Од плевата не можеше 
да се одвои житцето. Во мое време немаше веал-
ка. Сноповите ги поткачуваваме на некој поголем 
дабов труп, со „пиралка“ чукавме по ’ржановите и 
јачменовите класје. Е, овде, на гумново, навистина 
ветрето постојано си пирка. Ама кога ќе задуваше, 
сосе плева житцето го носеше. Саде сламата оста-

нуваше. Барем за стоката ич не се секиравме, за на 
зима. Ова да ти го кажам, кога ќе фатеа дождови-
те, гумново најубава трева имаше. Трева измешана 
со јачмен, ’рж, овес, зеленејци сето беше. Полно 
овци беше планинава. Немаше зијан од нив. Таман 
ќе потераше колку две педи, ќе ги пуштеа овците, 
го „бричеа“ до земја. Се редеа кој кога ќе ги пушти 
овците, козите во гумново. А таква е земјава, не 
е ниту белокајца, ниту црвеника, ниту песоклива. 

Кога ќе поминеа двесте, триста, па и четиристо-
тини овци да пасат по гумново, не само што брич 
правеа, туку и го наѓубруваа, - ми велеше Боро. 

Втората наша починка, така да ја наречам, 
беше местото викано Крапа, на речиси илјада ме-
три надморска височина, на триесетина киломе-
три поминат пат североисточно од Скочивир. Оваа 
околинава што ја гледаш сето е Ивенско.

– Ова место се вика Долни Круши, она поната-
ки Вакуш, тоа до него Скакливица, спроти него во 
правец на дрвјана Капетанка, троа подолу Аспра-

Село Ивени



Мариово - Жива историја

197

ата Ливада, онаа голинкана каде што облачено ги 
има пуштено зраците од сонцено, Јана ја викаме. 
Е, тоа таму Дивизијата го викавме. Имаме, богами, 
многу други викани места, ама тие ни се ориентир 
правци на кои имињата им ги оставија Бугарите 
кои овде беа од 1915-та до 1918-та година, а богами 
и денеска сè уште претставуваат ориентир-правци. 
Луѓето доаѓаат и си заминуваат, ама овие карпи-
ве и спиливе вечно остануваат, - ми велеше мојот            
сопатник Боро.

За мене, кој прв пат доаѓам во овој дел на Ма-
риово, ова навистина беше неповторливо доживу-
вање. Нечепната природа, никаде жива душа, како 
што се вели, само ветрот го слушаш како дува.

По три часа искачување и спуштање по кри-
вулестиот пат макадамски негдегоде и шумски 
пат и по речиси триесет и пет километри помина-
ти пешки, на местото викано Кудриш нè пречекаа 
првите жители на селото Ивени, шарпланинците 
Мурат и Џафер. Качени беа горе на врвот од ри-
дот. Долго време со поглед нè следеа. Наеднаш се 
изгубија меѓу спилите лаејќи, барајќи ги нивните 
стопани за да им кажат дека луѓе доаѓаат во село-
то. По изминати речиси четириесетина километри, 
непосредно пред селото на местото викано Раки-
та, оддалеку забележав една црква, а за неа Боро 
ми велеше: „Оваа црква е мошне млада, изградена 
за време на Првата светска војна, за потребите на 
многуте војски кои биле на овој простор, оставена 
е сама на себе, никој не ја поправа“. Не знаеше да 
ми каже како се вика овој некогаш духовен храм.

И, конечно, по четири часа одење, дојдов во 
селото Ивени. По првите впечатоци кои ги имав, 

по глетката што ја видов, не можев да направам 
разлика од разрушените куќи, плевни и од спили-
те и карпите кои се издигаа над селото. Во селото 
наидов само на неколку здрави куќи во кои живеат 
осумдесет и деветгодишната Кристина Велковска 
заедно со нејзиниот син Стојче, Марко Георгиев-
ски со неговата сопруга Митра и Тиро Петковски, 
а во селото ги најдовме браќата Павле и Алексо 
Митревски кои се обидуваа нешто да поправат 
од она што останало од татковата куќа во кои тие 
пред шеесетина години во неа се родиле.

Со овие селани си разврзавме муабет за неко-
гашното убаво мариовско село Ивени. Осумдесет 
и деветгодишната баба Кристина со солзи во очи-
те ми велеше: „Седни овде, чедо мое, до мене, на 
каменов, да ти кажам и арно, и лошо, и убаво, и си 
го почнавме муабетот. Е, чедо мое, да дојдеше пред 
педесетина години имаше што да се види, селово 
мое броеше двесте куќи, двесте плевни, во секој 
двор по стотина кози, неброени овци, во секоја пон-
дила по десетина говеда, селово беше преполно со 
луѓе, чколијава работеше, имаше два попои, четири 
даскали, ти си првото дете, чедо мое, што доаѓаш во 
селово, општинарите идеа порано, па сега ти.

... Понапред се работеше сѐ, се копаше, се чи-
неше, по работата луѓето садеа ченки, садеа нивје, 
жниеја, вршеа, чим поработеја се тиштија. Ами 
сеа не одат на работа, синко, сеа на работа не ра-
ботаа толку како што работавме ние тогај. Не ра-
ботаа сеа така, - ми раскажа баба Кристина.

– Што раѓаше сѐ во селово, што се сееше то-
гаш на времето,? - ја потпрашав.
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- Сѐ, нивје се сееше, ченки се сееше, ченките 
ги садеа пред Велигден три недели за да стигнат да 
се скопаја порано. Сѐ се садеше, сето го садивме. 
Градина садивме, ченка садивме, нивјето, сѐ, овес, 
јачмен, сѐ, ќе береме, некој ќе вршат до Богоројца, 
не може да се собере.

... Прошетај низ селово, јас сум стара, нозе-
ве веќе не ме држат, ама тука е син ми Стојче, со 
него живеам, комшија ми е Марко, добар човек е, и 
лошо и арно со него делам, немој да ја заборавиш 
и Митра, и неа да ја прашате и со нејзе живеам. 

– Ивени беше најголемо село во североисточ-
ниот дел на сртот на Селечка Планина во битолско 
Мариово. Во 1961 година во селово имаше околу 
400 селани, - во муабетот ни се придружи Павле 
Митревски. – Само мојот дедо на падиниве пасе-
ше околу илјада грла овци, јас одев со козите, ги 
имаше на број околу петчестотини. Помалиот брат 
Алексо беше со говедата, ги имавме околу двесте, 
средниот брат Сокол со коњите и магарињата, ги 
имавме на број, во тоа време, околу педесетина за 
товар ни требаа, за на пазар и за на дрва.

– Во осумдесеттите години на дваесеттиот век 
на овие падиниве околу селово наше напасуваа 
околу 10.000 грла овци и друг крупен и ситен до-
биток. И денеска може да се скине и касне некоја 
круша од некогашните 10.000 крушови, кантарки, 
(калем) и над 5.000 јаболкови стебла. Во 70-те го-
дини на дваесеттиот век се одгледуваа над 40.000 
пењушки лозје. Останавме само ние печестмина во 
селово. Има десетина години како си дојдов дома. 
Ме испуштија од работа. Си напрајв сам есап. Си 
реков, а бре Марко, и да кукаш и да не кукаш исто 

ти се фаќа. Параграфот тебе ми те фати, те избркаа 
од работа. Е, де Марко, жив в земја не се влегу-
ва. Врати си се в село. Куќичката ти е здрава. Ем 
млад си, здравјето те служи, ако останеш овде, во 
Битола, ем ќе се разболиш, ем брзо ќе си заминеш 
при бога, во големи долгој ќе си ги оставиш же-
ничката и дечињана што Господ ти ги даде. Видов, 
не видов, си дојдов дома, иако куќа одамна имам 
направено во Битола, си купив педесетина овци, 
а сега ги дотерав околу сто и печеесет, планирам 
да ги дотерам до двесте, има место каде да пасат, 
оваа пустелијава наша само за стока ја биват, - ми 
велеше Марко Митановски. 

– Десетина години поминаа како коперацијата 
се затвори. Мака мачиме како да дојдеме до она што 
ни треба, сол, пипер, масло за јадење, или кибрит 
огон да запалиме. Кога е убаво времето, со џип во 
недела доаѓа праматарот, ни носи сè што ќе му по-
рачаме. Секогаш кога ќе дојде нè пребројува, дали 
сме толку, колку што сме, или не сме толку колку 
што треба да сме, нè прозива, пензијата ни ја носи, - 
со насмевка ни раскажува Митра Петковска. 

... Сама сум сега, децата ми се во градот, не мо-
жат да дојдат и тие куќа куќиле, Господ челат им 
дал, а и да дојдат, што ќе ми прават, цела плата ќе 
ја потрошат, жал ми е за внучињата, не можам да 
им помогам. На праматаров му порачуваме да ни 
донесе вреќа брашенце и нешто друго за јадење, 
ќе ни дојде некој на гости за да не се усрамиме, 
не дека немаме, ама така е редот, некое пивце или 
винце да оставиме настрана. Сè, сè, синко, сум по-
минала. Повеќе лошо сум видела одошто добри-
на. Не се плашев сама в гора да појдам, маската 
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на вода да е отерам, навечер пешки од Скочивир, 
преку Селечка дома во Ивени да си дојдам. Еве, 
има една година како страв ме фати, море уплав 
ме фати, кога разбрав како во Грумази на спиење 
отепаа една жена, сите пари ѝ ги зедоја, сирота, 
гојдата ѝ ги украдоја, сирењето ѝ го зедоја. Како 
грев немаа. Не беа сами, синко, не беа. Ти гојдо да 
украдеш, а да не рикне, што чудо ќе беше, - ми ја 
раскажа својата мака Митра Петковска.

– Немој ич да му се секираш, немој да му се 
плашиш, никој не иде кај тебе. А, за да дојде, треба 
некој да знае кога си дома, што имаш дома, така 
напразно в куќа никој не влегува, - се обидов мал-
ку да ја охрабрам бабата Митра.

– Во право си, гале, во право си. Вистина е она 
што ми велиш. Го најдоја, гале, убиецот, го најдоја. 
Внук ѝ бил од прва братучеда. Затвор лежел,  бил 
осуден за кражба, девет ги одлегал во затворон во 
Идризово. Го пуштиле. Дошол на гости во Грумази, 
поседил два-три дена. Си заминал и по два дена ти 
кажав што се стори во Грумази. Што ќе ми земат, 
ништо немам, саде двене козички, магарено и три-
те кучиња. За вакво малку, никој глата в торба не си 
ја става, а навечер за спиење си се редиме со баба 
Кристинка, ноќ кај мене, два ноќи кај неа и така 
сонот убо ни минува, - ми рече Митра Петковска.

– Пред неколку години Господ ми ја зеде ба-
бичката. Децата ми се во градот. Едното во Прилеп, 
другото во Ресен се закуќи. Сам сум, сам останав 
во маалово. Ваков живот на никому не му посаку-
вам да доживее. Се запусти селово, одамна нема 
детска смеа во него. Старциве кои се останати жи-
веат од тоа што самите со двете раце што ќе го про-

изведат. Ми тагува душата. Ми тагува за младоста. 
Ама понекогаш и сам си се тажам, на живот си се 
тажам. Кога се исплачувам, ми олеснува. Ќе се из-
наплачам, ќе ми помине. Секоја вечер му се молам 
на Господ златен. Во молитвата му велам: Господе, 
златен, мил, Господе, кога че дојде часот да ми до-
горува свеќата, кога ќе дојде часот да го пратиш 
свети Петар да ме доведе пред твоите небесни пор-
ти, речи му на Петрета, пред да тргне по мене, до-
бро да ја изгаси свеќата, да не направи грешка како 
со бабичката моја, три години се сторија како легна 
в постела, мака видов и јас и таа, - велеше деведе-
сетгодишниот Тиро Симитчиев. 

– Овде, околу селово, имаме неколку кладен-
ци од каде што се снабдуваме со вода за пиење, 
а најјак е оној веднаш над селската црква „Свети 
Спас“ во летно време одиме по околните кладенци 
со магариња да наполниме неколку туби вода за 
пиење. Иако меѓу првите села во овој дел на Ма-
риово добивме струја, како да ја немаме. Немаме 
толку мака кога ќе угасни. Учени сме ние, на кан-
дило, на борина, на газиена ламба. Учени сме ние, 
рано навечер легни си си прајме, наутро пред зори 
разбуди се. Мака имаме што овде инкасантот два 
пати во годината доаѓа струјава да ја пише, кој кол-
ку потрошил толку и да плати. Арно ама, инкасан-
тот, еве, две години никој не го видел дали дошол 
или не дошол. Еден ден тргнавме по ова ридојве 
наши да го побараме да не го нападнала некоја ди-
вина, си рековме, чоек е, душа и тој врти. Дури 
до милицијата абер пративме. Никаков абер не ни 
стигна што стана со чоеков. Еден ден со еден зелен 
џип дојдоја од Битола два-тројца општински служ-
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беници. Ни дадоја некои лисја да потпишеме, ги 
потпишавме. Ни рекоја дека нови саати ќе стават, а 
старите ќе ги извадат. И си заминаа. Не помина вре-
ме, пак со џип дојдоја други чиновници. Не знам 
како ни се претставија, судии, извршители. Со нив 
беа дојдени и цела сурија милиционери. Ни дадоа 
решенија за неплатена струја од пред две години и 
ни рекоја дека ако не ја платиме за седум дена, на 
сила ќе ни наплатат. Среќа синко син ми пред тоа 

се научил 
сите саа-
ти овде во 
селово за 
струја ги 
направил 
сметките 
да идат 
кој во Би-
тола, кој 
во При-
леп. Кур-
туливме . 
Саде во 

една куќа се 
обидоа насилно да им земат некоја крава, некоје 
јунче, некое теле... Ама и во тоа не успеаја. Кај Та-
лета Гугучев дојдоја конфискација да му прават. 
Го прашаа кај ти се телината, јунците, дојдовме да 
ти ги собериме, на пазар да ти ги отераме. Тој им 
рече: Ене ги в планина, пустињено, ако можете да 
ги фатите, сите земете ги, че ме рајатисате. Кај се 
фаќаат овие нашиве гојда, диви се. Со пушка да 
ги гаѓаш не можеш да ги погодиш. Саде волкот со 

марифет може некое да фати, ама и нему тешко му 
успева, не се кандисува, кај ќе крши вилици, гојда-
на наши саде се кожа и коски. Талета го осудија 
три месеци апс да лежи во Битола. Не ги одлежа. 
Државата го ослободи. Стар бил според законот. - 
И оваа приказна ми ја раскажа Тиро Симитчиев.

... Нашето село не било отсекогаш овде. Се на-
оѓало на местото викано Чегел. Таму постоело се-
лото Чегел. Денеска од него останаа саде камења, 
закопани во земјата, обрастени со дабова шума. Бу-
гарите ги интернираа луѓето во Бугарија, во некој 
град или село, не знам што било, Трново се вика-
ло. Грците не само што го запалија, туку камењето 
и гредите сите ги однесоја горе на фронтот, ровови 
и бункери правеа. По војната селаните што се вра-
тија од интернација, овдека се задомиле. Првиот 
кој пристигнал од Бугарија и овде на ова место се 
населил Иван му било името. И по неговото име 
селово го добило името Ивени. Селаните во село-
то Чегел немале црква. Овде имало, во Ивени, па 
луѓето овде иделе во црквата, овде се венчавале, 
крштевале. Умрените овде во црквата ги носеле 
опело попот да им направи, а ги закопувале, долу 
во селото. И денеска има стари гробишта во Чегел.

... Големо село бевме, многу народ бевме, ама 
еве до кај станавме. Во турско не се иселивме, 
ниту во војните, двете балкански, ниту во Голема-
та војна. Шест години овде крв се лееше. Многу 
војски дојдоја. Малкумина се вратија живи од каде 
што дојдоја. Ова ридов полн е со коски на знај-
ни, незнајни јунаци кој погинаа во името на царот, 
кралот, султанот, во името на Бугарија, Србија, 
Австро-Унгарска, Турција. Саде крстови со нат-

Баба Митра Петковска
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писи, со српско ќирилско, бугарско ќирилско и по 
некое немско писмо испишани, простум закопани 
в земи стојат, нè иселија нашиве. Таман си созда-
довме држава, решија да нè избркаат од селава, од 
корен нè сотреа. Колективизацијата ни го запусти 
селово. Сè ни зедоја. Голтари нè направија. Наши-
ов народ не знаеше писмо, не знаеше многу ука, 
нашиов народ не беше роден индустријалец, тој 
си беше од бога надарен со стоката. Сè што до-
тогаш се печалеше, се остави да пропадне. Не-
кои за дечки ги излагаа. Сиот имот си го дадоа на 
државата. Сега и да сакаат да дојдат, нема сосан 
да најдат. Куќите си ги турнаа. Гредите в град ги 
однесоја. Плочите за пари ги продадоа. Не об-
винувам никој, синко, не рекле старите бадијала 
„времето слама купува - времето слама прода-
ва“, ама кога било подобро, никогаш, - нажалено,                                                                                
натажено ми раскажуваше Тиро Симитчиев.

... Ивени, Грумази, Петалино, Груништа први 
на фронтовата линија беа. И едните и другите вој-
ски сета стока ја собраа. Сето жито ни го конфиску-
ваа. Талјаните барем некое пусулче ни даваа, а Бу-
гарите ништо, ништо не ни даваа бело на црно, ни 
велеа: Војската треба да е сита, да не биди гладна. А 
бре, синко, житцето што ќе ни го земеја, на фронтот 
многу малку одеше, српските, бугарските џандари, 
германските фолдојчери, унгарските солдати на ко-
мар ги коцкаа за тутун, за цигара, за кило ракија. 

... Овде над нас се наоѓа Грунишки рид. Мно-
гу крв се има пролеано на тоа место. Грунишки 
Вис беше запоседнат од бугарската војска. Из-
градија многу бункери, митралески гнезда, ис-
копаа ровови во должина од неколку километри. 

Од другата страна беа Србите. Таму имаше две 
илјади души српски доброволци, под команда на 
војводата Воjин Поповиќ, викан Вук Војвода. Ср-
бите се наоѓале околу Груништа. Бојот започнал 
кај местото Црна Чука. Вук Поповиќ, кај местото 
кое ние го викаме Сина Стена, погинал. Подоцна 
Србите го откопаа, па го погребаа во Солун. Гр-
ците не го сакаа. Па по трет пат го откопаа и го 
презакопаа, сега во Белград. Како српски добро-
волец во бојот овде, во Грунишки Вис, учествува-
ла и војвотката Милунка Савиќ. Низ нашево село 
има и српски и бугарски војници закопано. Меѓу 
војниците се наоѓа и гробот на бугарскиот генерал 
Климент Џаро, кој Србите го убиле другиот ден                                                  
по погибијата на Вук Војвода.

... Во Ивени, Грумази, Петалино, Груништа, 
во секое село поединечно, има стотина српски гро-
бишта со име и презиме, од каде се, но има стотина 
гробишта на кои пишува: Спасоје Спасојевиќ, село 
Делчево, Јован Симиќ село Браилово, Стојан Петро-
виќ село Дабница, значи и уште многу на кои нема 
никаков запис, само крстот. Сите овие се млади Ма-
кедончиња, синко, - ми велеше Тиро Симитчиев.

... Овдека, во Ивени, по пробивањето на фрон-
тот, Французите имале изградено касарна и воена 
болница. Одовде до врвот Џаула, Французите имаа 
изградено жичара, каде се снабдуваа војските со 
сè што им требаше. Од жичарата ништо не остана. 
Овдека престојувал некој си француски генерал, 
името му беше Тедар, луѓето си го викале Теодор, 
полесно им било по нашински.

... Додека беа Турците рисјанските имиња и 
презимињата насила не ни ги менуваа. Кога дој-
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доја Бугарите, ни ги сменија нашите имиња и пре-
зимиња. Заминаа Бугарите, дојдоја Грците. Бугар-
ските имиња и презимиња ни ги заменија со нивни, 
грчки. И Грците си заминаа. Дојдоја Србите. Тие 
пак, грчките имиња и презимиња ни ги сменија со 
српски. На дедо ми Србите му дадоа име Станимир. 
Инаку, мојот дедо се викаше Стојо. Имињата и пре-
зимињата им ги менуваа кога ги носеа на мерење, 
за да утврдат воените доктури дали се способни за 
војниклак. Се сеќавам кога дедо ми кажуваше како 
му го смениле името и презимето. Доктурот откако 
го прегледал и утврдил дека е способен војник да 
биде, го прашал по српски: „Како се зовеш“? Дедо 
ми му одговорил: Стојо! На ова доктурот му рекол, 
пак на српски: „Ko тија дао, бре, ово име, брука је 
ово име које ти имаш. Добро запамти, од сад па на 
даље и у будуќе твоје име је Станимир. Узми пушку 
и иди у треќи батаљон, друга чета, пешадинац, нек 
ти је са среќом!“. Нашиве кога дојдоја српското име 
му го оставија, со тоа име си умре, си го закопавме, 
така му пишува и на споменикот, што му го подиг-
наа децата негови, - раскажа Тиро Симитчиев. 

... За нашево село Ивени и за некогашното 
село Чегел има многу да се зборува, да се раска-
жува. За Ивени, за фронтот, за Чегел народот 
многу песни испеал. Има една песна која и де-
неска на секоја слава се пее, дали може јас да ти 
ја отпеам, а ти да ја запишеш во твојот тефтер,                                                         
- ме замоли Тиро Симитчиев.

– Може, како не може, - му реков. Туку, како 
и е името на песната да ја запишам во тефтеров?,         
- го прашав.

– Песната се вика: „He плачи, мајко, не жалај 
мори, не жалај“, - ми рече и си ја викна онака на-
родски, по мариовски.

„He плачи, мајко, не жалај мори, не жалај
He рони солзи крвави, мале, крвави,
По твоите бели образи, мале, образи,
Оти ќе станам комита, мале, бунтувник
Турчин не оставам, мале, не оставам 
Турчин да ми се башари, мале, тамбари
На татковото огниште, мале, огниште,
На мајчиното катиште, мале, катиште,
На сестрината постела, мале, постела…“

Бог да го бие тој Толе Паша
што ми излезе млад комита,
да ми шета пусто Мариово,
та да ми брка Турци поганци.
Кога влегуваше во Градешница
сето село се тресеше…

Ајде појави се, додо, на пенџерето,
да видиш што петли пеат,
што петли пеат, што кучиња лаат,
дали е кавга или е селска свадба.
-Ниту е, мајко,в кавга ниту е селска свадба,
туку ми се Толеви комити
ќе ми одат во село Вепрчани,
село Вепрчани кај „Студеница“
таму ќе ловат турски шпиони…
Ајде вие агалари,
Агалари пашалари,
Кажете му на султанот
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Нека коле нека бесе
Македонија нека се тресе!
А пак вие Македонци
Запрегнете машка сила
Македонија за да биде,
За да биде што е била.
Самоилов црвен барјак  
Нека се вие нека се носи,
Мечот негов, паши, аги,
Нека сече, нека коси…

На муабетењето што се вели му нема крај. Се раз-
делив со петмината преостанати селани, затоа што 
баба Крстина, Стојче, Марко, Митра и Тиро си имаа 
работа, затоа што додека да ја потераш и дотераш сто-
ката времето заминало, а и јас се уверив во тоа, ако 
долг и тежок ми изгледаше патот до селото, ама раз-
говорот многу брзо ми помина. Си заминав од селото 
Ивени, ама без мојот сопатник Боро Богомилчанецот, 
Тој остана тука, а јас сам по патот по кој што дојдов 
и со благословот што ми го даде осумдесет и деветго-
дишната старица баба Крстина: „Со здравје да си ми 
одиш чедо мое, пак да ми дојдиш, можеби Јас нема да 
бидам тука, не заборавај го селово, поздрави ги сите 
оние што ќе прашаат за моево село Ивени, за Марио-
во, да ми дојдиш пак ќе те чекам“... 

Ивени -  панорама
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 ...  Vo Brnik 

– Изгледа  ова  двеилјадово  господово лето  
сам ќе си  го пречекам Велигден. Е, да ми беше 
жива Мара, друшката моја, подруго ќе беше. Не-
маше вака да се мачам, - во себе си велеше осумде-
сет и петгодишниот Бино Стојановски, единстве-
ниот жител во Брник.

Рано изутрината, пред зори, на Величетврток 
го вапца првото велигденско јајце. Го извади од 
бакарното калајдисано бакарно ѓезве, го завитка 
во свиленото велигденско крпче, исто онака како 
што тоа го правеше неговата домаќинка за Вели-
четврток, го поднамести во камарчето, спроти из-
грејсонце. Почека да изгрее сонцето. Го одмота, 
од свиленото крпче, се прекрсти, си помина околу 
образите, го врати во камарчето со надеж дека овој 
Велигден ќе дојдат неговите внучиња од градот да 
им се израдува...

Влезе во земникот. Го изваде канчето кое беше 
закачено на шајката во долгата тополова греда, 
нацрпи од царевката од полупразниот шиник, из-
лезе во дворот, им фрли на десетината кокошки. 
Oтиде во кокошарникот, го завитка долниот крај 
од опрегачот, со левата рака го вметна во појасот, а 
со десната ги собра тазе снесените јајца, ги одне-
се дома, ги нареди во кошницата плетена од врбо-
ви прачки. Излезе во дворот, ја стави пиростијата 
на огништето. Ја поклопи со металниот капак, кој 
беше потпрен на исчадениот ѕид, накрши некол-

ку прачки од скршеното плетено дреново коше, ги 
стави под пиростијата, во огништето. На сувите 
лескови прачки нареди неколку дабови деланки, 
запали едно боринче, го потпикна меѓу сувите 
прачки и деланки, се поднаведна, дувна два-три 
пати колку што душа го држеше, се разгори огнот.

... Во малото куќаре, на брутот закачен во ѕидот 
висеше волнена торба полна со брнички грав, што 
Бино сам го произведе ланската година. Торбата ја 
откачи од брутот, излезе од куњичето. Ја обеси на 
ќиурот, закопан во земјата наспроти огништето. 
Си влезе дома. Зеде едно од многуте тенџериња 
обесени на шајките, на половина лакт, под тава-
нот. Го отвори вратничето од стариот креденец, 
пробуричка, најде еден капак. Излезе и пак се вра-
ти во земникот. Го изваде стариот оцрнет тарун, 
од под ноќвите со кој неговата домаќинка Мара го 
превртуваше стасаниот месен леб пред да го стави 
во нагорената црепна да го пече. Тарунот го ста-
ви на една од многуте камени плочи наредени на 
половина паднатиот ѕид. Со своите старечки раце 
ја подрашири, го наполни канчето со грав, го ис-
тури врз тарунот. Го допре тенџерето до тарунот, 
го истреби гравот од скувалот, го тури во тенџере-
то, го оплакна низ неколку води што ги залеа од 
кладенецот што се наоѓаше на ќошот под стреата 
на куќата во која живееше, го стави тенџерето со 
гравот на пирустијата. Се качи по дрвената ска-
ла потпрена на сушницата во која пред десетина 
години заедно со неговата бабичка го спружираа 
тутунот, скина две-три суви лути пиперчиња, ги 
фрли во тенџерето. Ја извади потпрената дрвена 
скала од сушницата, ја потпре на ѕидот од стре-
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ата на пондилата, се поткачи, скина две главици 
кокар, ги олупи, ситно ги издроби, скина две-три 
гранчиња од сувиот босилек кој беше закачен во 
очадениот ѕид и нив ги стави во гравот, тенџерето 
го поклопи со капакот.

...Со машата ја избуричка жарта. Пламените 
јазици милно го галеа тенџерчето. Зовре гравче-
то. Пареата скокотливо го подигнуваше капакот од 
тенџерчето, а тоа како за инает не се даваше, си по-
игруваше и со пламените јазици и со пареата која 
пискотеше како врбово свирче.

.. Бино си го поднамести старото смреково 
столче поблизу до огнот, ја извади табакерата со 
тутун. Со палецот од неговата лева рака, нежно го 
потткрена поклопецот од табакерата, го отвори. 
Со кажипрстот ги стисна тутуновите книжулиња. 
Палецот од неговата десна рака го налигави, го за-
лепи на книжулето, нежно повлече надолу. Книжу-
лето се одвитка. Вешто го пречека меѓу палецот, 
показалецот и средниот прст од неговата лева рака, 
книжулето се сви како јасикова корупка. Ги зари 
прстите во дробениот тутун, го позатресе. Тутунот 
како лен се измолкна низ Биновите прсти. Мари-
фетски ги спружи во книжулето, со магичен трик 
го подвати капакот од табакерата, клапна капакот, 
се затвори табакерата. Ја стави во левиот џеб од 
сакмата. Книжулето грубо го потстисна, го нагме-
чи тутунот, книжулето го свитка како тутурутка, го 
приближи до устата, со еден филигрантски потег 
го налигави, го залепи, се стори цигара. Ја стави в 
устата, која повеќе од половина беше покриена од 
жолто-златните подвиткани мустаќи, ја испружи 
десната нога, ја брцна раката во џебот, ја извади 

запалката, го отвори чкрапецот, чкрапна два-три 
пати, се запали фитилот. Ја доближи запалката до 
цигарата. Зачури, зачади, се запали цигарата. По-
влече два-три пати. Чадот слободно излезе низ Би-
новиот крив како на орел нос.

– Ај, мајката, ова цигарилосов како од некаде 
да ми тиши. Пуфна од цигарилосот. Се закашла. 
Оф, мајката, лут пустиов тутун се погоди. Ај, пу-
стињата, сум го грешил. Не е оној тутунон од гра-
динчено, туку е од кај бунарчено. Еба си го, лут 
нелут сермија ми е, ќе го пушам, па ако се сака и 
да дадам душа, - гласно си рече.

... Задува. Вител се зададе од накај стогот 
со сено, кој го имаше собрано за магарчето, да 
му се најде при рака, да му потфрли да касне. 
Ветриштето го дотера вителот до пиростијата, 
Го турна капачето од тенџерчето како шапка од 
страшило. Капачето се стркала по удолницата 
во зелената трева. Бино стана, се стрча по 
удолнината, го зграпчи капачето, го поистресе, го 
поклопи тенџерчето во кое се вареше гравчето. Се 
стиши ветрот. Ја зеде кутлачката од исчаденото 
како ќумур камарче, го подотвори капачето од 
тенџерчето во кое се вареше гравот, промеша, 
нацрпи, ја наполни, кратко поддувна неколку пати 
во кутлачката, сркна. Готово е, варено е, си рече.

Влезе дома. Пак излезе. Во едната рака го 
држеше тавчето во кое имаше турено трофинѕа 
кравја маст, а во другата две кутивчиња, едното 
брашнено, а другото пиперово. Ги стави на 
земја близу пиростијата. Го тргна тенџерчето од 
пирустијата, го остави на плочата, на ѕитчето. Го 
стави тавчето на усвитениот плек. Кравјата маст 
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брзо се стопи, сцрцоре. Го тури брашното со 
дрвената лажица, која сам ја имаше направено, 
замеша неколку пати. Кога се увери дека брашното 
е пржено, го подигна тавчето, го поистави од огнот, 
ја стави пиперта. Во тавчето тури две кутлачи 
гравова вода. Сцрцоре потпршката, ја тури во 
тенџерето, го поклопи, склокоти гравчето, по 
неколку минути го тргна тенџерето од огнот и со 
две парталави крпи кои стоеја во истото камарче 
од каде што ја зеде кутлачката, го внесе дома.

... Не помина долго време пак излезе од дома. Отиде 
во ливадата каде што магарето Марко го врза да пасе. 
Му го навре огламникот на вратот, му ја стави уздата, 
го одврза долгиот синџир, кој беше врзан за предната 
магарешка лева нога, го изваде железниот набиен кол 
од земјата, го навитка синџирот околу долгиот кол, 
на магарето му го стави самарот, го врза попрагот, на 
стришките запна две лимени канти и две-три пластични 
туби, замина во блиското поточе да наполни вода.

Пладништето одамна прекрши. Полека го 
доодував земјениот макадамски пат кој водеше до 

селото Брник. Водата која ја носев со себе ја испив, 
многу рано. Жешко беше времето. Иако рана 
пролет беше. Жедта ме навтаса. Ме сети Биновото 
магаре. Рикаше колку што глас го држи. Како што 
се наближував до поточето, магарчето  почна да 
фрчи, чифтиња да фрла, за малку ќе го превртеше 
самарот кој беше цврсто врзан за неговиот грб.

... Бино подизлезе од рeката, изнесувајќи ги во 
двете раце двете лимени канти полни со вода. Ги 
накокори очите, со недоверба ме погледна. Откако 
добро ме измерка, гласно си рече:

– Eте, сполај му на бога, жив човек златен 
Господ ми донесе.

Се расплака, залипа, како дете, од среќа.
Од пазувите го извади шамивчето, си ги 

избриша зацрвенетите образи. Ми пријде. 
– Е, сполај ти, Господе златен, сполаj ти Исусе 

Христе, по година дена што ми го донесе детулево, 
со некого и јас да се видам, да си помуабетам, да 
си прогорам, да ми олесни душава, пак заплака. 
Дојди, детуле, дојди гале, кој и да си, дојди да 
ми те гушнам, да ми те прегрнам, да ми олесни. 
Ме зграпчи со неговите силни старечки раце, ме 
приклешти кон неговото старечко тело.

– Добредојде, детуле, добредојде, гале, 
плачеше, додека ме гушкаше. 

– Иако не те познавам, гале, иако не те 
познавам, детуле, срцево од радост ми плаче, како 
да си мое, иако не си мое, - ми велеше.

Не можев да издржам, ме совладаа емоциите, 
исто онака како што мојот покоен татко Благоја 
секогаш со солзи во очите ме пречекуваше, кога по 
подолго време ќе си појдев дома, во моето Рилево.

Село Брник
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– Ајде, детуле, ајде гале, нема фајде од 
плачење, - си ги избриша солзите. Гале, дедино, ај 
да ги наполниме тубиве со вода од потоков па да 
си одиме дома, да ми те пречекам, - ми рече.

Ги наполнивме двете туби со вода. Ги врзавме 
и тубите и двете лимени канти за стришките 
на самарот. Го фати поблизу оглавот, го поведе 
магарчето, си дојдовме дома.

–  Гале, да ми те прашам, како ти беше името?
-Зоран, дедо Бино, Зоран, - му одговорив.
– Името го носиш на мојот помал син, така се 

вика, Зоран, - ми рече. Ако дојди, ќе те запознам, 
сакам да си се запознаете, да си станете пријатели 
и да си ојте, ти да му појдиш на гости и тој да ти 
дојде, гале.

 – Сам си живеам, гале, во селово. Никој нема 
околу мене. Сам легни си, сам стани си. Со моето 
магаре Марко си живеам, со десетинава кокошки 
си зборувам, а навечер радиово „тесла“ ми прави 
друштво. Има две емисии, едната се вика „Глас 
од татковината“, а другата „Нашите сонародници 
во странство“, секоја вечер ги слушам на Радио 
Скопје. Убај емисии се, се јавуваат наши луѓе од 
целиот свет, плачат тие преку радиово, плачам и јас.

... Знаеш, Зоране, знаеш, гале, пустињево, ова 
радиово кога ќе засвири, ко ќе засвират гајдиве, 
кавалите, си завртувам оро низ собава. Ко ќе 
удри тапанот, подрипни правам со едната нога, 
рипни со десната нога правам. А кога ќе запеат 
Сариевски, Бадев, Илиева, Јонче си потпевнувам 
со нив. Ама во срце ме погаѓа кога Јонче, ќе ја 
викне онаа негована „Ако умрам и загинам, немој 
да ме жалите“, не само што играм и пеам, туку и 

два бокали вино празнам, ти кажувам како на свое 
дете, сакаш верувај, сакаш не верувај, - ми велеше 
осумдесетгодишниот дедо Бино.

– Да не ти зборувам кога го слушам Аврама 
на радио, а бе, што да ти кажувам, чешит човек, 
шегобиец. Само знајш, гале, некогаш кога на 
радио велет: „Драги слушатели, сега телефоните 
ги отвораме за вас, јавете се, поздравете ги вашите 
најблиски“, душава ми се радува кога слушам како 
праќаат поздрави на своите роднини и пријатели.

...  Е, гале, лани беше за Свети Атанасије, зимен, 
слава ми е, дојдоа моите. Го пуштив радиово и 
почнаа емисииве. Ги прашав: А бре, деца, како да се 
јавам јас и јас некого да поздравам, преку радиово? 
Едно внуче имам, машко, Владимир се вика, нека 
ми се здрави живи сите, пет ги имам, внучето ми 
заврте на телефонот, ме приклучија со радиото, 
си напрајв муабет со радиото, сè беше убаво, ама 
најубаво ми беше кога ме праша водителката на 
емисијата која песна да ми ја пуштат, им реков 
мене ми е сеедно, која сакате таа пуштете ја. Ми ја 
пуштија онаа од Јончета „Ако умрам ил загинам“, 
в душа ме погодија, па кога се разиграв, распеав, 
а и моите деца со мене, е, Зоране, ич не жалев во 
тој момент и дамла да ме стрефеше, - ми раскажа.

Ја собра жарта од под пирустијата, кај што го 
вареше гравчето, го распали пампурот, стави едно 
постаро бронѕено тенџере, го наполни со јајца, 
ги поли со вода, им тури боја. Се сварија јајцата. 
Го извади тенџерето од пампурот, го внесе во 
земникот. Јајцата ги нареди во две касетки. Сите 
беа алови. Во бронзеното тенџере останаа уште 
десетина. Во ’ржановата плетена кошница, која 
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неговите му ја донеле пред неколку години, на 
газерот посла неколку меки кокошкини пердуви, 
ги измеша со ситно сронети јачменови сламки, во 
неа ги „насади“ велигденските алови јајца, на нив 
ја „насади“ велигденската разбушавена шарена 
кокошка. Милина да ја гледаш.

Бино го вклучи радиото. Тоа засвете, загреа. 
Почека уште малку да засвети горното ламбиче 
во „зелено“. Полека неколку пати го заврте левото 
колце од радиото. Овојпат не го бараше Радио 
Скопје, туку Радио Белград.

- Моите емисии Радио Скопје ги пушта секој 
вторник и петок. Во четврток го пуштам Радио 
Белград. Има убава емисија се вика „На средсело“, 
и неа си ја слушам, - ми рече. 

Долго во ноќта го слушавме Радио Белград.
Будилникот заѕвони. Биновото магарче Марко 

зарика. Бендерот Милош неколку пати закукури-
ка. Се роди новиот ден. Велипеток. Најтешкиот 
ден пред Велигден. На Велипеток никој ништо не 
работеше. Дури и добитокот не се носеше на па-
сење. Храната му се даваше во јаслите. Бино го 
зеде „клучот“, кој беше наврен на еден долг дре-
нов стап, го вдена во стогот со сено, го наполни 
кошето, го нарами, влезе во пондилата, го тури се-
ното во јаслите, каде што беше врзано магарчето.

– Додека си ја бркав работата со овците дале-
ку од дома, низ планинава, без да се поздрави со 
мене, да ми побара макар прошка, ме остави моја-
та домаќинка Мара, сам да самувам, да тагувам, со 
која век векував, печелба печалев, - велеше Бино, 
единствениот „чувар“ на Брник.

– Лани, пред Велигден, си замина и Лоза, па-
лејќи си го огнот, без никој да ја види, сиротата-
та, последна беше во Груниште. Така си замина и 
Лазо од Петалино, а заедно со него и животецот во 
Петалино. Си отиде и мојот врсник Стојан од Иве-
ни. Пред некоја година си замина и Киро Тренко-
ски од Будимирци. Познат мајстор за самари беше 
не само во Мариовско, туку и во сите полски села. 
Со него заедно две и пол години војникувавме во 
Сомбор. Во Будимирци го закопаа. Имаше дуќан 
во чаршијата во Прилеп. Му се скрати животецот 
откако му го растуркаа дуќанчето, кога ја туркаа 
чаршијата во Прилеп. Можеше да си поживее, 
ама, ете, се сакалдиса, се мераклиса и на одење си 
умре. Еден самар правеше за четири дена. Мајстор 
беше да одбере, да одмери кое дрво кое време да 
го пресече, да го остави да се исуши, да го подвит-
ка, да го попржи. Знаеш, гале, самарот се прави од 
различни дрва, не само од едно како што е дабово-
то за каци и бочви. Крстот на самарот се прави од 
бука, а облаците од јасеново дрво. Мајстор беше 
сето тоа да го стокми под водна терезија, да го 
„избаланзира“. Подопашникот, стришките, попра-
зите ги правеше од коноп, кој го береше долу во 
виројне во рекана зовичка. Еден месец ги топеше 
во зовичките топила. Цела недела ги сучеше орто-
мите. Неговите ортоми траеја и до печест години, 
тешко се кинеа, а и со нож тешко можеше човек да 
ги пресече. Посебен марифет имаше кога правеше 
самар за магаре или маска, а посебен за коњи. Ме-
рата на самарот за магарето, мерата на самарот за 
маската не е иста. Шест „мери“ е долг магарешки-
от самар, а седум и пол „мери“ е самарот за маска, 
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а мерата за коњскиот самар е девет и пол, до десет 
„мери“. Мајстор беше кога ја правеше стелата. Таа 
ја правеше во два дела. Горниот кожен, а долниот 

струнен. Горниот дел на стелата го правеше најм-
ногу од биволска кожа, а кога ги снема биволите, 
од воловска кожа. Кожниот дел од стелите ги пра-
веше од стари биволи и волови, затоа што кожата 
им беше дебела до четири прсти, со најмалку лој. 
’Ржаницата која ја полнеше стелата ја купуваше од 
Чаништа. Таа беше ем долга, ем цврста, не беше 
ич мушичава. Една година ја чуваше врзана во 
мали снопчиња на таванот во дуќанот во Прилеп. 
Секогаш ми велеше дека зовичката вода има по-
себен состав, не ѝ дава на сламата да се распадне, 
ја омекнува и кога ќе се исуши, лесно не се крши, 
како што ќе ја подвиткаш така ќе остане. Посебен 
марифет имаше кога ќе го правеше подвратникот 
на стелата, му легнуеше на коњот, како вратоврска 
на младоженец. Самарите, гале, не треба да бидат 

ни многу тешки ни многу лесни. Киро пред да на-
прави самар, прво им земаше мера на „имањето“, 
Откако ќе го направеше по две-три проби праве-
ше, за да види како лежи, да не настранува нале-
во, надесно, оти ако добро не го избаланзираш, ќе 
му направи садно на имањето, ќе го осакати, исто 
како човек кога крстот, кичмата ќе му се искриви. 
Самарите кои ги правеше Киро не тежеа повеќе од 
дваесет килограми, до 150 килограми тежина то-
вар издржуваа. Во мое време сè се носеше на ма-
гаре, на коњи. Посебно прилепчани сиот тутун го 
носеа на магаре.

... Пред пет-шест години многу се радував кога 
ќе го слушнев брмчењето на „тамчето“ кое се тр-
калаше по нашево „Вранцуско џаде-Вранцуски 
пат“ управувано од градештанецот Борис Лозано-
ски. Тој ни беше во тоа време единствена врска на 
десетинава села со светот.

... Еден ден, кога дојде во селово го прашав: А 
бре, Борисе, сето семејство ти е во Шведска, си-
новите ти се во Шведска, снаите, внуците, каква 
мака те снајде, да се вратиш, овде во пустелијава?, 
и знаеш Зоране, гале, што ми рече?

– Што ти одговори?, - го потпрашав.
– „Бино!“, ми рече, „во Шведска можев да жи-

веам, во град да живеам, во када полна со топла 
вода да се капам, со виски, ракија да се поливам, 
ама една голтка „горничка“, сто пати ми е поарна, 
послатка отколку една ока виски да испијам“. Не 
можел без Селечка, не можел без „Вранцуско џа-
де-Вранцуски пат“, овде му била душата, одовде 
му бил коренот. Но, ете, и „тамчето“ престана да 
иде. Борис уште е жив, во Градешница си направи 

Магаре со самар
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куќа, многу е помлад од мене, дваесетина и кусур 
години, - се исповеда Бино Стојановски.

– Дедо, Бино, да те прашам нешто, ќе може?,     
- му реков.

– Можи, како не можи!, - ми одговори.
– Ај малку да ми раскажеш за селово, како го 

добило името, колку куќи имаше, колку луѓе живе-
еjа во него, кај отидоа луѓево, кога отидоа, зошто 
отидоа, - го прашав.

– Прво ќе ти кажам за имево на селово, а сетне 
за другото, - ми рече. 

– Во дамнешно време некој човек си имаше 
тројца синови. Долги години сложно работеле. Спе-
чалиле голем имот и едно големо стадо овци. Сино-
вите се ожениле. Дошло време браќата се поделиле. 
Од големото стадо овци направиле три булуци, за 
секого по еден. Братски се разделиле. Секој си за-
минал на своја страна. На најстариот брат, таман се 
закуќил, голема мака го снашла. Му умрела жената. 
Местото кај што ја погребал домаќинката го наре-
кол Маково место. Кога се среќавал со другите ов-
чари од околината, кога ќе го прашале од каде си, тој 
им одговарал од Маково сум. Набрзу неговите деца 
се ожениле. Во местото викано Маково куќи напра-
виле. Не одело долго време, на ова место и други 
овчари куќи направиле. Бројот на куќите сè повеќе 
се зголемувал. Му останало името Маково. Средни-
от брат својот булук го потерал малку по на исток. 
Овците раат ги напасувал и саде пешки одел. Од 
овие два збора денешново село го добило името Ра-
пеш... На третиот и најмал брат козите со брнки под 
гушата му биле. Од брнките на козите селово наше 
Брник се вика, - ми раскажа Бино Стојановски.

– Моево село никогаш не пркнало повеќе од 
триесетина куќи. Таман ќе го надминело бројот и 
ќе стасало до четириесетина, сè нешто несреќа го 
снаоѓало или чума ќе го фатело, тифус, маларија, 
офтика, сè нешто несреќа го снаоѓало. Дури едно 
време клисар во нашава црква беше жена. Немаше 
маж кој да ја чука камбаната. Сè што беше машко 
сè беше собрано, кој војниклак, кој кулук, кој ан-
гарија, работеа кај Турците. Прво ја собираа лети-
ната кај агите и беговите, а сетне житцето нивно, 
ако го сочуваше Господ. Жетвата кај нас во Брник 
започнуваше по Богоројца голема.

– Зоране, гале, моево село аер не виде од кога 
дојдоја грчките андарти. Не оние вистинските 
грчки, туку од нашиве андарти. Во селово наше за 
пари многумина станаа поголеми Срби од Срби-
те, поголеми Бугари од Бугарите, поголеми Грци 
од Грците.

 ... Во Ивени грчките андарти заклаа тринаесет 
мажи и три жени. Во Петалино на два пати колеж 
направија. Првиот пат осумнаесет мажи под нож ги 
ставија, а вториот пат дваесет исклаа. Во Будимир-
ци дваесет и пет селани во една ноќ ги исклаа. Во 
Груништа шест, во Зовиќ петнаесет, се колеа маш-
ко, женско, деца, сè што ќе им се најдеше на патот.

... Селаниве немале многу мака ниту од Гер-
манците, ниту од Австријците, ниту од бугарски-
те, ниту од српските, ниту од француските војни-
ци. Многу мака селаниве имале од нашите прода-
дени души. Грчките андарти имаа еден марифет во 
овие селава наши, испраќаа ѓупци чергари. Сита, 
решета, дрмони правеа, некое шпоре легаче подза-
крпуваа, занаетот им одеше. Ковачи беа, налбати. 
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Имаа задача ако видат некоја чета комити во не-
кое село да се врткаат, да ги пријават. А и овие на-
шиве кодоши ја имаа истата задача. Главен грчки 
андарт во овој крај беше Петар Сугарев. Конакот 
му беше во Скочивир. Турците не можеа трагата 
да му ја најдат, а камоли да го фатат Трајка. Сил-
но мажиште бил, кажуваа. Кога влегувал во некоја 
куќа, до половина се свиткувал, не го собирало да 
влезе. Не им се плашел на Турците. Многу Тур-
ци зулумџии истепал, а богами, и наши кодоши ги 
ставил под анџар. Така еден ден нашиве андарти 
забележале дека Трајко се наоѓал во селото Ле-
ништа. Тоа го искористил андартот Петар Суга-
рев со шеесет души влегол в село. Десет души од 
Трајковото семејството отепале. Ја отепале мајка 
му Неда, татко му Митре. Браќата на Трајка, Тодо-
ра и Ристета живи ги одрале, така завали ги оста-
виле сè додека душа не  испуштиле. Ја заклале и 
сестра му Тодорка, а на сестра му Велика жолчка-
та од страв ѝ препукнала. Ја отепале и жената му 
на Трајка, Јова.

– Дедо, Бино, да те прашам. Знаеш нешто 
вака повеќе за Петар Сугарев, кој бил, што бил?, 
- го  замолив.

– Зоране, гале, јас писмо многу не знам, ука 
немам, ама можам нешто да ми ти раскажам она 
што го имам слушано од постарите, ако сакаш да 
ти раскажам, гале, - ми рече.

– Види вака. Овој Петар Сугарев родум е од се-
лово Ивени. Во прво време бил дел од четата на 
војводата на Дедо Кољо Добровенски. По неуспехот 
на Илинденското востание, во неговото село Ивени 
доаѓа чета комити предводена од некој си бугарски 

офицер, името му било Тоде, а прекарот Кара, кои 
му ги убиваат мајка му и сестра му. Оттогаш пре-
минал на страната на Грците. Свои јатаци имал во 
Градешница, Будимирци, Полог, Груништа, Зовиќ, 
Маково, Ивени, Брод, Полчиште, Тепавци и Скочи-
вир. А, дали до крајот на својот живот Трајко му се 
одмаздил на Петрета Сугарев, не знам да ти кажам, 
срамота е да те лажам, - ми рече.

– Ние си имавме и сколија. Се викаше „Петар 
Делјан“. Ангарија ја направивме за десет дена. По 
Втората светска војна учевме во куќата на Спа-
сета Марковски. Многу даскали се менија. Прв 
даскал кој даскалуваше беше Коста Дарибаков, по 
потекло беше од Пиринска Македонија, од Бла-
гоевградско беше, ми се чини. Тој даскалуваше 
четири години. После го преместија. По него дој-
де Саво Ковачески, па Раде Љутовски и Милица 
Колева, беше долго време. Атанас од село Цапа-
ри исто две-три години даскалуваше. Љубе Ѕин-
говски беше само една година, а последен учител 
беше Ванчо Соклески. Овдека на сколија одевме 
до четврто одделение, а до осмо одделение одевме 
во Маково. Испод триесет деца не бевме помалку 
во одделението.

...Овдека, Зоране, колективизацијата пропад-
на уште пред да започне. Иако се формира Селска 
земјоделска задруга, уопште не заживеа. Прво, не-
маше свои канцеларии. Управата се собираше де-
неска кај мене, утре кај тебе, ама никаде немаше 
постојано сврталиште. Задругата немаше ниту со-
сан каде да ја чува стоката. Селска земјоделска за-
друга бевме само на име. Сето село влезе во колек-
тивизација, арно ама тапиите од нивите државата 



Зоран Костески - Шваца

212

не ги префрли на нејзино име, туку ги остави на 
селаните, овците, коњите, козите не беа собрани на 
едно место, туку селаните сами си ги пасеа, млеко-
то секој посебно си го собираше, сирење секој си 
правеше. Само на список се водеа како задружни. 
Два пати годишно војската доаѓаше и сè топтан 
за пари ни го земаше. Името на задругата ѝ беше 
„Петко Бошковски“. Ко се растурија сите задруги  

и нашата се растури. Секој си го задржи своето. 
И, право да ти кажам, ние не видовме мака од ко-
лективите. Нас поарно ни беше во колективот. Тие 
печест години колку што траеше колективизација-
та, за ништо речиси не се секиравме, топтан сер-
мија на пазар, топтан пари, така беше, што е пра-

во, право е да се каже. Дури да ми ти кажам, убо 
поминавме додека беше нашава војска. За храна за 
овците, козите, за пелцовање, за откуп на волна, 
сирење, јагниња, ич не му се секиравме. Војската 
сè ни носеше. А бре, гале, и доктур имавме во се-
лово. Караула имавме. Во кантината си купувавме 
сè што ни требаше и сол, и пипер, и газија.

 ...Зоране, гале, денешниов ден Велипеток се 
вика. Денешниов ден е најстрог пост. На овој Го-
спод Исус Христос Евреите на крст го распнале. 
На Ристета, Евреите на главата му ставиле глогов 
венец и тежок крст на плеќите. На ридот, кој се 
вика Голгота, го распнале. Шест часа по распетие-
то господово Ристе ја предал својата душа на татка 
си. Сонцето се помрачило, земјата се тресела, кар-
пите се распукале. Старите на Велипеток дури и 
вода не пиеја и не јадеа до зајдисонце. На овој ден 
поповите не пеат, камбаните не бијат, сè до неде-
лата, на сам ден на Велигден. На Велипеток клиса-
рите во црквите само клепалата ги чукаат.

... Сега, Зоране, да ми ти кажам нешто повеќе 
и за Велика Сабота. На Велјасабота се празнува 
Христовото упокоение. Господ Бог светот го со-
здал за шест дена. На почетокот Господ ги создал 
небото и земјата. После ја одвоил темнината од 
светлината. Темнината ја нарекол ноќ, а светли-
ната ден. Понатаки Господ го создаде небото, па 
водата под небото и водата над небото. Ја собра 
водата на земјата на едно место и така ги созда-
де денешните реки и мориња. Господ го создал 
и сонцето и месечината. На сонцето му рекол да 
свети преку денот, а на месечината ѝ рекол да све-
ти ноќе. На небото ги создал и ѕвездите, нив ги 

Трајко Кралот
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благословил саде во ноќно време да светат. И тре-
вата, и дрвјата, и животните, и птиците, и рибите, 
Господ ги создал. Шестиот ден го создал човекот, 
а седмиот ден го одбрал да се одмори. Сè до Хри-
стовото упокоение, Евреите како ден за одмор ја 
одбрале саботата. На Велјасабота ние го празну-
ваме Христовото упокоение...

... Господ Исус Христос, по распнувањето, го 
погребале во една пештера. По три дена прва која 
го посетила гробот на Ристоса била неговата мајка 
Марија. Таа видела дека пештерата била празна. 
Телото Христово не било таму. Спроти неа се 
појавил Христос облечен во бело. Ја прашал: Зо-
што плачеш, мајко! Таа се свртела и го препознала 
нејзиниот син. Истиот ден Христоса го виделе и 
неговите дванаесет апостоли. По три дена Господ 
Исус Христос воскреснал. Тоа било недела.

Биновиот петел Милош, како курдисан будил-
ник, точно си го знаеше времето кога да „заѕвони“. 
Утрово малку порани со неговото „ѕвонење“, како 
да знаеше дека е Велигден. Излезе од вратничето 
на кокошарникот, се испентари на највисокото ме-
сто на лесковиот плот, се подистегна, ја поткрена 
главата, си ја поднамести кикириската, со очите 
малку погледана надолу да види дали излегле ко-
кошките, да не се устрами, плусна два три-пати со 
крилјата, закукурика, така силно, што го пробуди 
Биновото магаре. Петелот Милош си ја заврши 
својата утринска „богослужба“, се симна од пло-
тот, си се прибра кај кокошките. Биновото магаре 
Марко, малку подустрамено затоа што овa утро 
Милош го предитри, ја подиздаде главата од про-
дупеното камарче од пондилата, преку кое Бино го 

фрлаше постилот од пондилата на буништето, ги 
подиздаде ушите, малку ги подначули, се „озаби“, 
не еднаш туку три пати, ја отсвири неговата „мага-
решка симфонија“.

 Бино го подистај пердето од малото пенџер-
че, го подотвори, го пикна носот меѓу двете верти-
кални шипки кои беа заколкани вo рамката и под-
викна: Туф, туф, туф, налет да не се сторите, што 
толку рано си се раскукурикале и сте се разрика-
ле. Не можевте порано, уште на полноќ да куку-
рикате и да рикате, да не би волкот ве удаел, да не 
би лисицата не ве изеде, да би, - ги „благослови“ 
дедо Бино...

– А, дедо Бино, убав глас има бендерон, а што 
велиш. Ама и магарено, машала, глас има како на 
„сколија“ да си го пратил, - на шега му реков.

– А бре, детуле, а бре, гале, и тебе да ти давам 
секој ден една ока зоб и четврт ока царевка не 
само што ќе кукурикаш, дури ќе пееш и ќе риташ, 
слатко се насмеа дедо Бино. 

Бино влезе во поголемото од двете одајчиња што 
ги имаше во куќарето, го отвори ковчегот, си ја извади 
новата промена, која ја чуваше за вакви денови. Си ја 
облече. Ги извади црните чевли од кутијата во која беа 
ставени, со лактот ги позачисти, ја избриша правта од 
чевлите, ги обу. Седна на железниот кревет, ми подвикна:

– Зоране, гале, дојди понаваки, поднаведни се, врзи 
ми ги врвциве од чевливе, не можам сам да си ги врзам.

Го поризав. 
– Детуле, гале, што велиш време е да кинисаме 

в црква? - ме праша.
– Време е, дедо Бино, време е, - му одговорив.
Бино си го стави каскетот на главата, го префр-
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ли бастунчето на десната рака, ја замандали врата-
та, тој напред, јас со кошницата во која беа нареде-
ни велигденските јајца, пагурчето ракија, неколку 
лоени свеќи, кинисавме...

... Стасавме пред црквената авлиска порта. Ја 
поттурнав, ја подотворив. Влеговме во црквениот 
двор, меѓу селските гробишта...

– Е, Зоране, сите мои селани се овде во цркве-
ниов двор, саде јас фалам и сите топтан да бидеме 
на едно место, рече Бино...

Запревме пред влезната врата на црквата „Све-
ти Димитрија“. Бино се прекрсти, го изваде стариот 
црквен клуч, од долапот кој се наоѓаше десно од 
сурмето, тропна трипати на вратата, го вовре ста-
риот клуч во клучалката, заврте два-три пати. Пак 
ја пикна раката во долапот, кај што стоеше клучот, 
го зграпчи со своите старечки раце синџирот на кој 
беа обесени неколку катинарски старински клучеви 
како на чорбаџиска бројаница, одбра еден, го стави 
на зарѓаниот стар црковен катанец, силно заврте, го 
отвори, го изваде, ја поттргна жапката од вратата, ја 
поттурна, се отвори... 

– Ете, сполај ти тебе боже, што оваа година нема 
сам како „ут“, да го пречекам Велигден. Фала ти, 
боже, фала на твојата милост што ми го прати дету-
лево, што ми го прати Зорана, заедно да го сториме 
адетот, му се заблагодари дедо Бино на Христоса, 
чија престолна икона се наоѓаше на иконостасот...

...Полна беше црквава. Игла од народ не може-
ше да фрлиш. Голема е, како што гледаш. Изгра-
дена е пред сто и кусур години. Дванаесет метра е 
долга, а седум широка, околу шест метри е висока. 
Сега брзо ја препокривме, ја подзакрпивме. Сета 

течеше. Ѕидовите почнаа да се распукуваат. Сли-
киве од влагата се расипаа. Имаме многу нашинци 
во Австралија иселено. Испратија некој денар, па 
ја посредивме. Барем црквава да не падне. Вака за 
Митроен се собираат луѓево. Селово наше наши 
попови имаше. Последниот поп кој доаѓаше в село 
беше попот Веле од селото Црничани...

... Еее, колку венчавки, колку крштевки се пра-
веа во црквава. Денеска, ништо. Ништо, Зоране, 
гале, ништо од тоа не остана, ништо нема. Да дој-
диш в црква никому да раздајш, за душа да дадеш, 
за душа за некого да земеш, свеќа да запалиш и за 
здравје и за покој на душите. Гале, ако не беше ти, 
ниту јас немаше да дојдам...

...Зоране, денеска на овој ден не се палат свеќи 
на умрени. Таков бил адетот. Ама нека ми прости 
Господ, ќе одам до кај бабата моја да ѝ го расчи-
стам малку гробот, да ги раскорнам тревките. Ме 
мачи душата. Седумдесет години бевме нераздел-
ни, лош збор настрана ниту јас, ниту таа ми има-
ше речено. Сè си бевме сложни. Ама, пусто ко ќе 
дојди денот, нема бегање. Можеше уште малку да 
поживее. Многу ме боли душава, не ја видов кога 
отиде кај Бога. Да боледуваше, ај ќе си речеш, од 
болештина беше, немаше куртул. А, ова, здрава, 
права и туп, паднување не станување, - ми велеше.

– Гајрет, гајрет, дедо Бино, од чкртнатото не 
се бега, ниту порано, ниту подоцна. Она што го 
пишале наречниците на третиот ден, тоа и ќе се 
врви. Туку, вака сега, да ти речам, ти си постар, а 
јас помал, Господ ви дал челад, внучиња тие нека 
ти се здрави и живи, за внучињата свадби да им 
дочекаш, оро да им поведеш, - му реков.
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Бино го изваде миленцето со које беше по-
криено зарјето во кошницата. Го зеде пагурчето, 
ја подзаврте тапата од устинчето, ја извади, отту-
ри малку ракиичка на гробот на неговата бабичка 
Мара, за душа да ѝ се најде. На камената плоча на 
бабата ѝ остави и едно велигденско јајце. 

За Велигден и ова господово летово во Брник 
не биеше камбаната. Брничани не беа дојдени. 
Велигденска богослужба во селската црква „Све-
ти Димитрија“ не се одржа. Бино Стојаноски си 
го направи стариот адет и обичај. На Величетвр-
ток си вапца велигденско јајце, на Велипеток, по-
стеше, на Велјасабота Христовото упокојување 
го почитуваше, за Велигден в црква си беше, ве-
лигденско јајце на гробот ѝ остави на неговата 
баба Мара.

Кај дедо Бино на Величетврток дојдов на го-
сти, на првиот ден од Велигден со велигденско јај-
це ме испрати. 

– А бре, гале, а бре детуле, а бре Зоранче, а бе 
знаеш ти човека да го развеселиш, да му дојде убо 
на душичката, јас сум стар, може кога ќе дојдеш 
нема да ме најдеш, ако не ме најдеш дома, наврати 
во црквичено наше, до баба Мара ќе бидам таму, - 
ме испрати дедо Бино.
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...  Vo Paralovo

....Меѓу плејадата македонски дејци, осмис-
лувачи и реализатори на македонската револуција 
пред и за време на илинденскиот период видно 
место зазеде и Ѓорѓи Сугарев, роден во илјада 
осумстотини седумдесет и шестата година во Би-
тола. Се школуваше во родниот град и во Солун. 
Учителствуваше во повеќе места во Македонија. 
По природа скромен, пргав, избувлив, дружељу-
бив, непоткуплив и бескомпромисен борец про-
тив врховистите, гркоманите, србоманите и дру-
гите предавници беше. Во илјада деветстотини и 
првата година стана член на Битолскиот окружен 
комитет. Во илјада деветстотини и третата годи-
на Организацијата го назначи за окружен војвода, 
горски началник на Пелистерскиот реон и ревизор 
на четите во Битолско, Ресенско и Демирхисарско, 
делегат од битолскиот крај на Смилевскиот кон-
грес. На петти април (дваесет и трети март по стар 
стил) илјада деветстотини шестата година Ѓорѓи 
Сугарев со четата дојде во Паралово...

... По сто години, по погибијата на војводата 
Ѓорѓи Сугарев, петти април двеилјадитото и петто 
господово лето, на Благоец, денот на погибија не-
гова, дојдов во Паралово. Накачив горе накај Чука-
рите, кај манастирот „Свети Ѓорѓија“. Пред влезот 
на манастирот ме пречека вечното почивалиште на 
најславниот јунак во Мариовско, војводата Ѓорѓи Су-
гарев, задно со неговите дваесет и четворица комити. 

Се поклонив пред неговото вечно почива-
лиште, им оддадов почит на војводата и на дру-
жина негова, на комитите Ангел Аце Крстов, ро-
дум од селото Житоше, Крушевско, Ристо Велев 
Карче од Крушево, Јовче Аврамов Љубата, од 
Крушево, Волчо Мојсов, од село Горно Чарлија, 
Ѓорѓи Јосифов, Дојчин Јосифов, Панде Чачаров, 
Коста Анев Грашов, Стефан Гавазов, сите од село 
Долно Српци, Гроздан Стојанов, Диме Ралев-Би-
бето, Никола Шентерев, сите од село Лознани, Ри-
сте Марков-Гајдов, Ристе Гаргов од село Беран-
ци, Цветан Матев, од село Клепач, Илија Колев, 
од село Вашарејца, Крсте Долев, Андон Ночев, 
сите од Ивањевци, Ацко Секулев од село Подино, 
Момир Димков, Петре Ангелков, сите од селото 
Свети Тодори, и Филип Србинов, од прилепското 
село Новоселани, кои ги положија своите животи 
за Македонија...

Влегов во манастирот. Во манастирскиот 
двор ме пречекаа шеесет и петгодишниот Илија 
Тонески, неговиот врсник Боге Марковски, од 
Паралово и Драги Миноски, родум од прилепско-
то село Долгаец...

– Селото Паралово се најдува негде под мана-
стирот „Св. Ѓорѓи параловски“, во подножјето на 
Селечката Планина. Јас сум овде роден. Барем јас 
како што паметам, селово имаше триесетина куќи. 
Според преданијата, селово Паралово било едно 
од најголемите села на овој дел на Пелагониски-
от регион. Постојат преданија, според кои, овде 
постоеле само селото Паралово и селото Буково, 
а други села во битолскиот дел на Пелагонија, не 
постоеле. Дури негде е запишано дека долу полето 
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било цело под вода, дека тука пловеле лаѓи, чамци, 
- ми раскажа Илија Тоневски.

– Каде и да појдете во атарот на ова село ќе нај-
дете историја и само историја. Секоја педа земја, 
секое парче камен, секоја капка вода навистина е 
историја на овој регион. Овдека, на овој простор 
каде сега се наоѓаме, било старото село Паралово. 
За тоа имаме и докази, а тоа се остатоците од не-
колку цркви, манастири, гробишта, доста керамика, 
доста обработени камења кои најверојатно служеле 
за ѕидарија. Селото се распростирало на околу два 
километри во должина и километар и пол во шири-
на. Најверојатно дали поради некои геолошки на-
стани или поради некои други настани, селото се 
повлекувало нагоре, нагоре, така што од тоа посто-
ечко село, според легендата што постоела овдека, 
селото се повлекло горе скоро на километар и пол-
два. Инаку, околни села му се Суводол, Орехово, 
Грумази, Болдовенци и подолу Врањевци. Луѓето 
од Паралово речиси се иселени, остана уште една 
куќа која живее со стока...

За Паралово има многу документи, пишани 
документи, преданија, легенди. Паралово е многу 
старо село, тоа било изградено во близина на рим-
скиот пат Виа Игнација. На многу камења има не-
кои шифри, кои досега никој не успеа да ги дешиф-
рира. Од кое време се, не знам да кажам.

...Има две легенди, според кои, селово го до-
било името. Првата легенда вели дека селото име-
то го добило по првото семејство кое се населило 
овде. Домаќинот се викал Пароло, а неговата до-
маќинка Пара. Втората легенда вели дека местово 
го парале многу потоци и реки.

...Куќиве наши порано ги ѕидале со камен и кал. 
Покриени биле со ’ржаница. Селските дворови биле 
заградени со не многу високи камени авлии. Поде-
лено е на две маала. Горно и Долно маало. За вре-
ме турско, нас рисјаните нè викаа каури. Постојат 
многу записи за моево родно село Паралово во тур-
ските дефтери. Првиот дефтер датира од 1467-1468 
година, каде што во овој дефтер селово е запишано 
под името Калкан Паралово, кое броело 48 куќи. И 
во пописниот дефтер кој е со датум од 1568-1569 
година, моево село е запишано како Калкан Пара-
лово, кое припаѓало во Мариовскиот вилает, а чиф-
ликсајбија бил некој си Бељуљ ага. Тој си изградил 

и беговска кула. Бељул ага му го продал чифлигот 
на Имер ага, а од овега чифлигот го купил некој си 
Малик ага. Во илјада деветстотини и дванаесетта 
година Малик ага, пред да си замине за Турција, им 
го продал чифлигот на параловци за илјада и двеста 
турски златни лири, - рече Боге Марковски. 

Село Паралово
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... Историјава на манастиров „Свети Ѓорѓија“ е 
поврзана со историјава на селово. Многу стар мана-
стир е. Велат дека го направил некој император кој 
се викал Јустинијан. Во турско време бил неколку 
пати пален, рушен, последно е до темел разрушен 
за време на Првата светска војна. Денешнава ма-
настирска црква, конациве, манастирскава авлија е 
изградена прв пат во илјада осумстотини шеесетта 
година. Во илјада деветстотини четириесет и прва-
та година во манастирот умре последниот калуѓер. 
Името му било Севдопол. Од Царска Русија дошол 
како млад. Селаниве го закопале во манастиров. 
Славата на манастиров му е Ѓурѓовден...

...Селово наше има и селска црква. И таа е 
многу стара. Во иста година е ѕидана, кога се гра-
дел и манастирот, во илјада осумстотини шеесет-
тата година. Името го носи на Пресвета Богороди-
ца, раѓањето на Мајката божја. Славата ѝ паѓа на 
дваесет и први септември. Селска слава на селово 
му е Мала Богоројца, - раскажа Боге Марковски..

... За време на воените дејствија во Првата 
светска војна манастирот „Свети Ѓорѓија“ и црк-
вата биле уништени до темел, црковните книги 
ограбени. Од манастирот ограбени биле двесте 
педесет овци, сто и педесет кози, дваесет и пет го-
веда, осум волови, пет коњи, четири маски, два-
есет свињи, шеесет кокошки, дваесет килограми 
жито, дваесет кошници пчели, илјада килограми 
слама, триесет килограми сено, турнати дванае-
сет соби, осум штали, десет амбари, исечени биле 
сите сливи, круши, јаболкници, десет ореви, чети-
ри црешни, две чешми. Однесени се манастирска-
та и црквената камбана, педесет бакарни садови, 

шест бочви, десет дрвени буриња со ракија, двае-
сет каци, сета манастирска покуќнина, четири во-
ловски коли, четири железни плуга, дваесет и пет 
хектари манастирска шума била исечена, - раска-
жа Илија Тоневски...

... Во периодот по Илинденското востание, во 
Паралово силно беше изразено влијанието како на 
бугарската, така и на грчката пропаганда. Тоа прдо-
несло селото 
да се подели. 
Едни стана-
ле егзархи-
сти, а други-
те патријар-
шисти...

... За 
време на 
П р в а т а 
светска вој-
на, герман-
ско-бугар-
ските војски параловци 
ги иселиле во Живојно. 
По војната тие што останале живи се вратиле во 
Паралово, го обновиле селово...

... Мојновци, Клечковци и Миленковци се 
најстарите фамилии во селово. Мојновци живе-
еле во шест куќи, Клечковци во десет, а Милен-
ковци во петнаесет куќи. На сите куќна слава им 
била Ѓурѓовден... 

... Коруновци и Симоновци во Паралово се до-
селени од селото Мегленци. Тапановци по потек-
ло се од ресенското село Грнчари, додека пак Рич-

Ѓорѓи Сугарев
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ковци водат потекло од селото Грумази, Угревци 
се од Пожарско. Параловци денеска ги има ширум 
Македонија и ширум белиот свет, - ми раскажа 
Илија Тоневски...

 ... Симоновски Мицев Видан, Симоновски 
Мицев Вељан, Миленковски Грозданов Нацо, Пе-
тровски Милев Ѓорѓи, Митревски Стојанов Пан-
до, Митревски Стојанов Веселин, Гацовски Ри-
стев Сребре, Угревски Трајков Јанко и Петковска 
Петрева Благуна, за време на Народноослободи-
телната војна заминаа во Партизани... 

... Образованието во селово  се одвиваше во 
зависност која власт ќе дојдеше. Пред Балкан-
ските војни работеше грчко училиште. Учител 
беше Тодор Божинов од Пожарско. Од илјада де-
ветстотини тринаесетта па сè до илјада деветсто-
тини четириесет и првата децата учеа на српски, 
а од четириесет и првата, па сè до четириесет и 
четвртата на бугарски, а од четириесет и петтата 
па наваки на наш мајчин, македонски јазик. Сè до 
илјада деветстотини педесеттата година на сколија 
децата одеа во Новаци, а од илјада деветстотини 
педесеттата, па сè до илјада деветстотини шеесет-
тата година, децата учеа во куќата на Петко Најдов 
Петковски. Откако се изгради сколијата до четврто 
одделение децата учеа овде, во селово, а до осми 
„разред“ во Новаци. Учители овде, во селово, беа 
Методија и Вера Силјановски од Битола, Никола 
Настевски од село Новосело, Демирхисарско, Бо-
рис Балаковски од Ресенско, Елена Додевска од 
Добромири. Последен учител кој учителствуваше 
во нашево училиште беше Благоја Талевски. Тој 
учителствуваше од илјада деветстотини седумде-

сет и петтата до илјада деветстотини осумдесетта-
та година, кога и се затвори училиштето, - раскажа 
Илија Тоновски... 

... Спомеников овој што е сега направен е од 
поново време. Во илјада деветстотини четириесет-
тата година Бугарите направија споменик. Голем 
бев кога нè натераа бугарските војници да прису-
ствуваме на „пуштањето“ на споменикот. И многу 
убаво се сеќавам кога Бугаринот рече: „Тук на том 
брдо почива Ѓорѓи Сугарев кој то погина за слобо-
дата на Б’лгарија“. Ми остана тоа да го памтам и 
денес. Бидејќи имаше бугарски обележја на него, 
нашиве го турнаа. Во прво време, се најдоа некои 
паметни сакаа да ги откопаат посмртните останки 
на војводата Ѓорѓи Сугарев и на дваесет и четво-
рицата комити, да ги закопаат во Битола. Ние, па-
раловци, се побунивме. Писмо лично му однесо-
вме на Тито. На Дедиње лично Тито ги прими. Јас 
не бев кај Тито. Гробот остана тука. Денешниов 
споменик е од тоа време. Мислам дека е од илја-
да деветстотини шеесет и осмата година. На втори 
август голем собир тогашните власти направија. 
Генералот Коста Наѓ лично дојде, - горделиво 
раскажа Илија Тоневски...

–  Прво да кажам дека навистина е големо задо-
волство да се престојува во овие природни убавини 
во Мариово, во непосредна близина на Паралово и 
до вечното почивалиште на прославениот војвода 
Ѓорѓи Сугарев, и во близина на манастирот „Свети 
Ѓорѓи“. Сакам да кажам дека во овој дел на Маке-
донија се родиле, а ги дале своите животи многу 
славни војводи и револуционери коишто ги поло-
жиле своите млади животи за подобра, посветла и 
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посреќна иднина на генерациите коишто доаѓале, 
односно за сите ние да живееме денеска во мир 
и благосостојба. Овие револуционери во животот 
биле водени од идејата дека животот е борба, биле 
водени од еден идеал дека животот е борба и дека 
секоја борба има смисла доколку се зголемува и 
се засилува. Луѓето со својот револуционерен дух 
животот го сфаќале како дејствие, а секое дејствие 
има смисла ако предизвикува нови посилни деј-
ствија, рече Драги Миноски...

– Нивната животна цел, а и со тоа смислата на 
борбата не биле насочени кон стекнување на лич-
но богатство или некоја лична слава. Тие секогаш 
тргнувале од тоа дека заедничкото е многу посвето 
и поважно од личното, и затоа секогаш сѐ што пра-
веле го правеле за својот народ и за својата татко-
вина. Секој еден револуционер, секој конспиратор 
и покрај сите премрежиња, проблеми, препреки, 
случувања, можел да биде тоа само под една един-
ствена цел, ако секогаш и секаде бил спремен да 
се жртвува себеси, да стави крај на својот живот, 
да загине за својата татковина и да не се плаши од 
смртта која секогаш и секаде да настапи...

... Не биле пушките, не биле бомбите, револве-
рите и огнените машини тие коишто им давале 
сила на овие луѓе, на овие револуционери, туку 
тоа бил, пред сè, револуционерниот дух, бил лич-
ниот пример, била идејната определба, нивната 
храброст, решителност и бестрашност, сите овие 
особини ги венчавале со успех сите нивни замис-
ли, идеи и борби, без разлика дали се работело за 
борби кои се воделе во градовите, или селата, или 
во планините и полињата....

 ... Сето ова можело да се направи доколку 
се имало полна совест, како што реков, дека сето 
она што е заедничко, општо, што е од заедничко 
добро за сите, секогаш требало да биде водилка 
во животот и да им дава уште поголем елан и сти-
мул на овие револуционери да ги остварат своите 
замислени цели...

... Знаете како, велиме дека секогаш плашли-
вите и немоќните луѓе стравот ги терал да го ра-
ботат она од што најмалку се плашат. Додека овие 
луѓе, револуционери, тие имале една девиза: „По-
добро да загинам отколку да живеам клечејќи на 
колена“. Револуцијата се развивала низ човечките 
битија, додека револуционерите го ковале духот 
од ден на ден. Овие револуционери биле свесни 
и убедени дека слободата не може да дојде сама 
и дека не е јаболко коешто треба да се дочека да 
созрее и само да падне, туку треба јаболкото да 
го натераш да падне. Вистинските револуционери 
секогаш биле водени од нивната преголема љубов 
спрема својот сопствен народ и не можел да се за-
мисли ниту еден револуционер ако му недостасу-
вала оваа особина...

... Сакам да кажам само еден пример пред мно-
гу години, во моите детски години, да кажам, при-
суствував на еден разговор на еден повозрасен чо-
век со друг, како раскажуваат една случка за некоја 
средба на еден познат македонски војвода, којшто 
потекнувал од многу ситуирано и моќно семејство, 
а разговорот се одвивал со некој сиромашен човек, 
при што тој сиромашен човек го прашал војвода-
та: „Зошто одиш и се бориш, зошто ризикуваш да 
го загубиш својот живот кога имаш сè!“. А знаете 
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ли кој бил одговорот: „Јас не се борам за себе, јас 
имам сè, се борам за да и ти и сите други луѓе има-
те како што имам јас!“,  рече Драги Миноски...

– Посебна чест и гордост ми претставува што, 
ете, денеска сум дојден овде во Паралово, овде кај 
местото викано Кај Чукарите, во манастиров „Све-
ти Ѓорѓија“, да се поклонам пред вечното почива-
лиште на војводата Ѓорѓи Сугарев и на дваесет и 
четирите комити кои ги положија своите животи 
за слободна Македонија. За легендарниот јунак 
Ѓорѓи Сугарев, покрај тоа што народот го опел во 
песната „Заплакало е Мариово за Ѓорѓи Сугарев“, 
постојат безброј историографски документи. Се 
гордеам со тоа што ја имав таа можност поголем 
дел од историографските документи за Ѓорѓи Су-
гарев да ги прочитам и со тоа да направам еден 
сублимат за револуционерната дејност на Ѓорѓи 
Сугарев. Чест ми е овдека, на ова место, каде што 
почива Ѓорѓи Сугарев и дваесет и четворицата ко-
мити, дел од таа историографија да им ја прене-
сам, да ја слушнат, - возбудено рече. 

– Ѓорѓи Сугарев е најславниот битолски и еден 
од најопеаните илинденски јунаци. Ѓорѓи Сугарев, 
oперирајќи во Битолско и Прилепско, разбрал за 
малверзациите што ги правело битолското окруж-
но раководство, на чело со тогашниот секретар на 
Битолскиот окружен комитет, Петре Котев Лигу-
шев. Разбрал за осумстотините наполеони собра-
ни од чифликсајбиите во Битолско кои требаше да 
бидат наменети за купување чифлиг во Генимале, 
каде што требаше да се згрижат најсиромашни-
те битолски семејства, кои завршиле во џебови-
те на Петруш Американчето, Јани Скајо, Никола 

Брашнарот – Кусиот Никола Кожуварот и Миле 
Гајдаџијата. Петруш со парите го купил чифлигот, 
а тапијата ја напишал на свое име, додека пак Јани 
Скајо со дел од собраните пари си купил некол-
ку продавници за леб на Ат-пазар. Никола Браш-
нарот-Кусиот си отворил неколку продавници за 
брашно, додека пак Никола Кожуварот и Миле 
Гајдаџијата станале лихвари...

... Во историографските документи што ги имав 
при рака го прочитав следново: Огорчен од овие 
сознанија, Ѓорѓи Сугарев од Петар Лигушев, Пе-
труш Американчето, Јани Скајо, Никола Брашна-
рот-Кусиот, Никола Кожуварот и Миле Гајдаџија-
та, побарал да дадат отчет кој и од кого колку пари 
зел и на кого му ги предал. Дури им дал доволно 
време да се подготват. Сугарев поединечно со се-

Печат на Централниот комитет на ВМРО
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кого се сретнал. 
Ѓорѓија за секо-
го водел посебна 
евиденција, са-
кајќи да се оси-
гура, да не му 
подвалат, прет-
ходно да не се 
договорат, како 
ќе се „претста-
ват“ пред него..

 ... Сугарев, 
ненајавен, до-
шол во Битола, 
да изврши реви-

зија во касата на 
Организацијата. На средбата тој отворено рекол 
дека во Окружното раководство се вгнездени не-
чесни луѓе кои работат само за лични интереси и 
дека физички ќе ги ликвидира! Toj побарал од нив 
секој поединечно да му реферира за „своите“ пари. 
Војводата Ѓорѓи Сугарев водел точна евиденција, 
кај бил, на кое место, со колку комити бил, колку 
се задржал. Имал своја архива ...

... Во друг историографски документ, што нео-
дамна го најдов во Отоманскиот архив во Турција, 
пишуваше: Знаејќи дека ја оплескале работата Пе-
тар Лигушев, Петруш Американчето, Јани Скајо, 
Никола Брашнарот-Кусиот, Никола Кожуварот и 
Миле Гајдаџијата, направиле план како да се ота-
расат најлесно од Ѓорѓија. Тие многу добро знаеле 
дека во прашање било или тој нив ќе ги ликвидира 
или тие него, - раскажа Драги Миноски...

... Петар Лигушев имал голема омраза спре-
ма војводата. Му испратил писмо на војводата, од 
името на Битолското окружно раководство, во кое 
ги навел сите злосторства кои андартите ги имале 
направено низ мариовските села. Лигушев поба-
рал неговата чета, заедно со четите на ресенскиот 
војвода Ѓаконот Евстатиј, познат по прекарот Цр-
ниот Војвода, прилепскиот војвода Крсте Гермов, 
попознат меѓу народот по прекарот Шакир-Војво-
да, војводата од Битолско, Велко Скочивирски, да 
тргнат за Мариово ...

... Лигушев напишал две нови писма. Едното 
за Сугарев, а другото за Евтасија. На Евтасија му 
пишал да дојде на разговор во Битола, а на Ѓорѓија 
му пишал да замине за Мариово ...

...Во истиот историографски документ што го 
најдов во Отоманскиот архив во Турција е запи-
шано дека на четврти април илјада деветстотини 
петтата година Сугарев со својата чета тргнал од 
Могила, поминал низ Беранци. Во Беранци се 
сретнал со Веле Мачкаро. Сугарев му пратил абер 
на Димитрија Цветановски во Чарлија да ја собе-
ре четата и да тргне за Мариово. Веле Оџовски и 
Веле Нечовски ја собрале беранската чета. Набрзо 
во Беранци стасал и Јаким со четата од Бабино. 
Тргнале за Лознани, влегле во Вашарејца, ја пре-
минале Црна, стигнале во Долно Чарлија, го по-
минале Радобор, вечерта влегле во Горно Агларци, 
во куќата на Нечо Кобилковски, не сомневајќи се 
дека Нечо Кобилковски ќе го поткаже на Петрета 
Лигушот, а пак овој ќе го предаде на битолскиот 
валија, - продолжи да раскажува Драги Миноски...

Спомен плоча
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– Зоране, пред неколку години овдека, во ма-
настиров, се сретнав со Ѓорѓи Лазаревски, добар 
познавач на историските збиднувања во битол-
ско-мариовскава околија, а посебно за настани-
те кои се случиле овдека во Паралово. Ми пода-
ри едно книжуле во кое имаше дадено еден убав 
сликовит опис на дел од настаните кои се случиле 
овде во Паралово. Во книжулето, убаво, сликови-
то беше запишана приказната на сега веќе упоко-
ениот Блаже Трајчев, за престојот на Сугарев во 
татковата куќа во Паралово, на петти април илјада 
деветстотини и петтата година, а во тоа време Бла-
же имал само четиринаесетина години, ми рече. 
Ако сакаш ќе се обидам на мој начин, сликовито 
ќе се обидам да ти го прераскажам!, -  возбудено 
ми предложи.

– Секако! Секако!, господине Миноски,            
- одговорив.

... Ѓорѓи Сугарев до доцна вечерта чекал Црни-
от Војводада (Евстатиј) да дојде во Горно Агларци. 
Евстатиј не дошол. Сугарев и Нечо Кобилковски 
се поздравиле, се прегрнале, братски се раздели-
ле. Нечо Кобиловски го известил Лигушев за Су-
гаревата маршрута. Сугарев тргнал за Паралово. 
Дружината негова броела дваесет и пет души - ко-
мити, сите со коњи. Стигнале до Блажевото гумно. 
Татко му на Блажета чувал три големи овчарски 
кучиња. Тие силно залаеле, ама не баш како на 
дивина, како на луѓе лаеле. Татко му ги сетил и 
веднаш станал од постела. Го зел в раце големиот 
овчарски стап што стоел во тремот и веднаш отр-
чал низ темнината кај гумното. Во гумното имало 
неколку души качени на коњи. Татко му ја отворил 

портата, луѓето влегле внатре во дворот. Пролет-
но време било. Благоец. Времето било ниту ведро, 
ниту облачно, мешавина. Месечината на заоѓање 
била. Направиле муабет што направиле во гумно-
то, татко му на Блажета Трајчев ги поканил да вле-
зат дома. Ѓорѓија, со уште еден комита влегле во 
Блажевата куќа, другите останале надвор. Според 
сеќавањето на Блаже Трајчев, Сугарев не бил мно-
гу висок, ама серт бил, пргав, смел, зацрвенет во 
лицето бил, со мустаќи завиткани нагоре, а очите 
му играле како на сокол! Малихерот го држел во 
рацете, а нагантот во појасот! На Блажевиот татко 
Сугарев му раскажал од каде иделе, каде врвеле, 
каде оделе. Побарал чаша вода, да се напие. Го 
прашал татко му на Блажета дали се јавил војво-
дата Велко Скочивирски. Одговорот бил негати-
вен. Се поздравиле. Четата на Сугарев се упати-
ла кон селото Гнилеж, - заврши Драги Миноски 
со својот сликовит опис, на дел од настаните кои 
се случиле во Паралово, што го имал запишано                                        
во книжулето Ѓорѓи Лазаревски. 

...Во историографскиот документ, поточно ка-
жано, во статијата „Илустрација Илинден“, посве-
тена на погибијата на Сугарев и неговата чета, што 
ја најдов во софискиот Архив, oд Стефан Аврамов, 
пишуваше: Откако Петар Лигушев го известил би-
толскиот валија, валијата го известил командантот 
на битолскиот гарнизон, а овој ги активирал при-
лепскиот, леринскиот и воденскиот. Сите војводи 
во Прилепско, Битолско, Воденско и Леринско на-
време беа информирани за големата турска војска 
која тргнала кон Мариовско. Само Ѓорѓи Сугарев 
не бил навреме известен. На Ѓорѓија ни на крај па-
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мет не му паѓало дека токму неговите од Битол-
скиот револуционерен округ ќе го предадат. Суга-
ревата и четата на војводата Велко не се сретнале 
на закажаното место во атарот на селото Балдо-
венци. Се разминале, не се виделе.... 

Сугарев со четата тргнал кон Гнилеж. Кај ме-
стото викано Три Браќа, ги разденило, се засолни-
ле во шумичката. Вечерта стасале во селото Гни-
леж каде што Војводата со четворица комити се 
сместил во куќата на Петко Бонев, а останатите 
комити во другите куќи. Поставиле стража...

... Утрото задишан дотрчал селанецот што чу-
вал стража, на Петко Бонев му кажал дека аскерот 
се приближил до селото Гнилеж. Сугарев го на-
пуштил селото, да не го запалат Турците. Четата се 
упатила кон местата викани Страиште и Чукарите...

...Крвавиот бој започнал рано утрото, на сам 
ден на Благовец. Манастирската камбана почна 
силно да бие. Биеле и другите селски камбани, 
ама не празнично, туку како војничка труба кога 
труби за напад. Голема потера се зададе. Од сите 
страни Сугаревата чета била сардисана. Најсилна-
та потера доаѓала од накај Скочивир. Башибозу-
кот како разјарени кучиња урликал, качувајќи се 
во правец кон манастирот. Од страната на Грума-
зи аскерот од прилепскиот гарнизон наближувал 
кон Чукарите. Леринскиот и воденскиот аскер го 
затворил обрачот околу Чукарите. Четата со борба 
почнала да ја напушта голата западна падина на 
Страиште, во правец накај Чукарите. Фатила пу-
сија во грмушките. Од местото викано Невестата, 
како глутница гладни волци во заседа четата ја че-
каше долноореовскиот башибозук. Комитите, еден 

по еден почнале да паѓаат покосени од неприја-
телските куршуми. Немајќи друг излез, војводата 
Сугарев наредил преживеаниот дел од четата да 
почне со повлекување надолу кон манастирот, кон 
долот Пиоќ, а потоа низ шумата да сврти на југ, 
кон местото викано Лингов Аргач, - ни раскажува-
ше Драги Миноски...

... Во статијата „Илустрација Илинден“, по-
светена на погибијата на Сугарев и неговата чета 
пишуваше: На местото викано Затворена Вода, кое 
се наоѓало веднаш над манастирот, преостанатите 

живи комити од Сугаревата чета повторно фатила 
пусија, но паднала во заседа. Од зад грб од место-
то викано Голубарникот, аскерот тргна во силен 
напад. Од комитите никој не остана жив. Војво-
дата останал сам. Свесен дека не може жив да се 
извлече, залегнал зад една грмушка, стрелал кон 

Споменикот на Ѓорѓи Сугарев
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аскерите. Наеднаш престанал гласот од малихе-
рата на војводата. Се слушнал само еден истрел, 
после тоа што завладеала злокобна тишина. Тоа 
беше последниот куршум од нагантот на војводата 
со кој тој замина во бесмртноста...

...Со неколку дополнителни истрели аскерите 
ги доубија ранетите комити! Околу пладне сè беше 
готово. Башибозукот се обидел телата на убиени-
те комити и војводата да ги врзат за коњи, да ги 
влечат по удолнината. Турскиот офицер Исмаил 
Ефенди паша, не им дозволи, го забрани тоа. На-
реди телата на убиените комити и војводата да 
бидат донесени во дворот на манастирот. Нареди 
плотун. Тоа беше гест на почитување... 

... „Сè што имаа со себе овие јунаци сè да ми 
донесете овде пред мене?“, им наредил на вој-
ниците Исмаил Ефенди паша. Саатот, ќостекот и 
сето друго вредно што носеше Сугарев со себе, 
заедно со пушката, камата и револверот турскиот 
офицер Исмаил Ефенди паша ги положил врз мрт-
вото тело на војводата... 

... Се собраа параловци. Над главите од мрт-
вите комити запалија свеќи. Жените почнале со 
тажење. На заминување турскиот офицер Исмаил 
Ефенди паша им се обратил на собраните селани: 
„Плачете, тажете, имате и зошто да плачете и та-
жете, падишахот наш вакви јунаци да имаше нема-
ше да дојдеме до ова дереџе...

....Јунациве да ги закопате според вашите ри-
сјански адети, да им се знае гробнината“, им наре-
дил на собраните селани. 

...Турскиот офицер Исмаил Ефенди паша за-
зел војнички став, застанал мирно, ја извадил долга-

та сабја од ножницата, ги поздравил јунаците, се свр-
тел налево круг, заминал, - ја заврши приказна Драги 
Миноски, според историографските документи. 

... Турскиот офицер Исмаил Ефенди паша си 
го собра аскерот. Си замина и башибозукот. Горе 
кај манастирот дојдоа и други селани од Парало-
во и од Врањевци. Цела ноќ будни, ги чуваа убие-
ните комити! Утредента стигнаа мажи со коњи од 
околните села од кои имаше загинати комити, ги 
товарија своите мртви и заминаа назад. Останати-
те мажи ги зедоа копачите и лопатите и почнаа да 
копаат гробови или да бараат камени плочи. Ис-
копаа седум гробови за седумте останати убиени 
комити од подалечните места кои не можеа да 
бидат однесени. Жените ги завиткаа во веленца 
што претходно ги донесоа. Селскиот поп Митуш 
на јунаците им отпеа упокоена молитва, ги попр-
скаа со вино, комитите ги положија во гробовите 
ископани спроти манастирот, на левата страна од 
патот, ги посипаа со земја, ги покрија со камените 
плочи. Кај главата на секој комита поставија ис-
правена плоча, а над главата на мртвиот војвода 
Ѓорѓи Сугарев, највисока плоча!, - ја заврши своја-
та приказна Драгослав Миноски за Ѓорѓи Сугарев, 
најславниот битолски и еден од најопеаните илин-
денски јунаци.

Македонија, македонскиот народ, не ги забо-
раваат своите синови, јунаци кои ги положија сво-
ите животи на одарот на слободна Македонија, не 
го заборавија војводата Ѓорѓи Сугарев, неговото 
херојско дело и на неговите дваесет и четири ко-
мити, го опеаја во песната „Заплакало е Мариово 
за Ѓорѓи Сугарев“.
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Заплакало е Мариово, заплакало
за тој ми Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугарев:
- Каде си, Ѓорѓи, сега да дојдиш,
леле да дојдиш,
од душманите да нè куртулиш.

Тогај извикна Ѓорѓи Сугарев, провикна
од Демирхисарските балкани:
- Еве сум, народ, народ поробен, леле измачен,
сега за скоро јас ќе дојдам.
Сега за скоро јас ќе дојдам, леле ќе дојдам,
со триес’ одбор млади момчиња.

Колку ми тргна Ѓорѓи да врви, да врви,
за тоа село Паралово,
бог да ги бие шпиуните Параловци,
Ѓорѓија што ми го предадоја.

- Слушај бре Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугарев, послушај,
ако да сакаш ти да куртулиш,
накачи горе кај чукарите, кај манастирот,
ако да сакаш ти да одминеш,
накачи горе кај чукарите, кај манастирот,
ако да сакаш ти да куртулиш.

Тогаш се Ѓорѓи, Ѓорѓи излага, се прелага
накачи горе кај чукарите,
кога ќе види, што ќе види, Ѓорѓи Сугарев:
од сите страни Ѓорѓи сардисан.

Тогај извикна Ѓорѓи Сугарев, провикна
на неговата верна дружина:
- Клавајте гуњите пусии, леле пусии
зошто се камен тешко најдува.

Згрмеја пушки, пушки аскерски, крвави,
сета дружина му ја избија.
Тогај извади нагант леворвер, Ѓорѓи Сугарев
самиот крвта си ја пролеа,
самиот крвта си ја пролеа, Ѓорѓи Сугарев,
жив на душмани не се предаде.

На споменикот пред влезот во манастирот „Свети 
Ѓорѓија“ во Паралово народот напиша епитаф:

„Самиот крвта си ја пролеа Ѓорѓи Сугарев, 
жив на душманите не се дадe

Слава на битолскиот учител, револуционер      
и војвода Ѓорѓи Сугарев

И на неговите 22 комити кои предадени           
од врховистите во нерамна борба со 
турскиот аскер и башибозук загинаа

 на Петти Април 
 

Слава им!
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...  Vo Sko~ivir 

- 1998 -

... Во илјада деветстотини осумдесет и осма-
та година, како студент, прв пат го посетив селото 
Скочивир, како практикант испратен од Скопскиот 
факултет по новинарство. Во тоа време постоеше 
само еден аудиовизуелен медиум, Радио Телеви-
зија Скопје. Практичната работа беше задолжител-
на. Ментор по телевизиска пракса ми беше Иван 
Андреевски-Мачето. Строг, но мошне праведен 
професор беше. Не правеше разлика помеѓу сту-
дентите кои беа од големата „глава“ и студентите 
од „ситната боранија“. Те бива за новинар или не 
те бива. Ништо од нас не криеше. На предавањата 
или на практичните вежби јавно ги цитираше „ми-
лозливите“ пораки кои ги добиваше од врвот на 
тогашната Комунистичка партија, кој „татин сту-
дент“, кога испит да полага и која оценка да добие, 
без разлика дали ја заслужува или не. Често пати 
на неговите предавања, менторски вежби или ис-
пити доаѓаа по два-тројца државни емисари, само 
и само да му најдат мана и да добие оценка „непо-
добен“. Во тоа време ако добиеш оценка „неподо-
бен“, се знаеше, штом службите ќе те заведеа во 
нивниот тефтер со црвено, те однесе матен Вар-
дар, едноставно ќе те снемаше. Ама не му најдоа. 

Истото се однесуваше и за студентите, ако не 
си „татин“ студент ќе те елиминираа уште во прва-

та година од студиите како „неталентиран“, а пак 
кога стануваше збор за практичниот дел од студи-
ите, не можеше да ја „намирисаш“ вратата, а ка-
моли да се фатиш за кваката од влезната врата на 
тогашната телевизија.

Е, Иван Андреевски-Мачето никому не му се 
плашеше. В очи им велеше на испратените „из-
меќари“: „Војводите Сокол Крлев, Мицко Стојанов 
Ангелов, Јон Настов Андреев, Ристе Димитриев 
Белев, Никола Стеванов Макариов и Кузман Нико-
лов Наумов, на ниеден Турчин не му се плашеа, па 
ниту јас од вас се плашам“. Испратените „измеќа-
ри“, имаа одврзани раце кого сакаа и кога сакаа 
можеа да го накодошат на властите, ама на Ивана 
не можеа да му најдат мана. Тие испратија давија 
дури до Сојузниот секретаријат за образование. 
„Измеќарите“, не само што не успеаја да го сменат 
Ивана, дури еден ден и нив ги снема. Сојузниот 
секретаријат за образование, за праведноста што 
ја спроведуваше Ивана, го награди со директор на 
телевизијата. Директоруваше сè до распадот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. Тој знаеше да открие, која новинарска област 
ти „лежи“, да го насочи, да не лута, рамноправен 
да биде во еснафот студентот по новинарство. 

Како за секого така и за мене, службите знаеја 
сè за мене, како што велеа старите „Озна све дозна“. 
Со мојот ментор Иван Андреевски се видов пред 
десетина години. Во таа пријателска средба, стана 
збор и за моето прво доаѓање во Телевизија Скопје.

– Зоране, за твоето прво влегување во Телеви-
зија Скопје, не одлучуваше ОЗНА, иако во твоето 
досие што ми го дадоа, пишуваше „подобен“. Јас 
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одлучував. На партиското раководство отворено му 
реков, за овега јас лично гарантирам дека е лојален 
кон државата, ама е и најспособен во областа од 
сите овие што ми ги подтутнавте на списокот. Ако 
него не го примиме, од мене нема потпис за ниту 
еден кандидат. Но, да ти кажам, досега не си ме 
посрамотил, вредно си ја работиш твојата нови-
нарска документаристика. Знаеш, Зоране, многу-
мина новинари се затворени во стаклено „ѕвоно“, 
a ти се „затвори“ во македонскиве села. Сакале не-
кои или не да признаат, ти стана „експерт“...

... Да ти откријам уште нешто, поголем дел 
од писмата што ги испраќаа селаните до тебе, до 
мене, „службите“ ги сокрија. Tие емисијата „До-
броутро, Македонијо“ сакаа да ја укинат, а и мене 
да ме сменат не само како уредник на емисијата, 
дури и од директорското место во телевизијата, 
арно ама, носечки столб на гледаноста на емисија-
та беа твоите кратки репортажи за селата, ја спа-
сија емисијата. Ти, Зоране, не ги замени селските 
пиротски опинци со градски чевли, си ги остави 
опинците на нозете и мило ми е што опинците те 
направија „селски“ бренд. Сето ова ти што досега 
го имаш сработено, ќе биде запаметено не само во 
македонското новинарство, туку еден ден ќе биде 
дел од целокупната историја на македонскиот на-
род. Да си продолжиш со работата како што досега 
си ја тераш, од сесрце си ја сакаш работава, - ме 
пофали мојот ментор Иван Андреевски. 

... Немирни беа времињата во тоа илјада де-
ветстотини осумдесет и осмата. Се повампирија 
старите неостварени политички и воени цели на 
големите сили од Втората светска војна. Ним не 

им одговараше не само општествено-политичкиот 
систем на СФРЈ. Одлучија да ја снема Југославија. 
Во прашање беа месеци. Во тоа време за да дојдеш 
во било кое погранично село во Социјалистичка 
Република Македонија, имаше голема процедура. 
Таква беше и процедурата и за селото Скочивир. 
Мојот предлог мојот уредник да го посетам село-

то Скочивир го прифати. Триесет дена пред посе-
тата ги испратив сите барани податоци директно 
до Командата на Третата армиска област, на која 
седиштето ѝ беше во Скопје. По десетина дена го 
добив позитивниот одговор. Голготата не застана 
тука. Воената дозвола ја испратив до Републички-
от секретаријат за народна одбрана, чие седиште, 
исто така, се наоѓаше во Скопје. По колективната 
проверка на телевизиската екипа добив дозвола од 
секретаријатот, но не за на терен, со препорака две-
те дозволи да ги препратам до битолскиот Секре-
таријат за народна одбрана. Телевизиската екипа ја 
повикаа на разговор во Битола. Два дена траеше 

Село Скочивир
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„распитот“. Ги прифатија двете претходни дозво-
ли, го одобрија снимањето на терен, но не го одре-
дија датумот и за колку дена телевизиската екипа 
да го заврши снимањето. Не пратија, сета докумен-
тација во препорачана пратка да ја доставиме до 
граничниот баталјон, кој беше со седиште во Ста-
равина. Не поминаа ниту два дена од граничниот 
баталјон телефонски му се јавија на директорот на 
телевизијата. Директорот на Телевизија Скопје. 

Ми се јави секретарката на директорот.
– Директорот ве чека, - ми рече. 
Влеговме.
– Нека ви е со среќа, ја добивте дозволата. Че-

тири дена имате на располагање. Сè ви е обезбеде-
но. За ништо нема да му мислите. Сè е смислено, 
ни рече. – Пред тргнување ќе го побараш мајорот 
Вуксан Вемиќ на овој број, - ми го подаде ливчето.

– Водич на тимов ќе бидеш ти. Лично мене ќе 
ми реферираш, ако има потреба, - му се обрати на 
возачот Борис Трајковски. 

 – Дали се разбравме?, - по војнички нè праша.
 – Се разбравме, - одговоривме, како да сме во 

војнички строј.
– Има ли нешто нејасно?, - пак по војнички     

нè праша.
Сите молчевме.
– Тогаш на задача!, - ни нареди.
– Разбирам, другар директор, - во став мирно 

му одговори возачот Борис Трајковски.
– По мене, - ни заповеда, го напуштивме ди-

ректоровиот кабинет.
Секој си ја зеде својата телевизиска опрема. 

Зборно место ни беше возниот парк. Влеговме 
во комбето. Тргнавме. Откако го поминавме Кат-
лановскиот тунел, нашиот возач Боро, така си го 
викавме нагалено, рече: „Aјде бе „серковци“, што 
сте се зачуткале како утки на дрво, развеселете 
се, гукнете нешто. Еј!, четири дена имаме, па што 
сте се здрвиле, не одиме на „фронт“, се насмеа. Го 
пушти радиото до „даска“. Рскаа звучниците.

Драги слушатели, нашиот музички бард Јонче 
Христоски, по ваше барање, ќе го исполни хитот 
на неделата „Ако умрам ил загинам, немој да ме 
жалите“, се јави водителот на музичката емисија. 
Викна Јонче, викнавме и ние.

– Зоране, ајде, мајката, викни ти нешто од 
твојот репертоар, од оние нашине, - ме замоли 
Боро Трајкоски... 

– Веднаш!, - му реков.
Најпрво си ја викнавме „Земјо македонска“, по 

неа, „Праша ли, Тинке, мајка ти“, „Шоферска је 
туга преголема“ , „Ој Мораво, ој Мораво“, а пред 
самиот влез во Скочивир, „Друже Тито, ми ти се 
кунемо“ и други патриотски партизански песни.

Комбето застана пред влезот на гранична-
та караула, која го носеше името на Доктор Рајс. 
Од војничката пријавница излезе дежурниот вој-
ник. Нè поздрави според правилото на службата. 
Боро го подотвори повеќе од половина возачкото                  
ветробранско стакло.

– Добар ден, - му рече на војникот. 
– Вашите исправи, ве молам, - му нареди вој-

никот на нашиот возач.
– Повелете, - му ги подаде документите.
– Почекајте во возилото, - му нареди.
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Војникот влезе во војничката пријавни-
ца. За кратко време, заедно со еден старешина                            
се вратија кај нас.

– Можете да излезете, - нареди старешината.
Излеговме.
– Ве молам, земете си ги вашите „ствари“ и 

дојдете по мене, - ни нареди старешината.
Ја зедовме телевизиската опрема, тргнавме по 

старешината.
– Вашата опрема „сложете“ ја во еден ред, - 

нарeди старешината.
– Ја „сложивме“ опремата, - се построивме во 

два реда.
– Почекајте малку, такви се прописите, - пак 

нареди старешината.
– Земете ја опремата, - им нареди старешината 

на неколку војници.
Наредбата, без поговор, војниците ја извр-

шија. По половина час ни ја вратија. Секој си ја 
зеде својата опрема, во строј се упативме во вој-
ничката гранична караула. Влеговме во една вој-
ничка просторија. Седнавме. Дојде старешината. 

– Јас сум Мирко Плазиниќ, - капетан прва кла-
са, ни се преѕстави.

И ние поединечно се претставивме.
– Кој е овде главен?, - праша.
– Јас сум, - му се преѕстави нашиот                                  

возач Борис Трајковски.
– Вие знаете дека се наоѓате на гранична тери-

торија. Дојдени сте да си ја завршите вашата зада-
дена задача. Но, морате да ги почитувате и прави-
лата на војната служба. Сè што ви треба мене ќе 
ми се обратите. Во околинава на селово Скочивир, 

можете сè да снимате, но обрнете внимание на во-
ените објекти и војската. Строго забрането е сни-
мање на објектите, војниците и разговори со нив. 
Војската ви е на располагање , - ни соопшти.

– Другар млад водниче, одведи ја телевизијава 
во нивната спална соба, - му нареди. 

Капетанот ја напушти просторијата.
 – Јас сум Предраг Шорак, по чин млад водник. 

Овие неколку дена ќе ви бидам на располагање, 
- ни рече. – Оваа е вашата спална соба, можете               
да се сместите.

Ни ја покажа мензата, кантината. 
– Да си знаете, ручекот е од тринаесет до чети-

ринаесет часот. Спуштање на знамето е во седумна-
есет часот. Вечерата е од осумнаесет до деветнаесет 
часот. Најдоцна до дваесет и еден часот и триесет 
минути треба да сте на спиење. Во пет часот се ста-
нува. Во шест часот е појадокот. Во седум часот се 
подига знамето. И вие сега сте војска, граѓански 
лица во служба на војската, - ни објасни водникот.

– Ако имате пари, можете да се послужите во 
војничката кантина и во селската продавница, - се 
пошегува младиот водник Предраг Шорак.

Пред да ја напуштиме војничката караула, 
пристигна и командантот на граничниот баталјон, 
мајорот Вуксан Вемиќ. 

– Вие работете си ја вашата цивилна работа, 
а ние ќе си ја гледаме нашата војничка, - ни рече.

Во селото Скочивир, ден пред викендот и за 
викендот, повеќе имаше „странци“ отколку домо-
родни селани. Секој петок, сабота и недела беше 
ден за посета. Кај војниците доаѓаа нивните ро-
дители, другари, и девојки, се разбира тие што сè 
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уште ги имаа, во посета. Скочивир беше седумде-
сетина километри далеку од Битола. Некои роди-
тели што беа поситуирани нивните војничиња ги 
носеа во Битола, а другите остануваа во неколкуте 
караули кои беа адаптирани во војнички хотели. 
Скочивирската продавница беше и кафеана, и ре-
сторан, и диско клуб. 

Така беше и овој викенд. Селото беше препол-
но. Во селската коперација човек игла не можеше 
да протне. Коператорот не можеше глава да кре-
не од работа. На коператорот му помагаа двајца 
цивили и неколку војници. Коперацијата не беше 
во сопственост на коператорот. Тој беше вработен 
во неа. Таа сè уште не беше приватизирана. Над 
влезната врата на коперацијата на една шајка обе-
сена беше метална табла на која пишуваше „За-
друга Агро-Мариово“. Влеговме во продавницата. 
На самиот влез стоеше младо коператорче.

– Ќе пазарите,? - љубезно нè праша.
– Сакаме нешто да си порачаме, - му одговори 

нашиот возач.
– Повелете, влезете во оваа просторија, - ни 

покажа во неговата десна врата.
Влеговме. Просторијата беше голема. Нека-

де околу триесетина квадрати. На предниот ѕид 
имаше закачено долга врамена табла на која беше 
испишано менито со ценовникот на „ресторанот“. 
Лево од „менито“ беше поставена големата ураме-
на сликата на другарот Тито. Под „менито“ имаше 
стар војнички шанк. Шанкот беше обичен астал, 
кој личеше на калап, налик на оној што моите го 
имаа, а го користевме кога го калапевме тутунот, 
каде што во него го редевме калапениот тутун и 

го врзувавме во сергија. За разлика од нашиот ка-
лап за тутун, овој беше трипати подолг, и пет-шест 
педи поширок. Шанкот беше покриен со шарена 
мушама. Во централниот дел на шанкот се на-
оѓаше рафтот со пијалоци. Лево од рафтот беше 
скарата, оддесно од рафтот голем фрижидер, во 
кој се чуваа месните артикли. До фрижидерот се 
наоѓаше засилувачот, подарок од војската, лево и 

десно од сликата на другарот Тито, на ќошевите 
од ѕидот, на штиците имаше по еден голем звуч-
ник. Во селскиот ресторан „геометриски“ нареде-
ни беа триесетина маси, покриени со ресторански 
престилки, со по четири столчиња. Се сместивме 
околу масата која се наоѓаше во непосредна близи-
на на западниот ѕид од ресторанот, наспроти про-
зорецот. Набрзо дојде едно младо момче, кое беше 
„ресторански“ облечено.

– Повелете, со што да ве послужиме?, - нè праша.
– Што имате за пиење?, - прв праша                                

нашиот водич, Боро.

Касарна Старавина
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– Домашна, комова, препек, сливова, од жесто-
ките пијалоци, - одговори кафеанџијата.

– А, од пиво, какви имате?, - пак нашиот водич 
го праша кафеанџијата.

– „Јагодинско“, „БИП“, „скопско“, „битол-
ско“ и „Крали Марко“, - од прва му одговори                              
кафеанџијата.

– А, од сокови?, - беше наредното прашање на Боро.
– Оранжада, „газоза“, „лимонада“ и најновиот 

со „ништо“, - следеше одговорот на кафеанџијата.
– Мене ќе ми донесеш едно ладно „Крали 

Марко“, - му порачав.
– И за мене едно ладно „Крали Марко“ ќе до-

несеш, - му порача Боро.
– Мене едно „јагодинско“, да го пробам какво 

е, - рече нашиот камерман Сашко Алексовски.
– И мене дај ми „јагодинско“, - рече тонецот 

Запата, таков му беше прекарот.
– Сега-засега, за мене ништо, - одговори „свет-

лаџијата“ (осветител) Балто, под прекарот Балто 
беше познат меѓу колегите.

Набрзо, кафеанџијата во една полупразна бак-
са, ги донесе порачаните пива, ја бапна на масата, 
го остави клучот за отворање и си замина. Пиво во 
чаши во ресторанот не служеа. Само ракијата чаше 
по чаше ја носеа. Секој од гајбата си го извади по-
рачаното пиво. Во гајбата остана новиот производ 
сокот „ништо“, кој беше наточен во едно литарско 
стаклено шише, каде што на шишето имаше од на-
опаку свртена „срчена“ чаша. Нашиот „светлаџија“ 
Балто, виде не виде, го зеде шишето, го отвори, си 
тури во чашата, голтна неколку капки.

– Многу убав бил овој соков. Чекај да видам 
кој го произведува. На етикетата пишуваше „сокот 
е од лимон, го произведува ’Грозд Струмица’“.

Ресторанот полн беше со гости. Едни влегу-
ваа, други заминуваа. Секој се задржуваше онолку 
време колку да го испие пијалакот, или да ја изеде 
порачаната скара. Масата, која се наоѓаше спро-
ти нас, беше зафатена со луѓе кои се разликуваа 
од другите гости. Тие по облеката се разликуваа                                  
од другите присутни.

– Не сте одовдека?, - нè праша едниот, кој беше 
поблизу до нас.

– Не сме, не, - му одговорив.
– Од кој крај сте од Југославија?, - пак ме пра-

ша непознатиот.
– Одовде сме, од Македонија, - одговорив.
–На посета сте, а, имате војниче овде во Ско-

чивир?, - пак ме праша.
– Не, не сме дојдени на посета, од Телевизија 

Скопје сме дојдени. Репортажа ќе правиме за Ско-
чивир, - одговорив.

– Имате дозвола за снимање, знаеш, овде без 
дозвола не можеш да мрдниш, а камоли да сни-
маш, - се насмеа непознатиот. 

– Имаме, како немаме, во овие „дуздисани“ 
времиња кај кинисувам без дозвола, а посебно 
овде на границава, - му одговорив.

– Може да направиш малку место, малку да се 
поприберам до вас, да не се надвикуваме, а и не чини 
со плеќиве да бидеме свртени, - праша туѓинецот.

– Може, стрико, може, како не може, му - ре-
ков. Се потсобрав. Туѓинецот ја потпикна неговата 
столица, седна до мене.
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– Јас сум Борис Mарковски, - се претстави.
– Исто како моето име, - рече нашиот Боро.
– Значи, наши сме си?,- зачудено праша.
–Јас сум Зоран, колегава до мене е Сашко, овој 

одавде се вика Балто, а овој другиов, Запата и та-
ман сакав повторно да го запознам Бориса, со на-
шиот Боро. Не треба другиов да ми го претставу-
ваш, имењак ми е, - на шега рече Борис.

– Туку, да ве запознам со моиве скочивирчани, 
- ни предложи. - Оној со брадана се вика Никола 
Тасевски, тој до него Боше Митревски, а третион 
Спасе Јанкуловски. Сите сме скочивирчани.

Ги подигнавме шишињата во знак на почит.
– Тебе како ти беше името, не ти го запаметив!, 

- му се обрати на Балто. 
– Балто!
– Што ќе се напиете?, - нè праша.
Не треба ништо, имаме за пиење.
– Ти, Балто, што е ова што го пиеш?, - го праша.
– На соков името му е „ништо“.
– Дете! Дете!, - силно му подвикна Борис на 

кафеанџијата. Кафеанџијата веднаш дојде.
– Повели, стрико Борисе, што треба.
– Донеси една срча.
Кафеанџијата го услужи. Стрико Борис го зеде 

шишето со сок, без да го праша Балто, си ја напол-
ни чашата. Шмркна неколку пати.

– Туку, вака сега ќе напрајме. Штом вие сте до-
шле да снимате за селово мое, да ги допиеме ши-
шињава и право кај мене ќе одиме, со другариве 
мои, рече и си ја надополни чашата со сокот.

– Дете! Дете!, - сега јас му подвикнав                                
на кафеанџијата. 

Дојде кафеанџијата.
– Сметката, дете, напрај ја сметката, да си пла-

тиме, - го замолив.
– Соков на моја сметка и една бакса „Крали 

Марко“ да ми ја донесеш како знаеш и умееш кај 
мене дома, јас да мислам дека одиш, а ти да се 
враќаш, - војнички му нареди на кафеанџијата.

Си ги испивме шишињата и заедно со Никола, 
Бошета и Спасета, заминавме кај Бориса. Нè пре-
чека неговата домаќинка Дукадинка.

– Селово мое, иако е мало село, врви од народ. 
Четириесетина куќи има, ама и преку петстотини 
луѓе. Да напоменам, сосе војскава преку пет-ше-
стотини души има. Иначе, домородни скочивирча-
ни сме околу двесте души.

... Селово се наоѓа во западниот дел на Ма-
риово, источно од Битола. Се простира на левата 
страна на Црна. Одовде па натаки започнува Ско-
чивирската клисура. Од Битола сме оддалечени 
триесет и четири километри. Селово се граничи 
со Сливница, Полог и селото Зович.

... Како што реков, од Скочивир започнува жи-
вописната Скочивирска клисура која е долга околу 
стотина километри. Синорот на селово е многу го-
лем и зафаќа до границата со Грција. Имаме ас-
фалтиран пат, водовод, струја. Сето тоа ни го из-
гради војската, - раскажа Борис Марковски.

– Пред да се исуши Скочивирсково блато, мака 
мачевме како да ја преминеме Црна. Како што ми 
кажуваа старите, селово наше името го добило 
по виројте кои ги имало нашево поле. Имево на 
селово мое му го дале Србите, кога беа овде. Од 
српскиот збор скочи, што по нашки значи да скок-
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неш, да рипнеш и нашиот збор вир, Скочивир. Се-
лово наше постои уште од турско време.

... Нашите селани од памтивека се занимава-
ат со земјоделство и сточарство. Откако се исуши 
блатото, рибарството изумре. Околијава најпогод-

на е за овци. Најмногу овци и кози денеска луѓево 
чуваат. Голема соработка имаме со нашава армија. 
Наше е само да ги чуваме овциве. Сè што ни тре-
ба ни обезбедува армијава: слама, сено, царевка 
јачмен, ветеринарна заштита. Јагнињата, сирење-
то топтан секоја година ни ги откупуваат. И вол-
ната, сета ни ја земаат. Ништо не ни одбиваат за 
храната. Наше е да го одржуваме бројот на овци-
те. Секоја есен доаѓаат од командата од Скопје и 
ни даваат список кој домаќин колку овци треба 
да има, кој колку јагниња треба да ѝ предаде на 

војската, колку килограми сирење, стари овци. И 
тие јагниња што ќе останат вишок и тие ни ги от-
купуваат. Пара на рака, Мара за рака. Греота е да 
се жалиме. Кој сака да се жали гревот нека биде 
на него. И за храна не сме оскудни. Сè што има 
армијата и ние сè си имаме. Онаму на повисоко-
но, над манастирон, многу убав компир се раѓаше. 
Сета земја овде е црковно-манастирска. На река-
та Коњарка десетици воденици работеа. Војска-
та пред триесетина години брашното тука си го 
мелеше. Атарот на ова село има 840 катастарски 
парцели, а секое домаќинство поседува по околу 
30 катастарски парцели или по околу седум хек-
тари земјиште. Скочивир ѝ припаѓа на таканаре-
чената ридско-сточарска зона. Во селово наше 
немаше колективизација. Според воените списи, 
од 1950 до 1982 година во Скочивирско-старавин-
ско-зовичко-будимирската регија бројот на овците 
изнесувал 18.000 овци, 7.000 кози, 3.000 крупен и 
ситен добиток. Во тоа време во оваа регија имало 
сто ѕевгар волови, стотина запрежни коли, дваесе-
тина воденици, околу 20.000 шиници жито и друг 
куќен инвентар, - речеше Борис.

Војничката труба затруби. Повикуваше на 
спуштањето на знамето. Војничките прописи си се 
прописи. Тие важеа и за нас. Речиси не забележав 
како брзо ми отиде денот. Со муабет поарно врви.

- Стрико, Борисе, сега-засега овдека ќе го пре-
кинеме нашево дружење. Мора да одиме. На конак 
сме во касарнава, утре се гледаме , - му реков.

– Тука нема збор, прописи си се прописи, - 
мора да се почитуваат.

Баба Кита Менкинова
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– Тогаш, утре после смотрата на кафе ве чекам 
кај мене да дојдете. Утре мои гости ќе ми бидете, 
– нè покани Никола Тасевски. 

Освен јас, останатите членови на телевизиска-
та екипа сите беа служени војска. Мене ми беше 
интересно. Не ми беше тешко да станам изутрина 
во пет саатот. Гол до појас заедно со војската да 
излезам на фискултурни вежби. За десет минути 
да се избричиш. Да си го средиш својот кревет, ама 
онака вистински, војнички скоцкан. А, раното по-
вечерје не ми пречеше. В село кај мене заедно со 
петлите си легнував. Како немаше да легнам кога 
цел ден си на нога по нивите. На село работно вре-
ме како во градон нема. Земјоделската работа не 
може да ја оставам утре. Ако не ја сработиш на-
време, отиде залудно маката. А, утринската гим-
настика ми годеше, тоа го немав искусено, иако 
будењето не ми беше проблем.

Изутрината во војничката караула по кревањето 
на знамето, и нашата „цивилна“ чета беше во строј 
на „пистата“. Ние бевме построени во еден строј. 
Дежурниот војник на четата, во која и ние при-
паѓавме, со остар војнички поглед помина покрај 
нас. Нашиот строј беше на крајот од редот на четата. 
Нашиот возач Боро беше најстар, а и највисок меѓу 
нас. Се наоѓаше на „зачељето“ на стројот. Дежур-
ниот војник по војнички направи на лево круг, со 
војнички чекор му се доближи на Боро.

– Има ли проблеми?, - го праша дежурниот.
– Нема, одговoри, - Боро.
– Колку сте по список, дали има отсутни, колку 

сте на лице место, рапортирај, - му нареди војникот.

– Другар дежурни, по список пет, отсут-
ни нема, на лице место, - како стара џомба                                           
рапортираше Боро.

– Слободни сте, можете да си ја извршувате 
вашата задача!, - нареди дежурниот.

– Разбирам, другар дежурни.
Заминавме на договореното место кај Никола 

Талевски, каде што заедно нè чекаше со Бориса 
Марковски, Бошета Митрески и Спасета Јанку-
ловски. Си го продолживме муабетот таму кај што 
вчера застанавме.

– Значи, денеска мене ми е редот и јас нешто 
да кажам, за Скочивир, - велеше Никола Тасевски.

– Е, богами, денеска тебе ти се падна парето, 
се обиде Борис Марковски. - со подбишега малку 
да му ја олесне тремата на Никола.

– Нашево село постои уште од турско време. 
Пред многу години овдека најпрво се населиле 
единаесет фамилии, од Мариовско, Моштенско, 
Леринско, Костурско. Имаме две цркви и еден ма-
настир. Главната ни се вика „Света Петка“, името 
на манастирот му е „Свети Михаил Архангел“, а 
другите две се наоѓаат на Кајмакчалан, едната е 
„Свето Преображение“, а другата се вика „Све-
ти Петар“. Секоја куќа си има своја зимска слава. 
Најголема слава која ја славиме е славата на ма-
настирот „Свети Михаил Архангел“, која се паѓа 
секоја година на дваесет и шести јули.

– Како и многу други македонски села, така 
и Скочивир беше зафатено од Првата и Втората 
светска војна. За време на Првата светска војна, 
овде се воделе жестоки борби на овие простори. 
Од оваа страна Бугарите, а од таа страна на Ниџе, 
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Французите и Србите. Многу народ изгина. И де-
неска, кога ќе заврне силен дожд, кога ќе дотечат 
реките од накај Кајмакчалан, коски носат овде во 
полево. Во изминативе векови, речиси на секои 
десет години ни се повторувала една иста судби-
на, која ја погодувала само машката популација. 
Судбината на машкото население била во тоа што, 
низ вековите кога се војувало и како што се воју-
вало така машката популација била мобилизирана 
во разните војски. Така, во 1912 година, за време 
на Првата балканска војна мобилизирани биле 60 
млади момчиња, а во 1913 година, за време на Вто-
рата балканска војна мобилизирани се 20 селани 
од ова село, а пак за време на Првата светска војна 
од 1914-1918 година, од ова село мобилизирани се 
120 скочивирчанчиња. За време на Втората голема 
војна овдека во скочивирско-бугарско-германски-
те војски ги отепаа Велкота Ниневски и Ристета 
Цветковски. Во два километри од селово се наоѓа 
спомен-плоча на загинатите борци од Народноо-
слободителната војна во времето од Народноосло-
бодителната војна. Во чест на паднатите партиза-
ни на мермерната плоче е запишано: 

Во оваа месност на 25 август 1944 година, во 
борбата на 7 Македонска НОУ бригада против по-
граничните единици на бугарската фашистичка 
окупаторска војска, херојски ги дадоа своите жи-
воти за слободата на татковината:

Ѓорѓиевски Х. Ѓорѓи, роден во Битола 1922 г. 
– борец;

Естреја А. Овадија – Мара, родена во Битола 
1922 г., политички комесар на батаљон, народен 
херој на СФРЈ;

Лалевски Јован – Алкарот, роден во Битола 
1925 г. – борец;

Нахмијас Ј. Мордо - Лазо, роден во Битола 
1923 г. заменик командант на батаљон;

Николовски Пандил, роден во Велушина 1914 
г. – борец;

Трпчевски Атанас, роден во Гопеш 1920 г. – 
борец;

25.08.1974 год. Вечно благодарни припадници-
те на Војна пошта 4519 и 7488/8 Битола и граѓани-
те на Општина Битола; Од оган и пепел, од крв и 
солзи се раѓала слободата на Македонија.

... Војводата Велко Велков-Скочивирчето води 
потекло од селото Чега. Неговите се преселиле во 
селово. Тој овде е роден. Татко му се викал Цветко, 
а мајка му Јованка. Бил комита во четата на Ѓорѓи 
Сугарев. Подоцна станал Војвода. Соработувал со 
Шаќир Војвода и Дедо Кољо Добровенски. Бил 
немилосрден кон предавниците. По Ѓурѓовден, во 
илјада деветстотини и шестата година со четата, 
која броела девет души, пристигнал во битолското 
село Клепач. Го предале селаните од селото Кле-
пач. На петнаесетти мај истата година загинала це-
лата чета. Војводата и деветте комити се закопани 
во заедничка гробница, која се наоѓа во дворот на 
црквата. На надгробната плоча се наведени по име 
и презиме сите девет комити, заедно со името и 
презимето на војводата. Во заедничката гробница 
почиваат, покрај војводата, Велко Велков-Скочи-
вирчето, вечно почиваат комитите: Христо Романов 
од село Брник, Димитар Беранов од село Беранци, 
Димитар Енимале и Костадин Енимале од Битола, 
Неделко Долиманов од селото Српци, Стрезо Ми-
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лев Стојан Ѓорчев од селото Клепачи и Тасе Костов 
од селото Круша, - раскажа Никола Тасевски.

Додека Никола ја раскажуваше приказната за 
војводата Велко Велков и неговите деветмина ко-
мити, Спасе Јанкуловски го „симна“ погледот од 
неговиот соселанец Никола, ја наведна главата, ги 
отпетла петлиците од вермелето, го подрашири, го 
изваде џепниот саат, со намера да види колку бидна.

– Ај, мајката, и овој ден помина, - тивко                          
во себе си рече.

– Колку бидна сатот, - го прашав со ишарет.
–Таман колку што треба, ни помалку ни по-

веќе. - и тој со ишарет ми кажа.
– Другари, срам не срам, јас морам да ве на-

пуштам. Димитар денеска е со овците. Да одам да 
му помогнам, пакост да не направат по градинчиња-
ва и многу лоши кучиња има, да не им се загнат на 
овие туѓинциве, беља ќе направиме, рече.

– Добро, добро, Спасе, оди, оди, - му подвикна 
Боше Митрески.

– Туку, вака сега да се разбереме, за утре. Јас 
ќе ѝ кажам на Стојна моја да ја нагори фурната, 
некој сомун да испечи и да исучи мазник, кај мене 
ќе ве чекам, ама ако може порано да дојдете да ми 
помогнете комињето да го извадам од бочвата, ра-
кија сакам да го варам, - нè замоли.

Кај Спасета Јанкулоски стасавме речиси пред 
тој да се разбуди. Сакавме да го изненадиме, малку 
да си поиграме со него, да го „усрамиме“, ете ние 
од град, а тој од село, граѓаниве порано станале од 
Спасета. Спасе излезе поербап од нас. Со магарчето 
натоварено со еден товар дрва влегуваше во дворот.

– Е, граѓани, граѓани, што мислевте, Спасе 
спие како „заклан“, па ќе си играте мајтап со мене. 
Е, таа песна нема да ја пеете. Такви песнопојци во 
животот ниту сум сретнал, па ниту ќе ги има, ба-
рем додека ја гледам оваа виделина, - ни се насмеа.

Набрзо во спасевиот двор дојдоја Борис,       
Никола и Боше.

– Што направивте, ги суредивте дрвата?                  
- ги праша.

– Чути, Спасе, чути, куртуливме, таман влегов 
во дворон со магарчено, ги спастрив дрвата, дојде 
еден џип пред коперацијана, од шумското од Ви-
толиште, Крсте ревирон и Гоце реонскион и уште 
тројца шумари. Им се припулив, ама нив не им го 
познав ликот, прв пат ги гледам. Денеска кого ќе го 
фатат, ќе го скинат, - им соопшти Боше.

Од нивниот разговор јасно ми беше дека дру-
гариве изминатата ноќ заедно биле по дрва, скри-
шум од шумарите. Се направив дека не ги слушав 
што зборуваат. Им се приближив и малку наивно 
ги прашав: Што велите, убав ќе биде денов или не?

Спасе, ја поткрена главата, го поиздолжи вра-
тот ги накокори неговите црно-костенливите очи 
пругоре, кон небото. – Сега-засега тивко е, нема 
ветре, облаци, изгрејсонцено не е крваво и месечи-
ната беше полна, немаше „гумно“, денеска нема да 
врне, - беше неговата временска прогноза. - Ама, 
со овие шумариве беља работа ќе биди. Ако се 
дојдени да маркираат горе накај Добро Поле, на-
кај Кајмакчаланон или покрај Коњарка, добро ќе 
биде, ама ако прават рација, ни отиде денот, ќе нè 
осакатат, - беше неговото црно предвидување.
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– Ај, сега сите вас да ве видам какви мажи сте. 
Елате ваму во визбава, - нè повика.

Визбата не беше обичен мариовски зем-
ник. Вистинска мариовска винарска визба. Вд-
лабена беше во една карпа. Длaбока беше околу 
два и пол метри, широка четири, а долга околу                               
десетина метри. 

– Стрико, Спасе, стварно биле мажишта тие 
што ја правеле визбава во карпава!, - зачудено реков.

–Мажишта биле, мажишта, Зоране. Оваа кар-
пава пред педесетина години мојот дедо Јордан 
со марифет ја направил винарска визба. Во Бел-
град служел војска. Кралски гардист бил. Служба 
минер. Занаетот го усовршил по руднициве наши 
во Белуче, во Рамна Нива. На изградбата на раз-
ни хидроцентрали работел, а се специјализирал 
со уништување на топовски гранати. Големо лозје 
имал садено. Десетина декари. Раѓало многу. Ги 
полнел бочвите со вино. Арно ама, визбата во која 
што ги чувал бочвите била многу топла. Ѝ се сток-
мил на карпава. Два месеца ѝ се токмел. Ја меркал, 
ја домеркал. Дури направил математика, колку ќе 
биде температурата. Пресметал дека без разлика 
дали е лето или зимо, температурата нема да мрда. 
Откако се уверил дека температурата на визбата 
ќе биде постојана, си плукнал во рацете, се фатил 
за работа. Ги добил сите дозволи за работа од то-
гашните власти. Како што и ти реков од рудникот 
кај што работел еден ден дошол во селово со еден 
камион. Со него дошле уште двајца рудари. Од ка-
мионот симнале две големи бушилици. Три дена 
бушеле дупки во карпава. Во длабочина до три ме-
три, во ширина четири, а во должина околу десе-

тина метри. Избушиле околу петстотини дупки. Ги 
наполниле со динамит. И самиот не можам да се 
изначудам, како прецизно сето тоа го извел.

... Овде, во визбава, имам десет бочви за вино. 
Некогаш сите беа полни. Сите овие бочви можат 
да соберат два тона вино. Сите се полни, но не со 
вино, туку со вода. Мора да бидат полни затоа што, 
ако се празни подолго време, не само што штиците 
ќе се подзасушат, обрачите ќе се разлабават, туку 
дрвото ќе се измушиќави и виното ќе биде кисело. 
Бочвиве се стари околу сто години. Грчки и ита-
лијански се. Во војната биле полни со маслинки. 
За два-три сомуни леб, за калап сирење ги замену-
ваа. Татко ми ми кажуваше, неговиот татко исту-
рил на земја три бочви полни со маслинки.

Ми ја покажа и казарницава. Е, навистина 
чудо од казарница беше. Не многу голема, но ниту 
мала. Таман да собере два ѕидани казани.

– Казарницава е изѕидана од материјалот од 
карпата. Секој котел собира до триста литри ко-
миње, двата шестотини. Едно заедничко огниште 
имаат. Во заедничко корито се ладат цевките. Кот-
лите, капаците, вулите, се осумдесет и пет посто 
бакар, а петнаесет посто никел. И овие се од фрон-
тот. Кога татко ми ги донесе, беа калајдисани. Ка-
меното корито го полниме со проточна вода, сега 
од изворот, а порано од јазон кој тече под нас, под 
мојава куќа. Над казрницава имаше бука, ама не 
како денешниве од војнички буриња, туку бука из-
работена од буково дрво, од срцевината на буката, 
која пред да се изработи, три години треба да биде 
сушена за да не испука. И фурнава е изѕидана од 
камењата од карпата. И таа е стара петчеесет го-
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дини. Ваква како што ја гледаш не е гибната. Ама 
вака, во нејзе само леб, мазник, зелник бабичка-
та пече. Фурниве најмногу ги јаде дрвото. Ако ги 
загреваш со дабово, буково, багремово дрво, гајле 
немаат. Ама ако ги нагоруваш со смреково, боро-
во или елово дрво, нема да имаат голема трајност. 
Знаеш, Зоране, борот има многу смола, смолата 
кога ќе се запали создава голема температура, го 
вжештува каменот. Смолата не му дава на каме-
нот брзо да се олади. Жештината долго останува и 
како што каменот се лади, така тој се рони како сол 

и за две-три години готово е со фурната. Ако неко-
гаш правиш или нагоруваш фурна да го запомниш 
ова што ти го кажав, - рече Спасе Јанкуловски.

– Во селото, Турците направија чколија, згра-
дата беше на денешново место кај што се наоѓа 
касарнава. Старата школија ја турна војската, ни 
направија нова. Тука одевме на школија од прво 
до четврто одделение. Сè до ослободувањето, 
учителите се менуваа. Овде учевме на три јазика. 

Српски, кога беа Србите, бугарски, додека беа Бу-
гарите и грчки, додека беа Грците. Даскалите беа 
Македонци. Кога не идеа испектори, даскалите на 
децата им предаваа на македонски. Наставата на 
македонски јазик започнала во илјада деветстоти-
ни четириесет и петтата. Прв учител кој слободно 
предаваше на македонски јазик беше Борис Андо-
новски. По завршувањето на четврто одделение, до 
седмо одделение одевме пешки во Бач. Секој ден 
пешки одевме по дваесет километри и натаму и за 
навака, - Боше Митревски си го раскажа својот дел 
од приказната за селото Скочивир.

Селото Скочивир од дамнешни времиња е ур-
банизирано. Тоа го сториле војските кои престоју-
вале овде. Селаните без одобрение од воената 
управа дури ниту ќенеф не смееле да си направат. 
Куќиве се изградени на двата брега на скочивир-
скава суводолица која го дели селово на две маа-
ла, Горно и Долно маало. Има две селски улици 
кои северно и источно се двојат од средселото во 
должина од по стотина метри, а од нив лево и дес-
но се издвојуваат неколку селски сокачиња од по 
триесетина метри. Куќиве се изградени од камен, 
на два ката, со мали прозорци, внатрешни ска-
ли, во минатото покриени со плочи и турски ѓе-
рамиди. Во секој двор има бунар кој се наоѓа на 
источната страна во дворот, на западната страна                                    
се наоѓаат племните.

– Стојно, о Стојно, ела понаваму да те прашам 
нешто!, - ѝ викна Спасе на неговата домаќинка.

– Кажи, домаќине, кажи Спасе.
– Да ја горам фурнава или не, ја праша.

Жители на село Скочивир
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– Прво наполни го казанов, нека ти помогнат 
луѓево, па после валија фурнава, - милозливо го 
замоли Стојна домаќинот свој.

– Арно велиш, арно ме потсети. Море, се 
разборував, па за комињето ич не ми текна,                                 
- сам си одговори.

Ги засукавме ракавите. Се распоредивме еден 
по еден како пиперки кога се нанижани на туту-
нов конец. Спасе го вадеше комињето од бочвата, 
Никола едно по едно ни ги даваше тенџерињата, 
полни со комиње, Борис го полнеше казанот, а 
Боше нацепи неколку суви ластегарки за потпал. 
Бочвата ја исцрпивме до половина. Остана комиње 
за уште еден казан да се наполни. Спасе го стави 
капакот на котелот, на капакот вулата, ги залепи со 
тесто, кое претходно го имаше замесено Стојна, 
Спасевата домаќинка. Се распламти огнот.

Стојна, Спасевата домаќинка, го изваде маз-
никот од фурната. Го покри со едно „миленце“, го 
остави малку душа да земе, да си отиде мазникот 
кај мајка му, демек, да олади. Ручавме. Спасета го 
оставивме да си ја довари ракијата. Со него оста-
наа неговите другари. Ние моравме да го почиту-
ваме војничкото правило на службата.

Неделата беше ден за слободни активности на 
војската. Се разбира, според правило на воената 
служба. Но, сепак, војската беше малку покомот-
на. Од редовниот распоред, во недела имаше про-
мена само будењето на војската. Војниците имаа 
еден час повеќе време за спиење. Другото сè беше 
исто. Старешини немаше многу, па војската мо-
жеше малку да здивне. Војничката кантина и сел-
ската коперација се натпреваруваа кај кој повеќе 

војска ќе влезе. Коператорот овојпат беше пому-
дар од војничката кантина. Ги отвори двете пенџе-
риња, во секој долап на пенџерињата стави по еден 
звучник. Ги пушти до „даска“. Ja симна цената на 
пивата за еден динар, а ако некој порачаше скара, 
пивото беше поевтино за уште еден динар. Првин 
го пушти „пајтушкото“, потоа „ужичкото“, наро-
дот се фати на оро. Кога коператорот виде дека на-
родот се разигра, за да ја намами војската, па им 
пушти, неколку војнички песни. Се разигра наро-
дот, се разигра војската. Смо ние „работевме“.

– Ајде, ајде Боше, не срами се, барем ти си од 
туризмот, нели туристи носиш, - го подбуцна Борис.

На Скочивир природата му дарила многу уба-
ви нешта. Меѓу тие убавини се изобилството на 
извори кои извираат од под карпите распослани 
во пазувите на горостасниот Ниџе и се вливаат во 
Црна Река. На само два-три километри источно 
од селото и низводно по Црна Река паралелно ре-
гионалниот макадамски пат Скочивир-Старавина 
тече реката Коњарка. Пред да се измешаат нејзи-
ните води со водите во Црна Река поминува низ 
прекрасен пејзаж, каде што низ врбите и лијаните 
ѕиркаат остатоци од некогашни воденици, некоја 
со еден, некоја со два воденички камења, во завис-
ност од чорбаџилакот на селанецот. Во непосред-
на близина на селските воденици се наоѓа и една 
стара градба, која пред повеќе од деведесетина го-
дини беше електрична централа, а внатре во ѕиди-
ната, помеѓу трњето и плевелот, сè уште се наоѓа 
стариот генератор каде што сè уште може убаво да 
се прочита годината на производство - „1920“.
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... Како што спомнавме, Скочивир го обдари-
ла природата со многу нешта, таа изобилува и со 
безброј водопади и со шумско богатство и со не-
прегледни пасишта и со питомо плодно земјиште 
и со карпести масиви кои во себе кријат рудно бо-
гатство, кои заедно со проектираните хидроакуму-
лации Скочивир, Чебрен и Галиште даваат надеж, 
дека еден ден ќе се прероди овој рурален крај, не 
само мештаните да живеат од војскава, од овциве, 
не само од печалбарството, кое овде е традиција 
уште од турско време, туку малку и ние скочивир-
чани да видиме малку градски живот, но не оној 
вистинскиот кој се живее во градовите наши, туку 
оној селско-градски како што го имам видено во 
Швајцарија, Германија, Америка, Австралија кај 
што бев на гурбет пред десетина години.

... Загрме гласот на коператорот, преку раз-
гласот. А, сега во чест на новинарската екипа која 
прави репортажа за Скочивир ќе ви ја пуштиме 
„Битола мој роден крај“, се фати народот, се фати 
војската, не можевме да одолееме, се фативме и 
ние на орото. Се редеа ората, се редеа песните.

Траењето на дозволата за престој во погранич-
ното село Скочивир на нашата телевизиска екипа 
издадена од цивилните и воените власти полека 
изврвуваше. Брзо поминаа четири дена престој. 
Како што нè пречека војникот на приемното одде-
ление во војничката караула, така нè испрати, до 
скоро видување.

... (2008 ) 

Поминаа дваесет години кога прв пат го 
посетив селото Скочивир. Ми тежеше на душата 
аманетoт што им го ветив на Бориса Марковски, 
на Никола Тасевски, Бошета Митревски и Спасета 
Јанкуловски, дека ќе дојдам на манастирската сла-
ва Свети Архангел Михаил.

Зоране, поминаа дваесет години, аманетот што 
им го вети на Бориса, Никола, Бошета и Спасета, 
време е да го оствариш, сам си реков. На дваесет 
и трети јули две илјади и осмата година тргнав за 
Скочивир, но не со екипа од Македонската телеви-
зија, туку како сопственик на продукцијата „Мари-
ово Филм“, навреме да го „фатам“, заслогот на ско-
чивирската летна слава Свети Архангел Михаил. 

До Битола стасав со воз. Влегов во битолската 
автобуска станица. Таа имаше два оддели, градски 
и селски. Во градскиот оддел влегуваа патниците 
кои патуваа за Прилеп, Велес, Скопје, Ресен, Ох-
рид, Демир Хисар и Кичево, а во селскиот дел, 
патниците кои патуваа за битолските и мариов-
ските села. Влегов во селскиот перон. Имаше два 
шалтера. Над едниот шалтер со големи букви пи-
шуваше „битолски села“, а на другиот „мариов-
ски села“. Се упатив кон шалтерот кој пишуваше               
„мариовски села“.

– Кога има превоз за Скочивир и кој превозник 
вози?, - го прашав шалтерскиот работник. 

– Сега имаш, во единаесет, па во тринаесет, 
петнаесет, а последниот е вечер во седумнаесет 
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часот, - љубезно ми одговори.
– А, од Скочивир до Битола , кога има?,                    

- пак прашав.
– Од Скочивир за наваму имаш во сабота и не-

дела сабајлето во осум, напладне во дванаесет, а 
последниот е во седумнаесет часот, - уште пољу-
безно ми одговори шалтерскиот работник.

– Повратна карта давате?, - прашав.
– Не!, не даваме, селска линија е, - ми рече.
– Дајте ми една карта, за сега, во единаесет, и 

колку ќе ме чини?, - прашав.
– За Скочивир триесет денари ќе ве чини.
Му ги поттурнав парите низ шалтерот. Шалтер-

скиот работник мајсторски ги прибра, ги преброи и, 
откако се увери дека се на број, скина едно ливче од 
„кочанот“, кое наликуваше на автобуски билет, го за-
веде, го потпикна, го поттурна ливчето, си го зедов.

– Перон единаесет, место број два, десно до 
возачот, ми подвикна. Мислејќи дека сум од некое 
село. Причекај во салава, ќе дојде возачот ќе ве по-
вика, рече. 

– Кој е за Скочивир, автобусот е поставен на 
перон единаесет. Тргнуваме за десет минути,                 
свика возачот. 

 На перонот се собраа триесетина патници. 
Возачот застанат пред влезната врата на автобусот 
ги прегледуваше билетите. Си седнав на моето ме-
сто, десно од шоферското. Набрзо „селскиот“ ав-
тобус се наполни со патници.

– Сите сте тука, да не остана некој?, - праша 
возачот на автобусот. 

– Тука сме сите!, - во хор одговорија патниците.
Шоферот си седна на своето возачко седиште, 

си го поднамести седиштето, моторот го „изба-
ци“ од брзина, го стави клучот во бравата, го зав-
рте надесно, моторот малку затресе, забрмче, му 
даде малку туража, и, кога осети дека моторот 
„преде“ како мачор, го стави во брзина, додаде 
„туража“, тргнавме. По четириесетина минути 
возење, автобусот пристигна во селото Скочивир. 
Застана пред продавницата. Набрзо автобусот се 
испразни. Патниците се разотидоа. Повеќето на-
качија по угорнината во правец на манастирот                                      
„Свети Архангел Михаил“.

Селото беше празно. Средселото сето во тре-
ва. Куќите обраснати со трње и грмушки. Селска-
та коперација затворена. Го немаше продавачот, 
кафеанџијата кој пред дваесет години нè послужи 
со ладно пиво. И војската ја немаше, а војничката 
караула однадвор изгледаше како да беше од „бом-
ба“ погодена. Влегов во неа. Ја препознав про-
сторијата каде што нè пречекаа капетанот од прва 
класа Мирко Плазиниќ и младиот водник Шорак 
Предраг. Го немаше ниту мајорот Вуксан Вемиќ, 
кои во илјада деветстотини осумдесет и осмата ме 
пречекаа, каде што со нив и војската си поминав 
убави четири дена. Ја препознав мензата, спал-
ната соба во која бев сместен, кантината. Празни 
беа и другите војнички спални. Ги немаше војнич-
ките кревети. Ми се стегна душата, гнев ме фати. 
Што катиљ народецов во светов ти бил? Од нешто 
ништо да направи. Кога ќе влезе ѓаволот во чове-
кот, ниту Господ не може лесно да го избави. Исто 
како приказната со Ѓуптинот кога го оставил свое-
то дете на пат, за кој прв ќе намине тој кум да биде. 
А, кумот да не биде некој голтар, Ѓуптинот му се 
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молел на Господа, ако му даде богат кум, свеќа ќе 
му запалел голема како греда. Ниту Господ богат 
кум му дал на Ѓуптинот, ама и тој голема свеќа 
како греда не му запалил, сам си одговорив.

Излегов од касарната, поодив стотина метри 
по старата војничка калдрма, направена во Првата 
светска војна, дојдов до една ширинка од каде што 
ги гледав селото Скочивир и манастирот „Свети 
Архангел Михаил“. Малку се задумав. Дали да 
одам кај што оди сиот народ денеска, во манасти-
рон, или да продолжам по калдрмата право в село. 
За заслогот е рано, има уште два черека до зајди-
сонце, а и што ќе правам таму толку рано, секако 
нема на попот јас да му го палам кандилото, за таа 
работа си има човек, продолжив по калдрмата која 
ме донесе до стариот Скочивирски мост, под чии 
столбови со векови спокојно си тече Црна Река. 
Застанав на средината на мостот. Лево од мене 
високо Селечка Планина, десно од мене Ниџе, зад 
моите плеќи Скочивирската клисура, пред мене 
питомото Скочивирско Поле. Што клетва им даде, 
Господе, на селаниве од ова село, десетини годи-
ни во рај, десетини во пекол да живеат. Навистина 
што ти згрешија луѓево. Тие никого од дома не из-
бркале, на секого лебец му дале, со вода го пону-
диле, во најтешка мака помогнале? , „милозливо“ 
го прашав Господа.

Така занесен во мислите, заѕурен во сиво-цр-
ната вода на Црна, отаде мостот, од кај селото кон 
мене идеше едно старче на осумдесетина години. 
Старчето застана на средината на мостот. Се по-
тпре на небојосаната ограда. Остро ме погледна.

– Кај си залетан со думите. Што мака те мачи. 

Кажи ми. Ќе ти олесни, - кротко ме праша.
– Немам голема мака. Малку тешко ми падна 

на душава. Пред дваесетина години бев овдека, 
врвев преку мостов, спиев горе во касарнава, си 
најдов многу пријатели во селово, со растреперен 
глас му раскажав на старчево.

– Кои ти се пријатели овде во селово?, - ми по-
стави прашање старчето.

– Борис Марковски, Никола Тасевски, Боше 
Митревски и Спасе Јанкуловски, кај нив гостував 
четири дена пред дваесет години, - одговорив.

– Борис Марковски умре пред пет-шеснаесет 
години, Никола го прости Господа пред десетина 
години, Боше Митрески, овде на мостов срцето не 
му издржа, од тие твои пријатели останав само јас, 
- натажено проговори Спасе Јанкулоски.

– Чекај малку, чекај, ти си Спасе Јанкулоски, 
кај тебе на гости бев последниот, четврти ден?, - 

Селска куќа
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возбудено го прашав.
– Јас сум Зоране! Ја сум, твојот пријател Спа-

се! Кај мене беше на гости, кај мене! Јас и уште 
десет души останавме во пусто Скочивир!, - радо-
сно подвикна.

– Како си ми, како си со здравјето?,                                       
- го запрашав.

– Фала му на Господа олку животец што ми 
даде, осумдесет ќе ги наполнам ако даде Господ, 
сполај му нему на Богоројца Мала. И Стојна моја е 
жива, две години е помала од мене, ама ѝ попушти 
здравјето, пусти притисок ја изеде. Е, како нема да 
ја изеде, од бомба на млади години настрада, по-
мали шрапнели ја фатиле, преживеа, татко ѝ парам 
парче го направила, пустата бомба. Слухот ѝ го 
зеде, бомбата. Додека сме живи заедно, некако ќе 
крвелкаме, ама кога ќе заминеме едниот, не знам 
како ќе се турка. Му се молам на Бога мене прво 
да ме земе. Нејзе да ја остави. Жената знае и да си 
зготви и да се закрпи. Што може маж, Господ не го 
дарил со тоа, - везеше мојот пријател Спасе Јан-
куловски. – Ако не е манастирскиов одбор овде, 
за леб ќе протрпиме. Тие ни носат сега сè што ни 
треба. Сега манастирскиов одбор нè опслужува 
како војската порано. Арно си беше со војската. Се 
заинатија овие нашиве, ја избркаа. Што друго тре-
баше да направи се крена си замина. Фала му на 
Бога на мајорот Вуксан Вемиќ сè ни остави, пол-
ни касарни ни остави. Ѝ нареди на војската само 
оружјето да си го кренат. Оттогаш поминаа двае-
сетина години никој сајбија не се најде. Дваесет 
војнички згради така пропаѓаат. Петнаесет се горе 
накај Ниџе, пет се овде во селово. Никој не поведе 

рачун. Дваесет згради од камен изградени, со бе-
тон бетонирани, средени така оставени се. Сè што 
беше во караулите сè е однесено. Доаѓаа со ками-
они ден по ден, однесоа сè. Неколку пати, додека 
работеше коперацијава костумосани луѓе доаѓаа, 
велеа дека нема да ги остават карауливе да про-
паѓаат. Ги интересираше по некое јагне да искрка-
ат. Ги сотреа овците, осумнаесет илјади ги имаше, 
војската за нив се грижеше. Ги продадоа, парите 
ги скрчмија. Се сеќавам една вечер како костумо-
санине на коцка ги прокоцкаа парите од овците. 
Еден од костумосанине сите пари им ги собра. 
Ама се прочу, колку е вистина не знам, срамота е 
да лажам кога не сум видел, сабајлината на одење 
некој и него го свиткал. На парите не им се најде 
трагата. Дали беше договор меѓу костумисаните 
или не, не знам. Ама знам дека овдека, во Завојов 
на Црна, многу пари имаат оставено и турски аги, 
бегови, паши, Австријци, Бугари, Французи, Срби. 
Велат дека некои пари се најдени, некои не се. Ама 
само едно знам да ти кажам, арам сермија, арам 
пари. Никој, Зоране, со арам аер не видол, па ниту 
тие што го испустија селово арам ќе видат. 

... Туку, ајде до кај мене сетне да одиме, 
мојата Стојна да те види, па после приквечерина 
заедно ќе отидеме кај манастирон, - ме замоли 
Спасе Јанкуловски.

– Добро, стрико Спасе, му реков. Тој напред 
јас спроти него, нога под нога, чекор по чекор ста-
савме кај него дома.

– Ој, жено! Ој, Стојно! Ој, домаќинке моја!, 
подизлези да видиш со кого идам дома! Излези да 
видиш кој гостин ти носам!, - силно неколку пати 
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ѝ подвикна Стрико Спасе на неговата домаќинка. 
– Завали, не ѝ се дослушува, ти реков од бом-

бата е, како старее така и слухот ѝ се намалува, - на 
одење додаде стрико Спасе.

Седнавме под сенката на „талјанката“. Набрзо 
излезе и Спасевата домаќинка Стојна.

– Добре ми дојде, - се поздрави со мене             
стрина Стојна.

– Добро те најдов, - ја отпоздравив. 
Чие беше дете, не можам да те препознам, ниту 

по зборот, ниту по симата, - ми подвикна стрина 
Стојна, цврсто држејќи ја мојата дланка со двете 
нејзини старечки раце.

– Не верувам дека ќе го препознаеш. Не е од 
нашево село.

– Јас не ти преправам, домаќине мој, штом ве-
лиш дека не е од ова село, штом велиш дека не е 
одовде, тогаш не ти преправам. Туку, од кај знам 
кое е детево што е кај нас, од кај да се сетам, јас не 
памтам вчера што се случило, камоли да памтам 
што било пред илимите, - му рече.

– Овој гостинов што ти го донесов се вика Зо-
ран, новинарот кога те снимаше кога го печеше 
мазникот и кога ја варевме ракијата, пред дваесет 
години беше овде кај мене на гости со едни негови 
другари од телевизијата скопска. Ај, малку подза-
мисли се, - пак посилно ѝ довикна.

– Внучко, Зоране, ти си! Многу си се изменил 
лебати. Тогаш беше младо, суво како ластегарка, 
небричено, обрастено со брадуле, да ми простиш 
како прчон од Талевци. Машала, си се поправил, си 
се обрикол, таман момче си станал. Е, сега на чо-
век личиш. Тогаш, Зоранче, да не ми се лутиш, саде 

очите како на гавран ти ѕиркаа од тоа брадиштето, 
што го носеше, како Маринко попот наш, Господ да 
си го прости, наликуваше. Одомено си или не си. 
Ако си стар ерген, арам да ти е, - си ги нареди пра-
шањата стрина Стојна редум како што си сакаше.

– Одомен сум, стрино Стојно, зет мариовски 
пред единаесет години се сторив. Од Дуње ми е 
невестата. Машко дете ми роди невестата. Единец. 
Уште малку ерген ќе втаса. Дванаесет години ги 
стори, - редум и одговорив на нејзините прашања.

– Е, така, Зоранче, така треба, арно си сто-
рил, да му се радуваш, свадба да му напрајш го-
лема, да си дочекаш заедно со невестата твоја,                                     
- ме благослови.

– Зоране, фала му на Бога, ете, што те донесе 
Господ сполај му, ама сполај му и на свети Архан-
гел Михаил, денеска ем ни е слава на селото, ем 
слава на манастирон. Иако поминаа долги години, 
си достоја на аманетот што ни го даде. Ете, Борис, 
Никола и Боше не дочекаа да те видат, ама сигурно 
и тие одозгора, од божјине небесии сигурно те гле-
даат и се радуваат, - просолзи стрико Спасе.

– Аманет, си е аманет. Штом си ветил треба да 
го исполниш. Ако е подзабавено, да не биде забо-
равено, вели народот, - му реков.

– Како и што ти раскажав онде на мостов каде 
што те пречекав селово наше од кога замина војска-
та некое време се испусти, арно ама, откако живна 
манастирон, живна и селово. Неколку нови куќи 
се направија. На овој наш празник многу нашинци 
кои се на гурбет во Австралија, си се враќаат. Мал-
кумина останавме во селово. Кога ќе дојдеше праз-
ников, како да не беше празник. Речиси никој не 
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доаѓаше. В куќа гостин не стапнуваше, аирлија да 
каже. Верувај, на чело на масана како ут сам седев. 
Од кога умре попот Маринко, поп и за умирачка 
долги години не идеше. Сполај му на Бога и мно-
гу умирачки во овие години и немавме. Годишно, 
еден, двајца, а најмногу тројца ги носеше свети Пе-
тар во рајските божји градини. Се вадеа поповите, 
немале „рачун“, повеќе ги чинел бензинот, откол-
ку што ќе останело за в џеб, а имале обврска од 
опелото и некој денар и во митрополија да однесат. 
Навистина, мака мачевме. Кога некој од селово ќе 
му дојде редот да оди кај Бога, за среќа, имаме еден 
пензиониран поп од нашиве села, во Битола живее, 
му го имаме телефонскиот број, му вртиме. Сполај 
му нему, досега за таков случај не задоцнил. Малку 
е поскап, ама умрен човек непеан досега в гроб не 
сме ставиле, освен ако не е по негова желба, демек 
комунист бил. Знаеш, Зоране, ние овде сме долго-
вечни. Никој под деведесет години нема испуште-
но душа. Саде како орлите сме. Старите, штом ќе 
ја фатеа деведесет и петтата, правеа препис на имо-
тот на челадта, иако претходно од напред им беше 
иментувано чија нива од кого е, колку овци му при-
паѓаат од булукот, кое магаре, кој коњ на кого му 
припаѓа, сè си знаеја, така што не оставаше време 
да се раскараат меѓусебно браќата. Женската челад 
немаше право да се меша во распределбата на имо-
тот. Таков беше законот. Тие си имаа имот од кај 
нивните мажи. А, кога ги мажевме ќерките и голем 
чеиз им спремавме. Кога ќе појдеше невестата кај 
зетот, сета покуќнина невестата ја полнеше него-
вата куќа. Да не беше манастирскион одбор, кој 
застана на нозе, на чело со Тодета Котески, право 

ти кажувам ќе ни изумреше славава. Тоде си одбра 
свој тим, го обнови манастирот, успеа да ги при-
добие нашинците од Австралија, тие праќаа пари 
и, ете, се изградија и убави конаци, ама едно ми е 
страв да не го „лапнат“ овие поповиве, демек, цр-
ковен имот, ниту манастир ќе се виде, ниту село ќе 
се види, - си се расприкажа стрико Спасе. 

... Tатко ми е од тука, од фамилијата Јанкулов-
ци. Тој два пати се има женето. Со првата жена 
имал две деца, машки. Првата жена му била од со-
седното село Брод. Многу млада умрела. Втората 
жена на татко ми, мене ми е мајка. И нејзе мажот 
ѝ умрел. Мајка ми кога се омажила за татко ми со 
првиот маж, имала шест деца. Таа беше од село-
то Буково. Прво била мажена во селото Барешани. 
Со татко ми природиле уште четири деца. Вкупно 
дванаесет. Ние бевме седум браќа и пет сестри. Во 
селово овде живеев до илјада деветстотини педе-

Селска куќа
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сет и третата година. Татко ми умре во илјада де-
ветстотини педесет и третата година. Многу млад 
на четириесет и седум години. Кога умре татко 
ми со мајка ми се преселивме во село Барешани. 
Овде завршив прво, второ и трето одделение. Чет-
врто, петто и шесто во Барешани, седмо и осмо 
во Велушино. После завршувањето на основното 
училиште, заминав војно школо, подофицирска во 
Задар. По пензионирањето, се вратив в село. Се 
пензионирав во илјада деветстотини осумдесет и 
шестата година. Веднаш, со мојата Стојна, си се 
вратив в село. Кажувам дека земјата е тркалезна и 
светот е тркалезен. Пред да се пензионирам каде 
сè не прошетав, таква ми беше службата и пак се 
вратив тука. Како што гледаш, куќарево во кое 
живееме е релативно ново. Ми се радува душава 
што здравите куќи се реновираат, паднатите од те-
мел се ѕидаат, а има и потполно нови во европски 
стил, - накратко ми го раскажа своето семејно                             
потекло стрико Спасе.

... Ондека, Зоране, под тополине, онаму кај што 
закривува Црна, под мостот, лево од манастирон, на 
ридон порано постоело село кое се викало Косте-
ново. Ова село имало многу убави девојки. А, ваму 
горе над селово, високо во планинава, постоеле две 
села, Крапа и Колибите, сега иселени. Турчинот се-
која година доаѓал во овие две села, ги собирал мо-
мите и ги носел во Цариград. Таа година дошол и во 
селото Костеново. Си избрал пет девојки. 

Стрико Спасе потстана од столчето на кое се-
деше, го зеде неговото патериче кое беше послано 
на зелената штотуку косена трева, го испружи во 
правец на мостот каде што ме пречека, ме праша: 

– Зоране, ги гледаш оние големине, високине 
јасики, десно од манастирон?

-Ги гледам, како не ги гледам, оние тополине, 
десно од манастирон.

– Е, токму тие. Е, тоа место го викаме Чепот на 
Црна. Тука во времето имало вир и голем турски 
ан. Турчинот тука ги донесол петте девојки во анот. 
Петте девојки си ветиле дека нема да се потурчат, 
дека нема да си ја менат верата. Пред да влезат пет-
те девојки во анот, го прашале Турчинот дали ќе им 
дозволи со оро, со играње оро да влезат во анот. Тој 
им дозволил. Тие се фатиле за рака и како што се 
виело орото така една по една се фрлиле во вирот 
и се удавиле. Турчинот незадоволен од ујдурмата 
што му ги направиле петте девојки, за одмазда ги 
запалил трите села, значи Костенево, Крапа и Ко-
либите. Тие до темел изгореле. Куќите Турчинот 
им ги разурнал. Селаните од триве села се собрале 
овде, во ова место, се заселиле и во чест на пет-
те девојки кои скокнале во вирот името го добило 
Скочивир, - ми ја раскажа Спасе и оваа легенда.

– Сега, Зоране, ќе те однесам во нашава црк-
ва „Света Петка“ иако се сеќавам дека кога беше 
последниот пат во селово, бевме заедно. Ќе одиме 
таму да ти откријам едно нешто.

Станавме полека, полека, тргнавме кон црква-
та „Света Петка“. Додека се искачувавме по угор-
нината, под чардакот, во дворот, покрај куќата која 
врвевме, беа собрани неколкумина селани, праз-
нично расположени. Нè повикаа на по една чашка 
ракија. Не ги одбивме. Влеговме во дворот. Редум 
се поздравивме.
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– Што има ново овде, во селово?, - му поста-
вив прашање на Васко Цветановски, кој речиси 
триесет години живее во Австралија.

– Ами што знам што има. Еве и јас сега дојдов. 
Последно кога си дојдов беше пред растурањето 
на Југославија. Живеам во Австралија, во градот 
Сиднеј. Од Скочивир кај сум заминат ќе фатат пе-
десетина години. Овде сум роден, во оваа куќа. 
Татко ми се викаше Атанас, а мајка ми Ѕана, од 
селово Брод беше таа девојка. Ние бевме куп деца, 
пет браќа и една сестра, значи шест на број, сите 
сме живи. Планирам да поседам подолго време, во 
план сум куќава што ја гледаш, од темел наново да 
ја направам, онаква кава што ја гледаш сега, само 
малку помодерна. Со Господ напред, планирам 
потоа да се вратам во Сиднеј, да ги средам доку-
ментите, да ми иди пензијата мојата и на невестата 
моја и за секогаш да си се вратам. Во Австралија 
останавме само јас и невестава моја, децата се вра-
тени пред пет-шест години, си отворија бизниси 
во Македонија.

– Да сме живи и здрави, ајде да наздра-
виме, Господ здравје да ни даде, да даде зла-
тен Свети Архангел Михаил, да се полни се-
лово, да биде поголемо, од сегашново, да си 
се вратиме сите кои сме раштркани по светот,                                                                                     
- наздрави Васко Цветановски. 

– Овде живеам. Деведесет без две Господ жи-
вот ми даде. Фала му многу, многу му фала на Го-
спода. Овдека си живеам од младост, овде ќе си 
останам до гроба. Ја со домаќинот мој имам три 
деца и едно чупе. Децата ми се викаат Ристе, Бор-
че и Цветан, а чупето ми се вика Божана. Двајцата 

се наоѓаат во Австралија, а двајцата се овде во Би-
тола. Се јавуваат кога можат. За празников овие од 
Аустралија не се дојдени. Ланската година беа дој-
дени, а овие битолчаниве еве тука се две недели, 
на одмор се. Децата мои имаат по две деца, само 
ќерка ми има четири. Мајка ми се викаше Неда, од 
Градешница беше, татко беше по потекло од Мако-
во. Со свадба, со сватови ме зедоја, - се потсети на 
младалешкиот живот, баба Кита Менкинова.

– Е, убо ме испраша, туку јас сега да ти поста-
вам едно прашање. Зошто ме распитуваш вака?

– За на телевизија, бабо Кито, за на телевизија, 
ќе те видат твоите и во Австралија!

– Ами пред пет-шест месеци, исто така, дојдоа 
едни од Австралија и тие ме снимаа, па ми се јави 
син ми постариот ми рече дека ме гледал. Е, да ми 
кажеш кога ќе ме даваш на телевизоров, да им ка-
жам да ме гледаат, сега сум малку подотерана, за 
празников, тогаш ме начекаа во градинчено како 
си копам, отсетне ми кажаа дека ме снимале. На 
телефонот кога ми се јави постарион син од Ав-
стралија, го прашав како изгледам на слика, дали 
сум арна, да не ми се лути оти на бев спастрена. 
Ми рече дека сум била арна и многу плачел, му 
било жал за мене. Е, како нема да му биде жал. 
Мајка сум, сум го родила. Туку, ќути, додека ла-
февме преку „телевонот“, се воздржав, солза не 
пуштив, да не ми се насекира детето, знаеш, може 
да се нажали, да се насекира, а Господ и нему деца 
му даде, да не се сакалдиса, некоја болест да го 
фати. А, потоа јас си знам како си поминав. Три 
дни и три ноќи сум плакала, сакаш веруј, сакаш не 
веруј, - ми рече баба Кита.
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Влеговме во дворот на селските гробишта кои 
се наоѓаа во црквата „Света Петка“. 

– Малкумина знаат дека овде, во скочивирско, 
за време на Првата светска војна загинал внукот 
на Гоце Делчев, Владимир Андонов-Чопов, внук 
од сестрата на Гоце Делчев, Ружа Делчева-Чопо-
ва. Овде, во црквава, се наоѓа спомен-обележјето 
на овој македонски револуционер, кое обележје 
го подигна внуката на Гоце Делчев, а сестра на 
Владимир Андонов-Чопов, Велика Лика-Чопова, 
во илјада деветстотини седумдесеттата година, - 
раскажа Спасе Јанкуловски.

Се радував, како дете се радував, што, ете, јас 
„лично“ преку сликата која стоеше на спомен-обе-
лежјето во „живо“ го запознав со внукот на апо-
столот на македонската кауза, Владимир Андо-
нов-Чопов, на која пишуваше: 

„На ова место, во 1918 година, беше убиен 
дваесет и деветгодишниот војник Владимир Ан-
донов-Чопов, роден во Кукуш, Егејска Македо-
нија, внук на Гоце Делчев. Плочата ја подигна                                    
Велика Лика-Чопова“.

Владимир Андонов-Чопов бил член на Рево-
луционерната организација, а загинал за време на 
најголемите битки при пробивањето на Македон-
скиот фронт, под извориштето на Градешка Река, 
до денеска не му се знае гробното место. Настра-
дал како и стотиците други Македонци кои биле 
мобилизирани во туѓите војски за време на Голе-
мата војна. Според историските податоци, Чопов 
загинал како бугарски војник.

По иницијатива на битолскиот Народен музеј, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија во илјада деветстотини седумдесеттата го-
дина, донесе уредба со која се одобрува на битол-
скиот Музеј, внуката на Гоце Делчев, на нејзиниот 
брат Владимир Андонов-Чопов да му постави спо-
мен-обележје на овој македонски револуционер.

Скочивир беше избрано како најсоодветно ме-
сто за плочата, зашто се претпоставува дека Чопов 
загинал во овој предел за време на битката на До-
бро Поле. Историчарите не ја исклучуваат можно-
ста мртвото тело на Чопов да завршило во некоја од 
заедничките гробници, зашто во тоа време имало 
многу загинати на фронтот па ги закопувале заедно.

– Тој ден, кога дојде Лика Чопова во Скочи-
вир, се собра цело село. Одвај одеше. Се распра-
шуваше за битките што тука се водеа. Се сеќавам 
како велеше: „Војните пусти да останат. На брат 
ми гробот да не му се знае“. Зборуваше против вој-
ните. Лееше солзи додека војниците од Битолски-
от гарнизон, како дел од Третата воена област, со 
сите воени почести, во присуство на највисокото 
тогашно републичко раководство и командата на 
Третата воена област, ја поставуваше спомен-пло-
чата, - ми раскажа Спасе Јанкуловски.

... Татко му на Владимир се викаше Андон По-
пов, а мајка му Руша Делчева. Се родил во Кукуш 
во 1890 година. Многу млад стапил во македон-
ската ослободителна борба. Бил дел од четата на 
Даме Груев, каде што, во судир со турскиот аскер 
кај селото Русиново во месец декември во илјада 
деветстотини и шеста година, загина еден од осно-
воположниците на македонската револуционерна 
организација Даме Груев. За време на Младотур-
ската револуција се вратил во Кукуш. Од илјада де-
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ветстотини шестата година до илјада деветстотини 
и десеттата година, живеел во Кукуш. Учествува и 
во Балканските војни, раскажа Спасе Јанкуловски.

... Сестрата на Владимир Андонов Чопов, Ве-
лика Лика Чопова, во средината на месец ноември 
илјада деветстотини седумдесет и шеста година му 
напишала писмо на тогашниот бугарски лидер То-
дор Живков и на раководителот на софискиот Дом 
за старци Васил Тасев. Јас, Зоране, ќе се обидам дел 
од него да ти го прераскажам. Таа на Тодор Жив-
ков и тогашниот софиски управител на Старечкиот 
дом, Тасев, во која живеела, им се извинала за тоа 
што не ги известила пред да го напушти Старечкиот 
дом и трајно да се пресели да живее во Македонија. 
Покрај тоа што во писмото им пишала дека засеко-
гаш ја ослободува собата под број 32, и им ја образ-
ложила и причината. Во Македонија дошла затоа 
што постојано ја влечело националното чувство да 
си дојде во родниот крај. Во писмото им напишала 
дека иако во Бугарија се пишала во последното пре-
бројување како Македонка, Бугарија не ги признала 
Македонците. Во Македонија ќе ми се смири душа-
та, им пишала на Тодор Живков и на управителот 
Тасев. Во писмото пишувало дека таа потекнува од 
револуционерно семејство. Тетка ѝ и Руша, најста-
рата сестра на Гоце Делчев, била првата жена рево-
луционер во македонската револуционерна органи-
зација. Мајка ѝ била храбра жена, не им се плашела 
на Турците. Пренесувала оружје, шифрирани писма 
на војводите и комитите низ селата македонски. Таа 
ги посетувала затворените војводи и комити во ку-
кушките и солунските затвори. Во Втората балкан-
ска војна туѓите војски до темел ѝ го разурнале гра-

дот Кукуш, и била приморана да го напушти и род-
ниот град. Се преселила во Горна Џумаја, пишувало 
во писмото, што Велика Чопова му го испратила на 
Тодор Живков и управителот на софискиот Стареч-
ки дом, - раскажа Спасе Јанкуловски.

– Зоране, многу ми се исполни душава што те 
видов, но уште повеќе сум ти благодарен што дој-
де на нашава летна слава, вечерва на заслогот на 
манастирската слава Свети Архангел Михаил. 

Од другата страна на Црна, отаде мостот, од 
манастирските конаци, музичката група која беше 
пазарена од манастирскиот одбор, со песната „Пр-
стен ми падна Нешо, отаде река во песочина“, го 
започна празничниот репертоар.

–Дојде времето. Треба да се оди. Свети Архан-
гел Михаил нè вика на гости во манастирон. Секоја 
година е вака. Музикантите секогаш прво ја засви-
руваат „Прстен ми падна Нешо, отаде река во песо-
чина“, па после сите редум. Да знаеш, пред да дој-
деш во селово се двоумев дали да одам или не во 
манастирон. А, ми се оди. Те гледам дека си еснаф 
човек, со младите млад си, со старците старински 
се однесуваш, ќе сакаш ли заедно да кинисаме во 
правец кон манастиров, кроцем, кроцем, а попат-
но наизуст сè ќе ти раскажам за нашиов манастир 
како било и што било и како не било, - додека ми 
говореше ја видов радоста, милноста во Спасеви-
те старечки осумдесетгодишни сивозелени очи, во 
неговото осумдесет годишното старечко лице.

– E, стрико Спасе, како не бива, бива, - и си 
кинисавме кроцем, кроцем, во правец кон мана-
стирот „Свети Архангел Михаил“.
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Со стрико Спасета стасавме пред манастир-
ската порта. Во манастирскиот двор имаше небро-
ен народ. Срдечно добредојде и пријатен престој 
во манастирскиот комплекс ми посакаа членовите 
на црквениот одбор Тоде Котевски, Васко Крстев-
ски, Цане Котевски и Јове Јосифовски.

Во несекојдневнава духовно-црковна идила, 
меѓу скалесто изградениве објекти во специфич-
на македонска црковна архитектура, централно 
место зазема манастирската црква „Свети Архан-
гел Михаил“ која е основана од страна на младата 
скочивирска девојка Анѓа некаде во 1870 година. 
Според преданието, на младата Анѓа ѝ се сонило 
дека треба да оди и да преноќи на местото викано 
Џајкова Чука, да остави некој нишан и да почне 
да гради манастир, посветен на светецот Архан-
гел Михаил. Оттогаш наваму мештаните, а и сите 
добронамерници, го чествуваат ова свето место, 
секоја година на 26 јули како летен и 21 ноември 
како зимен Свети Архангел Михаил, - започна со 
својата приказна Тоде Котевски.

... Јас потекнувам од православна христијан-
ска фамилија, чии членови се верници од илјада 
осумстотини шеесет и шеста година. Манастиров 
започнат со градба во илјада деветстотата година. 
Сето ова досега што е изградено, е направено бла-
годарение на покојната баба Цвета Талевска, де-
дото Иљо Ристевски и чичко Неделко Петровски. 
Новиов лик на манастиров започна да го добива 
од илјада деветстотини шеесеттата, а во шеесет и 
седмата година е осветен. Нашите родители од ова 
село коешто броело седумдесет и пет куќи, се ма-
челе и со воловски коли носеле камења да го изгра-

дат овој свет храм. После нивното заминување во 
вечноста, ние неколку ентузијасти се зафативме да 
остане и од нас нешто за спомен. Најпрво, се избра 
новиот манастирски одбор од петнаесет членови. 
Некои, за жал, не се меѓу нас. Така што во илјада 
деветстотини деведесет и осмата година почнавме 
со реконструкција на манастиров. Се изгради но-

вата манастирска црква, се изградија неколку по-
мошни манастирски простории и манастирски ко-
наци. Сето ова што досега е изградено е изградено 
со парични средства од нашите иселеници. Јас, 
Васко, Цане и Јове се заветивме дека секоја сабота 
и недела ако не сите, по еден ќе бидеме присутни 
во манастиров, да помагаме. Не се надевав дека 
толку брзо ќе се изгради манастирскиов комплекс. 
Конациве се оспособени за гости. Имаме соби за 
спиење, кујна, голема трпезарија...

Надгробна плоча на Владимир А. Чопов, внук на Г. Делчев
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... Големо разбирање имаме и од Општината 
Новаци. Секогаш ни идела во пресрет, се разби-
ра, онолку колку се нејзините можности и инге-
ренции. Посебно Општината нè поддржува во 
развојот на манастирскиот туризам, - ја заврши 
својата приказна и сторија Тоде Котевски, претсе-
дателот на манастирскиот одбор.

Оваа година старото кумство беше колектив-
но. Тоа пред неколку дена ги отвори манастир-
ските порти.

Како по стар обичај, во присуство на домаќи-
ните, верниците и многубројните гости во храмот, 
парохискиот свештеник служеше вечерна бого-
служба. Влезе во сите манастирски одаи. Како прв 
меѓу еднаквите, седна на чело на црковната трпе-
за, а до него домаќините на манастирот, а по нив 
претставници на најстарите родовни лози на село-
то Скочивир, најстарите печалбари кои беа дојде-
ни од печалба.

Празнувањето продолжи другиот ден со утрин-
ска литургија. Се избира нов домаќин. Примопре-
давањето на кумството се изврши по утринската 
литургија по водоосветувањето и осветување на 
анафората.

Црковниот одбор спремаше голема прослава. 
На прославата дојде владиката Петар, во придруж-
ба со битолското намесништво. Конаците и голе-
миот манастирски крст, се светеа.

– Благословено е царството на оца и сина 
и светиот дух! Сега секогаш и вечни векови! 
Амин! Во мир да се помолиме на Господа! Го-
споди помилуј! За мирот на небото, за спасение 
на нашите души, да се помолиме на Господа!, 

- ја започнаа светата литургија свештениците                                                                     
од битолското намесништво.

Се осветува овој дом во името на Отецот и Си-
нот и Светиот дух, преку росењето со оваа света 
вода, да бега сето лукаво, ѓаволско дејство. Се бла-
гословува и осветува овој дом со помажувањето на 
светиот еден бог и името на Отецот, Синот и Све-
тиот дух сега, секогаш и во вечни векови! Амин!, 
- молитвено рече Преспанско-пелагонискиот ми-
трополит господин Петар. 

– Драги браќа и сестри! Извршивме освету-
вање на крстот кој е тука подигнат во непосред-
на близина на возвишено место. Крстот е наши-
от симбол, крстот е силата на царевите, крстот е 
поткрепа на верните, крстот е оној знак кој ние 
го употребуваме за борба на нашите непријатели, 
па затоа одговорноста на секој човек, почнувајќи 
од највисоките во конкретниот случај во црквата 
од владиците , па до последниот верник за сè што 
лошо се случува во црквата, па и во државата. Ако 
некој од нас прави нешто лошо, тој одговорноста 
ја сноси, а децата само до седмата година не сно-
сат одговорност за своите постапки , затоа што до 
седмата година нивната одговорност паѓа на роди-
телите и на старателите, на оние што се грижат за 
нивниот развој. Да се помолиме, браќа и сестри, 
на молитвите божји, преку молитвите на црков-
ните намесништва на мајката божја пресвета Бо-
городица, на свети Архангел Михаил, на кој овој 
манастир е посветен, и на сите светии, да нè поми-
лува Бог и да ни подари мир, здравје, спасение и 
љубов меѓусебна. Најнапред да го возљубиме Бога 
со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја 
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помисла, и ближниот, секој човек ближен, како и 
самиот себе. Нека е за многу години осветувањето 
на конаците на овој манастир и возвишениот крст! 
Амин!, - беседеше митрополитот Преспанско–пе-
лагониски господин Петар. 

Сè до седумдесеттите години на дваесеттиот 
век на сам ден на Свети Архангел Михаил летен, 
од манастиров на печалба заминуваа младите ско-
чивирчани. На овој празник, скочивирските пе-
чалбари си идеа дома. Така беше и оваа година. 
Во манастирскиот двор засвиреа музикантите. Ја 
засвирија „Прстен ми падна Нешо, отаде река во 
песочина“.

Прстен ми падна, Нешо, прстен ми падна,
прстен ми падна, Нешо, отаде река.
 Отаде река, Нешо, отаде река, 
отаде река, Нешо, во песочина.
Овчар помина, Нешо, овчар помина,
овчар помина, Нешо, па ми го најде.
Момче го најде, Нешо, момче го најде,
момче го најде, Нешо, па не го дава.
Таксај му, таксај, Нешо, што ќе му таксаш, 
таксај му таксај, Нешо, што ќе ти побара.
Таксај му таксај, Нешо, белото лице,
црните очи, Нешо, рамната снага 
И да му таксам, мале, и да му таксам,
И да му таксам, мале, прстен не дава... 

Ги замолив музикантите кои свиреа во мана-
стирскиот двор, да ги отсвират сите мариовски ора 
и песни. Ги замолив скочивирци сите мариовски 
ора и песни да ги одиграат и отпеат. На стрико 
Спасета и на стрина Стојна им посакав мирен ста-
речки живот. Си заминав од Скочивир... 
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...  Vo seloto Soi~

Во две илјади и осмата година на манастирската 
слава Свети Архангел Михаил летен, во Скочивир 
се собра многу народ. И Спасе Канзуровски дојде 
да им го честита празникот на скочивирчани. Со 
него беше и неговиот внук Слободан Канзуровски.

– Нека е денов за многу години!, - им честита-
ше на домаќините.

– За многу години, за многу години нека е, - му 
се заблагодарија. 

– Машала, машала, да не е на подстрек, многу 
народ се собрал во манастиров.

– Си ги донесе свети Архангел Михаил,                   
- му одговорија.

– Е, камо да е вака и во моено Соич, за нашана 
летна слава Свети Атанасије, - си проговори.

– Ќе биде, како нема да биде, стрико Спасе, 
светецот, сполај му нему, сам ќе си ги донесе го-
стите, - го охрабрија.

– Од ваша уста, во божји уши, камо вака да е, 
- со треперлив глас рече.

– Ќе видиш, стрико Спасе, ќе видиш, само де-
нот да дојде, ќе видиш дека како што е овде така 
и во твоено Соич, ќе биде полна црквана ваша,                    
- го охрабрија.

– Дај боже, дај боже, - им рече.
– Оваа година кој ви е домаќин. Има некој, се 

јави некој лани?, - го прашаа домаќините.

– За годинава двајца се јавија, внук ми Слобо-
дан и едно дете, Горан се вика.

– Да си знаеш, на вашата црковна слава и ние 
ќе му  дојдиме на внук ти на слава.

– Ќе ве чекам, да си знаете!
– Ќе дојдиме, ќе дојдиме! Нема да заборавиме, 

како ти што и оваа година не нè заборави.
– А, и владикана Петар сте го поканиле, убаво 

сте направиле.
– Ги осветивме конацине и крстот го осветивме.
– Убаво сте сториле, на ред сè да си дојде, од 

Бога да биде благословено.
– Повели, Стрико Спасе, ова столче е за тебе, 

седни си овдека до постариве, до еснафов твој, му 
рече Тоде Котевски. Чекај малку да ти помогнам.

 Тоде ја подизвади столицата од под масата, 
Спасе си седна.

– Што да те почестиме, - пак го праша Тоде.
– Не оти сум за пиење, дојдов така да ве видам, 

да ви честитам.
– Едно чаше ракииче, за адет ќе може?,                    

- го праша.
– Ај, тури една, за адет, само не во оние 

големине, туку во помало чаше ќе ми туриш.
– Тоде, му го наполни чашето со ракија, му го 

подаде на Спасе, а и неговото си го дополни.
– Е, ај сега добре ми дојде, - наздрави Тоде.
– Добро те најдов, отпоздрави Спасе, го 

доближи чашето со ракија до устата, шмркна, го 
остави на маста.

– Е, пуста старост, види, види, Тоде, како 
младине убаво играат.

– Исто како ти кога беше млад.
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– Тука замерка нема, годините си врват, кога 
ќе се сетам на мојата младост, како вчера да беше.

– Еве, замези се, на голо ракијата не оди, 
му го подаде Тоде тањирчето, полно со ситно 
дробени патлиџанчиња, одозгора „посолено“                                           
со рендано сирење.

– Тоде седна до Спасета и, како домаќин на 
манастирската слава, со Спасета си разврзаа                       
долг муабет. 

– Кое е момчено со апаратон што слика, - го 
праша Тодета.

– Новинар е, стрико Спасе, го викнавме да ни 
ја сними веселбава, да ни остане за успомен, - му 
одговори.

– Ај, лебати, кога ќе до сними, викни го нека 
дојди, речи му, сакам да напрам муабет со него, - 
му за поведа на Тодета.

– Васе, Васе, дојди понавака, - му мавна Тоде 
на на Васкота Крстевски.

– Кажи, Тоде, што треба, - на идење                                       
подвикна Васко.

– Викни го Зорана, кажи му дека Тоде го бара. 
– Музикантите за кратко ги оставија инстру-

ментите. И тие имаа душа, да одморат малку, а и 
играорците да се подготват за наредниот сплет 
од ора што требаше да ги одиграат. Се при-
брав до местото каде што седеа Тоде и неговиот                 
гостин Спасе.

– Одмори малку, седни малку и ти имаш душа, 
- ми рече Спасе.

– Да ти турам една ракиичка, ќе може?,                      
- ме праша.

– Да ти кажам право, може, малку да си ја заг-
реам душичкава, оти на ова крај им нема.

Спасе го зеде до половина празното бокалче, 
ми ја наполни до врв чашката со ракија. Ја „фрлив“                               
како да е вода.

– Машала, машала! Крв да ти се стори, - на 
шега ми рече Тоде.

– Уште една ќе може?
– Па, со една нога петел на буниште не пее, - 

шеговито му одговорив.
– Како ти изгледа работава, нè бива нас скочивир-

чани или не нè бива?, - „скокотливо“ ме праша Тоде.

– Знаеш што ми доаѓа, и јас да се фатам на оро, 
ама не можам со снимањево, туку на крајот и јас ќе 
„рипнам“ на оро, - му одговорив на Тодета.

– Jaс сум Спасе Канзуровски, живеам во село-
то Гермијан, родум сум од селото Соич. Во Соич 
никој не живее. Само црквата ни остана читава. 
Другото сè е паднато. Еднаш во годината се соби-
раме в село. На Свети Атанасоен летен. И црквата 

Село Соич
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така ни се вика. Свети Атанасоен денот и датумот 
не го менува, секогаш си паѓа на 15-ти мај. Седум 
дена пред празникот ние си го прославуваме де-
нот. Поп секоја година си викаме, секоја година 
домаќини си имаме. Внук ми Слободан, со еден 
негов другар, наредната година се домаќини. Ќе 
можеш едно слика за спомен да ни направиш, не 
само на моето семејство, туку на сите селани кои 
тој ден ќе дојдат, за спомен да ни остане. Само да 
си знаеш, до селото пат нема, леко возило не оди. 
Ич да не му се секираш како ти ќе дојдиш в село. 
Ти дојди до Битола, а другото си е наша работа, - 
ме праша стрико Спасе, како да знаеше дека нема 
да го одбијам.

– Договорено, му реков, секако ќе дојдам,           
- му одговорив.

– Сега вака ќе напрајме, јас сега ќе го викнам 
внук ми да знае и тој, потстана Спасе од столчето 
на кое седеше, со намера да оди да го побара вну-
кот меѓу народот.

– Седи си ти на столчето, јас таа работа ќе ја завр-
шам, јас ќе го најдам внук ти, - му рече Тоде на Спасета.

Слободан Канзуроски да се јави кај Тодета Ко-
тевски во трпезаријата, - згрме разгласот.

Набрзо Слободан, Спасевиот внук, се „на-
црта“ пред масата околу која седевме. Спа-
се, дедото на Слободана, сè по ред му раскажа                                              
за нашиот разговор. 

– Мило ќе ми биде тоа да го овековечиме, Зо-
ране, - ми рече Спасевиот внук.

Се ближеше верскиот празник Свети Атана-
сијe летен. Многу села во мариовско-моштенската 
регија го празнуваа. Летна слава им беше. Селото 

Соич се спремаше и оваа година да си го прослави 
својот патронен празник. Поминаа десет месеци од 
разговорот што го водев со Спасета Канзуровски во 
скочивирскиот манастир „Свети Архангел Михаил“. 
Дојде времето да си го одржам дадениот збор.

Во селото Дуње, со мојот долгогодишен „верен“ 
сопатник и пријател, стариот руски џип живееме 
дваесетина години. Со него се запознав пред двае-
сетина и кусур години, при една моја непланирана 
посета на скопскиот воен отпад. Немав намера да 
купувам возило. Ме интересираше електрониката. 
Тоа што го барав не го најдов. Во дворот на отпадот 
паркирани беа десетици воени возила. Направив 
два-три круга. Во око ми падна сивомаслинестиот 
џип, од марката „камаз“. Ми се бендиса. И оттогаш 
до ден-денешен сме заедно.

Како што човек се грижи за своето здравје, така 
и јас водев сметка за неговото здравје. Кога нешто 
не му е добро честопати знаеше да подзакашла, да 
трокира, да излезе од брзина, да зашлајфува. Сите 
ситни посериозни „настинки“ заеднички ги реша-
ваме. Го носев на „лекар“, кај неговиот „матичен 
лекар“, автомеханичарот Стојче Стаменов. Тута 
Бугарин му беше прекарот. Врвен мајстор беше за 
руски машини, експерт беше за руски „камази“.

На седми мај две илјади деветстото господово 
лето, од Дуње во правец за селото Соич тргнав во 
зорите. Пристигнав во Битола. Претпладнето ста-
сав во Гермијан, кај Канзуровци. Добредојде ми 
посакаа седумдесетгодишниот Спасе Канзуровски 
и неговиот осумнаесетгодишен внук Слободан.

Пред да тргнеме за Соич, Спасевиот внук Сло-
бодан Канзуровски ме замоли да му дозволам тој 
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да го вози мојот стар олдтајмер, рускиот „камаз“. 
Одамна имаше желба, поодблизу да се запознае 
со оваа марка на руски теренци, да го почувствува    
брмчењето на моторот, самиот да се увери во она 
што неколкумина негови врсници му говореле дека 
руските теренци не само што се најдобри во светот 
од оваа класа на возила, туку дали навистина е точ-
но тоа што тој го слушал од нив дека, ако му туриш 
нафта, на нафта ќе оди, тури му вода и на вода ќе 
оди, а јас да си ја гледам мојата работа. Се согласив.

Тргнавме по седумкилометарскиот макадамски 
планински пат кој кривулесто се извиваше низ ју-
гоисточните карпести падини на Селечка за селото 
Соич. Слободан Канзуровски вешто го управуваше 
„камазот“. Тој добро го знаеше теренот.

Поминавме повеќе од половина пат. Заста-
навме на едно зарамнето плато, да одмориме мал-
ку. „Фрлив“ поглед кон Скочивирската клисура, 
кон Пелагониската рамница. 

– Патов што го врвиме, Зоране, е вистинска-
та фронтовска линија. Овде местово каде што се 
наоѓаме го викаме Рогаш, а овие места околу нас 
се викаат Шипково, Ризманова Осојница, Крстот, 
Вртешки, Крушје, Мечкина Стена. 

По краткиот престој го продолживме патот. 
Како што се возевме, така Спасе Канзуровски ми 
ги набројуваше и другите места по кои ги пасел 
козите, овците, говедата и весело го поминувал                      
неговото детство.

Втората наша  починка беше местото викано 
Путин Дол, кое се наоѓаше на околу илјада метри 
надморска височина, југоисточно од Скочивирска-
та клисура, каде што на зарамнетото плато покри-

ено со сочна зелена планинска трева, исшарана со 
разнолики колоритни бои исткаени од планинската 
мајчина душица, планинскиот зелен чај, планин-
ската медоносна матарка, кротко си ги напасуваше 
неговите крави шеесетгодишниот Киро Ристевски 
родум од селото Соич.

– Уште само јас талкам овде низ овој дел на 
Селечка. Кравчињава ми останаа од татко ми. Не 
се од оние расниве, буши се. Само тие можат да 
опстанат овде во карпиве. Расна овде не вирее. Во-
дата проблем е овде. Сушни беа годиниве. Секнаа 
кладенциве. Горе во Соич ги терам на поење. Кога 
ќе им се припие вода, право в село одат. Чешма-
та тече. Благодарение на Благоја Јовановски, кој 
сам вода спроведе до селово, до чешмана, па вода 
има стокава кај да се напие. Млекото им го давам 
на телината. Си намолзувам само за себе. По не-
која канта кравјо сиренце си правам за себе, не за 
продавање. Од Ѓурѓовден па сè додека не забелее 
Селечка, овде ги пасам. Навечер сами се приби-
раат овде на лединава. Тука имам колипка напра-
вено за мене и сосан имам за нив. Не можам да 
навјасам со побарувачката. Сите телиња ми ги 
купуваат. Знаат касапиве што е чисто месо. Ис-
под триста кила теле не е подолу. Зопца само на 
зима им давам. Земја моја немам, само јачмен и 
царевка што купувам. Сеното си го косам од лива-
диве. Имам мала косачица и преса си имам. Сноп-
чиња не правам. Неколку стогови сено си правам. 
Во снопчиња скапува сеното. Многу е стегнато и 
пресата го дроби, а и земја и камења собира, не 
е убаво за имањето, за стоката. А, и пет матори-
ци имам. Дваесет прасенца си имам. Трите ми се 
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спрасни. Едната е мелез. Татко ѝ е див вепар. Мал-
ку е подива, ама месото ѝ е послатко, нема многу 
сало, саде удина е. Ги токмам да не ми се опрасат 
сите одеднаш. Сите се пуштени слободно во пла-
нинава. Како другари се со кравиве. И лани имав 
пет маторици. Не чувам повеќе од пет. Во просек, 
годишно ми доаѓаат по педесет прасенца. Од сто 
кила повеќе не ги чувам да направат. Пари од др-
жавата ниту сум барал, ниту ми требаат. Пензиич-
ка си земам, со неа месечно си поминувам. Довол-
на ми е. Бабичката леб ми меси, а и градинче си 
имам. За ништо не оскудевам. Од стокава парите 
топтан чисти ми остануваат, а и децата ми пома-
гаат. Во саботите и неделите ме заменуваат. Долу, 
во Новаци, куќа си направив. Во РЕК-от работев. 
Овие наредениве камења на височинкиве јас ги 
имам соѕидано и со вар варосано. Да видиш на-
вечер кога поминувам да соберам некое отелено 
кравче, како светат. Голема, јака батерија имам. Од 
Германија баџото Миле ми ја донесе. Не се полни 
на струја. На сонце се полни. Правам ставија на 
некоја плоча и за два сати полна е. Пет дена држи 
батеријата, - раскажа Михајло Трплевски.

По неполни два часа искачување по сртот на 
Селечка, на местото викано Дабој Ниви, пак за-
станавме од каде што се гледаше селото Соич. 
Во селото, покрај црквата, имаше уште неколку                 
здрави куќи.

– Ова е селото Сович. Кога е населено точно 
не се знае, а сега не живее никој. На времето има-
ше педесет куќи. Тука живееја Гоговци, Усковци 
беа две фамилии, Гелевци четири, Гацовци чети-
ри, Киревци четири, Бурназови три, Богдановци 

шест фамилии беа, Крстевци живееја во седум 
куќи, Рисаовци во четири, Гилевци беа три фами-
лии, Делочамцевци и Шлупковци по две семејства 
беа, а само Пејовци живееја во десет куќи, си ја 
почна своја приказна седумдесетгодишниот Спасе 
Канзуровски.

– Колку маала имаше селото порано?, - беше 
моето следно прашање.

- Три маала имаше селово мое. Според трите 
маала така беа формирани и трите бригади во ко-
лективите, прва, втора и трета бригада. 

– Од што луѓето овдека живееја порано?
– Од сточарство и земјоделие. Имаше шест фа-

милии кои чуваа и по илјада глај овци. Другите не 
беа подолу од петчестотини. Наши комшиски села 
се Живојно, Добровени и Скочивир од оваа страна 
на границата.

Црквата  „Св. Атанасије“ - Зович
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– Што те влечи вака да дојдиш во ова село по 
повеќе години?

– Како мало дете тука израстив од шест годи-
ни. Кога го гледам селото мое вака пусто,  знајш, 
ми се нажалува душава. Од триста и педесетина 
души колку што имаше селово, сега нема ниеден. 
Секоја недела тука имавме музика, јас свирев со 
кларинет, а и тропав со тапанче. Секоја недела 
тука имавме игранки, цело сѐ беше од најмлад 
до најстар. За време на турското владеење селово 
припаѓало на Леринската нахија. Освен овие пет-
шест куќи, во селово остана само црквава „Свети 
Атанасије“. Стара е околу сто и петчеесет години. 
Местото каде што се наоѓа црквава наша го викаме 
Црквиште. Ѕидана е со камен и кал. Внатре целос-
но е уредена. Подот е покриен со камени плочи. 
Камбанаријата е одвоена од црквата. Црквеното 
ѕвоно нашите стари го купиле од Јанина. Написот 
на ѕвоното е на грчки јазик. Изградбата на црквата 
со пари ја помогнале Арслан-бег и Даљан бег, кои 
во тоа време биле чифликсајбии со селово. Има 
една легенда која вели дека Даљан бег долго вре-
ме немал пород. На сон му дошол светецот свети 
Атанасија, на местото Црквиште да ги откопа ста-
рите темели и врз нив да направи голема црква. 
Ако тоа го стори, ќе биде благословен од Бога и ќе 
добие пород. Даљан бег го направил сонетото. По 
една година му се родил син. Во името на светецот 
свети Атанасије му дал име Синанасија. Секоја го-
дина на денот на Свети Атанасије, Даљан бег да-
рувал големи дарови.

... Во петнаесеттиот век Соич било во сопстве-
ност на некој си браќа кои се викале Абди и Хаџи, 

кои биле синови на некој си Мустафа Сијак. Тие 
во тоа време биле тимари. Пред крајот на деветна-
есеттиот век чифликсајбии во селото биле Асан-  
паша, од Тирана, Шабан-чауш, од леринското село 
Клештино, а Арслан-бег и Даљан-бег биле од гра-
дот Кољоња, јужна Албанија.

... На местото викано Уши имаме стари гро-
бишта. Денеска во дворот на црквава се нао- 
ѓаат селските гробишта. Овде почива на жена-
та моја мајка ѝ, Ангелина Петровска, во илјада 
деветстотини дваесет и четврта е родена, а во 
илјада деветстотини седумдесет и првата годи-
на е почината. Тука почива дедо Гого Караџото 
од село Горно Родео, се родил во илјада седум-
стотини шеесетта година, а починал во илјада 
осумстотини четириесеттата година, - продолжи                                                                                
да раскажува Спасе Канзуровски...

... По завршувањето на Првата светска војна, во 
Соич започнало со работа училиштето. Наставата 
се одвивала на српски јазик, а за време на Втората 
светска војна на бугарски, а по ослободувањето на 
македонски мајчин јазик. Прв учител во Соич бил 
Васил Типевски, а по него во селово даскалуваа 
Трајан Мицевски, Димче Пармаковски, Тихомир 
Груевски, Трајче Стојчевски и последниот Христо 
Галевски. Од прво до четврто одделение учевме 
овде во Соич, а од петто до осмо одделение, пешки 
по десет километри во еден правец одевме во Бач. 
Кога ќе стасавме во Бач, многу пати се случува-
ше да дојдеме со полни опинци со вода. Водени-
те опинци и волнените чорапи ги заменувавме со 
суви, кои си ги носевме во торбулето. На газиена 
ламба ги пишувавме домашните задачи. Во прво 
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време пишувавме на таблички. Пиши бриши пра-
вевме. Подоцна излегоја тетратките.

... Еве, овде седам јас на прагот на родната куќа 
на жената моја. Името нејзино е Донка. Дедо ѝ на 
жената ми се викаше Ѕоле, татко ѝ Стојан. Тане, 
нагалено го викаа. Баба ѝ Вангелија се викаше. 
Оттука сум женет и оттука ја земав како чупа.

– Колку години поминаа оттогаш?, - го прашав.
– Оттогаш поминаа 58 години.
– Како се земавте, со стројници, со свадба?
– Не, со добро, се засакавме и се зедовме. Не 

нè спречи никој.
– Колку Господ ви даде челад?
– Ми даде три деца и едно женско.
– Колку внучиња и правнучиња имаш?
– Внучиња имаме шест од трите наши деца, а 

од двата внуци имаме од едниот машко и женско, 
а од другиот две женски. И две женски од чупето, 
- ми одговори Спасе Канзуровски.

... Струјата дојде во илјада деветстотини ше-
есет и третата година. Во селово имавме и про-
давница. Имавме и поштар. Поштата ни ја носеше 
служителот што беше во училиштето. Поштата ја 
земаше од Бач. Во селово имавме и двајца попови. 
Едниот се викаше Димитриј, а другиот Бранко.

– Колку вие бевте браќа, сестри?
– Ние бевме двајца браќа и една сестра.
– Како ти се викаше татко ти?
– Марко.
– Мајка ти?
– Менка.
– Од каде беше мајка ти?

– Од Сетина. По поделбата на Македонија, 
со Букурешкиот договор, во Грција останаа села-
та Страчка, Гавран,Танева Нива,Топлица, Попа-
дија, Крушодари, Неокази и други. Со овие села 
ние имаме крвни врски. И со моштенските села 
Живојно, Бач и Гермјан, сме крвно поврзани. Со 
моштенците по многу работи се разликуваме. Тие 
имаа друга носија, бела носија имаа, со кошули 
долги, а овие имаа друга носија, во тоа е разлика-
та, - раскажа Спасе Камзуровски.

Додека сето ова ми го велеше Спасе Канзуров-
ски во непосредна близина забележав еден села-
нец како си работи на неодамна разораната нива. 
Се упатив кон него.

– Што ќе го садиш ова сега?,                                                                          
- оддалеку му подвикнав. 

– Ова ми е одовде нагоре садено компири, овде 
ќе садам пченка и грав. Тикви ќе садам. Си имам 
и расад посеано. Уште не е сторен расадот, кога ќе 
стаса ќе си садам домати, пиперки, кромид, сѐ ќе 
си насадам. Овде сè е еколошки чисто. Овде ова 
место не е садено, можи дваесет и пет, триесет го-
дини. Овде беа трлата на дедо ми. Ова е цело со 
гној. Мое е да го насадам, па Господ што ќе дај. 
Што е негово негово да си биди, а другото мене да 
ми го даде, ќе му бидам благодарен, - ми раскажа 
Благоја Јовановски... 

... Камо да се сите како јас што сум овде, да се 
собериме и да си го обновиме селото како што ни 
беше. Само многу генерации избегаа во Австра-
лија, народот се измеша сегде. Вака да ти кажам, 
јас работев во РЕК „Битола“, зедов некоја паричка 
и сега планирам овде да си направам едно куќаре 
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мало. Ова е на дедо ми имотот. Ова да ти кажам, 
онаму кај што човек се родил, носталгија го влече, 
таму да си живее и да створа. Ама, ете, татко ми 
нас нè пресели во Кравари. Тука си планирам да 
си напрам едно викендиче. Сам си имам вода по-
ставено, чешма си имам. Јас сум прв што дојдов 
овде, што се враќам, оти ме трга нешто овде. Може 
да напрам викендичка на Пелистерот, кај што жи-
веам во Кравари или во Крстоар. Ама секогаш                            
тука ме трга душата.

 – Слушај, јас сум Благоја Јованоски од село 
Соич, од мајка Јованка, од татко Александар. Ко-
ренот ми е од баба ми Сала, дедо ми Ѓорѓи и овде 
си прам на имотот на дедо ми, овде сум роден, до 
десет години растев, четврто завршив овде, во она 
училиштето онде горе што е. Тогаш, кога учев, 
имаше седумдесет ученици. Првачиња бевме не-
где дваесет и пет. Нè има во Кравари, во Гермијан, 
во Живојно, во Битола... 

... Првиот учител што ме научи беше Тихомир 
даскало од село Кравари и комшија ми е во Крава-
ри. После Тихомир даскалот, дојде Трајче Ганчето, 
од Живојно беше по потеко, после Трајче Ганчето, 
дојде Ристо даскалот... 

– Кога ќе дојдиш овдека, во твоево родно село, 
кога ќе поминиш низ селските патчиња, сокачиња, 
кога ќе поминиш по убавите падини по селото Со-
вич, ти се радува душата што си тука или ти тагува 
што нема џагор, сѐ е паднато, стои само црквата?

– Вака да ти кажам, разочаран сум ова село што 
се уништи, не знам да ти кажам. Сè се уништи. Не-
маше амбуланта, немаше пат, вода, и така да ти ка-
жам во селото не можевме да опстаниме. Ни треба 

многу помош. Државата треба да ни поможи, пат 
да се направи, струја немаме, струја имаше порано, 
ама се испусти без луѓе, знајш како е куќа без луѓе. 
И така животот си течи. Јас кога ќе дојдам овде, да 
ти кажам, многу пати имам плачено.

... Oд селово ништо не остана. Сè е камен на 
камен. Само „Вранцусково џаде“ опстојува на вре-
мето. Уште тоа да не е, не знам како ќе дојдеме в 
село. Селово наше не беше вака до пред речиси пет-
шест години. Иако сите си заминаа, ама куќите не 
беа паднати. Во изминативе неколку години двапа-
ти селово наше е запалено, два пати гореа куќиве. 
Пред две-три години, во вториот пожар, изгореа и 
тие што во претходниот пожар преживееја. Никој 
од страна не ни го запали. Сами си го запаливме, 
несовесно, од отпушок на цигара, од догорче, од 
кибрит. Летно време беше кога изгоре селово. Пе-
кол жешко беше тие денови. Тревата ем висока, 
ем сува. Сето беше вивнато во пламен. Арно ама, 
како за чудо, бандерите од струјата, трансформа-
торот за струја и црквата наша, стожерот на наше-
то село, останаа нечепнати, недогорени. Се прочу 
дека некој го украл трансформаторот за струја. Не 
се дозна кој го украде. Да останеше струјата, по-
инаку ќе беше, ќе живнеше селово, раскажуваше 
исто како што утре ќе живне  нашата селска црква 
„Свети Атанасије“, чија селска летна слава ја сла-
виме било каде да сме ние совичани. Еве речиси 
десетина години, седум дена пред празникот Све-
ти Атанасије се собираме во црковниов двор.

... Вака да ти кажам, родниот крај е најголемо-
то богатство. Една птица од кујзнае каде седелце 
ќе си напрај во куќата, ќе ја презими зимата и пак 
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си се враќа во родното место кај што си создало 
пилиња. Јас сум истиот таков. Колку што тежи овој 
камено така ми тежи душата за овај роден крај од 
кај што сум роден. Сакам, темелите на мојата лоза 
кои ги постави дедо ми и понатаму да постојат. 
Желба ми е да се напраат овде многу куќи и да си 
се обнови селото како што беше порано. Тоа им го 
пожелвам на младите, на син ми, на внуците мои, 
на сите од село Соич, - плачејќи ја испрати својата 
порака до неговите соселани.

Додека соичанецот Благоја Јовановски ми 
раскажуваше дел од минатото на негово родно 
село, се присетив на мојот пријател Ѓорѓи Лаза-
ревски, кој пред неколку години ми ја подари не-
говата книга со наслов „Исчезнати и раселени на-
селби во Општина Новаци“ каде што во делот за 
селото Соич пишува:

 – Селото Соич е  стара македонска населба со 
свое богато културно и историско минато. Со ве-
кови опстојува на сите небиднини. Името на село-
то се среќава во неколку варијанти како Совиќ, со 
„ич“. Името го добилo по птицата сојка која овде 
е со векови. Совичани му се радуваa на животот, 
правеa веселби како и сите, а во тешките момен-
ти си помагаa за да ја намалат болката. Сович e 
типично планинско село. Куќите сe изградени од 
камен и кал, а покривот на куќите е од камени пло-
чи. Најстари регистрирани жители на селото Соич 
датираат од илјада четиристотини шеесет и осмата 
година. Во тоа време селото броело седумстотини 
жители. Во споменатиот период, жителите на се-
лото Соич на браќата Абди и Хаџи Исах бег, секоја 
година им плаќале ушур од пченица од 70 товари 

во вредност од 2720 акчиња, јачмен од 79 товари 
во вредност од 790 акчиња, ушур од лен 250 ак-
чиња, ушур од коноп од 32 акчиња, од свадбари-
на и глоби од 106 акчиња, ушур од свињи 274 ак-
чиња, ушур од овошје 40 акчиња, ушур од бостан 
28 акчиња, ушур од мед 10 акчиња, ушур од лозја 
1.000 акчиња или вкупно 5250 акчиња. Во илјада 
и девестотата година Соич броело триста и десет 
жители. Во илјада деветстотини и четиринаесетта 
година селото Соич брои триста и пет жители, во 
илјада деветстотини и четириесет и осмата годи-
на триста и четириесет и седум жители, во илјада 
деветстотини педесет и третата, четиристотини и 
дваесет и осум, во илјада деветстотини шеесет и 
третатата сто и педесет и еден жител, во илјада де-
ветстотини осумдесет и првата сто и дваесет жи-
тели, во илјада деветстотини деведесет и првата 
седумнаесет жители, од илјада деветстотини деве-
десет и четвртата Соич целосно е раселено“. Го-
лем е бројот на совиќани кои беа вклучени во бор-
бата за слободна Македонија. Ристо Делов, Лазар 
Делов и Стојче Рисаов биле блиски соработници 
на војводата Дедо Кољо Добровенски. Во Народ-
ноослободителната војна учествувале Атанасов-
ски Ванев Александар, Гацовски Лазаров Трен-
дафил, Јовановски Илов Доне, Крстевски Владов 
Ѓорѓи, Митковски Ѓорѓиов Јордан, Наумовски 
Василов Наум, Петровски Лазов Алексо, на бојно-
то поле животот го положија Спасе Атанасовски                                      
и Ѓорѓи Ѓорѓиевски.

Според стариот обичај, како што тоа го праве-
ше за селската слава Свети Атанасије, последни-
от клисар Димо Ушковски, за селската слава Све-
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ти Атанасије, така и Спасе Канзуровски ја чукна 
камбаната. Гласот на црквеното ѕвоно одекна низ      
мариовско-моштенските села. 

По старото „Вранцуско џаде“ се зададе врву-
лица од тешки теренски возила. Само прашината 
која „теренците“ зад себе ја оставаа ја одвојува-
ше колоната. „Теренците“, кои порано беа дојде-

ни, паркирани беа на полјаната над селото. Иљо 
Стојановски беше задолжен за редот на паркингот. 
Парохискиот свештеник Ристо Марковски при-
стигна. Пред портата на црквата го пречека Слобо-
дан Канзуровски. Му ја баци поповата десница, го 
бакна сребрениот крст.

– Добредојде, оче, нека ни е за многу години 
денот. Портите на нашата света црква се отворе-
ни. Денеска Свети Атанасије ни е домаќин. Во 
името господово те покануваме нашата слава да 
ни ја благословиш, - му рече Слободан Канзу-
ровски на попот. 

– Благословено да си од Бога, чедо Слободане. 
Благословени да сте ми, чеда божји. Нека ви е ве-
ковита славата, - го благослови насобраниот народ 
парохискиот свештеник Ристо Марковски. 

Како што е редот, во црквата прв меѓу ед-
наквите влезе попот Ристо, по него овогодиш-
ниот кум Слободан Канзуровски со семејство                           
и сите дојденци. 

„Христос воскресе из мертвите, со смртта, смр-
та ја победи и на оние во гробовите живот им дарува, 
Христос воскресе из мертвите, со смртта, смртта ја 
победи и на оние во гробовите живот им дарува“, во 
чест на Христовото воскресение и вознесение попот 
Ристо отслужи божествена литургија.

„Слава на Отецот и Синот и Светиот дух, сега 
и секогаш во вечни векови амин. Пресвета Богоро-
дице, помилу нам. Прости ни ги нашите гревови, 
помилуј нам, амин. Во господи висјана, благосло-
вен гради во име на Господи, сега није понижени. 
Во мир да се помолиме на Господи, за мир и спасе-
ние на нашите души, да се помолиме на Господа. 
За сите свети цркви, да се помолиме на Господа. 
За овој свети храм и за оние кои што влегуваат во 
него, да се помолиме на Господа. Да се освети оваа 
вода, да се помолиме на Господа. Благослови људи 
твоја и благослови и доствоји благојаније твоја, 
победивши православним, достојанијем нашим, 
на сопротним нашим данијем и твојим сахрања-
сем крстом, твојим житељством...“, попот Ристо 
молитвено направи водосвет. 

Стара чешма
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„Во слава и чест на Свети Атанасије, ти ја 
принесуваме, Господи оваа бескрвна жртва, во 
името на Сина - амин, Светаго Троица - амин и 
Светиот дух - амин, попот го освети петтолебието                    
и кумовата панаѓија.

– Голема чест е да се биде кум овдека во црк-
вава „Свети Атанасије“. Иако селово наше е расе-
лено, корените ми се одовде. Секоја година се со-
бираме на овој ден. Не ја забораваме нашата летна 
слава. Мило ми е, ете, што ова прерасна во тради-
ција. Со овој чин што го правиме секоја година, до-
кажуваме дека, иако селово наше е раселено, сепак 
не ги забораваме корените наши, потеклото наше. 
Црквава е темелот на нашето село и така ќе остане 
за секогаш, - рече Слободан Канзуровски.

... Е, колку ми се радуваше душата, е колку 
ми беше исполнето срцето, се радував, навистина 
се радував што и јас присуствував на совичкиот 
сенароден црковен  собор во дворот на селската 
црква „Свети Атанасије“. Најмногу ми се радува-
ше душата што заедно со моите домаќини седум-
десетгодишниот Спасе Канзуровски, неговиот 
осумнаесетгодишен внук Слободан, четириесет-
годишниот соичанец Благоја Јовановски, заедно 
со нивните соселани ја прославивме летната сел-
ска слава Свети Атанасије, во црковниот двор, на 
зелениот тревнат „тепих“ прошаран со разнолики 
колоритни бои исткаени од планинската мајчи-
на душица, планинскиот зелен чај, планинската      
медоносна матерка. 
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Јован Пашов од селото Дуње имаше три де-
војчиња. Најстарата му се викаше Добрица, сред-
ната Илинка, а најмалата Јагода. Сите три учеа во 
Прилеп. Први мај и Велигден оваа година се пад-
наа едноподруго. Први мај се падна во четврток 
и петок. Девојчињата Јованови, приквечерината 
на Величетврток си дојдоа в село. Иако Први мај 
беше државен празник, селаните не го празнуваа, 
за нив беше работен ден. На Јована Пашов трите 
дена пред Велигден му дојдоа како кец на десетка. 
Имаше доволно време да си ги дозаврши селските 
работи. Неговите чупиња беа едни од највредните 
во селото. Го исплевија расадот, го насадија пипе-
рот, патлиџаните, го испрашија кромидот, лукот, 
ги загрлија компирите, го скопаа гравот. На Јова-
на му се погоди за првомајските празници да биде 
дома. Не му беше редот да оди со овците. 

На Велјасабота сето село работеше. Марјан 
Влавот беше единствениот во селото кој имаше 
трактор. Тој на сите им ораше. Јован со него се 
имаше од порано договорено и оваа година да му 
ги ора нивјето. 

Марјан Влавот, уште рано изутрината со трак-
торот дојде кај Јована.

– Ќе одиме на орање денеска, како ти е пла-
нот?, - го праша Јована.

– Чим ти си решил, да ораме, - му рече.
– Од која нива ќе почнеме?
– Ами, прво да ја изораме во Танко Гумно, 

таа е најголема, пет декари има, после нивана во 
Бела Земја, таа е три декари, па ќе појдиме кај 
Оревон Мрланов и, на крајот, ќе ја изораме Прчи 
Нога, неа сакам малку царевче и бостанче да ја 
насадам, - додаде.

Некаде напладне, Јован се врати од орање.
– Како поминавте? Убо се изора?, - го праша 

Јована неговата домаќинка Јана.
– Многу убаво се изораа нивчињата. Сол се на-

правија. Знае да ора. Убаво ги стокмил плуговите. 
Сега ќе оди да ги повлачи, - ѝ одговори Јован.

Поминаа празниците. Јовановите девојчиња се 
спремаа да заминат за Прилеп. Ги натовари двете 
маски со „зарје“, ги испрати до автобуската по-
стојка кај местото викано „Кај Праската“, ги качи 
во реизот , си се врати дома.

Во древното Мариовско (македонско) кралство Пелагон
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Најстарата Јованова ќерка Добрица одамна ја 
фати дваесет и втората година. Чколијата ја заврши. 
Работа во Прилеп не најде. Си се врати в село. По-
седе некоја година, изработи убав тутун, си спре-
ма чеиз. Како што е редот, и кај Јована зачестија 
стројници за најстарата ќерка. Од ергените никого 
не бендиса. Таа си имаше либе од полското село 
Крушеани, од фамилијата на Придаенковци. Мно-
гу си го љубеше. А и тој нејзе. Еден ден со мајка 
ѝ заминаа на пазар во Прилеп. Скришум се најде 
со либето нејзино. Му порача да прати стројници, 
да ја побараат, оти татко ѝ ќе ја даде за друг. Гоце 
Придаенкоски, нејзиното либе, не чекаше двапати 
да му се рече. Виде колку е саатот. По два дена за-
едно со уште еден негов роднина дојде кај Јована.

Јован Пашов, ги покани сите роднини и прија-
тели. „Калезбата“ во Рилево лично тој ми ја до-
несе. Направи голема свадба. Над двесте сватови 
дојдоа по невестата. Од страната на невестата на 
гости беше дојден и Тренчо Димитриоски. Се не-
мавме видено долго време.

– Како си ми?, - ме праша.
– Сполај му на бога, добар сум, - му одговорив.
– Ти навистина мариовец се стори, - на шега 

ме подбуцна.
– Таква ми била судбината, од она што е пиша-

но не се бега, - одговорив.
– Поминаа речиси десетина години кога послед-

но се видовме на Панделе во Полчиште. Се сеќаваш 
кога ти велев еден ден да се искачиш на превојот 
Висока, па оттаму, од високо да го видиш до каде се 
простирало некогашното „Мариовско (македонско) 
кралство Пелагон“, иако минатото е премногу за да 

може да се види со еден поглед, со еден опфат на 
окото, во еден миг, затоа што овој простор овде пре-
полн е со историја, која се крие во овој мариовски 
„крш“, кој е нераскинлив дел на жителите на овој 
крај, - ме потсети Тренчо Димитриоски.

– Секако дека се сеќавам, но оставив малку кај 
мене да „созрее“ сето тоа што тогаш го говоревме 
заеднички да го реализираме, затоа што овој крај 
е преполн со остатоци од милениумска одисеја на 
жителите на овој крај, од нивното прво биолошко 
творечко-културно појавување, па сè до денес, кога 
овој крај кога можеби за прв пат во својата миле-
ниумска историја, доживува населбен и културен 
колапс. Просторот околу врвот Висока претста-
вува материјален културен комплекс од времиња, 
кој опседнува со својата акумулирана енергија на 
творечко минато, кој најпрво внесува возбуда, по-
тоа станува занес и на крајот сосема заробува со 
својот дух, со комплетна содржајност од творечки 
реликти на непрекинато милениумско творештво. 
Долго време сум духовно во допир со древно-
то Мариовско (македонско) царство Пелагон чиј 
негов мистични дух повеќе од две илјади години 
зрачи низ Мариово, Мариовската висорамнина не 
може да се замисли без култната Селечка Планина 
чие било започнува на север од превојот Скала, во 
јужна насока кон Дрен Планина, Паничиште и Две 
Стени до превојот Слива, гребенот Бобиште, гре-
бенот Смеч и Срнеч, гребенот Гавран и Џаула, ис-
качувајќи се по билото до врвот Висока, спуштајќи 
се западно кон гребенот Веслец и Грнчарица, и без 
најславниот пат од сите римски патишта, кој сво-
евремено претставувал најкратка врска меѓу Рим 
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и источните краишта на империјата, најдолгиот 
пат, со цели осумстотини километри, граден во 
145 година пред нашата ера, само една година по 
крајот на Третата Македонско-римска војна, гра-
ден без престан цели 44 години, најскапиот граде-
жен проект во Римската Империја, од Константи-
нопол преку Босфорот, Солун, Аксијус ( Вардар), 
Еригон (Црна Река), до седиштето на Мариовско 
(македонско) царство Пелагон, градот Пелагон 
(врвот Висока), Битола, Охрид, Драч до Елбасан, 
чии остатоци и денес се гледаат во селата Бонче, 
Штавица, Рапеш и Маково, кои се распостилаат во 
крајниот југоисточен дел на Селечка, затскриени 
од многулетните дабови шуми, под врвот Висока, 
чиј хоризонт широко ги отвора бројните архео-
лошки локалитети на древното Мариовско (маке-
донско) кралство Пелагон кон југозапад кон Пела-
гонија, - беседно му одговорив.

Како што си е редот, пред влезната порта сва-
товите ги пречекаа двете помали сестри на неве-
стата, Илинка и Јагода, со бршленови сватовски 
киски. Никого не пуштаа да влезе во дворот, ако 
не ја платеа сватовската киска. Се водеше вистин-
ска фронтовска свадбарска војна. Сватовите, иако 
се закануваа дека ќе земат невеста од друго село, 
Илинка и Јагода не попуштаа. На суво го обрикоја 
зетот, му „лапнаа“ десетина „евриќи“, на кумот му 
ја „одраа“ кожата со пет „евриќи“. Старосватот не 
сакаше да го трга истиот срам, им го подаде ќесе-
то. Му го вратија. Празно беше. Виде не виде, и тој 
се истопори со „три евриќи“.

Во „горното одајче“ беше „скриена“ невеста-
та. Пред вратата на одајчето стража чуваа двајца 

арслани. На деверот прво му ја натопорија левата 
невестинска сандалка. Откако се увери дека со лу-
кавство не можеше да им ја земе невестата , ја на-
полни со пари. Се обиде со нова итрина. Ги повика 
музикантите да засвират, ама и овие „курнази“ ис-
паднаа. Двајцата арслани му ја истопорија десната 
невестинска „сандалка“. Виде не виде, ја наполни 
и неа со пари. 

На Јована Пашов, Господ му даде саде женска 
челад, арно ама на неговиот постар брат Стојана, 
Господ му даде цела сурија машки. Во цело Дуње 
беа главни на женските свадби. Се случуваше во 
еден ден, пет женски свадби да има, пет невести, 
тие од татковиот дом на невестата за големи пари 
му ја предаваа на зетот.

На Трајана Пашов, најстариот син на Стојана, 
редот му беше невестата, која му беше прва брата-
учеда да му ја предаде на зетот.

– Педесет евра, беше првата негова понуда. 

Бонче



Зоран Костески - Шваца

268

– За тија пари две невести ќе си купам,                      
- му рече зетот.

– Педесет „евриќи“, - закрцка со забите Трајан.
– Taa песна кај мене не пее!, - за’ржа зетот. 
– Педесет!, - запна братучедот на невестата.
– Од триесет и пет, повеќе не давам!,                                      

- омекна зетот.
– Педесет, последна понуда, - со збор го „про-

боде“ Трајан, Гоцета Придаенкоски.
– Четириесет, за невестата давам и орото јас 

ќе ти го платам, - налутено потсвикна Гоце При-
даенкоски.

– Пара на рака, Добрица за рака!, - се насмеа 
Трајан Пашов.

 Гоце Придаенкоски му наброjа една по една 
десет „евриќи“ на Трајана.

– Свирете ја „Црешна се од корен корнеше, 
мома се од мајка делеше“, им заповеда Гоце При-
даенкоски на свирачите. На тапанџијата Орде Ша-
рен Петел, на челото му залепи петстотка. Овој, 
неколку пати го заврти чукалото од тапанот око-
лу неговиот дебел врат, силно го удри тапанот. 
Гајдаџиите Трајко и неговиот син Стојан Попови 
ги надуваа гајдите, писнаа зурлите на браќата Ѓоре 
и Трајана Галабови, одекна „Црешна се од корен 
корнеше, мома се од мајка делеше“, невестата го 
поведе орото.

Во раселеното село Писокал

Неколку дена по свадбата на местото вика-
но “Писокал”, со Тренчо Димитриоски пак ни се 
вкрстија патиштата. „Писокалскиот манастир“ 

ни беше зборно, а и појдовно место кон превојот 
Висока. Тренчо Димитриоски добро го познаваше 
овој терен. Експерт беше по археологија и исто-
рија, посебно за древното Мариовско (македон-
ско) кралство Пелагон. 

– Ова место го викаме Писокал. Пред многу ве-
кови овде на ова место, постоело селото Писокал. 
Од тоа село денеска остана само „Писокласкиов 
манастир“. Писокал е поранешно село кое во илја-
да осумстотини седумдесет и третата година има-
ло четириесет и шест жители, кои живееле во де-
вет домаќинства. Во илјада деветстотата година во 
него живееле деведесет жители. Под притисокот 
на Турците, Грците, Бугарите и Србите во илјада 
деветстотини тринаесеттата година во Писокал 
згаснал, запрел плачот на децата, крикот на доби-
токот и црковната камбана, се запретале во пепел 
огништата, се преселил животниот пламен и ри-
тамот на срцата со болка во душата во село Чумо-
во. Иако селово одамна е згаснато, „Писокалскиот 
манастир“ опстојува многу векови. Манастирска-
та црква е посветена на свети Илија. Многумина 
овој манастир го нарекуваат манастир на Божјото 
Царство. Toj се наоѓа во живописна и недопрена 
природа, веднаш после превојот Слива, од десната 
страна на патот Прилеп-Витолиште, на оддалече-
ност од осумнаесетина километри од Прилеп. Ле-
гендата вели дека некоја си мома Илина, по завр-
шената жетва, седнала под сенката на многусто-
летниот дабов чинар, кој и денска постои. Таа за-
дремала. Кога се разбудила, некоја сила од нозете 
ѝ ги зела чорапите и калците. Му се помолила на 
свети Илија, чие негово име го носела, да ѝ ги вра-
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ти. Тој ѝ се јавил на сон, ѝ рекол дека на сам ден на 
неговиот празник ќе ѝ ја врати „рубата“, арно ама 
тука, до чинарот, да изгради црква во негова чест. 
Илина ја направила црквата. Името на манастирот 
му го дала по пророкот свети Илија, а на место-
то каде што го подигнала манастирот му го дала 
името на старото село Писокал. Најстариот запис 
на името на селото потекнува од 1568 година. Со 
истото име се среќава и во црковните книги во ше-

снаесеттиот, осумнаесеттиот и деветнаесеттиот 
век, - ораторски раскажа. 

... Иако од науката не е точно утврдено, сепак, 
се верува дека овде на ова место сè до 148 година 
пред Христа, постоел утврден град, кој претставу-
вал Каструм, од каде што се контролирал влезот 
и излезот на овој дел на Мариово. За тоа говорат 
бројните археолошки локалитети и артефакти, от-
криени на ова место во триесеттите години на два-
есеттиот век. На овој простор сè уште има сочува-
ни видливи археолошки траги кои водат преку се-

лото Бонче, Крушејца, Чаништа, Рапеш, Маково, 
па сè до полското село Подмол. Оваа планина, која 
се издигнува над манастиров, се вика Слива, лево 
пред нас билово кое високо се извива кон небоно 
го викаме Висока, југозападно од нас се простира 
Пелагонија, на само два километри јужно од Висо-
ка, на местото викано Маргара на втори октомври 
во илјада деветстотини трета година се одиграла 
последната битка од Илинденската епопеја, меѓу 
илинденците и турскиот аскер, а овдека под Ви-
сока, се наоѓа Крушејца, родното село на Стојан 
Куликов - Толе Паша. На дел од оваа територија 
се распрострирало последното древно македон-
ско кралство Македонија Четврта, а овде на врвот 
Висока се наоѓаат остатоци од престолнината на 
Македонија Четврта, градот Пелагон, а долу према 
селото Подмол, царската некропола, - ја продолжи 
својата ораторска беседа, Тренчо Димитриоски.

... Одовде, од местово каде сега се наоѓаме, 
иако оваа питома височина мами, невозможно е 
обичен човек да се искачи до врвон горе. Голе-
ма стрмнина е. Четириесет промили е успонот, а 
густата дабова шума испреплетена е со трновит 
шумски честак, има големи провалии во вид на 
понори. Сето ова што го говорам, го имам видено 
на сателитска снимка. Овдека, од оваа страна на 
Висока, од живиот свет ги има птиците, некои гло-
дари, а најмногу влечугите. Јужната страна на пре-
војот е најбезбедна. До кралскиот дворец на Висо-
ка водат две патеки. Едната започнува од селото 
Рапеш, навлегува во селото Маково, продолжува 
во Чаништа, скршнува до Крушејца, на местото 
викано Шипот се спојува со патеката која започ-

Манастир „Св. Петка“ во Мариово ( Писокал)
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нува од селото Бонче, која накачува југоисточно 
во правец на гребенот Гробот, каде што свртува 
југозападно, накачувајќи се по гребенот и врвот 
Грнчарица на илјада триста триесет и две метри 
надморска височина, од каде што се спушта до 
преслапот Коњарник, каде се наоѓа извориштето 
Смрдлаец и оттаму по стрмна падина навлегува во 
густа дабова шума до самите археолошки ископи-
ни на античкиот град Пелагон, веднаш под самиот 
карпест врв Висока некаде на илјада четиристоти-
ни осумдесетина метри надморска височина. А, 
пак, од самиот кралски дворец води друга патека 
која се спушта сè до пределот Релев Камен, од каде 
скршнува кон запад и се спушта низ многу обрас-
нат предел на западната падина на Селечка, над 
Мечкин Дол, сè до местото викано Колкот, од каде 
што слегува до древната гробница на археолошко-
то наоѓалиште Старо Бонче, а оттаму патеката 
стигнува до Писокалската вакафска чешма, a зав-
ршува на почетната точка во селото Бонче, - како 
вистински географ прецизно ја опиша маршрутата 
на двете патеки кои водат кон кралскиот дворец и 
кралската некропола.

Во село Бонче

... Тргнавме пешки по петкилометарскиот де-
лумно макадамски, делумно поплочен пат кој кри-
вулесто се спушташе низ Писокалската шумовита 
долина, чија Писокалска Река со векови неумор-
но ја живопишува, кој водеше до селото Бонче. За 
триесетина минути стасавме в село, пред старата 
селска коперација, која се наоѓаше на југозападни-

от дел од средселото. На средината на средселото 
нè пречека магарето Марко. Неговата лева нога 
беше врзана со танка, но цврста oд коноп сушена 
ортома. Ортомата, исто така, беше врзана за еден 
железен кол, кој беше длабоко набиен во земјата. 
Ортомата беше насукана на колот, до самата лева 
нога на магарето. Кога нè виде, тажно неколку 
пати зарика. Се приближив до него.

– Мирен, мирен, Марко, - кротко му реков     
на магарето. 

Тоа ги начули пругоре ушите, замавта со 
опашката, давајќи ми знак дека му треба помош. 
Внимателно му се доближив. Со левата рака го 
фатив за огламникот, а со десната го погалив не-
говото лице.

– Биди мирен, сега ќе ти помогнам. Слушај ме 
сега добро, ќе ти ја одврзам ортомава од твојава 
нога, ќе ја отсучам и пак ќе ти ја врзам, но немој да 
ми побегнеш, - го замолив магарето. – Тоа замавна 
со главата, давајќи ми магарешки збор дека нема 
да побегне. Ја одврзав ортомата, ја отсучив и пак ја 
врзав за магарешката нога. Марко, во знак на бла-
годарност, зарика, но не натажено. Ги начули уши-
те, се разигра, фрли неколку чифтиња со неговите 
задни нозе, пак зарика.

– Што е сега, што не си задоволен, гладен не 
си, трева имаш колку ти душа сакаш, можеби си 
жеден, почекај малку, сега ќе ти донесам вода 
душа да си оладиш, - пак му се обратив.

Натажено пак зарика. Ја зедов празната масли-
нова кантичка, која лежеше во тревата, ја наполнив 
со вода од чешмата, чија славина беше закачена во 
ѕидот од продавницата, ја наполнив, му ја однесов.
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Сета ја испи.
–Ти си бил жеден, почекај уште една ќе ти до-

несам. Повторно „до врв“ ја наполнив, овојпат не 
ја испи сета вода, остави малку на газерот. 

Магарето си ја олади душата, во знак на бла-
годарност се разигра, фрли уште неколку чифтиња 
со неговите задни нозе, и отиде да паси.

– Ти си знаел многу убаво да се снај-
деш со магарињава!, - се пошегува со мене                                                        
Тренчо Димитриоски.

– Умеам, многу убаво умеам да се снајдам и 
јас си имам магаре во Рилево, кога ќе ме насети 
дека си доаѓам дома, рика како што волкот завива 
во пуста гора, - се пошегував.

– Селото Бонче е необично по многу нешта. 
Необично е по тоа што е мариовско село сместе-
но во Бончевечката долина. Необично е по својата 
дива убавина, по својата изолираност од светот, по 
своите природни богатства, необично по венецот 
планини што го опкружува како што е превојот 
Слива, превојот Скала, Орловиот Камен, Царскиот 
дворец, и по дивата Бончевичка Река. Селото Бон-
че се наоѓа на дваесет и пет километри од Прилеп, 
пет километри од магистралниот пат Прилеп-Ви-
толиште, на надморска височина од осумстотини 
метри со единствен влез и излез во правец на село-
то Чаниште-Рапеш, кон Пелагонија, - си ја продол-
жи својата беседа Тренчо Димитриоски.

– Во Бонче имам дојдено неколку пати. По-
следниот пат кога бев работеше коперацијава. Ов-
дека пред седум-осум години кога дојдов оваа сега 
затворена продавница работеше, рафтовите беа 
полни, на рафтовите беа изложени, народски кажа-

но, „басмата“, ќебињата, јорганите, на масите има-
ше наредено кутии полни клинци, со шајки, тесли, 
„листови“ за пили, a пак во магацинот се наоѓаа 
полните бакси со пиво, разни газирани сокови, 
вреќи со крупна сол, брашно, трици... Овдека, во 
продавницава, луѓето пазареа, овдека луѓето земаа 
стока на вересија, полн беше тефтерот со шкртан-
ки, кој колку на вересија зел, пиво, грав, кикирит-
ки, леблебии, за да ги пречекаат гостите, сватовите, 
невестите, зетовците, шеќерчиња, чоколатца за да 
ги залажат дечињата, да ги пречекаат, - му ја надо-
полнив мислата на Тренчо Димитриоски.

Додека со Тренчо Димитриоски се надмудру-
вавме кој повеќе го знае историјатов на селово, од 
кај високата зарастена трева излезе Димко Дамче-
ски, заедно со неговиот булук овци.

– Што сте се запнале тука пред коперацијава 
како пијан поп во плот , не гледате дека не работи, 
дека е празна, ако не сте купиле ништо од градот, 
овде нема што да купите! Ве слушнав како на ви-
соко зборувате, па ај си реков, да ги навратам ов-
чичкиве до средселово, кои се овие луѓе што така 
на високо зборуваат, што се караат. Се затскрив зад 
она тревиштено, од подалеку да видам кои се луѓе-
во кои се караат, си реков да не се некои наши, па 
дошле после свадба тапан да прават. Ама откако 
убаво ве измерив дека не сте од селово, си реков: 
Ај умот и на овие да им го видам, - на мајтап ни 
рече Димко Тошески.

– Еве, стрико Димко, со пријателов си муабети-
ме за селово твое, кој попрв бил овде и што видел 
во тоа време кога го посетил селово, - не дозволу-
вајќи и понатаму да си игра мајтап со нас, му реков.
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– А бре, деца, мене волциве досега не ме над-
мудриле, ниедна овца или јагне досега не ми укра-
ле, не ви се давам, деца, не ви се давам, - си поигра 
„шенгуле“ Димко Тошески со нас. – Туку ај, дојде-
те, да се прибереме кај мене дома, да ве видам кој 
сте, од каде сте, со кој ум сте дошле овде, оти зна-
ете што арамии во селово наше имаме и домашни 
и странци, - нè покани на гости Димко Тошески.  

– Рлач, рлач, што сте се закрдиле, ајде, Бреш-
ка, Белка, Барџа, - им подвикна на овците,  замавта 
неколку пати со крлукот овчарот Димко Тошевски, 
овците тргнаа по него. 

– Зојо! Зојо!, - налутено ѝ викаше Димко на 
жена си затоа што не му се одѕва.

– Што си се развикал, што викаш! Не ти е срам 
пред луѓево! Ем, луѓе ми носиш, ем уште си се раз-
викал како зазабено магаре, кое, зазбници фатило за 
зоб!, - налутено му возврати Зоја Тушеска.

– Вас не ви викам, чеда мои, нему му викам, еве 
има десетина години како Господ слухот му го зеде, 
до пред една година саде на едното уво слушаше, 
сега и на другото не слуша. Е, како да слуша, кога 
фатил инает со Бога. Една година ниту празник знае 
што е, ниту делник, ниту в црква влегол , ниту се 
прекрстил, а камоли свеќа да запали „кумуниста“ 
на стари години се стори, со овие партииве oрта-
клак фати, саде му се молам на Бога, децана мои по 
умот негов да не фатат и тие партијци да се сторат 
оти, чеда мои, јас си знам како помина Борис, све-
корот мој, за тоа пусто „вемеро“ и за инаетот што 
не сакаше да влезе во „колективот“, џандарите гр-
бот му го направија модар како на зелен патлиџан, 
- како оса беше лута Зоја Тошеска. 

– Педесет години сум со неа, умот ми го зеде, 
саде грака како чавка на топола. Ама арна си е, да 
не е таа во селово нема со кого да се скарам, да ми 
размине малку макава што си ја имам, - ја пофали 
пред нас Димко неговата домаќинка Зоја. 

... Во селово има уште четиринаесет куќи со 
луѓе во коишто живеат. Сè на сè, сме околу чети-
риесетина души. Се занимаваме со стока, тутун-
че нешто садиме. Селово наше сето е зарастено 
во трева, шипје, трње, планинско место е. Село-
во граничи со Кален, Крушејца, Чаништа, одавде 
поле, а оданде поле Лопатица, Подмол, Рапеш, а 
Маково ни е подалеку. Струјата е одамна донесе-
на, водата неколку куќи сами си донесовме од кла-
денецон горе на Висока. Летно време мака мачиме 
со вода за стоката. Ова селово наше многу е старо. 
Старите ни велеа дека е од времето на Александар 
Македонски. Како го добило името никој не знае. 
Овде сето е со старини. Со селово владееле многу 
цареви, кралеви, бегови, аги... Овде над селово, ќе 
појдете ќе видите, ете, јас ако треба ќе ве одведам, 
да ви го покажам патот, има големи ѕидини, голе-
ми камени блокови, наредени еден на друг, ама 
вистина ви велам. Големи камени блокови долги 
и до петчест метри, широки и до два метри, наре-
дени еден на друг. Мајстори биле големи тие што 
го правеле тој ѕид. Секогаш кога ќе појдам наго-
ре да пресечам некоја дренова прачка за обрачи за 
тутунот, за леите, за најлонот, се чудам од каде ги 
донесле дури таму горе во планината, со што ги 
носеле, како ги делкале и како толку прецизно се 
изделкани, една линија прават кога ќе ги видиш. 
Имам појдено дури долу во подмолско, па таму да 
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појдеш има што да видиш. Една голема ѕидина, 
гробница е или што е јас не знам, ама како е напра-
вена, ми се чини дека ваква градба прецизно на-
правена и најврвните денешни инжињери нема да 
напраат. Таванот на ѕидината е од камени блокови 
направен, меѓу нив нема ни кал, ни малтер, саде 
камен, вакво чудо немам никаде досега во мојов 
живот ниту сретнато, ниту видено, - зачудено ми 
велеше Димко Тошески.

Набрзо  во дворот на Димко Дамчески дојдоа 
седумдесетгодишната Писана Маркоска, Васка 
Тошеска и триесетгодишниот Благоја Толески, да 
видат што толку голем сеир се стори. 

– Во селово каде што сум мажена, секоја куќа 
секогаш е полна со гости, како што е и мојава. Си 
одиме едни на други да си се видиме. Еми, куќа 
без гости не ја бива. Тешко во таа куќа во која го-
стин не влегува, така си е, внучко, така е да си зна-
еш и во твојата куќа ако гостин не влегува, што 
ќе ти е таков домаќинлак, - ме посоветува Зојка 
Дамческа, жената Димкова.

– Е, како ти се викаат гостинкиве овдека                  
што ти се?

– Еми, оваа постарата се вика Писана, едната 
Васка, девојчето се вика Илка. 

– Јас сум Васка Тошевска, од село Бонче,                   
- се претстави.

– Кај му ја тргна, кај ќе одиш, на гости нека-
де?, - ја прашав.

– Па така, тргнав надолу, па ова чупево свика, рече 
да дојдиш кај Зоја, те вика. Па си реков, што е работа-
та, да не нешто не е арна, си реков, па дојдов. Штом 
чоек те вика треба да дојдеш и за арно и за лошо. 

– И што поработуваш сега ти?
– Со стоката, сиренце правиме, некогаш овци-

те си ги попасувам, и така. Седумдесетина овци 
вртелкаме. Колку за брашенце чоек да си извади. 
Инаку, дома сме јас и чоекот мој, децата се раштр-
каа. Девојка сум од Бонче, во Бонче мажена. На 
мерак се зедовме со домаќинот мој. Долги години 
си се сакавме. Ама имав сестра постара, да не ја 
прередам, затоа неќеше да ме дава татко ми. Му 
велеше на домаќинот мој Петра да ја омажам, по-
сле слободно дојди земи ја Васка кога сакаш, ич 
лош муабет настрана не ставам. Инаку, ништо ново 
старо нема во селово. Сето е старојна. За лошо, за 
арно, еве тука ми е Зоја, што ти паѓа, тетка или што, 
таа е од Дуње, па имам чуено дека нејзина внука 
си водел од сестра нејзина. Имам една золва, сега 
и таа ќе дојди. Ти едно време си бил овдека, јас не 
се потрефив, тука. Боро што ти свирел тогаш со 
гајдето, со Крстета мој се од два брата деца. Браш-
но, сол, црвен пипер, масло за јадење, шеќер од 
град, децата со кола ни носат. Одомени ми се сите. 
Идат кога ќе можат. Ете, некни ми дојде помалиот 
син, ми вароса, заднекни ми дојде постариот, да 
нè види, ми донесе апчиња. Кога ќе дојдат топтан 
сите, ми се радува душава, ама кога ќе си одат на-
зат во градот, си поплакуваме со Крстета мој, што 
да прајме. Мајката за секого подеднакво боли. Пет 
се прстиња на ракава, кое да го пресечиш, сите 
болат. На коперацијава ѝ го удрија клучот одамна. 
Едни луѓе дојдоја од „Центро промет“, му рекоја 
на продавачот да си ја собере робата. Виде не виде, 
човекот си ја собра робата. Овие дојдоја уште ед-
наш, да ги соберат рафтојте, ама се собравме ние 
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селаниве не им ги дадовме, го ставија клучот, лути 
си заминаа и уште еднаш не се вратија. 

– Види, види, што убаво е вака полн 
двор со луѓе, - ѝ довикна Писана Марковска                                          
на Васка Тушевска.

– Еми, ете ме викна Зоја, па дојдов, - ѝ рече 
Писана на Васка Тушеска.

– Ами и мене абер ми прати, ми рече бездруго 
да дојдам и дојдов, - ѝ возврати Писана Маркоска 
на Зоја.

– Добредојде, Писано, седни си овде на 
плочиве. Разбрав дека си дошла сабајлево. 
Како си ми, арна си ми, те служи здравјето?,                                                                  
- ја праша Зоја Димческа. 

– Арна сум, сè додека ја гледам ова виде-
линава, арна сум. Ами, сабајлево со комбе-
то Полчишко дојдов. Со намера сум неколку 
дена, да си поседам во куќана моја, - ѝ одговори                                                                   
Писана Марковска на Зоја.

– Ете, ретко вака да видам во селава мариовски 
во еден селски двор, во некоја домаќинска куќа да 
дојдат толку гости, - ја пофалив Зоја Дамческа.

– Кај нас во селово наше секогаш се полни 
дворовите наши со гости. Нема ден да не се собе-
реме, да си се видиме. 

– Мојот домаќин, како што и самиот знаеш, 
Димко се вика. Саде овчар е. Откако е кукнат саде 
овците му се мили, дури некогаш кога ќе се пот-
караме ми вели: „Oвцине се поразбрани од тебе!“. 
Да ти кажам право, ме лути кога така ми вели. 
Знаеш што му праам кога така ќе ми речи? Чинам, 
пушти си го телевизорон и три дена и три ноќи 
муабет не му правам. Не е лош по душа, ама лош 
карактер има, саде сака по негово да е. Ете, еднаш 
така ми стори, сабајлето со овците со торба праз-
на го испратив. Е, да видиш, да беше тука, кога 
вечерта си ги дотера овците, помек беше од јагне. 
Да види гладен како е цел ден. Ама да си бидам 
реална, сите пари од сирењето, јагнињата топтан 
саде мене ми ги дава. Децана кога ќе дојдат, знаат 
дека јас сум поскржава од татка им, без моја дозво-
ла скришум динар им нема подадено. Многу пати 
ми има речено: Да не си ти Зојо, овие децава наши 
кожата ќе ми ја одерат, - слатко си се насмеа Зоја.

– Додека Димко домаќинов твој е со овците 
што ти вака си поработуваш?, - заинтересирано     
ја прашав Зоја.

– Знаеш што, моја работа е да го испратам 
насабајле и навечер да го пречекам Димка мој со 
овците. Потсирувањето на млекото, правењето 
на сирење, изварка, ручек, вечера си е моја рабо-
та. Оти знаеш што ќе ти речам, Зоране, во моја-

Висока на Селечка Планина
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та домашна работа никогаш мана не ми нашол, 
иако јас понекогаш му подвикнувам. Откако на-
вечер ќе ги суредиме овците, си се прибираме 
дома, си го пуштаме телевизоров. Јас си гледам 
телевизија, а тој одма заспива. Ако начујам наве-
чер околу овците да се настрви некој волк, чинам 
затиши го телевизоров, Димко рипа од креветот, 
како мајка му да му се јавила на сон. Не може, не 
му пречи ич телевизорот. Не можев да издржам,                                                                       
со Зоја слатко се изнасмеавме.

– Туку, да ти кажам, Зоране, многу ми е жал за 
домаќинот мој. Можеби чудно ќе ти биде, Марко 
му беше името. Млад сиротиот си умре. Седумде-
сет и пет ги имаше. Сега да ми беше жив, ќе имаше 
осумдесет години. Ништо од животецот не виде. 
Таман сè си стокмивме, децата ги одомивме, убави 
куќи во градот си направија, си замина без поздрав 
да ми каже. Бегалка заминав за него. Не ме даваа 
моите за него. Тој чорбаџија, ние саде ’ржан и пчен-
карен леб јадевме. Мајка, Господ да си ја прости, 
со просо го мешаше. Сиромаштија голема беше. 
Овде пусто Мариово, саде војните го уништија. 
Седум деца бевме. Грците, Србите, Французите, 
Талјаните не беа толку лоши, ама овие Бугаришта-
ва на бајонет ги ставаа бебињата. Сестра помала 
имав од мене. Не знам, не памтам толку, колку го-
дини имаше сестра ми, Милица ѝ беше името, на 
бајонетот еден бугарски војник ја надена, да би аер 
не видел да не види, и денеска го колнам, неговата 
фамилија, да даде господ како што сестра ми ја на-
дена на бајонетот, така сета негова фамилија да се 
испусти, - заплака Писана Марковска.

– Зоране, те вика Благоја Толевски, да појдеш 
во трлоно сакал една голема приказна да ти раска-
же за него, - ми рече Димко Дамчески. 

Заедно со него отидовме кај неговиот сосела-
нец, кој беше исто овчар како него, само што беше 
за дваесетина и кусур години помлад од него.

– Тешко тој што живее тука. Услови нема ни-
какви. Условите се ептен тешки, школо немаме, 
ние сме забаталени. Се расправам со земјоделие, 
со стока, со овци, што да ти кажам, борба за жи-
вот. Јас сум фамилијарен, двајца стари, со жената 
имам три дечиња. Топтан, дома сме седум души. 
Најголемото ми е петто одделение, другото ми е 
второ, третото ми е три години. Јас ова што ти го 
кажувам, дури е резил. Државата ни го направи 
тоа, да се поделиме ние со женава моја, затоа што 
школо немаме и сега дечињата да ги оставам јас 
невоспитани, не бива. Не сме дојдени до толку да 
сме вистински остаени, ама морав да ја пратам в 
град, во Прилеп, да оди, така? И на таков начин ти 
викам сега, одам јас, си идат тие, ама не е живот, 
ова не е работа. Иако селово мое веќе наликува 
на пусто село, иако има чист воздух, иако сето 
ова што е околу нас е питомина, ај кажи ми, да те 
прашам, Зоране, кој иди овде во оваа пустелија? 
Убаво му е на тој што доаѓа прв пат, ама да остане 
овде да го видам да живее во овие услови вакви 
какви што се?, - навистина плачеше триесетго-
дишниот Благоја Толески.

– Кај ќе го носиш јагнево што си го држиш во 
раце?,  - се обидов со моето прашање малку да го 
развеселам Благоја Толески.
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– Ами, да го видам како што е, непара ми бо-
тееше неколку дена. Даде Хоспод се оправи. Да 
ти кажам право, имав уште три вакви као него, 
Ја заборавив вреќата со зоб отворена, да ѝ се на-
вртат, до половина да ја изедат. Кога ги видов, си 
го подгризнав јазикот и си реков: Благоја, го обра 
бостанот, повторчиња се, ама куртулија. Инаку, да 
ми ти кажам, за да чуваш овци си сака сè. Сака 
сено, слама, зоб... Кога ќе дојде времето овците да 
се јагнат, сон не ме фаќа. Како да ме фати, Зоране, 
душа е, ако е стока, треба да ѝ помогнеш. Нема 
друго чаре, ако не се овчичкиве, досега во Прилеп, 
верувај ми, за леб ќе пропитаме јас, жената и де-
чињата. Да сум в град, мене годишно ми требаат 
педесет и две вреќулина брашно, да рачунаме по 
една вреќа неделно, затоа што не е само лебот, ами 
си бара и друго да се меси, па да не зборуваме за 
дрва, струја, телефон, превоз... Овде, во селово, и 
да сакаш нешто да посееш, со трактор не можеш 
да изораш. Сето е спила. Овде уште ораме со ѕев-
гар волови, влачиме со дрвена брана. Си реков ај 
да појдам до полскине села, да си купам ѕевгар во-
лови, се разочарав, да ти кажам, не ми беше толку 
срам кога ме прашуваа што мака ме натерало дури 
од Мариово овде во полево да дојдам, туку с’клет 
ме фати кога бев во една домаќинска куќа во Кри-
вогаштани, кога видов тројца браќа неженети , па 
си реков: А бре, Благоја, штом овие невести не-
маат, не барај ѕевгар оратни волови. Мака ми е да 
зборувам, ми се плаче, верувај ми, ми се плаче, Зо-
ране, - ми велеше Благоја Толески. 

Не остана ништо и од некогашната стара 
селска архитектура, од големите селски дворови 

оградени со долги, од камен изградени, ѕидови, 
од куќите на два ката, со широките селски чарда-
ци, од баџата, од огништето над кое беа обесени 
верушките, од пондилата во кои се чуваа неорат-
ните и ѕевгар воловите, од трлото, од куќарето 
во кое се чуваа рогозините, разбоите, и ситна-
та покуќнина. Ништо не остана од подѕиданите 
бавчи, градини, огради, овоштарници, лозја. Ги 
нема ковачите, налбатите, самарџиите, сарачите,                                                           
терзиите, карванџиите. 

Во Бонче данокот наречен миграција село - 
град одамна си го направи своето. Во 1961 годи-
на селото броело 580 жители, во 1994 година 86 
жители, во 2002 година 45 жители. Во Бонче се 
враќаат само на кои одамна им заврши работниот 
век како старци за да го одживеат преостанатиот 
дел од животот што од бога им е дарен. Еден од 
тие е и „Австралианецон“ Трајче Тошески, кој во 
1988 година, на дваесетгодишна возраст, како пе-
чалбар замина во Австралија, со една единствена 
мисла да го исполни аманетот на дедо му Ристе, 
баба му Петкана, на татко му Алексо и мајка му 
Јованка, кога ќе спачали пари, да си се врати дома. 
Да видиш каква судбина го има најдено. Поарно е 
ако сакаш да појдеме до кај него, па тој нека ти ја 
раскаже неговата печалбарска мака. Мака ми е да 
зборувам, заплака Благоја Толески.

– Јас сум Трајче Толески, роден сум во 1956 
година, овдека во Бонче, ние сме четири деца во 
фамилијата, тројца браќа и една сестра. Сестра 
ми, јас и едниот брат сме во Австралија, а други-
от брат во Прилеп живее. Тука завршив четврто 
одделение, осмо во село Подмол. Во 1980 година 
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заминав во Австралија. Ете фати како поминаа 
триесет и шест години како заминав. Многу тешко 
ми беше. Никого не познавав. Јазикот не го знаев, 
сам, осамен, тежок живот. Претежно живеев во на-
селби каде што имаше нашинци, Македонци. Сето 
време сум во населбата Футсал, Мелбурн. Прво 
мое работно место беше во една касапница, гер-
манска компанија беше, се викаше „Бортоиз“. Прв 
пат в село си дојдов во 1987 година, на сам ден 
Јованден. Тогаш ја запознав мојата сопруга Жане-
та од Дојчиновци. Досега си имам дојдено шест 
пати. Ме влечи земјата таткова, носталгијата. Не 
е лесен животот австралиски,таму не е како овде. 
Ќе излезам горе према Висока, ќе седнам меѓу 
тревата и си велам:„Е, Трајче, зарем во Австралија      
коските ќе ги оставиш“.

... Од памтивека моите префци веруваа во Бога, 
во нашава православна вера, во нашава Македон-
ска православна црква. Таа верба во Бога се прене-
сува од колено на колено, еве и јас тоа го наследив, 
верувам во Господ, ги почитувам сите празници 
кои ги слави нашата црква. Моите подалечни и по-
блиски предци секогаш помагале кога се граделе 
црквиве во моево село за здравје, за спомен, ете и 
јас ја продолжувам таа традиција. Во 2013 година, 
на сам ден Петровден, дојде денот кога започнав 
да го исполнувам првиот дел од аманетот на свети 
Димитрија, кој на сон ми рече дека во дворот на 
мојата родна куќа, веднаш над дваесет и петме-
тарскиот длабок бунар, да изградам манастирска 
црква која ќе се вика „Свети Димитрија“, а врз те-
мелите од куќата, во која пред речиси шеесетина 
години се родив, да изградам манастирски конак 

како составен дел на манастирот „Свети Дими-
трија“, - продолжи да раскажува шеесетгодишни-
от бончанец Трајче Тошевски.

 ... Од пред три години, исто така, започнав да 
го исполнувам и вториот дел од аманетот на свети 
Димитрија, кој на сон ми рече дека, откако ќе ги 
осветам темелите и кога ќе започнам со изградбата 
на манастирот „Свети Димитрија“, на сам ден Ми-
тровден гости да пречекам, а на сам ден Петровден 
ручек да дадам и како аманет да им го оставам не 

само на моето семејство, не само на моите родни-
ни, туку и на соселаниве мои, секоја година гости 
да чекаат во манастиров „Свети Димитрија“ во 
село Бонче. Ланската година за Петровден, многу 
иселеници од нашево село во манастиров што го 
градам јас на гости дојдоа. Ги имаше од Австра-
лија, Америка, Канада, Бразил, Чиле, Аргентина, 
од каде сè не. Сè додека веруваме во Бога, сè додека 
има во селово живи цркви и манастири, Бонче нема 

Авторот во  разговор со  жител на село Бонче
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да изумре. Солзиве што извираат од моиве очи и 
течат по образиве мои не се од тага, туку од радост, 
Зоране, - ми велеше ктиторот Трајче Тодески.

– Деца, ако сакате да ве одведам горе до Висо-
ка, време е да тргнеме. Ќе ви дадам добар обувач, 
да не заборавиме вода за пиење да си земеме, не-
која подебела наметка, оти горе планина е. Време-
то горе на врвон знае за сат време три пати да се 
смени, а оданде од рапешко постојано силен ветар 
дува, јак провев е, - велеше Димко Дамчески.

Димко влезе во куќарето, кое беше залепено до 
старата стогодишна со плочи покриена куќа. Крат-
ко време во него се задржа. Со два-три пара „ста-
ри“ војнички чизми, држејќи ги во рацете, излезе, 
ни ги подели.

– Протресете ги, да не има некоја гадинка, не-
кој пајак, пред да ги обуете, - нè предупреди. 

Зоја, неговата сопруга, ги донесе шаторските 
крила, за секого по едно. Димко го извади магарето 
од пондилата, го напои вода, му го нарами самарот, 
од двете страни со стришките ги обеси двете пла-
стични туби полни со вода, за стрмните цврсто ја 
стегна рачката со секирата, на челото го запна со-
рот, околу појасот го врза реденикот со ловџиските 
куршуми, ја изваде ловџиската пушка од „пушкар-
никот“, jа зеде во своите раце, ја откочи, провери 
случајно да не останал некој неиспукан или некоја 
чаура во пушката. Откако се увери дека пушката е 
безбедна, ја закочи, погледна со десното око низ два-
та нишани, ја врати во „пушкарникот“, ја нарами. 

– Може да тргнеме?, - нè праша.
– Што се однесува до нас, спремни сме, - во 

хор му одговоривме.

– „Марко“, ти ќе нè водиш до Висока, знам 
дека добро го имаш запаметено патот, - му рече 
Димко на магарето.

Магарето ги заниша ушите, сакајќи да му 
каже на неговиот стопан, ич да не му се секира 
за патот. Димко го заврза ортомчето од магареви-
от огламник.

– Магарче мое, ти си сега главниот, на тебе 
оставам, ич не ти се мешам како ќе нè одведеш 
до Висока, му рече. Му ја доближи неговата дес-
на дланка во која имаше две-три шарени бомбон-
чиња. Марко набрзина ги изрупа.

– Ајде, магаренце мое, можеш да кинисаш, 
- нагалено му подвикна Димко. Магарето ја „за-
мавта“ неколку пати oпашката, пред тргнување, 
киниса.

Накачивме по благата падина, скршнавме југо-
источно по гребенот кој водеше до местото викано 
„Гробот“, свртивме југозападно во правец на врвот 
„Грнчарица“, кој во небеските синила се издигаше 
на илјада триста триесет и две метри надморска 
височина, од каде што се спуштивме до преслапот 
„Коњарник“, дојдовме до извориштето „Смрдла-
ец“, каде што ги наполнивме до половина испраз-
нетите шишиња со вода, оттаму се спуштивме по 
стрмна падина, навлеговме во густа дабова шума 
и по два сати искачување, пристигнавме до самите 
археолошки ископини на античкиот град Пелагон, 
кој се распостилаше веднаш под самиот карпест 
врв „Висока“ некаде на илјада четиристотини 
осумдесетина метри надморска височина.

– Врвов Висока, под кој се наоѓаме, со свои-
те 1472 метри надморска височина, претставува 
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највисока точка меѓу Пелагонија и Мариово. Тој 
е дел од Селечка Планина и зазема централно ме-
сто во територијата што ја зафаќаат двете области. 
Се наоѓа неколку километри јужно од превојот 
преку кој минува патот Прилеп – Витолиште, по-
знат како „Скала“. Поради ваквата негова место-
положба, претставува природна набљудувачница 
на целиот простор на споменатите две области. 
Од страната на Мариово, под планината Висока, 
покрај Бонче распослани се селата Крушевица, 
Чаниште, Маково и Рапеш, додека од страната на 
Пелагонија, меѓу краците кои се спуштаат од неа 
се расположени селата, Бонче и Лопатица, а малку 
подалеку, во рамниот дел, се наоѓа и селото Под-
мол, чии нивни атари, исто така, се во блиска ко-
муникација со овој шилест планински врв. Речиси 
е сигурно дека во времето на активното користење 
на тврдината и населбата на Висока, жителите на 
населените места од атарите на гореспоменатите 
села биле во близок однос со населбата од лока-
литетот „Висока“. Особено како место на кое на-
оѓале заштита при нападите на непријателите на 
древното Пелагониско кралство, но и како ме-
сто со посебно значење за пелагонската заедни-
ца, го започна својот археолошки-историски час                                             
Тренчо Димитриоски.

... Се наоѓаме во просторот каде што точно пред 
две илјади и сто шесет и осум години постоеше 
едно од најстарите кралства на Балканот, можеби и 
во светот и престолнината на кралството на Пела-
гонците, градот Пелагон. Одовде, од овој простор, 
светот може многу нешта да учи, бидејќи тука се 
крие култура, на којашто ѝ должи човештвото. Ова 

место каде што се наоѓа градот Пелагон, престол-
нината на Македонија Четврта, во археолошките 
карти се среќава како „Ќаве“ или „Цуцул“. Во овој 
дел на Селечка Планина се наоѓаат јасно видливи 
остатоци од голем број градби, обработени форми 
по карпите, како и една исклучителна градба од 
големи камени блокови, обиколени со широк ѕид 
кој ја утврдувал населбата во доцната антика. Гра-
дот опстојувал во раната и доцната антика, а ар-
хеолошките наоди укажуваат дека таа имала своја 
намена и во средните векови, - продолжи со својот 
археолошко-историски час Тренчо Димитриоски.

... Токму поради тоа, древните жители на Пе-
лагонија на неговиот највисок дел формирале на-
селба со впечатливи димензии. Престолнината се 
распостила на околу три хектари. Остатоците од 
градбиве во форма на разрушени ѕидови и грамади 
од камен се датирани во македонско–хеленистич-
кото и римското време. Тоа значи дека во периодот 
на развиеното македонско кралство на врвот имало 
населба од посебно значење за овој простор. На тоа 
посебно укажува централната градба од највисока-
та позиција на врвот, која зачудува со својата им-
позантност и киклопската архитектура. Некои ар-
хеолошки наоди, особено од керамички материјал, 
даваат индиции и за постари корени на населбата, 
кои датираат од крајот на шестиот и целиот петти 
век пред нашата ера, со тоа што и ја поткрепуваат 
претпоставката дека Пелагонците изградиле насел-
ба на врвот, во времето кога опстојувале во само-
стојно кралство. Тоа е кралството на епонимниот 
предок Пелагон, кој се споменува во Хомеровиот 
еп „Илијада“, говореше Тренчо Димитриоски.
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... Од страната на Мариово, под планината Ви-
сока, покрај Бонче распослани се селата Крушеви-
ца, Чаниште, Маково и Рапеш, додека од страната 
на Пелагонија, меѓу краците кои се спуштаат од 
неа се расположени селата, Бонче и Лопатица, а 
малку подалеку, во рамниот дел, се наоѓа и селото 
Подмол, чии нивни атари, исто така, се во блиска 
комуникација со овој планински врв. Речиси е си-
гурно дека во времето на активното користење 
на тврдината и населбата на Висока, жителите на 
населените места од атарите на гореспоменатите 
села биле во близок однос со населбата од локали-
тетот „Висока“, особено како место на кое наоѓале 

заштита при нападите на непријателите на древ-
ното Пелагониско кралство, но и како место со 
посебно значење за пелагонската заедница. Теме-
лите на поголемиот број од градбите кои и денес 
се зачувани, распоредени се многу блиску една до 
друга низ шумата, која го покрива овој простор. 

Некои од градбите се прилепени до карпите кои 
се распоредени околу врвот, а самите карпи биле 
обработувани во форма на вертикални ѕидови на 
кои се вдлабувани места за греди и камари. На не-
кои карпи се наоѓаат и големи, рамно обработени 
камени површини, а камени блокови во различни 
форми се вадени и од највисоките карпи на лока-
литетот. Речиси нема карпа на која не е извршена 
некаква интервенција. Карпите кои се наоѓаат од 
западната и јужната страна на врвот се длабени 
и прилагодувани во форма на одбранбен ѕид и од 
внатрешната страна има цели рамнети платоа и па-
теки по кои се движеле некогашните жители или 
членовите на военото обезбедување на тврдината, 
- Тренчо Димитриоски детално објаснуваше.

... На највисокиот дел од врвот, од неговата 
источна страна, се наоѓаат остатоци од монументал-
ната градба, која ја споменав погоре, правена е од 
големи камени блокови, кои биле ѕидани без малтер, 
односно биле монтирани еден над друг. Дел од ос-
новата на градбата се гледа и денес, преку правил-
ниот распоред на неколку убаво обработени камени 
монолити. Според она што може да се види на по-
вршината, градбата зафаќала површина од стотина 
и повеќе метри квадратни. Земајќи ја предвид неј-
зината монументалност, како и квалитетната обра-
ботка на големите камени блокови, може да се прет-
постави дека градбата била од престижен карактер, 
можеби палата на некој пелагонски крал или прет-
ставувала големо светилиште на највисокиот дел на 
населбата, - говореше Тренчо Димитриоски, како 
тој да беше „главен архитект“, при проектирањето и 
изградбата на античкиот град Пелагон.

Пелагон на Висока
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 ... Во текот на 2005, 2006 и 2007 година беа 
откриени влезната порта со скали и ходник, како 
и партија од киклопскиот ѕид. При археолошкото 
истражување беа пронајдени и големи количества 
керамика, како и фрагменти од садови, градежна 
керамика, но и неколку монети од македонските 
кралеви и од подоцнежните римски императори 
на Источното Римско Царство. Откриените ке-
рамички садови и друг археолошки материјал на 
овој лоалитет, на археолозите им укажуваат на си-
гурна претпоставка дека споменатава градба, како 
и целата населба на врвот Висока, се наоѓа градот 
Пелагонија, - говореше Тренчо Димитриоски, како 
тој да беше „главниот археолог“, кој си зема право 
да каже дека тој ја откри престолнината градот Пе-
лагон на Македонија Четврта.

... Според датирањето на населбава од врвот 
Висока, може да се констатира дека таа настанала 
и се развила во времето на постоењето на Пела-
гонското кралство, но имајќи го предвид фактот 
што Пелагонија и Пелагонците постоеле и во ми-
толошкото време, не треба да се исклучува ниту 
можноста за многу подлабоки корени на оваа на-
селба. Познато е дека во раната антика на дел од 
просторот на денешна Пелагонија и дел од Ма-
риово, кое во тоа време влегувало во оваа терито-
рија, егзистирало Пелагонско кралство што е пот-
врдено со пронајдените епиграфски споменици на 
кои се споменуваат пелагонски крал и пелагонски 
големец. На територијата на ова кралство живее-
ле Пелагонци, кои според „Илијадата“ на Хомер 
биле во блиски роднински врски со Пеонците, кое 
било силно племе со свои кралеви од долниот тек 

на Вардар, а населувале и простори на полуостро-
вот Халкидик и на исток од него, во пределите крај 
морето, како и по долината на реката Стримон (де-
нешна Струма), - говореше Тренчо Димитриоски, 
како да живееше во тоа време.

... Епонимниот јунак на Пелагонија, Пелагон 
(Пелегон), според Хомер, бил татко на Астеро-
пај, еден од водачите и јунаците на Пајонците во 
војната за одбрана на Троја од Ахајците, кој заги-
нал од мечот на најславниот јунак на страната на 
Ахајците, Ахил. Во овие стихови Хомер пее и за 
потеклото на самиот Пелагон кој бил син на реч-
ниот бог Аксиј (реката Вардар) и пиериската прин-
цеза Перибоја, ќерка на Акесамен, митскиот крал 
на Пиерија (исто така, македонска област). Дека 
Пелагонија била посебно кралство има потврди и 
во подоцнежни извори, како пишани, така и мате-
ријални. Посебно впечатливи се два наоди на епи-
графски споменици со натписи на кои се среќаваат 
две имиња, кои го носат презимето Пелагон кои, 
веројатно, се древни пелагонски кралеви. На нат-
писот кој е датиран во годините 365/64 пред н.е., 
говори за извесен пелагонски крал кој имал добри 
односи со Атина, на кого името не му е познато, 
бидејќи тешко е читлив, а носи презиме Пелагон. 
На натписот кој е датиран во 363/2 година п.н.е. 
говори за кралот Менелај Пелагон. И на двата 
споменика се искажуваат благодарност и почести 
од страна на Атина кон пелагонските кралеви. Во 
натписот пишува дека кралот Менелај Пелагон 
големи почести добил од атинскиот стратег Тимо-
теј, за во војната што ја водел Менелај Пелагон кај 
Халкидик и Ампифол. Кралот Менелај Пелагон, 
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последен пат се среќава во пишаните документи 
од 350 г. на старата ера, како „Хипарх“, - зборува-
ше Тренчо Димитриоски. 

... Археолозите и историчарите го споменуваат 
и кралот Сира за кого се верува дека е прв пела-
гонски крал. Тој му бил зет на кралот на Линке-
стида, Арабај. Исто така, меѓу археолозите и исто-
ричарите постои уверување дека кралот Сира бил 
во сојуз со македонскиот крал Архелај (413–399 
п.н.е.). За да ја зацврсти врската со Македонска-
та кралска куќа Сира, ја омажил својата ќерка Ев-
ридика за македонскиот крал Аминта III (393/2–
370/69 п.н.е.), Пелагонија како самостојна или со 
делумна автономија опстојувала до неговото за-
владување од страна на Аргеадите, македонската 
кралска династија од времето на кралот Филип II 
Македонски (359–356 п.н.е.). Има претпоставки 
дека од кралското семејство на Пелагонија потек-
нувал и најистакнатиот војсководец на Филип II и 
Александар III Македонски, Парменион, - во еден 
„здив“ го раскажуваше овој дел од историските 
факти со кои тој „перфектно“ располагаше. 

... Археолошкиот локалитет познат како Висо-
ка (Старо Бонче) веќе 165 години им го привле-
кува вниманието на бројни археолози и научници, 
кои трагаат по раноантичкиот град Пелагонија, 
престолнината на пелагониските кралеви во IV 
век пред новата ера, и главен град на Македонија. 
Меѓу нив е и Виктор Лилчиќ, професор на Кате-
драта за археологија при Филозофскиот факултет, 
кој раководи со археолошките ископувања на ло-
калитетот. Тој тврди дека локалитетот на Висока 
е градот Пелагонија. Според Лилчиќ, средиштето 

на античките Пелагонци се наоѓа на планински-
от врв Висока, на Селечка Планина. Во повеќе-
годишните истражувања тој ги лоцира кралскиот 
дворец и „Горниот град“ се наоѓаат на врвот Ви-
сока и „Долниот град“ со и некрополата се наоѓа-
ат во западното подножје на Висока, - го заврши 
својот археолошко-историски час за Горниот град 
на древното Мариовско (Пелагониско) кралство                                     
Тренчо Димитриоски. 

... Иако во мојов живот неколку пати се имам 
искачено овде, на Висока, иако неколку пати сум 
бил овде меѓу овие ѕидини, ваква убава приказна 
што ми ја раскажа немам чуено, - го пофали, Дим-
ко Дамчески, Тренчота Димитриоски.

– Ова е само дел од оваа приказна што ја слуш-
на, има уште толку да чуеш кога ќе слеземе долу 
кај Долнион град, - поттикнат од „фалбата”, дода-
де Тренчо Димитриоски. 

– Туку, ако сакате, можам да ве одведам и долу 
во Долнион град, - ни предложи нашиот водиќ 
Димко Дамчески.

– Убав ти е алот, - на мариовски                                                               
му се заблагодарив.

– Може да тргнеме,?, - нè праша.
– Што се однесува до нас, спремни сме, - во 

хор му одговоривме.
– „Марко“, сега тебе ти е редот пак да нè 

„водиш“, знам дека добро го имаш запаметено 
и ова планинско патче, - тивко му рече Димко                             
на магаретето.

Магарето „Марко“, во знак на одобрување пак 
ги заниша ушите, тргна по шумската патека која 
водеше сè до преслапот „Релев Камен“, од каде 
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скршнавме кон запад и се спуштивме по необрас-
натиот предел на западната падина на Селечка, 
над „Мечкин Дол“, сè до местото викано „Колкот“, 
од каде што се гледаше древната царска некропола 
„Старо Бонче“, која се распостилаше во атарот на 
селото Подмол.

Во селото Подмол

Како што се доближувавме до древната царска 
некропола „Старо Бонче“, така пред нас ни се до-
ближуваа првите куќи на селото Подмол, како да 
сакаа да ни помогнат што побрзо да пристигнеме 
до оваа древна некропола. До древната некропола 
стасавме со леснотија. Малку мака видовме со на-
шите „ножни“ кочници, додека се симнувавме по 
удолницата од оваа страна од Селечка. Во Долниот 
град на старата престолнина, нè пречекаа седумде-
сетгодишниот Владо Димитриоски.

– Добредојде во Подмол, - го поздрави Јован 
Димитриески, нашиот водич Димко Самчески.

– Добро ве најдов, - го отпоздрави Димко Дам-
чески, Јована.

– Слушнавме голема врева горе на Висока, па 
ете, со другариве си рековме ајде малку да подиз-
леземе, да наслушаме малку, што е оваа „викот-
ница“, да не е некоја „бркотница“, не дај боже да 
не се има некому нешто лошо десено во орманов 
наш, оти овде само „научници“ доаѓаат и по не-
кој „питом“ копач по злато, ама од далеку го пре-
познав магарчево твое и си реков: овој е Димко, 
сигурно денеска пак некоја научна делегација го 
насамарила да денгуби, - си поигра малку мајтап 

Јован Димитриески со водичот наш.
– Слушај, да ми ти кажам, во право си, многу 

пати сум „безделничел“ со ова „научнициве“, ама 
овојпат ич не ми криво, од оваа „научна делега-
ција“, многу убава приказна слушнав за онаа гра-
мада од камења и карпи, горе на Висока, ако сакаш 
„наизуст“ да ти ја раскажам, ама ќе мораш и ти 
малку да „безделничиш“, затоа секоја ука се плаќа, 
- Димко Дамчески, како „професор“ и „научник“ 

по археологија и историја строго му возврати на 
Јована Димитриоски.

– Мене, добро ме познаваш кој сум и од кај сум, 
на ова момчево со брадава името му е Зоран Костески, 
наш човек е, одамна „талка“ низ Мариово наше, Трај-
чета Австралијанецов го знаеш, другово дете, што е 
спроти Зорана, како ластар високово, од Крушејца е, 
Тренчо Димитриоски се вика, - како вистински про-
фесор нè претстави  пред Јована Димитриоски.

– Мене ме знаеш добро кој сум и од каде сум, 

Македонската гробница кај Бонче
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овој до мене е Драган од Стојановци, Валерија Та-
лески, не можеш да не го познаваш, тој е нашиот 
контрол на „тутунецов“ наш насушен, a овој чо-
век наспроти тебе се вика Драги Миноски, инаку, 
прилепски даскал е, сите средношколци од селово 
преку негова „рака“ имаат поминато, без негово 
аминување никој диплома нема земено, поштаров 
Љубета Ристески не морам посебно да ти го „прет-
ставувам“ како „асистент“ по археологија Јован 
Димитриоски со неговите другари, нашиот водич, 
Димка Дамчески.

– Извини, Јоване, ама заборавив со првиот меѓу 
еднаквите во ова наше друштво да те запознаам со 
„Марко“, магарево мое, - си направи мајтап Димко 
со Јована. Низ сето Мариово, двајцата беа познати 
како големи итроманци. 

– Ти си ми од некаде познат, некаде како да те 
имам видено. Чекај малку, остави ме да се присе-
там. Зоран Костески ти беше името и презимето, 
така?, - ми се обрати Јован.

– Така е, стрико Јоване, - му одговорив.
– Многу имам добри работи слушнато за тебе, 

ама да си знајш, и една голема лоша работа ќе 
ми ти кажам, немој да ми се лутиш, оти секогаш 
јас правдината во очи на човека му ја кажувам. 
А бре момче, кога ти ќе кандисаш во моево село 
Подмол, да „скршиш“ нога да дојдеш, - подналу-
тено, на само негов својствен итромански начин,                 
Јован Димитриоски ми се обрати.

– E, стрико Јоване, ич не ти се лутам, ама ете, 
Господ, сполај му нему, денеска заповеда нога да 
„скршам“, да дојдам кај вас в село, ама сè додека 
сите приказни не ми ги раскажете, не мрдам од се-

лово ваше, милувале или не, - по итромански и јас 
подналутено му подвикнав.

– Море, море, Господ наш во селово мое саде 
итроманци ни праќа, кој од кого поголем, - слатко 
се изнасмеа стрико Јован, а и сите ние што бевме 
околу него. 

– Што рече мојот имењак по презиме Тренчо, 
ти раскажа многу убава приказна за кралскион 
дворец кој се наоѓа горе на Висока, - мошне за-
интересирано, пак го потпраша Димка Давчески, 
итроманецот Јован Димитриоски. 

– Е, да можеше и ти да ја чуеш, многу убава 
приказна, сè ми раскажа, чиј бил дворецон, како се 
викал кралот којшто живеел во него, како се викал 
градот, што тука постоел откако светот постои и 
дури ми рече дека имал многу убава приказна и за 
оваа овдешна ископина, некропола, така некако ја 
нарече, - овојпат домаќински му одговори на јова-
новото прашање, Димко Давчески.

– Зоране, дојди понаваму, иако тебе најмалку 
те познавам од сите овие овдека, ама гледам дека 
заедно со Тренчота, нашинецов, сте најразумни, од 
сите нас, овдека собрани. Вака сега ќе направиме, 
како и ти што самиот пред малку напомна, најпр-
во ние селаниве од селово сите приказни ќе ви ги 
раскажеме, а потоа Тренчо нам ќе ни ја раскаже 
исцело за кралскион град, за кралскиот дворец, за 
кралот кој живеел таму и за оваа некрополавава, 
ама најпрво ќе одиме долу кај нашана црква, која 
се наоѓа на самион влез во селово, оттаму редум, 
редум ќе си ги тераме приказните, а вие да слуша-
те и добро да паметите, оти, да си знаеш, после 
тоа ќе ве распрашам, што сте запаметиле како што 
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правеше мојот даскал Софроније Ламчески, бог да 
му душа прости, - заврши со својата воведна бесе-
да Јован Димитриоски.

По триесетина минути „клацкање“ со тракто-
рот по „црниот“ селски пат, трактористотЉубе Ри-
стески нè растовари пред селската чешма, која се 
наоѓаше во непосредна близина на црквата. 

– Селото Подмол е многу старо село. Некои 
материјални артефакти говорат дека селово по-
стои од 145 година пред нашата ера. Според некои 
пишани документи, низ атарот на Подмол помину-
вал најпознатиот и најзначајниот римски пат Виа 
игнација кој го граделе византиските императори 
Хадријан, Трајан, Публије Елије Хадријан, Тит 
Антоние Пие Марко Аурелие. Во атарот на село-
во, постојат неколку археолошки локалитети кои 
укажуваат дека овде луѓе живееле уште од праста-
ро време. Остатоци од разни камени блокови, мер-
мерни записи и денес постојат во „Браненица“, 
„Голем Дол“, „Стари Лозја“, „Кутлишта“, „Ви-
ришта“, „Мера“, „Ледина“, „Џакоец“, - ги наброја 
селските викани места Јован Димитриоски. 

... Селото Подмол, во вистинска смисла на збо-
рот е запишано во многу црковни записи кои дати-
раат од единаесеттиот век, како што се црковниот 
запис на византискиот император Василиј Втори, 
кој е со датум од единаесеттиот век, во црковните 
записи на Цар Душан, неговиот син Урош, кралот 
Димитрија, неговиот наследник Кралот Марко 
кои датираат од 1331 година, па сè до 1395 годи-
на. Многу прецизна евиденција за селово е водена 
од турските власти и тоа од 1582 година, па сè до 
1913 година. Многу поучни книги се напишани за 

ова село од неколкумина учени луѓе, чии книги да-
тираат од првата половина на деветнаесеттиот век, 
па сè до ден-денешен. Селово наше се наоѓа на 
таква местоположба, што кога и да се завојувало, 
секогаш селаниве наши биле први на бојното поле. 
По Втората светска војна селово броело 56 куќи и 
оттогаш па сè до ден-денешен бројот на куќите ни-
како не е помрднат, - раскажа неколку од многуте 
негови недораскажани приказни, врзани за негово-
то село Подмол, Јован Димитриоски.

... Во деветнаесеттиот век од страна на турски-
те бегови, аги и башибозук селово мое е до темел 
разурнато. По уништувањето на неколку арамиски 
дружини од страна на отоманските власти, потпо-
могнато од турскиот султан Мурат V, повторно е 
обновено. Прво се изградила црквава „Свети Ди-
митрија“. Во црковниов двор имаме остатоци на 
уште две цркви. Едната е посветена на свети То-
дор, a за другата, чии остатоци се од многу старо 
време, не знаеме како ѝ се викало името, на чиј 
светител му е посветена. Археолошкиве остатоци 
на вторава црква датираат од ранохристијанскиот, 
римскиот и византискиот период. Некои автори 
сметаат дека претставува ранохристијанска бази-
лика чии темели датираат од времето на Јустинијан 
Први император на Источното Римско Царство, 
основач на Афтокефалната Архиепископија Ју-
стинијана Прима, изградена е во 565 година. Воз-
обновена е за време на византискиот император 
Василиј Втори Македонецот во 1020 година, раз-
рушена во 15 век, а во ваква состојба е до ден-де-
нешен. Неколку пати имаме побарано од надлеж-
ните малку да ја подотераме, да ја заштитиме да 
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не пропаѓа овој исклучителено значаен споменик 
на културата, но не ни дозволуваат, а никој не до-
шол да ја конзервираат. Денешниов лик на црквава 
датира од 1936 година, чии ктитори се запишани 
на оваа мермерна плоча. „Рођен из Јаковља, близу 
Алексинца, дође за учитеља овде господин Миод-
раг Милосављевић, 25.09.1932 година, са добрим 
подмолцима, реши да се подигне нова црква. Село 
даде шеесет товари пшеница и пет илјади динари, 

а околна села сто дваесет товари жита, с муком и 
веру у бога озидаше ову цркву Јула и Августа 1936 
године четрдесет хилјада и петсто динара, награда 
им беше спомен вечни. Црква освети Епископ Ни-
колај 8.11.1936 година“, прочита ДраганМиноски.

.... Печалбарството е традиција која и до ден 
денешен не е прекината. Наши гурбетчии имаме 
насекаде во светов. Луѓето отсекогаш си се пра-
шувале како да се преживее, како да се прехрани 
многудетното семејство, како да се направи свад-
ба, како да се надмине тешката финансиска состој-

ба. Ова се само неколкуте прашања кои постојано 
си ги поставувале луѓето, а одговорот на безброј-
ните прашања и излезот од мачниот живот го на-
оѓале во печелбарското патување, во прво време во 
балканските престолнини, а подоцна во прекуоке-
анските земји Америка, Канада, Австралија, а во 
поново време и во Нов Зеланд. Според последните 
истражувања, најголемите печалбарски иселувања 
се случиле во првата половина на деветнаесетти-
от век, па наваму. Истражувањата укажуваат дека 
бројот на печалбарите постојано растел, сè по-
веќе се зголемувал, тоа предизвикало пустош не 
само во Подмол, туку во сите македонски села, а 
посебно во планинските и потпланинските села. 
Од тој пустош денеска останаа само старите праз-
ни и паднати куќи. Од тешкиот печалбарски жи-
вот произлегла и обнародената печалбарска пес-
на „Бог да бие, кој прв замина, да ми оди, мило 
либе, на печалба, на печалба Америка“. Не е мал 
бројот на фамилии, од кои речиси сите возрасни 
мажи во еден ден заминувале на печалба, и оста-
вајќи ги своите дробни деца сами да растат, за да 
трагедијата биде поголема, кога дома ќе се врате-
ле нивните синови и ќерки, сега веќе возрасни, 
не само што не ги препознавале своите татковци, 
туку не чувствувале никаква таткова љубов. Пе-
чалбарскиот живот влијаел на многу сегменти од 
животот на ова наше македонско поднебје. Печал-
барството многу влијаело на промената на демо-
графската состојба во нашиве села, влијаело врз 
измените на економските навики, на „културните“ 
состојби кај печалбарите, внесување на дел од за-
падните вредности овде кај нас. Тие луѓе кои за-

Чешма во село Подмол
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минале на печалба, доаѓајќи овде во својот роден 
крај, инвестирале во изградба на многу сакрални 
објекти, во манастири, цркви, организирале голем 
број културни и спортски манифестации, клубови, 
со себе донеле нови начини на живеење, на одне-
сување. Ќе го спомнам познатото наше македон-
ско оро „Тешкото“, коешто потекнува од мијачкиот 
крај, кое е симбол на тешкиот печалбарски живот 
на Македонецот. Секогаш кога се игра „Тешко-
то“, секогаш тоа е проследено со силни емоции и 
восклици и тага упатени кон печалбарите кои за-
минувале, оставајќи го своето огниште и својата 
земја. Антологиската песна „О! Тешкото“, од ге-
нијалниот македонски поет и врвен литературен 
деец, Блаже Конески, е инспирирана токму од ова 
македонско оро и, според неговите лични сведо-
чења, инспирацијата за да ја напише оваа поема ја 
добил за време на окупацијата на Македонија за 
време на Втората светска војна, во Прилеп, илјада 
девестотини четириесет и втората година, кога за 
време на таа окупација не смеело да се игра со зур-
ли и тапани, а Македонците го играле тивко, без 
музика. Оваа поема Блаже Конески ја напишал во 
илада деветстотини четириесет и шестата година, 
а ја објавил илјада девестотини четириесет и ос-
мата година, во неговата збирка песни „Земјата на 
Љубовта“, - како вистински поет ја заврши својата 
мисла Драги Миноски. 

– За нашево село има приказни од вид видели-
на, но сите овие приказни што ти ги раскажавме за 
да се преточат во еднa „бескрајна приказна“, нема 
да биде целосна без приказната која „извира“ oд 
местото „Павлова Чука“, се наоѓа онаму, под Висо-

ка, каде што се сретнавме со тебе, Зоране, - мудро 
ја „заклучи“ својата мисла Јован Димитриоски.

Да се биде хроничар за едно време минато, 
на една голема селска населба како што е селото 
Подмол, таа хроника да ја преточиш во „бескрајна 
приказна“ од милениумскиот археолошки локали-
тет „Старо Бонче“, како што го нарекува овој ло-
калитет науката, или пак „Павлова Чука“, како што 
во отоманските пописни дефтери е заведен, е теш-
ка и одговорна задача, но навистина ми е „заблазе-
на“ што сум овде на ова место, - со посебен восхит 
се обидов да ја надополнам Јовановата мисла.

Археолошкиот локалитетот „Павла Чука“ што 
се наоѓа помеѓу селата Подмол и Бонче, претста-
вува кралска некропола од македонски тип, која, 
според архитектонската концепција, е единствена. 
Составена е од отворен дромос вклесан во карпа, 
кој во вид на рампа, кој се спушта во гробницата, 
чиј нејзин засводен дромос е во должина од еди-
наесет метри и висина од од три метри, опкружен 
од двете страни со ѕид во вид на прстен, составен 
од три реда камени монолитни блокови во правоа-
голна форма, со поединечна тежина од два тона, во 
висина од метар и половина, со дијаметар од три-
есет и две метри, со вкупна должина на ѕидот од 
стотина метри. После засводениот дел на дромосот 
се наоѓа преткомората која има димензии ширина 
еден и пол метар, должина од три метри, дебелина 
педесетина сантиметри. Коморава е четири метри 
долга и три метри широка, со зачуваната висина 
од два метри. Комората е направени од прецизно 
сечени блокови од бигор со правоаголна форма со 
димензии со пола метро висина, два метри должи-
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на, метар и половина широчина. Зачувани се и два 
мермерни прага преку кои од засводениот дромос 
се влегувало во преткомора и комората, а на кои 
стоеле двокрилни врати. Во предниот дел и надвор 
од дромосот, поточно источно и западно од дро-
мосот, откриени се осум детски гробови. Најдени 
монети, кои датираат од крајот на четвртиот век 
пред нашата ера. Кралскава некропола е разоткри-
ена, разграбена со навлегување на отоманците на 
овие простори, - продолжи со вториот археолош-
ко-историски час за Мариовското-(пелагониско) 
кралство, Тренчо Димитриоски.

 ... Според досегашниве археолошки истражу-
вања, утврдено е дека некрополава датира од чет-
вртиот век пред нашата ера. Ваквиот тип на маке-
донски гробници започнуваат да се градат за време 
на Александар III Македонски. Локалната властела, 
пелагониските благородници, во целиот пелагони-
ски дел биле погребувани, главно, на крајот на IV 
век или на III век, во гробници изделкани во карпи, 
меѓутоа ниту една не е изградена на рамен простор 
и не е покриена со тумул, како што е случај со оваа 
гробница. Кружната пирамитрална ограда е позна-
та во периодот пред раната антика од родовско-пле-
менските човечки заедници, железното време, кога 
се погребувани во тумули. Ги оградувале со една 
пирамитрална ограда, но нив никогаш не сме ги 
имале во античкото време, во времето на државите, 
на кнежевствата да е забележана една ваква ситуа-
ција - пирамитрална ограда конструирана од голе-
ми камени блокови. Откриен е и натписот на кралот 
кој е овде погребан. На натписот сочувана е само 
буквата „Д“, најверојатно на ограбувачите поважни 

им биле погребните најверојатно златни предмети, 
отколку натписот, затоа што последните шест бук-
ви од натписот намерно се оштетени. Досегашниве 
истражувачки работи, со сигурност говорат дека 
тука е погребан Деметриј, кралот на Пелагонците, 
чиј оштетен натпис почнува со буквата „Д“. Исто 
така, се верува дека тука се погребани Менелај, бра-
тот и Меналеј синот на Деметриј. Се надевам дека 

со натамошните истражувања ќе откриеме и други 
испишани плочи, кои ќе ни ја одгатнат оваа вековна 
енигма. Инаку, рудникот за овие монолитни блоко-
ви се наоѓа на околу 800 метри јужно од кралскава 
гробница. Овие монолитни блокови, најпрво гру-
бо сечени, се носеле до кралскава некропола, каде 
што се доработувале, на самово место, - го заврши 
вториот археолошки–историски час за Мариовско-
то-(пелагониско) кралство, Тренчо Димитриоски.

– Е, навистина многу убаво ти беше раскажу-
вањево. Сето тоа што од тебе го слушнав ми се 

Село Подмол
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бендиса, - овојпат „домаќински“ го пофали Јован 
Димитриоски, Тренчота. 

– Туку, како да ја чујам приказната за кралски-
от дворец кој се наоѓал горе на Висока, - „домаќин-
ски“ и овојпат Јован го праша Тренчота.

– Драги мои пријатели, голема чест ќе ми на-
правите ако дојдете во родното село на Стојан Ку-
ликов, на војводата Толе Паша, а, воедно, и мое 
родно место Крушејца, а првиот дел од приказната 
за кралскиот дворец кој се наоѓал горе на Висока, 
стрико Јоване, попатно ќе ти ја прераскажам, - нè 
покани Тренчо Димитриоски. 
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...  Selo Kru{ejca

Во крајниот јужен дел на Селечка Планина, 
на југозападните падини на Лисичка Планина, 
во непосредна близина на изворите на Лисичка 
Река, како пиреј, кој очекува дожд по жешкото 
сонце, живее селото Крушејца. Kако круша „оско-
руша“, засадена од новороденче, штотуку „испи-
лено“, од мајкината утроба, која чека до неговата 
женидба да ја калеми, која ќе роди нови калеми, 
круши „оскоруши“, така е длабок неговиот корен 
на постоење. Крушејца „мириса“ на историја, на-
пластена по околните  ридови, камењари, долини 
и стрмнини. Многу човечки судбини се вкорене-
ти во крушевичкиов простор зачмаен од старост, 
заборавеност и немарност, како дел од сепосто-
ечкото, вонвременското и неминливото. Сето ова 
го поткрева, возбудува, вознемирува и понесува 
крушејчанецот, напуштен од денешните стратези 
на времето, „умните“ глави на современоста и од 
кројачите на „светлата иднина“. Денес неколку 
семејства, „заблудени“ во својата идила, пргави, 
отпорни, сè уште се справуваат со пустошот, како 
што тоа им го правеше на Демо-ага, Селим-ага, 

Мерсин-бег, Адем-ага, на чифликсајбијата Гола 
Сабја, на Аџи Јована Маџаровски и другите тур-
ски чифликсајбии од Крушевица, нивниот Стојан 
Трајко Куликов - Толе Паша, чие негово родољу-
бије, (во илјада осумстотини седумдесет и осмата 
година на француски јазик го објави францускиот 
весник „Курие Д’Ориан“, а десетина години подо-
цна (1889 година), со неговиот слободарски дух, 
неговата борба за слобода, се запозна и царска Ру-
сија, преку „Рускаја Газета“), најавтентично нај- 
сликовито го опиша и неговиот четириесет и чети-
ригодишен живот од Толевото раѓање ( 1864 годи-
на), па сè до неговата погибија на трети февруари 
илјада деветстотини и четвртата година во селото 
Гуѓаково, македонскиот раскажувач и романсиер 
Стале Попов, во историската повест „Толе Паша“, 
a „мирно“ почива заедно со неговиот син Велјан, 
меѓу своите крушејчанци во црковниот двор на 
црквата „Свети Архангел Михаил“. 

... Стојан Куликов беше маж, прв меѓу еднак-
вите во неговото село, на кого Демо-ага, Селим- 
ага, Мерсин-бег, Адем-ага, на чифликсајбијата 
Гола Сабја, на Аџи Јована Маџаровски, не успеаја 
да го скротат, да му ја стават неговата глава во ја-
ремот, притисната од воловскиот жегол, да ја влече 
тешката дрвена кола. Тој со еден „замав“, го скрши 
јаремот на ропството, не се даде лесно како стар 

Во родното село на Стојан Трајков Куликов - Толе Паша 
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„вол“ да заврши кај касапот, туку страв во срцето 
погано нивно за навек им зададе, да му се плашат 
и таму горе на небесата, гласеше последната бе-
седна реч, посветена и запишана од Стале Попов 
во неговиот роман посветен на Толе Паша, што 
мене ми даде голем порив да дојдам во Стојаново-
то родно село Крушевица, да го посетам неговото 
вечно почивалиште, да му се заблагодарам нему и 
на неговиот син Велјан Куликов што го положија 
својот живот за слободарска Македонија. 

 – Ти го даде својот живот во бескомпромисна-
та борба со поробителите, за слобода. Семејството 
свое го стави во заложништво за сметка на слобо-
дата. Стана легендарен војвода меѓу населението 
и меѓу своите соборци ширум Македонија, додека  
живееше. Ти беше и остана самороден војвода, са-
моосвестен борец за Македонија, за која „како зна-
еше, така се бореше“, вечна нека ти е славата тебе, 
војводо, и на твојот син Велјан, си го исполнив за-
ветот што си го дадов себеси пред неколку години 
наназад, кога за прв пат ја прочитав историската 
повест посветена на Стојан Трајков Куликов, ма-
риовскиот војвода Толе Паша. 

... Војводо, знам дека некаде одозгора од небе-
сата ја гледаш слободарска Македонија, го гледаш 
твоето Мариово, и мене ме гледаш заедно со тво-
ите соселани. Дозволи ми да ти прочитам неколку 
реченици што напиша твојот соселанец Стале По-
пов за тебе, во истоимената „бесмртната книга“, 
иако верувам дека од Сталета, одамна ја имаш чу-
ено таму горе на небесите. Сакам барем малку да 
ме „слушнеш“, „му се обратив“. 

... Сонцето веќе беше високо над Перун и поч-
на да припечува над главите на аргатките во гради-
те и нивите на Демовци, Селимовци, Мерсиновци, 
Адемовци, Гола Сабја, Маџаровци и другите тур-
ски чифлизи во Крушевица кога, во еден од убави-

те пролетни дни на илјада осумстотини осумдесет 
и… година, се вратија од полето Јован Пантовски 
и Адем Маџаровски и се качија на маџаровската 
кула... Стојан го мразеше Адема со целата своја 
млада душа уште од своите пет-шест години... А 
кога на Адемовата колиба во Валот, каде Толе со 
стрика му Кулета ги пасеше Адемовите овци, дојде 
арамијата Чанак Капидан со своите другари - шест 
души одбор момчиња - и зеде два брава за да го 
подмами Адема да го фати и уцени, Толе во своите 
десет-дванаесет години се зачуди од храброста на 
овие луѓе што не се плашат од Турците и виде дека 
некој и со нив можел да се бори и да ги тепа. Тогаш 
арамбашата Чанак го погали неколку пати по бу-

Крушевица
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шавата коса и му рече јасно и гласно: – Ајде, Толе, 
расти побргу, да пораснеш и да дојдеш со мене 
арамија, да го проплескаме заедно Адема ваш. Гле-
даш како живееме ние слободно? He се плашиме 
ни од Адема, ни од најлошиот Турчин, само да ни 
излезе пред пушка... Една зимна вечер, кога снегот 
ги беше покрил кошарите каде што ги затвораше 
своите двоноги животни — чифчиите, Адем го на-
метна својот ќурк, го зеде бастунот и отиде кај Ку-
лиќевци. Кулевица беше насекла сланина, што беа 
ѝ ја донесле комшивките, да ја запржи за вечера и 
беше ја симнала тавата од гредата. За нивна среќа, 
Адем дојде рано во муграта, та тавата не беше кла-
дена на оган и куќата „не смрдеше на домус“. Ако 
беше ги затекол да печат сланина, никоја матна не 
ги носеше. Турците не трпеа чифчиите во нивно 
присуство да готват или јадат свинско, затоа и не 
им дозволуваа да хранат свињи...

... Стојан Куликов беше строен маж, со сиви 
очи, руса коса, црни веѓи и подзасучени мустаќи, 
со орлов нос, буен и здрав, растен во природа, ли-
чен што не може да биде, премногу развиен за сво-
ите години, бликаше од здравје, сила и убавина, 
заштитник на сиромасите, прогонувач на турските 
угнетувачи и бегови во Мариовско, по душа мош-
не правичен... На свои деветнаесет години заедно 
со татка си, Трајко, чичко му Куле, заедно со дру-
гите членови од семејството работел на имотите 
на Демовци, Селимовци, Мерсиновци, Адемовци, 
Гола сабја, а најмногу на адемовиот имот и имо-
тот на Аџи Јована Маџароски. He можејќи да ги 
трпи неправдите и тортурите што беговите им ги 
правеле на рајата, Стојан Куликов станал ајдутин, 

ликвидирајќи многу аги и бегови, делејќи го за-
пленетиот плен од агите и беговите на сиромаси-
те... Притиснат од турските потери, минувајќи ја 
Црна Река префрлувајќи се во Старо Мариово, во 
селата Зовиќ, Старавина, Груништа, Будимерци, 
Градешница, Бешишта формира своја вооружена 
чета, која станува страв и трепет за Турците, при 
прибирање на даноци и други давачки за турската 
власт. Толевото име прераснува во легенда. Тој е 
по планините, раскрсниците, секаде во Мариово. 
Станува мит. Паша, мариовски паша. Надалеку 
познат по неговата изречена закана кон беговите, 
агите, а и кон македонските коџобашии, чорбаџии, 
како и предавниците на својот народ. „Јас сум ви 
паша, јас сум ви кадија, јас сум ви султан“, вака 
познатиот македонски романописец Стале Попов 
го претстави неговиот опис во истоимената исто-
риската повест посветена на Толе Паша, а заедно 
со неговите крушевичанци ќе се обидеме да ја 
надополниме, со надеж дека Стале Попов и Толе 
Паша ќе бидат задоволни...

– Ваков убав говор, на војводава наш, никој 
досега му нема одржано досега. Сигурно, одо-
згора од небоно, од кај бога, се радуваше додека 
му зборуваше. Си напрај убав муабет со Стоја-
на наш, како да е жив, седнат заедно со тебе во 
дворон, на прагон, пред вратата на куќава не-
гова. Занесен така во говорот твој, некаква то-
плина ми ја огреа душичкава моја, „потпрен“ на 
Толевата мермерна плоча, - додаде Joше Ви-
даноски, со погледот свртен кон Толевото                                          
вечно почивалиште.
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– Туку, ај да не стојме овде во гробиштава, 
гледам дека си голем муабетчија, да појдеме до 
кај мене, ќе им подвикнам на комшиине мои, на 
Балета Матески ќе му подвикнам, ќе го викнам и 
Дојчина Миркоски, да дојдат кај мене, саглам да 
си го продолжиме муабетов наш. Јоше Виданоски, 
пред заминување, од неговите пазуви „измолкна“  
една жолтa восочнa свеќа, го извади шпиртот од 
левиот џеб од палтото, со средниот прст од не-
говата лева рака го поттурна шпиртовото кутив-
че, го подотвори, зеде едно чкорче, го чкртна од 
залепениот барут на шпиртот, се запали чкорче-
то, го дотопори до накосената свеќа, која цврсто 
ја држеше со прстите од  неговата десна рака, ја 
запали, го симна крпениот каскет од главата, се 
прекрсти, се наведна , ја поткладе во камарчето,                                                       
да му се провиди на Толета...

Кинисавме. Набргу пристигнавме кај него 
дома. Куќата на Јошета Виданоски беше типична 
мариовска куќа, со голем чардак. Во дворот има-
ше бунар, каде што во грлушникот беше заглавена 
рачната пумпа за вода. Под бунарот имаше две ка-
мени корита, закачени во големата бара во која се 
капеа две мали гудиња. За брзо време дојдоја Бале 
Матески, Дојчин Миркоски и Трајан Галабаноски и 
уште два тројца негови подалечни комшии.

– За селово наше, за тоа како настанало има 
многу преданија. Едно предание вели дека името 
на селово потекнува од многуте круши горници 
кои и денеска сè уште виреат, а пак како што кажу-
ваа старците наши, во дамнешни времиња овдека 
се наоѓале неколку мајдеми од каде се вадел кршен 
камен и се носел во соседните села, а околу најго-

лемиот мајден, работниците си направиле куќи, за 
поблизу да им биде работата, и по кршениот камен 
првичното име на селово му било Кршејца, - Јоше 
Виданоски ги раскажа двете од неколкуте преда-
нија за првичното име на Крушејца.

... Низ селово наше врват три патишта. Едниот 
води за селото Чаништа, другиот за селово Бонче, 
а третиот, кој е најзапустен, го викаме „ајван пат“. 
Во времето по „ајван пат“, старите ја тераа пре-
кутрупа стоката дури долу во Маково да ја прода-
дат. Патот сиот е калдрмисан. Правен е за време на 
Првата светска војна. Околниве села камењата за 
патот ги носеле во унечка. Денеска не се користи. 
Обраснат е во трева. Покрај бунариве, селово вода 
пие од неколку ѕидани кладенци. Секој кладенец е 
затворен со вратниче. Секое маало си има свој кла-
денец. Вкупно ги има пет. Сите се надвор од село-
во. Водата порано ја црпевме со лејки, во бардиња,  
ѓумој и канти, ја носевме дома. Досега никој нема 
пресушено. За перење, капење и поење на стока-
та се користеше водата од рекана. Рекана наша ја 
сочинуваат три потоци, кои над селоно се влеваат 
во една. Во рекана имаме природни камени вирој 
каде жените ја переа волната. По течениево на ре-
кава порано имаше петнаесетина воденици. Дене-
ска постојат само три нерастурени, ама еве има де-
сетина години водениците немаат зрно сомелено. 
Мајстори за правење на воденици доаѓаа од селото 
Рапеш. Имаше воденици „самачки“, кои беа само 
од еден газда, а имаше и „ортачки“ воденици, чии 
сопственици беа неколку домаќини. Рапеш и Ма-
ково ни се подалечко, Кален, Кокре и Чаништа во 
близина ни се, - раскажуваше Јоше Виданоски.
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– Стотина  души се наоѓаме во нашево село, 
со педесетина здрави куќи, десет празни, другото 
сè е испустено, ќе најдеш една по двајца, некаде 
до тројца, само четири куќи сме фамилијарни, по 
петтина-шестина во куќа. Сите сме во стари годи-

ни и негдегоде по некој „заталкан“ беќар имаме во 
селово. Денеска, сè на сè, во селово има околу де-
ведесетина здрави куќи. Пред триесетина години 
броевме над шестотини жители. Некои се иселија, 
дури куќите си ги турнаа, преостанатите, не мо-
жејќи да го преболат пустошов, си се прибраа кај 
Бога. Ако сакаш да видиш колку фамилии броело 
селово, помини низ гробиштана, преброј ги, нема 
да промашиш. Кога човек ќе дојди в село, прво на 

што ќе наидете е црква „Свети Михаил Архангел“, 
која е стара околу шестотини години, ако не е и по-
стара, која е на највисокото место овде во ледина-
ва крушеичка, - навален со плеќите на багремова-
та греда, која беше заколкана во земјата до чиурот 
висок два метри, ја надополни Јошевата приказна, 
Дојчин Миркоски. 

– Сто и кусур години поминаа од погибие-
то на Стојана Куликов. Се гордеам што нашиот 
војвода Толе Паша пред неколку години, неговите 
посмртни останки, од Вепрчанските клисури, си 
го донесовме дома, си го погребавме, онаму каде 
што почиваат, нашите дедовци, баби, татковци и 
мајки. Скришум му се доближив, без да ме забе-
лежи нашиов гостин, со начулени уши го слушав 
неговото поклонение пред гробот на војводата, 
душава милозливо ми ја стопли неговата беседа 
што ја одржа, сигурно нешто го копкало во душа-
та, од далеку да дојде овде, во Крушевица, - им 
се обрати Јоше Виданоски на Балета Матески                                                
и на Дојчина Миркоски.

Долго време во мене тлееше желбата да го по-
сетам родново село на Толе Паша. Секое село си 
има свој херој, кој си ги заштитувал своите сосе-
лани од неброените насилства кои ги правеле тур-
ските аги, бегови и башибозук , а најголема зашти-
та мариовци токму ја имаа од Толе Паша. Дојдов 
овде, во Крушејца, да се поклонам пред војводата 
Толе Паша кој се роди во селово, во семејството на 
Трајко од Кулиќовци, чие негово семејство аргату-
ваше на чифлигот од Адем-бег, растејќи во семеј-
ство кое му робуваше на Адема во услови кои беа 
рамни на ропски, Толе израсна во момче со неми-

Толе Паша гроб - Крушевица
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рен и бунтовен дух, кој не можеше да го поднесува 
ропскиот живот и да ги гледа страдањата и пони-
жувањата на своите најблиски. Неговиот револт 
кулминира кога Адем-бег, пред неговите очи зел 
да ги тепа и неговиот татко Трајко и чичко му Куле, 
на една од нивите на која работеле, а посебно кога 
бегот, на релативно млада возраст, го присилува да 
се ожени со неговата млада прислужничка и ми-
леничка Ката, која слугува кај бегот, а веднаш по 
свадбата, по Велигден, ја напушти и се одметна 
и се заортачи со познатиот арамија Јован Мачни-
кот од селото Полчиште, каде што се засолнува во 
куќата на Трајко Брле, со кого се побратими, - им 
раскажав дел од причината моја, зошто се покло-
нив пред вечниот дом на Стојан Куликов, на Јоше-
та Виданоски, Балета Матески, Дојчина Миркоски 
и Трајана Галабаноски.

... Зимата илјада осумстотини осумдесет и сед-
мата година Толе работи во рудникот „Ал-Шари“, 
близу Рожден, во рудникот не останува долго, за-
тоа што при една расправија, во самоодбрана, го 
убива заптијата Акиф, поради кое убиство е за-
творен во прилепскиот отомански затвор, но за 
релативно кратко време излегува на слобода. По 
излегувањето од затворот продолжи да ајдукува. 
Уби и ограби повеќе аги, бегови и други зулумџии. 
Запленетите пари и стока им ги делеше на сирома-
сите и јатаците. Жителите на селата во Мариово 
и Пелагонија го прифатија како свој заштитник и 
често го повикуваа да ги ослободи од силниците, 
кои им правеа разни зулуми, - продолжив да им ја 
раскажувам мојата мотивација на Јоше Виданоски 
Бале Матески, Дојчина Миркоски и Трајана Гала-

баноски, за моето поклонение пред вечниот дом 
на Стојан Куликов.

– Навистина умееш да го занесеш чове-
ка со твојава приказна што ни ја раскажа за То-
лета, наш, туку убо ќе напрајш, ако можеш 
да ја „подрастегнеш“, да ја „подрашириш“,                                                                           
- ме замоли Трајан Галабаноски. 

– Да ти кажам, стрико Трајане, греота и го-
лем срам ќе сторам, ако овде, во селово Толево, 
ако заедно со вас не ја споделам сета животна сто-
рија за Толе Паша, што досега ја имам спознаено,                     
- му реков.

– Ти раскажувај, ние ќе те слушаме. Ама, 
ако нешто испуштиш или подзаборавиш, ние ќе 
те потсетиме, само, ако сакаш, уште малку по-
гласно за да можам со ушиве мои да те „пратам“,                                           
- ме замоли Дојчин Миркоски. 

... Славата негова брзо се ширеше низ Мари-
овско, Прилепско и Битолско. Во прво време него-
вата чета ја сочинуваа лица со судбина слична на 
неговата. Вешт во избегнувањето на потерите, со 
добри јатаци, не само во Мариовско, Прилепско, 
туку и во Битолско, туку и пошироко, војводата 
Толе Паша успеа да се наметне како заштитник 
на населението. Тоа нему му даде „право“ да се 
почувствува како господар на ситуацијата на овој 
простор и така да се однесува. Поради неговото 
„самоволно“ однесување, пролетта илјада девет-
стотини и третата година, Битолскиот окружен 
комитет, на Толе Паша му изрече смртна пресуда. 
По препорака од страна на Шаќир Војвода и Пе-
тре Ацев, Битолскиот окружен комитет ја укинува 
пресудата, со заклучок, ако ја извршат пресудата, 
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ќе направат вистинска штета за револуционерното 
дело. Револуционерната организација успева не-
говиот нескротлив дух да го „припитоми“, на тој 
начин што се приклучува во нејзините редови, а 
во илјада осумстотини деведесет и седмата година 
станува реонски војвода. За време на одржувањето 
на Смилевскиот конгрес, Стојан Куликов е дел од 
личното обезбедување на околискиот војвода Пе-
тре Ацев. За време на Илинденското востание, на 
трети август, заедно со неговата чета, учествува во 
нападот на мудурлакот во Витолиште, - како што 
ме замоли Дојчин Миркоски, ја  „подрастегнав“, 
ја „подраширив“ Толевата приказна што нему и на 
неговите соселани им ја раскажував.

... Непосредно пред Илинденското востание, 
еден од најголемите македонски револуционери и 
идеолози на Македонската револуционерна орга-
низација, Ѓорче Петров, се наоѓаше во Бугарија и 
таму наголемо се подготвуваше да дојде со чета и 
да земе учество во претстојната борба за ослобо-
дување на македонскиот народ. Тој во Македонија 
тргна со силно вооружена чета. Веруваше дека 
востанието во татковината веќе е распламтено. 
Само што ја премина бугарската граница и влегол 
во источна Македонија, доживеал разочарување 
бидејќи наишол на сосема мирна ситуација. По-
мислил дека востанието, сигурно се разгорело во 
делот на Македонија, западно од реката Вардар, 
но преминувајќи ја најголемата река во татковина-
та, повторно бил непријатно изненаден од фактот 
дека и во овој дел не наишол на распламтена бор-
ба за ослободување на македонскиот народ од тур-
ското ропство. Токму поради тоа, продолжил кон 

Прилепско, цврст во намерата со која тргнал од 
Бугарија. Во Прилепско пристигнал околу десет-
ти август. Во неговата чета се наоѓал и резервниот 
поручник Лука Иванов, Тие најпрво застанале во 
селото Степанци, кое се наоѓа на велешката стра-
на пред превојот Дервен. Во Степанци ги пречекал 
војводата Петар Ацев, со околу 50 души комити. 
Во селото се наоѓала и четата на војводата Пере 
Тошев. Од Степанци четите дошле во селото Оре-
овец. Четата на Ѓорче Петров броела сто триесет 
комити, кои со себе носеле големи количества му-
ниција, динамит и други експлозивни средства. 
Секој комита од Ѓорчевата чета носел по еден ки-
лограм динамит, а четата носела и околу двесте 
бомби, неброени полни фишеклии. Од Ореовец ја 
преминале Лигураса, стасале во Пештани, отта-
му, за два дена, се прибрале во манастирот „Свети 
Никола“ во селото Манастир, - малку од „подале-
ку“ ја „подраширив“ Толевата приказна на Јошета 
Виданоски, Балета Матески, Дојчина Миркоски и 
Трајана Галабаноски им биде појасна соработката  
што ја имал Толе Паша со Ѓорчета Петров, за вре-
ме на Илинденското востание. 

– За времето на Илинденското востание овдека 
во Мариово, престојувале четите на Ѓорче Петров, 
Пере Тошев и Мирче Ацев, - заинтересирано ме 
потпраша Дојчин Митрески.

– Набрзо во селото Манастир пристигна Ко-
стурската чета, предводена од војводите Лазар 
Поп Трајков и Иван Попов. Од четиристотини 
души кои тргнале од Костурско во Манастир до-
шле сто триесет души, другите изгинале од турски-
те потери. Костурската чета најпрвин пристигнала 
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во Гуѓаково. Во Гуѓаково ги пречека Толе Паша 
со неговата чета. Од Гуѓаково двете чети помина-
ле покрај селото Дуње каде преноќевале, а потоа 
пристигнаа во селото Манастир. Турската потера 
по Костурската чета не престанала. Аскерот го 
обиколил селото Манастир. За да не биде запале-
но селото и разурнат манастирот „Свети Никола “, 
четите накачиле угоре према Селечка, према врвот 
Маргара. Во Крушејца, Толе Паша со шест коми-
ти дошол ненајавено, го повикал селскиот војвода, 
му наредил веднаш да собере храна, вода и вед-
наш да ги однесе на Маргара. Селскиот војвода ја 
извршил Толевата заповед. За тоа време селскиот 
поп и селскиот коџабашија скришум ги предале. 
Набрзо на Маргара четите биле сардисани. На вто-
ри октомври илјада деветстотини и третата година 
на Маргара започнал крвав бој. На најистурената 
воена позиција се наоѓала четата предводена од 
војводата Јован Јовановиќ, по потекло од српското 
село Горни Нерадовац, која броела триесет души. 
Бојот започнал рано изутрината. Селечка личела 
како мравјалник, преполна со илјадници турски 
војници и неброен башибозук. Борбата траела цел 
ден и речиси цела ноќ. Турските војници и ба-
шибозукот, како неврзани житни полози еден по 
еден паѓале погодени од комитските куршуми. До 
изутрината аскерот довлечкал околу триесет брд-
ски топови. Предводени од Толе Паша, кој секој 
дол, секоја, карпа, спила, камен, секој трн и џбун, 
добро го познаваше, четите го пробија обрачот, - 
на Јошета Виданоски, Балета Матески, Дојчина 
Миркоски и Трајана Галабаноски, „описно“ им го    
прераскажав бојот. 

– Еј, големи јунаци биле, нема што. Да се бо-
риш против толку силна војска и да куртулиш, 
машко срце треба да имаш, да не се жалиш, - меѓу-
себно си проговорија Јоше Виданоски, Бале Мате-
ски, Дојчин Миркоски и Трајан Галабаноски. 

– Со моиве десет прсти сум прелистал безброј 
книги, многу историски записи сум прочитал за 

бојот на Маргара, во која учествува и Стојан Кули-
ков, ама најавтентично битката кај Маргара ја има 
опишано Стале Попов, а пошто во мојата торба 
полна со разни книги го носам и Сталевиот роман 
„Толе Паша“, ќе се обидам дел од тој запис да ви го 
прераскажам, - им се обратив.

Ја брцнав раката во торбата, извадив неколку 
книги, ги „тупосав“ на тревата, ја најдов книгата 
која ми требаше, другите ги вратив во торбата, ја 

Црква „Свети Архангел Михаил“ - Крушевица
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прелистав, го најдов Сталевиот опис за битката 
кај „Маргара“, почнав со читањето, а Јоше Вида-
носки, Бале Матески, Дојчин Миркоски и Трајан 
Галабаноски се прибраа поблиску до мене, како да 
сакаа малку да позавардат во книгата, некоја бук-
ва, случајно читајќи да не лапнам или ми избега.

„Таа ноќ во селото Чаништа, каде што Толе ги  
зеде бравите и лебот, и откако ги однесе горе на 
Маргара, само двајца луѓе со пo една маска изле-
гоа на мракот од селото и тргнаа во два разни прав-
ци. Коџабашијата Митре, забраден со бела мара-
ма, небаре заб го боли, ја јавна маската и ја бодна 
долу Скаклевите воденици, ја прејде Црна и за не-
полни два часа влезе во Старавина. Отиде право 
кај бимбашијата и му кажа дека четите вечерта ќе 
ноќеваат високо горе на Маргара... Попот Ристе ја 
остави дома поповската шапка, тури црвен фес на 
главата, се наметна со ќулката од сакмата и тој ја 
јавна својата маска и го фати Топли Дол, та не оди 
ни саат, дотрча до турските шатори под Маково во 
ливадите. Co два збора, го побара и го најде Бах-
тијар-паша, истегнат под својот „сарај“ од платно, 
и му ги шепна истите зборови што и коџобашија-
та во Старавина на бимбашијата, му ги кажа... И 
уште пред зори двајцата предавници се вратија се-
кој дома, ги врзаа маските на јаслите и легнаа да 
мигнат, без да ги забележи некој кај беа ноќеска...“

– Види, мајката, кодоши. Не се рекло бадијала, 
поп, џандар, полјак и шумар, в куќи да не го внесу-
ваш. Ем ќе ги напиеш, најадеш и пак ќе те опери со 
некоја илјадарка. Продолжи со читањето, да види-
ме што друго Стале наш има напишано, во книгава 
негова, - налутено ми подвикна Дојчин Миркоски.

„... Веднаш засвире аскерската бурија на узбу-
на. Аскерот нарипа, но дури се спреми, построи 
и доби заповед за тргнување, веќе и петлите про-
пеаја, а на Црна го забели и зората. Трчаше пред 
аскер бимбашијата на својот арапски коњ, им да-
ваше зорт на јузбашиите, мулазимите, башчауши-
те, чаушите и онбашиите да го стегаат аскерот што 
побргу да накачува на нагорништето, за да дојде 
до целта незабележан уште неразденето убаво, но 
аскер како аскер, се влечкаше тромо и, спротивно 
на офицерските желби, не сакаше да влегува во 
борба ноќно време, оти не можеше да види што ќе 
нагази и откаде да се пази... И Бахтијар нареди уз-
буна во маковските ливади та и тој тргна со своите 
две илјади Анадолци кон Маргара, со таа разлика 
што тој беше поблиску, та уште в зори се најде под 
самата чука... Бахтијар-паша ја опсади чуката од 
југ и запад, а бимбашијата, со илјада војници, ја 
опсади од север и исток, - и така, продолжив со 
моето читање ... Арно ама и четите „не спиеја“. 
Kaj „Боцкин Камен“, на нишан аскерот го чекаа. 
Луѓево од моево село не се за вера, знам дека сме 
предадени, им довикна Толе Паша на четниците 
и на војводите, - запрев со читањето, погледот го 
пратив кон Јошета Виданоски, Бале Матески, Дој-
чин Миркоски и Трајан Галабаноски, гнев им се 
гледаше во нивните лица.

Аскерот точно ги знаеше пусиите на четите. 
Маргара од трите страни беше гола како окубана 
кокошка, ама големата висина, карпите и камење-
то го успоруваа накачувањето на аскерот. Толе 
Паша го закачи бајракот на цуцулето на врвот, на 
кого со срмени букви пишуваше „Смрт или слобо-
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да“. Ајде, боже, поможи!, прв се прекрсти Толе, а 
по него војводите и комитите. Кој ќе остане жив 
горе на Висока, нека оди, таму ќе се собереме им 
нареди Ѓорче Петров...

– Е, сега да го видам Ристета и Митрета, со 
палциве ќе му ја извадам душата и ќе ги фрлам во 
дупкана мисиркова, волците и орлите мршата да 

им ја изедат, 
- налутен 
рипна Јоше 
Виданоски. 

– Чи-
тај, Зоране, 
читај! Ич 
не му се се-
кирај, так-
ви сме ние 
мариовци!, 
- ми рече 
Бале Мате-
ски.

„... Спо-
ред сведе-

нието што го 
донесе сношти попот, тие зеле десет брави месо и 
десет фурни леб. Од четири-петстотини души не 
можат да бидат повеќе, ја направи точната сметка 
Бахтијар. Значит, седумосум, наши на еден нивни 
не ќе свршат работа?, сам си одговори. -Ќe свр-
шит како ништо!, со недоверба му дофрли бимба-
шијата. Аскерот се разви во стрелци, толку густо, 
што, ако се фатеше за рамо, можеше да направи 
танец од оро, на чело со „танчарот“ бимбашијата, 

а опашката би ја држал Бахтијар-паша, - слатко се 
насмеаја Јоше Виданоски, Бале Матески, Дојчин 
Миркоски и Трајан Галабаноски, за описот за оро-
то, кој ќе биде на танец , а кој „кец“ во орото.

– E, навистина, овој Стале ти бил и шегаџија, 
умее и во најтешката мака, да те расположи, да те 
насмее, дофрли Трајан Галабоски.

... Бимбашијата издаде заповед за напад. Од 
север, исток и запад се слушна бука од илјадници 
човечки викотници. Аскерот подиве. Башибозукот 
почнаа да се дере, да вика, да пцуе. Првиот испу-
кан куршум од Толета, го ѕвекна чаушот во глата, 
тој падна на земја, спрета со нозете како кокошка 
без глава, се смири, не мрдна повеќе... Од север, по 
долот, преку „Света Петка“, и од југ, преку „Пупу-
леги“ и „Шопово Трло“, аскерот го стегна обрачот. 
Еден одред од две-три стотини души се растегна 
малку налево, ја заобиколи чуката со намера да се 
спои со бумбашијата. Згрмеа пушките од Јована 
Ивановиќ и Цилета од „Касматоа Тумба“. Се завр-
за борба, аскерот се стаписа. Бахтијар заповеда ју-
риш на Маргара...„Теслим бре, ќерата, оти сите ќе 
изгинете“, викаше, Бахтијар-паша. Згрмеа пушки-
те од четниците, под команда на Ѓорчета, Перета и 
Митрета Влавот, - читајќи го овој дел од Сталеви-
от опис за бојот на Маргара, се огледав во самиот 
бој, како дел од Толевата чета. 

„... Бахтијар ја фрли сета воена сила што му 
беше збрана за конечна пресметка со комитите на 
Маргара. Аскерите трчаа нагоре, четниците стре-
лаа, затрештеа бомбите, Маргара ја покри темен 
облак, накоштрен во секој момент да мавни некоја 
ровја во спилите... „Што сте се загнале како биво-

Ѓорче Петров
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ли на угорниште“, им викаше Петре на аскерите, 
фрлајќи бомби и куражејќи ги своите четници да 
издржат додека фати мракот за да се извлечкаат од 
обрачот...Толе Паша одбрал четворица негови ко-
мити, ги поведе кај грамадната спила Задгарван, го 
удри Бахтијара од зад грб. Аскерите и башибозукот 
се разбегаа како орел кога брка сојки низ стрнката. 

Целата западна 
страна од Марга-
ра беше слобод-
на... „А бре, Толе 
наш е, со своите 
арамии, бре! Ех, 
господ здравје да 
му даде! Токму 
навреме се на-
мести на чукана! 
Е, е! He берете 
гајле, нели се за-
меша и Толе и 
тоа на онакво ме-
сто! Ќе го брани 
тој долот дури да 
падне мракот, а 
во темницата ќе 
се извлечкаме. 

Имало господ и од оваа клопка да се издутниме“, 
заврши Петре со утешителното и пријатно разјас-
нување на настанот и ги окуражи своите четници, 
соопштувајќи им ја и на другите војводи новона-
станатата положба во нивна корист со Толевата 
појава на „Гарван“. 

На смрачување си зедоа збогум, секој зеде по 
едно парче динамит, па после тивко и незабеле-
жано отстапија, ја прегазија Црна и на брегот што 
беше наспроти се скрија во едно трло, три дена и 
две ноќи, трошка леб в уста немаа ставено, капка 
војца немаа се напиено, со крвта и потта ја гасеа 
жедта, - завршив со читањето, ја затворив книгата, 
ја вратив во торба. Јунаци биле, решени биле, не 
им се плашеле на душманите, затоа дојдов овде во 
Крушејца да му оддадам почит на Стојана Трајков 
Куликов-војводата Толе паша, им реков.

... Ние овде во селово наше имаме погинато 
уште двајца комити кои биле дел од Толевата чета, 
на кои до ден денеска не им се знае гробнината. На 
едниот името му беше Коце, а на другиот Симон. 
Дојдени биле во селово, да земат храна за Толевата 
чета. Арно ама, пред да влезат в село, биле преда-
дени. Аскерот ги чекал во заседа. Двајцата комити 
се засолнале во една плевна над селото. Турците ја 
запалиле. За да не ги фатат живи, комитите сами 
си го одзеле животот. Турскиот буљукбашија ги зел 
нивните тела, ги оставил на „Слива“ и си заминал. 
По завршувањето на битката на Маргара, притис-
нат од турските потери, Толе, заедно со неговата 
чета, ја преминал Црна Река, го „фатил“ Старо Ма-
риово, во Зовиќ, Старавина, Груништа, Будимерци, 
Бешишта, Полчишта и Градешница. Селото Гра-
дешница станaлa Толева тврдина. На осумнаесетти 
јануари илјада деветстотини и четвртата година, 
вечерта, наспроти Водици, во Горно Маало на Гра-
дешница, во куќата на Тренко Бурлијата, се наоѓа-
ла Толевата чета. Во тоа време во Долно Маало на 
коњи пристигнале педесетина души турски аскер. 

Шаќир Војвода
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Селскиот коџабашија Митре Гулев кај него го 
сместил аскерот, Толевата чета била сместена кај 
Ивица Гулев. Утредента аскерот заминал за Вито-
лишта, без да дознаат дека Толе Паша со четатата 
таа вечер бил во Градешница. Другото утро, Стале 
Босев го испратил Толета во местото викано „На-
леви Бичкии“, горе во ридот наречен „Уруп“. На 
одење, над Старавина, четата ја пречекал Стојан 
Сивев, „стражарно“ ja донесол дури до Чебренски-
от манастир, каде што го дочекал попот зовички, а 
оттаму тој ги препратил до Мелничкиот манастир, 
каде што пак манастирскиот игумен Пројко Кулев 
ги снабдил со храна, од каде што четата, преку 
Бешиште и Врпско се упатила кон Вепрчанските 
клисури, некаде по Атанасовден зимен пристигна-
ле во Гуѓаково, - ја надополни Толевата приказна                    
Трајан Галаманоски.

– Дали има нешто напишано за погибијата То-
лева во книгава што ни ја читаше? - заинтересира-
но ме праша Дојчин Миркоски.

– Стале Попов во романот „Толе Паша“ на 
најавтентичен начин и во најсликовита форма ја 
има опишано таа февруарска ноќ, наспроти втори 
и трети февруари, илјада деветстотини и четвртата 
година, која броела единаесет комити. Иако преда-
ден од врховистичките и андартските шпиони, бил 
сардисан од триилјаден аскер, тој не покажал ника-
ков страв, туку мирно им се обратил на домаќините 
и на своите комити да завршат со ручекот, па после 
да бијат битка со непријателот, - гласеше одговорот 
на поставеното Дојчиново прашање. 

„... Како што се очекуваше, бимбашијата му 
влезе во трагата на Толета уште утрото, по негово-

то збогување со градевци. Даскалот Димо не мо-
жеше да го преболи срамот што му го нанесе Толе 
пред селаните, та испрати човек во Бешишта и му 
соопшти на бимбашијата дека Толе е одавде река. 
Овој ги фати сите пристапни места кон селата и 
Толе уште на втората вечер нагази на пусија крај 
бачилото Манчевско во Бешишкото поле.

„Ceгa по него, момчиња, си ја даде бимбашија-
та наредбата на јузбашиите и мулазимите и овие 
му се зашија за врат на Толета. Кршна лево, кршна 
десно, се обиде да ги подлаже, но сега загарите не 
се подлажуваа со лисичината опашка, бидејќи и 
селаните правилно ги известуваа за Толевото дви-
жење, та не го оставаа ни да се издише. Толе ја 
осети сериозната опасност и сакаше пак да напра-
ви маневар со преоѓањето преку Црна, да ги дома-
ми војските до Становица над Жиово, скршна на 
југ, небаре се враќа назад кон Градешница и преку 
Врпско ја прејде Црна и кондиса во Гудѓаково. Но, 
овој ред бимбашијата не се излага. Нека кршка, 
нека кршка, уште малку ќе докршка, го храбреше 
бимбашијата аскерот. Уште ноќта бимбашијата 
полека ја прејде реката и во темницата го опколи 
од трите страни селцето Гудѓаково, го остави се-
верниот крај слободен, не за да го пушти Толета 
да избега, ами да му го потера на оние јузбашии, 
што, исто така, ноќта ја навртеа војската на две-
три стотини метра до селцето и залегнаа на пу-
сија во густите смреки и грмушки од „Никулица“, 
„Нежилово“ и „Клен“, за да го дочекаат скриени 
зад карпите. Кога пукна зората, на трети февруа-
ри илјада деветстотата и четвртата година кај Цо-
цовци дотрча селанец и на Толета му рече: Бацко 
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Толе, аскер оздола, од кај Црна, доаѓа! Но, Толе, 
по својот обичај, само нареди побргу да се готви 
јадењето. – Ако умра, баре сит да умра, му рече на 
Цицот, како ништо лошо да не гледаше во умирач-
ката... Толе ги собра комитите, го јавна коњот и на 
очиглед на целата војска го бодна преку страна над 
село, да го види бимбашијата, го преметна ритчето 
и го фати Кленскиот дол, продолжи нагоре, горе 
долот, убеден дека и сега лесно му се слизна од 
раце па бимбашијата. Го подзастана малку коњот, 
му ја пушти уздата и го потера полека нагоре, до-
чекувајќи ги другарите по него, и како секогаш 
што правеше, си ја викна својата мила песна:

He плачи, мајко, не жалај, мори, 
оти ќе станам ајдутин

He плачи, мајко, не жалај мори, не жалај
He рони солзи крвави, мале, крвави,
По твоите бели образи, мале, образи,
Оти ќе станам ајдутин, мале, бунтувник
Турчин не го јаствам, мале, не го јаствам
Турчин да ми се башари, мале, тамбари
На татковото јагниште, мале, јагниште,
На мајчиното катиште, мале, катиште,
На сестрината постела, мале, постела...“

-Бог да го бие тој Толе Паша
што ми излезе млад комита,
да ми шета пусто Мариово,
та да ми брка Турци поганци.
Кога влегуваше во Градешница
сето село се тресеше...“

- Ајде појави се, додо, на пенџерето,
да видиш што петли пеат,
што петли пеат, што кучиња лаат,
дали е кавга или е селска свадба.
-Ниту е, мајко, кавга ниту е селска свадба,
туку ми се Толеви комити
ќе ми одат во село Вепрчани,
село Вепрчани кај  „Студеница“
таму ќе ловат турски шпиони...“

- Ајде вие агалари,
Агалари пашалари,
Кажете му на султанот
Нека коле нека бесе
Македонија нека се тресе!
А пак, вие, Македонци
Запрегнете машка сила
Македонија за да биде,
За да биде што е била.
Самоилов црвен барјак
Нека се вие, нека се носи,
Мечот негов, паши, аги,
Нека сече, нека коси...“
Оти ќе станам ајдутин... 

И таман што се заврте да му викне и на Трајка 
да се прибере, одеднаш од камењата на пет метра 
пред него загрмеа педесетина пушки.

Co последниот стих од песната на устата Толе 
падна заедно со коњот и извика така силно што до-
лот одѕена: “О-о-оф!, ме изедоа мене пците, токо 
не дај се баре ти, сине“.
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Но, ниту Велјан, ниту пак друг од неговите 
другари мрдна погоре од Толета. Од непосредна 
близина стрелаа Турците и сите четници паднаа 
наместо. Се смирија пушките. Бимбашијата на-
реди и буријата засвире кај црквичето, го повика 
аскерот на збор. По половина час навртеа оние 
тројца јузбашии што го отепаа Толета. Еден чауш 
ја донесе главата од Толета и ја фрли пред нозете 
на бимбашијата, а чарбаџи Стеван од Крушевица, 
кого Толе пред десетина-петнаесет години го уце-
ни со сто лири пари, восхитено се провикна пред 
бимбашијата: – Еве а, ефенди, главата од овој ара-
мија! Бимбашијата се стресе од глетката на Стева-
на и тивко му проговори:

– Тој знае зошто умре, но ти не знаеш зошто 
живееш, ќерата ниеден!

Да се однесе главата кај трупот!, намуртено 
нареди бимбашијата, ја собра војската и замина за 
Дуње, наредувајќи му на коџобашијата да ги зако-
па отепаните комити. Суљо, чаушот, кој го отепа 
лично Толета, убаво се нагости, преноќи во куќата 
на Бошета, гуѓаковскиот коџабашија. Суљо, стана 
утредента и го викна коџобашијата:

Ајде, коџабаши, да одиме да покажам каде сет 
арамиите, да видиш и да закопаш, да не плашиш веќе 
од Толе Паша и тргнаа само двајцата. Еден, два, три, 
четири, пет, шест седум, ги изброја Суљо труповите 
и почна да се чуди. – Ај анасени, бре коџабаши! Јас 
оставив осум вчера, каде побегнал едниот? , му се об-
рна на коџабашијата, сега тој што го нема.

И уште така наежен, коџабашијата се вџаши и 
ожолте како восок. Сакаше да се врати назад, да му 
рече на чаушот дека ништо нема, ама овој ја забе-

лежа неговата забуна, се стрчна со навртена пушка 
пред себе и го виде ранетото момче. И само што 
требаше да оптегне за ногата, да пукне, му се срет-
наа очите со паднатиот и Суљо го задржа прстот.

– Ставај, бре комито, ставај да носам жив кај 
бимбашијата, почна да го скорива Суљо младото 
петнаесет-шеснаесет годишното момче, кое ги врга-
леше очите во небото и случајно ги фрли во Суљо-
вите. Лицето му беше отунато во крв, десната рака 
скршена, а на устата му вриеше шапка пења. Гра-
дите високо му се креваа и спуштаа, а од грлото се 
слушаше потајно стенкање. Па овој готов, зошто да 
арчам куршумот, бре коџабаши?, се провикна Суљо, 
ја наметна пушката преку рамо, и дигна еден камен 
од дваесет триесет оки, та му го фрли на главата на 
момчето. Се наведе Суљо и втор камен да земе, но 
Боше коџабашијата не му даде тоа да го стори. Co 
светкавична брзина го јавна одѕади, го стисна со 
двете раце за врат и го удави како волк јагне. Co ова 
братучедот Боше го одмазди својот братучед Велја-
на, помалиот Толев син, на кого Суљо чауш му ја 
столчи главата. Си ја наметна мамзерката од чаушот 
и уште вечерта го најде Брниклијата во Галишките 
колиби и му се придружи. Го „суредија“ чорбаџијата 
Стевана од Крушевица и поп Ристета од Чаништа, 
па потоа ги положија и своите глави...“ 

Ја затворив последната страница од Сталеви-
от опис за погибијата на Стојан Куликов, неговиот 
син Велјан, ја вратив во торбата, заедно со Јошета 
Виданоски, Балета Матески, Дојчина Миркоски и 
Трајана Галабаноски, простум, гологлави, молкум 
му одадовме почит на легендарниот војвода Стојан 
Трајков Куликов-Толе Паша...
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... Selo ^ani{te

...Летото, според стариот Јулијански календар, 
заврши на Голема Богоројца (29 август), но спо-
ред Грегоријанскиот, останаа уште триесет дена 
(Крстовден, 28 септември). Мариовци, „годиш-
ното време“ од преостанатите триесет дена (од 
Голема Богоројца до Крстовден), од памтивека си 
го нарекуваа „Ѓупско лето“. Ден по Голема Бого-
ројца со Јована Пашов од селото Дуње, рано изу-
трината тргнавме пешки до Чаништа, кај Вељана 
Шаркоски, со намера да го праша дали има оратно 
магаре за продавање, затоа што на Јована едно-
то му беше многу старо, жал му беше да го даде 
на касап, си го остави дома да си го чува, зашто                                  
долги години го служеше. 

Бојко Кусепеткоски, кој беше овогодишен клисар 
и протуѓер, во Чаниште, рано во зорите, ја чукна кам-
баната од селската црква „Свети Ѓорѓија“, за арно. 

– Што толку рано Бојо ја чукна камбанава?, го 
препозна Бојовиот глас, Јован Пашов.

– Биењено на камбанана за арно ми изгледа, 
не ќе да е за лошо, - сам си одговори Јован на пра-
шањето што сам на себеси си го постави.

– Ој, домаќини, бреееј!, како знаете и умеете, 
денеска напладне, да дојде по еден маж од секоја 
куќа пред селскиот дом, има нешто многу важно 
да ви каже полјакот Степан Загароски, - одѕвону-
ваше Бојковиот глас, ширум чанишко.

– Вељан чуваше магарица и две магариња. Ма-
гарицата и постарото магаре не му беа за прода-
вање, го даваше „прлето“ старо три години, таман 
орaтно. На Вељана Шаркоски куќата му беше „за-
лепена“ до селскиот дом. Додека се надмудруваа 
во пазарот Вељан и Јован, како што мравките што 
си се прибираат по тешката работа во мравјални-
кот, така од една куќа по еден, од друга по два-трој-
ца, се собраа чанишките мажишта пред селскиот 
дом, да слушнат што толку важно ќе им пренесе 
полјакот Степан Загароски.

– Дали има од секоја куќа по еден маж дој-
дено?, - ги праша насобраните мажи, клисарот      
Бојко Кусепеткоски.

– Сите се дојдени, дури има и прекубројни, - 
му одговорија.

– Како што и самите сабајлево разбравте, Сте-
пан Загароски, полјаков наш, како што е редот, 
има нешто важно да ви соопшти, - се напрај важен 
Бојко Кусепеткоски, пред насобраните мажи.

– Ве свикав овде пред домов, многу важна ра-
бота да ви соопштам. Како што и самите си знаете, 

Мариовскиот кинески ѕид
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вчера помина Голема Богоројца, од денеска па сè 
до Крстовден имаме на располагање четиринаесе-
тина дена да си ја соберете летината по нивите што 
не ви е собрана и бавчите да си ги спастрите, оти 
по Крстоен ќе се пушти пашитата стока по полето, 
дали разбравте?, - накокорено остро им подвикна 
на насобраните мажи, полјакот Степан Загароски.

– Разбравме, - понизно, едногласно одгово-
рија, насобраните „мажишта“.

– Се гледаме ден пред Крстовден! Сè што имав 
да ви кажам, кажано е, собиров е завршен, - им 
даде до знаење. Насобраните мажи се разотидоа, 
некои по дома, некои влегоа во селската копера-
ција набрзина нешто да испазарат.

Иако Вељан не му бараше многу пари на Јова-
на за „прлето“, не се погодија.

– Нека ти е здраво и живо магаренцево, 
ама за мене „прленцево“ е многу младо, не мо-
жам да го повелам, - му рече Јован на Вељана.                                        
Пријателски се разделија. 

Два дена пред Крстовден, клисарот Бојко Ку-
сепеткоски, рано во зорите, пак ја чукна камбаната 
од селската црква „Свети Ѓорѓија“, за арно и го по-
втори истиот ритуал како што тоа го направи ден 
по Голема Богородица. Напладне, пред селскиот 
дом, вриеше од чанишки мажишта. 

– Дали има од секоја куќа по еден маж дојде-
но?, - пак ги праша насобраните мажи протуѓерот 
Бојко Кусепеткоски.

– Сите се дојдени, - му одговорија.
– Има ли некому што му треба уште некој ден 

да си ја дособере летината и да си ја доочисти гра-
дината, - ги праша Степан Загароски мажиштата.

– Jaс имам едно нивче со слама, горе над село, - 
срамежливо од стројот довикна Никола Брдароски. 
Некој врлок царевкојна имам спроти црквана, се 
јави и Јане Ѓенески, а по него уште неколкумина.

– Значи, вака сега, од утре изутрина вие кои 
немате планирано поголема работа, ќе ги впрегне-
те ѕевгар воловите во дрвените коли и ќе им помо-
гнете на сите домаќини, до Крстовден да ја досо-
берат летината и да ги доочистат градините, им се 
обрати полјакот Степан Загароски. Пашитата сто-
ка како и досега рано наутро ќе ја собирате овде на 

средсело, арно ама ќе биде подвоена, башка ќе се 
собираат кравите „неводилки“, телината и неорат-
ните волови, а кравите „водилки“, на која како ќе 
ѝ дојде редот за водење ќе oстанат дома. Јунците 
сами ќе си ги пасите, нема да ги пуштате на паша 
да не се расипат. По Крстовден, почнува сеидбата, 
до Петковден сè што е угарено мора да биде посе-
ано, - гласеше неговата последна наредба.

Чаниште
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Јован Пашов триесетина дена талкаше низ 
Мариово, не бендиса ниедно оратно магаре. Го-
лем пребирџија беше, ем сакаше да си купи мла-
до магарче, ем за бадијала. Тие што ги виде или 
беа ептен стари, или клоцаа, имаше дури и цицал-
чиња. Во зорт се најде. Крстовден наближуваше. 
Не оти не можеше нивчето да си го изора со не-
кој дуњски трактор, ама неговото нивче не беше 
правоаголно, трактор не можеше да заврти, па 
камоли плуг да пушти. Виде не виде, два дена по 
Крстовден, овојпат ненајавено, пак му се „тупоса“ 
на Вељана Шаркоски, овојпат решен не само мал-
ку повеќе да го поодврзи ќесето, туку без магаре                                  
да не се враќа дома.

На стотина метри пред влезот на селото крав-
чињата впрегнати во дрвената кола, одеше Ристе 
Стојаноски. 

– Ојс, стоко, ојс, златни, - им подвикна Ристе 
на кравчињата. Нежно ги подудри меѓу роговите, 
застанаа тие, застана и Ристе. Јован и Ристе до 
пред десетина години заедно работеа во рудникот 
Белуче. Имаа среќа, не ги фати „парграфот“ од 
транзицијата, си заминаа како „редовни“ пензио-
нери. Си сторија здравоживо.

– На кај му ја курдиса, овдека во Чаниште?, - 
го праша Ристе Јована.

– Ами, кај Вељана Шаркоски, со ниет сум едно 
магарче да му „олеснам“, бадијала да не му ја јаде 
зобта и сеното, - на шега му одговори.

– Убај магарчиња има Вељан, кротки, засама-
рени, ама и оратни. Јас пред петчест години купив 
магарче од кај него, со него градинчено си го орну-
вам, скроено е за лесна оралија. Ич пари да не жа-

лиш, колку ќе ти побара толку да му дадеш, барем 
знаеш дека саглам сермија ти дава, најозбилно ти 
велам, - го советува Ристе Јована.

– Еве, помина речиси еден месец како тал-
кам низ селава, бев кај Вељана пред некое вре-
ме, ме бендиса најмалото, ама си реков ај да 
видам уште некое, ама никое не беше кала-
плио, ако го нема продадено, ќе си го купам,                                                                      
- му образложи Јован на Ристета.

– Сабајлево ги видов сите три, пасеа на лива-
дана Балкоска, - го позарадува Ристе Јована. 

– Штом велиш, дека си ги видел сите три, како 
пасат, бездруго ќе си го земам најмалоно, - се изра-
дува Јован Пашоски.

... Со Ристета Стојаноски одамна се знаевме. Со 
него се запознавме пред две-три години  во дуњски-
от манастир „Свети Ѓорѓија“ на Ѓурѓовден.

– Друштво му правиш на Јована?,                                              
- ми се обрати мене.

– Кај Јована се чувствувам како да сум дома-
роден. Секогаш кога наминувам овде во мариовско 
на конак сум кај него. Па, ете, денеска дојдов со 
него во Чаништа, да не оди сам, што викаат стари-
те, сам чоек на пат да не оди, другар да си има при 
себе и за арно и за лошо, - мудро му одговорив на 
Ристета Стојаноски.

– Туку, вака сега, нема многу да ве задр-
жам, да ми ги придржите кравчињава доде-
ка го извадам плужено и бранана од колана,                                                           
- нè замоли Ристе Стојаноски.

– Зоране, ти помогни му на Ристета околу 
кравчињава, причекај ме овде, јас брзо ќе се вра-
там, - ми заповеда Јован Пашов.



Мариово - Жива историја

307

– Безбели, ич да не бериш гајле. Не му се брзај, 
кога ќе се вратиш тогаш, - го окуражив Јована.

Јован Пашов со забрзан чекор го „нагази“ асфал-
тот и за брзо време се сокри меѓу чанишките куќи. 
Со Ристета Стојаноски се „фативме“ за работа.

Пу, си плукнав во дланките, ги затрлав. Аир-
лија нека ти е работава, домаќине. Нека ти се 
живи и здрави кравчињава. Голем бериќет да 
ти дари нивчево, благословив. Машала, ма-
шала, ги погалив по челото двете кравчиња,                                                             
ги потимарив по грбот.

– Види, види, како убаво тоа го стори. Скроен 
си за оваа работа, - ме пофали Ристе Стојаноски.

– Како им се имињава на кравчињава?, - го 
прашав Ристета.

– На ваа мурџестава името ѝ е Брешка, а оваа 
шаренава, Шарка си ја викам, - гласеше одговорот 
на Ристета Стојаноски.

– Вака сега ќе сториме, пошто кравчињава не 
ме познаваат, не ми го знаат табиетов, ти отспрег-
ни ги, а јас ќе го извадам и плугот и бранава од 
колава, - му предложив на Ристета.

– Убав тие алот, - ми рече. 
– На размет или на врв ќе биде оралијава?,         

- прашав.
– На врв, на врв, ќе биде оралијава!, - одговори.
Ристе Стојаноски ги поведе кравчињата, ја 

прибра дрвената кола до зглавјето на нивчето. Го 
изваде заорчето од „гужвата“ на јаремот, ја повле-
че малку накај себе, ја  поткрена рудата, ја повле-
че „гужвата“, рудата ja потпре на долната дабова 
штичка од јаремот, ја повлече, со десната рака ја 
фати и „нежно“ ја спушти на земја. Ги фати двата 

краја од огламниците, „учкур“ ги подврза, ги по-
веде кравчињата, тргнаа по него, ги наврте близу 
до плугот. Го поткренав гределот од плугот, Ри-
сте го потфати, го провна во гужвата, на втората 
од трите со рачен сврдел пробушени, „вуспич“ го 
заколка заорчето. Ги провери жеглите дали се до-
бро ставени на јаремот, им ги стави од коноп ис-
плетените рилници на устата на кравите, ги заврза 
со ортомчето околу роговите, за да не каснуваат 
од тревките по нивата. Откако се увери дека до-
сегашната проверка е во ред, се упати кон плугот, 
го поткрена, со клучот кој беше обесен на десна-
та рачка од плугот, ги потстегна штрафовите од 
плуговата „штица“, оплатата, емешот, го намести 
цреслото, плужницата малку ја поткрена, ја под-
навали, благо ја зари во ораницата. Ристе го изваде 
другото остенче кое беше „залепено“ на гределот 
од плугот, кое за три педи беше покусо од оратното 
остенче, ми го подаде.

– Фати го по надолго водилото, ако брзаат удри 
ги со остенчето по муцките, - ми рече.

– Ајс, Брешке, ајс, Шарке, ајде златни, денеска 
ова што го орате ќе го сеам со јачмен, за вас ќе 
биди, зопца ќе го сомелам, - им даде до знаење.

Кравчињата убаво го разбраа. Пред тргнување 
двете замавнаа со главите, давајќи му знак на Ри-
стета дека се подготвени да ја заораат првата браз-
да од овогодишната есенска сеидба. Кроцум, кро-
цум, тргнаа. Ја тргнавме првата бразда. 

– Зоране, гледам си бил голем мајстор, си зна-
ел да ги управуваш кравчињава мои, туку ај на ти 
го плугов да те видам што калибар орач си, јас ќе 
бидам покрај тебе, кравчињава сега не сакаат заво-
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дување, сами ќе си одат едната по браздата, а дру-
гата по ледината, - ми предложи Ристе Стојаноски, 
таман се спремав на свртување да ги наведам крав-
чињата до браздата, пред да се заора втората браз-
да, ама спроти првата. 

Го зедов плугот во моите раце, со остенчето ги 
исчистив плужницата, цреслото, оплатата, емешот, 
ја подизвадив дрвената чивија која беше наколка-
на во металната „зенгија“, се одлабави „зенгија“, 

го наместив гределот според моја мерка, ја вратив 
назад „зенгијата“, ја наколкав дрвената чивија, го 
поткренав плугот, пратив поглед кон јаремот, кон 
„гужвата“, се уверив дека гределот е прав како 
пушка, го спуштив до пресната ораница, левата 
нога ја потпрев на ораницата, десната до оплата-
та, со двете раце ги стиснав „ушите“ на оралникот, 
обложени од воловски рогови, кои наликуваа на 
„слонова коска“, држејќи го меѓу прстите од моја-
та десна рака дреновото остенче.

– Ајс, Брешке, ајс, Шарке, ајде златни. Крав-
чињата убаво ја разбраа мојата заповед. Пред 

тргнување двете замавнаа со главите, давајќи 
ни  знак на двајцата дека се подготвени да ја                             
заораат втората бразда. 

Плугот ми легна во рацете. Цреслото „смире-
но“ пред себе го „сечеше“ неразораниот дел од ни-
вата, широко, таман колку да завлезе емешот. Еме-
шот како кокошкини пердуви лесно ја поткрева-
ше „црницата“, на тој начин што „штицата“ уште 
полесно ja ситнеше, претворајќи го и најмалото 
грутче во ровка плодна земја, а оплатата како „га-
тер“ што прави прав засек на дабовиот трупец, не 
дозволуваше меката неорана „црница“ да ја затру-
па празната бразда. При крајот на горното зглавје, 
Брешка и Шарка малку подзабрзаа, како да сакаа 
малку да ме испробаат, дали сум вешт. Иако се 
обидоа да ми ја искриват правата линија од браз-
дата, која се извиваше како долга ортома, во тоа не 
успеаја. На доорување на горното зглавје застанаа, 
замавтаа со опашките, ги затресоа главите, чекајќи 
да ги пофали Ристе, нивниот стопан.

– Навистина си бил мајстор за орање. Ми се бен-
диса како го сложи плугов, а посебно како баратиш 
со плугот. „Марифетчлија“ си нема што. Плугов во 
твоиве раце леташе како сив сокол кога лебди на то-
плиот воздух на небото. А, богами, и кравчињава те 
сетија дека умееш со орањево, го влечеа плугон исто 
како што ја влечат дрвенана кола, - додека сето ова 
Ристе Стојаноски ми го кажуваше, ладна пот ми ги 
облеа образите, плашејќи се остро да не ме прекори.

– Заврти ги кравчињава, стави го плугон во 
браздана, јас ќе појдам до колана да земам мал-
ку сенце, да им потфрлам, - нека каснат малку,             
ми заповеда.

Село Чаниште - Мариово
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Ги завртев кравчињата, го наместив плугот 
од другата страна на браздата што ја заора Ристе, 
го зедов остенчето, ги потимарив по грбот крав-
чињата, ги погалив по челото, го накосив остенче-
то на јаремот, ги одврзав нарилниците, ги закачив 
на двата дрвени жегли од јаремот. Со заграб сено 
набрзо дојде Ристе. Тој подеднакво им го раздели 
на кравчињата. Седнавме на земја. Од шареното 
волнено торбиче го извади од замандана старото 
срчено пагурче, го поткрена: Ај, боже поможе, си 
рече, цврцна неколку пати, ми го подаде.

– Аирлија работава да ти е, домаќине, да ти е 
жива и здрава домаќинката, Господ да даде здравје 
на семејството твое, долго да те ризаат кравчиња-
ва, Господ саде бериќет да дава, од студ, мраз, град 
родот годинашен да го чува горнион, преполни да 
ти бидат со жито амбарите, со арно и со убо да си 
го арчиш житцево, - благословив, го натегнав па-
гурчето, не дозволувајќи му воздух да прими.

– Истиот си, бре Зоране, како на телевизијана 
кога те гледам. Сè си велев дали си ист по природа 
кога не си пред телевизииве, е баш ми е мило што 
си таков по природа, онаков како што татко ти и 
мајка ти те родиле, блазе си ти што таков ваков те 
родиле, -благословеше Ристе Стојаноски, го „циц-
на“ пагурчето, до последна капка го исцеди.

– Е, сега вака да ми те запрашам, - му реков на 
Ристета Стојаноски, - дали ќе можеш да ми раска-
жеш сè што знаеш за селово Чаниште, од илимите 
па сè до ден денешен.

– Ќе ти раскажам, бре Зоране, ќе ти раскажам, 
сè што знам и сè што не знам, само причекај мал-
ку да ги отспрегнам имањево, да ги пуштам да 

попасат, оти гладни не можат да го влечат плугот, 
- задоволен беше Ристе, од тоа што ќе биде првиот 
од селаните што ќе биде испрашан од мене, за на 
телевизија, иако поим немаше дека сето тоа што 
тој ќе ми го раскаже за неговото Чаниште, збор по 
збор ќе го забележам во мојот „алваџиски“ тефтер.

Ристе Стојаноски ги „спастри“ кравичките, му 
се курдисавме под длабоката сенка на калемена-
та круша оскоруша, на долго и нашироко си поч-
навме со муабетот.

– Моево село во поновово време е познато по 
„Mариовскиот кинески ѕид“, кој пред десетина и 
кусур години, на местото викано „Зимовникот“ 
го изгради Ангеле Ангелески и како аманет ни го 
остави да го чуваме. Ангеле Ангелески ѕидов го 
изѕида пред пет години. Кога го заврши, имаше 
шеесет и пет години. Ете толку му беше пишано 
од Бога да живее. Таман го направи, си отиде кај 
Бога. „Mариовскиот кинески ѕид“, е најголемиот 
не само по површина, туку и по должина и шири-
на. Зафаќа простор од два хектари. Како што ка-
жуваше, сега покојниот Ангеле Ангелески, ѕидот е 
долг два и пол километри, со  просечна ширина од 
седумдесет сантиметри, висина до еден метар. Ѕи-
дан е камен на камен, без малтер. Ангеле го ѕидаше 
точно пет години. Каменот го носеше со воловите 
од некогашниот рудник за амазонит. На северната 
страна од нашиов „Mариовскиот кинески ѕид“ се 
наоѓа кладенец кој и во најголемите суши не пре-
сушува. Од Прилеп дојдоа учени луѓе со мотори, 
еден ден и една ноќ го црпеа не успеаја да го исцр-
пат, воопшто не се намали. Изутрина, кога ќе пад-
нат росите, на изгрејсонце, сиот овој крај блескоти 
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од амазонитот во различни бои, како виножито по 
ситен дождец, - раскажуваше Ристе Ангелески.

... Eднаш наминав кај Ангелета во „Зимовни-
кот“, кај што го ѕидаше ѕидов. Што мака те наведе 
да се мачиш, дали ти е на сон дојдено или аманет 
од дедо и прадедо ти е оставен, камен на камен 
саде од амазонитнион рудник да носиш камење, 
камен низ Чаништа имаш колку ти душа сака, го 
прашав. – Ристе, ти си помлад од мене, штом ќе 
го завршам ѕидов, набргу ќе си одам кај Господа. 
Знам дека од селово наше ќе остане саде пустелија. 
Куќиве наши, плевниве, трлава сите се ѕидани со 
кал и плитари. Кога ќе паднат, нема да оди долго 
време, трње и капини ќе ги покријат, саде каменот 
ништо не го покрива, ми велеше. Навистина и во 
право беше. Секаде во селово наше каде што било 
куќа, било плевна или трло, сето тоа е покријано 
со трње и капини. За каменон што го носеше од 
рудникон велеше мајдемон е полн со кристали, 
кои кога ќе ги огрее сонцето рано наутро, а посеб-
но кога ќе биде од лута роса оросен свети како ѕу-
ница по ситна роса. Навистина, две години пред да 
почине, по Ѓурѓовден беше, вечерта зароси, ама се 
изведри, сите ѕвезди човек можеше да ги изброи 
таа вечер,  заедно со него сабајлината се иска-
чивме накај крушевичко, рудникот блескотеше од 
бои, една во друга се мешаа црвената со зелената, 
сината со портокаловата, лимоновата со ѓувезната, 
се таласаа низ воздухот како тивко ветре да ги вее, 
- раскажуваше Ристе Стојаноски. 

– Чаниште беше убаво и големо село, припаѓа-
ше на Дуњската Општина. Озгора од Маргара се 
гледа Пелагонија, стариот мариовски пат се гледа. 

Кај и да одиш, кај и да тргнеш преку моево село 
мора да поминеш. Овдека рапевци и маковци си 
ги одмараа изморените нозе, пред да прејдат до 
каленскион асфалт, „витолишкиот реиз“ да ги од-
несе на пазар во Прилеп. За греота беа, пред три-
есетина години ниту пат, ниту превоз имаа за Би-
тола, а и кога го направија патот до Рапеш, далеку 
пак им беше Битола, пешки преку трупа поблизу 
им беше дуњскиот доктур. Дуњската амбуланта 
со сè беше опремена. „Апотекар“ имаше, женски 
доктур, детски доктур, медицинска сестра во се-
кое време имаше. Доктурот Ацика, во секое време 
беше достапен. Дење ноќе на рапевци и маковци 
им беше на располагање, иако не им беше реон-
ски доктур. Можеби не е за кажување, трудните 
рапешки и маковски жени се пораѓаа овде во Ча-
ниште. Имавме две-три бабици, во кои доктурот 
Ацика имаше полна доверба, иако немаа ука за 
доктури, - мекамски раскажуваше Ристе Стојано-
ски, потпрен со плеќите на олупеното искривено 
крушово стебло. 

... Многу народ бевме. Стотина куќи броевме, 
уште толку плевни, трла, на бачилата не им се знае-
ше бројот. Стотина оџаци чуреа, сокаците беа пре-
полни со луѓе, двеста и педесетина овчари бевме, 
двесте и педесетина булуци овци имаше селово, 
секоја куќа преполна со деца, секој двор преполн 
со стока, во среда и сабота четири автобуси малку 
беа да нè соберат кога одевме на пазар во Прилеп, - 
се присети на неговата младост Ристе Стојаноски.

... Ние надалеку бевме познати како песнопој-
ци, играорци. Нашево село порано беше познато 
како гурбедџиско село. Неписмени одевме на пе-
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чалба, со писмо се враќавме дома. Дел од печал-
барите подоцна и даскали станаа. Чколиите низ 
мариовскиве села не учеа без нас. Сето село се 
гордееше со нашите даскали, - со ококорени очи 
гледаше во мене, обидувајќи да дознае дали со ин-
терес го следам, Ристе Стојаноски. 

– Празно е селово денеска, сите заминаа. Так-
во беше времето. Времето слама купува, времето 
слама продава. Празни ни останаа куќиве, некои 

паднаа. Падна и селскиот Дом на културата, што 
го градевме ангарија цело село пред шеесетина го-
дини дваесет дена. Останавме само ние старците, 
некаде по еден, некаде по двајца, некаде ни еден. 
Работев околу триесетина години во „Црн Бор“, не 
чекав како куче да ме избркаат. Видов колку е са-
атот, си ја зедов отпремнината што ми следуваше, 
стариот и старата сè уште ми беа живи, а и сè уште 
на нозе беа, си се вратив, си го подотерав куќиче-

то од татко ми, додуша не беше паднато, си купив 
две кози, па магаре, а кравчињава ми останаа од 
кравата од татка, сестри се, Брешка една година 
е постара од Шарка. Така денеска, сполај му на 
Бога, живуркам некако, им помагам на децата, со 
лукче, пиперче, ги разорав нививе, насадив троа 
тутунче, добра е цената, убава паричка ќе земам, 
може да се живее. Да сме добра мисла, напролет 
синот првенец мој свадба ќе прави, внучето мое, 
Игор му е името, ќе го жени, овде, во црквава наша 
ќе се венча, по триесет и кусур години во Чаништа 
венчавка ќе се прави, со сите адети, - додека ни 
го раскажуваше овој дел од приказната. му се за-
црвенија старите образи на лицето и му засветија 
неговите сини очи.

... Благоја Кузманоски прв комшија ми е. Од 
селово воопшто не е заминат, тука е роден, цел век 
овде живее, патар беше на џадево. Иако децата му 
живеат во градот, цело време се тука, му помагаат, 
куќата наново ја направија, многу пари потрошија, 
ми се радува душава како да е моја, барем имам со 
кого муабет да скршам. Не ми се напушта селово, 
дедовината ми е мила, сè додека сум жив овде, во 
селово ќе живеам, види го сонцево како грее, ми-
лина да живееш, домаќинката, фала богу, ја кре-
пи здравјето, магарчето ми е тука, козичката ми е 
до мене, фурна за леб си имам, секоја сабота вну-
чињата си ги пречекувам, си се радувам со нив ќе 
живеам за нив, - радост му извираше на Ристета од 
неговата душа, додека сето ова ми го раскажуваше.

... Чаниште мое има голема историја. Овде по-
минувале и турски бегови, и војсководци, и знаени 
и незнаени патници, и јабанџии... Овдека од село-

„Кинески ѕид“ во Чаниште
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во наше на Петковден, од црквана „Света Петка“, 
пред многу векови, од страна на прилепскиот ка-
дија Арслан-беј насила ја грабнал старавинската 
црномуреста девојка Калеш Анѓа. Арно ама, ма-
риовци успеале да ја откинат од поганиот Тур-
чин. Набрзо таа се омажила. Родила три деца. По 
враќањето од заробеништво од Цариград, се досе-
лила во Пештани. Велат дека во селските гробишта 
е закопана, - раскажуваше Ристе Стојаноски.

... Голем погром селово наше го има погодено 
за време на Првата светска војна. По Илинденско-
то востание, па сè до крајот на Првата светска вој-
на, нас чаништанци нè сметаа за Грци, затоа што 
во тоа време црковното богослужение се одви-
вало на грчки јазик, иако црквата не е насликана 
со грчко црковно писмо. Такво било времето. Од 
илјада деветстотини четиринаесеттата година па 
сè до илјада деветстотини и осумнаесетта година 
Чаниште, како и сето Мариово, било под власта на 
Бугарија. Како казна, на превоспитување, Бугари-
те цело село го интернира во Јамбол. Осумстотини 
души броело селото. Сета стока ја собрале бугар-
ските војски. Разурнати биле сите куќи, плевни... 
Гредите, ги искористиле при копањето на рово-
вите. Трлата ги запалиле. Со динамит сите куќи 
ги кренале во воздух. Од црквата останале само 
голите ѕидови. Иконостасот, сите икони, црковни 
книги, камбанаријата, тешката стара црковна вра-
та, сите се однесени во Бугарија. Светците со пуш-
ки ги гаѓале. Да имале доволно време сигурно и 
црквата ќе ја дигнеле во воздух. Од осумстотините 
интернирани жители, по завршувањето на војната 
се вратиле околу триста селани. Другите изумре-

ле. По завршувањето на војната селово повторно 
заживеало и за неполни десетина година достиг-
нало околу илјада жители. И ден-денешен, орајќи 
ги нивите, откопуваме коски, неексплодирани 
бомби, гранати, рѓосани пушки, бајонети, фише-
ци, а најмногу на местата викани „Топли Дол“ и 
„Полената“, - ми прикажа Ристе Стојаноски. 

Брешка и Шарка го изедоа сето сено, што по-
деднакво им го растури Ристе Стојаноски, туку и 
преживаа. Сонцето ни ја скри крушовата сенка, 
предупредувајќи нè дека доста е муабет, треба да 
се фатиме за работа. Со Ристета Стојаноски наиз-
менично се фаќавме за плугот и некаде до пладне 
речиси ја изоравме половина нива. Јован Пашов 
сè уште не беше вратен од кај Вељана Шарко-
ски. Пладништето нè фати. Благуна Ристеска, до-
маќинката Ристова, набргу стаса со ручекот. Ристе 
ги отпрегна кравчињата, ги врза за колата. Пак се 
распославме под крушовата сенка. Ручавме.

– За денеска доста е, утре изутрина ќе го доо-
рам нивчево. Сега ќе ги пуштам кравчињава малку 
ем да одморат, ем да попасат. Убав муабет си на-
правивме, Јован сигурно до приквечерина нема да 
дојди, сигурно ќе заседни кај Вељана, а и гореш-
тина фати, далеку е Дуње, ако не ти досадив, може 
да си го продолжиме нашиов муабет, ем муабетот 
ќе ни тече, ем кравчињава раат ќе си попасат, - ми 
предложи Ристе Стојаноски.

 – Добро им ги знаам табиетите и на Јована и 
на Вељана. Двајцата се големи муабетчии. Долго 
време се немаат видено. „Ратни“ борци, колку што 
знам, долги години беа горе во рудникон во Белу-
че, а од стотиците рудари кои работea во рудникон 
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само тие двајца живи останаа, има што да си муа-
бетат. До зајдисонце има две и пол остенчиња, ќе 
ти правам друштво, ќе си продолжиме со нашиот 
муабет, а и побрзо ќе ни помине времето, - не чекав 
Ристе Стојаноски напразно да си го „арчи“ зборот.

– Знаеш, полесно е човек да не е сам, да си 
двајца, оти ако во нешто се задумаш, ако ти оти-
дат далеку мислите, сè може да се случи, да изле-
зе некоја дивина, да те уплаши, не дај боже, чоек 
може да се дамлоса, вака што си е сигурно, си-
гурно, - видов радост во разиграните Ристеви очи                                                  
и од сонцето оцрнето лице. 

 ...Сето ова до каде што очи ти гледаат е ча-
нишки синор. Одовде до Црна има околу триесе-
тина минути мекамско одење, да не те излажам, до 
Црна сигурно има два-три километри. Ова место-
во кај што се наоѓаме се вика „Кај Каменоломот“, 
тука имаме два рудника, од оној ондека со големи-
не гранитни камења, до пред педесетина години  
рачно се делкаа, оние малине гранитни коцки, со 
кои во бивша Југославија беа послани сите поголе-
ми патишта. Со овој гранитот е поплочен Широк 
Сокак во Битола, ама денеска не работи, коцката 
ја собраа, вид виделина ја однесоја, а оној спроти 
него е рудникот за амазонит, од каде што Анѓеле 
Анѓелески го соѕида „Мариовскион кинески ѕид“, 
Бог да му душа прости, барем остави нешто по 
што ќе го паметиме сите ние живите и сите тие 
што ќе се родат за времево наше и по нас, - се пре-
крсти Ристе Стојаноски.

... Горе на средселоно, во илјада деветстотини 
и деведесет и седмата, се одржа последната Ча-
нишка средба, која беше десетта по ред. Од сето 

Мариово доаѓаше народот. Се сеќавам, една годи-
на беше дојдена сета постава на „Танец“, да ви-
диш, Зоране, кога се „распослаа“ на средселоно со 
свирки, песни, ора, па кога се фати народон на оро, 
кога се измешаа со нашиве играорци, оти и ние си 
имавме селско културно-уметничко друштво, па 
кога ја засвирија и запеаја нашана мариовскана 
„По пат одам за пат прашам...“, па кога ја викнаа 
песната за Толе Паша „Нe плачи, мајко, не жалај, 
мори, оти ќе станам ајдутин“, па кога ја запеа „Ајде 
слушај, слушај Калеш бре Анѓо “, ечеше Чаништа, 
ечеше и одавде и оданде Селечка, милина беше, 
милина, што да ти расправам, - се потсети на тие 
минати времиња Ристе Стојаноски.

... Во старо време на местоно кое ние си го ви-
каме „Ѓенев Аргач“, си чувал овци, говеда и друга 
стока Мијакот Мијо. Многу бил силен. Кучињата 
му биле многу лоши, а стоката никогаш не ја за-
творал. Ниту волците, а камоли човек можел да ѝ 
се приближи на стоката, па ниту Турците. Во се-
лово наше куќа си закуќил. Од него потекнува и 
Мијачкото маало, иако Мијо не бил мијак. Моја-
та куќа се наоѓа во ова маало. Ние во тоа време 
имавме две многу лоши кучиња. На татко ми му 
наредија кучињата може да ги пушти само наве-
чер, ама под еден услов, да им обеси по едно кло-
потарче на вратот, за да знаат луѓето отприлика 
каде се наоѓаат нашите кучиња. До нашата куќа 
се изгради новото училиште. Даскалот Владо Ди-
мески, кој беше од селото Ореовец, стануваше во 
училиштето. Училишниот стан на даскалот има-
ше едно мало, ниско балконче. Името на едното 
куче му беше Мурат, а на другото Суљо. Една ве-
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чер Мурат, си залегнал на даскаловото балконче, ја 
затресол главата, заѕвонило клопотарчето. Даска-
лот ја зел пушката, ѕирнал низ пенџерето. Мурат 
пак ја затресол главата, заѕвонило клопотарчето, 
oвој од страв да не е мечката, цела ноќ не заспал. 

Утрината, на служителот Спасе Минкоски му се 
пожалил, му рекол, синоќа ми дојде мечката Мара. 
Спасе зачудено го погледнал, каква мечка, какви 
бакрачи, бре даскале, по што ја позна, го прашал, а 
даскалот знаеш што му одговорил?, - ме потпраша 
Ристе Стојаноски.

– Не знам, случајно да не му одлета мисла-
та од оваа убава случка, што му се случила на 
даскалот Владо Димоски, на Ристета Стојаноски,                                  
- кратко одговорив.

 - Е, Владо даскалот му рекол дека мечката 
Мара ја познал по мечкиното ѕвонче кое ѕвонело, 
обесено на вратот. – Каква мечка, какви бакрачи, 

даскале, тоа било кучено Мурат, од Стојановци, 
немој некому другога да му кажеш, оти резил ќе 
се сториш, го посрамотил Спасе Минкоски даска-
лот. Арно ама, Спасе Минкоски не знаеше тај-
на да чува, даскаловата средба со мечката Мара 
ја раструби низ сето село, Владо Димоски си го 
доби заслужениот прекар, „Мечката“, ама ич не се 
лутеше. Сам си дробев, сам ќе си го сркам срамот, 
ни велеше, - Ристе Стојаноски духовито раскажа.

– По три години даскалот Владо Мечката го 
преместија, си замина во Прилеп, На негово ме-
сто дојде нашинецот Кире Божиноски и даскал-
ката Менка Божиноска. Тогаш не беа маж и жена. 
За Ѓурѓовден, горе кај црквана, се собра сето село. 
Адет беше беќарите и девојките да се занишаат, 
да им се запее по една ѓурѓовденска песна. Редот 
му дојде на Кирета наш. Ербап сакаше пред сите 
да се направи. Се испендери на нишалката, долга-
та ортома ја завитка меѓу чевлите. Штотуку го за-
нишаа, почнаа да му ја пеат ѓурѓовденската песна 
„Од гранка на гранка, гранката се скрши, Кире се 
сврши...“, не дочека да му ја допеат. Околу дабот 
на која беше врзана нишалката имаше една голема 
„трнка“ ( трновито дрво), Кире занесен од песната, 
малку се подослободи, како бендер се подиспра-
ви, сакајќи да види немажената даскалка Менка со 
каков јунак си има работа, се „закачи“ во трнката, 
едвај го спастрија. Не одеше долго и нему прекар 
му залепивме, до ден-денешен му остана, Кире Тр-
нката, а вакви случки имам да ти раскажувам колку 
ти душа сака, Зоране, - откако се увери дека со за-
доволство го следам, Ристе ја заврши и оваа „исто-
рискa“ случка што ја доживеал.  

Црква  „Свети Ѓорѓи“ - село Чаниште
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... Овие незакастрениве расје, што ги гледаме 
пред нас, не се глогови, туку калем круши оско-
руши. Ерген бев кога даскалите и учениците од 
Земјоделското училиште од Битола ги калемеа 
дивите круши од илјада деветстотини педесет и 
деветтата до шеесеттата година, каде што учеству-
вав и јас во две работни акции. Имав прилика да 
го прашам директорот на битолското Земјоделско 
училиште, Столе Мишески, и раководителот Бо-
рис Ристески, памтам кога ми одговорија дека, во 
дуњскиов регион во тоа време беа калемени околу 
сто и четиресетина илјади диви круши, од сортата 
„кантарка“, каде што и денес виреат. Зреат околу 
Петровден, како мед се топат, ама уште помедени 
се назима, кога позелени ќе ги обереш, па ќе ги 
сложиш една по една, ред слама, ред круши. Ќе те 
чекам налето или назима да дојдеш, да пробаш и 
да си го заврзеш ова во „крпче“, за да се потсетиш, 
да не изумиш, - ме замоли Ристе.

... Покрај Анѓелевиот Мариовско-кинески ѕид, 
ние имаме уште еден сличен таков, на местото ви-
кано „Козарникот“, кој се наоѓа над тунелине, каде 
што треба да се гради браната Чебрен, само што 
е ем поголем, ем поубав. Името „Козарникот“, го 
има добиено по некое младо козарче кое тука си 
ги напасувало козичките. Козарчето еден ден, па-
сејќи си ги козичките, седнало на една висока спи-
ла, си го извадило сувиот леб и „замрсеното“ козјо 
сиренце, решило малку да си поткасне. Арно ама, 
една козичка постојано блекала, молејќи го козар-
чето да ѝ даде некоја трошка суво лепче да пот-
касне. Козарчето се заинатило, ниту една трошка 
лебец не ѝ дало на козичката. Таа налутено, малку 

се поиставила наназад, се заџидала, со роговите 
го поттурнала и заедно се струполиле од висока-
та спила, удолу во спилите. Тоа место е вакавско, 
се наоѓа високо над Чебрен. За да ја видиш Црна 
од тоа место, мора да имаш соколово око. Удолу 
провалијата саде карпи е. Никој досега со точност 
не одмерил колку е голема „провалијата“. Некол-
ку пати сум бил таму. Им се чудам на луѓето кои 
ја правеле таа тврдина, што ум имале во спилите 
да изградат толкави големи, долги и широки ѕи-
дини, соѕидани саде камен на камен, без трошка 
малтер, како Анѓеле наш што го изгради неговион. 
Сигурно има дваесетина декари простор, опашани 
со „ембаш“ ѕид, „дебел“ два метри, на некои места 
висок од четири метри, а останатиот дел во про-
сек од едно метро. Местото е полно со делкани од 
спила блокови, налик на денешниве кои ги сечат 
во „Сивец“. Не можам да се изначудам, нависти-
на какви мајстори биле, на лице место сечеле, на 
лице место ѕидале, ни мараз ги јаде, ниту силен 
ветар, дожд, снег, како што се направени не се по-
мрднати, ниту некаде поткршени, поизабени. Ста-
рите велеа дека горе во тврдината некогаш имало 
голем манастир во чест на свети Пантелејмон. Ма-
настирот бил многу голем и многу богат, - зачуде-
но зборуваше Ристе Стојаноски.

... Од памтивека горе над црквана „Света Пет-
ка“, вирее виновата лоза. Самото место околу црк-
вата е преполно со големи вдлабени камени кори-
та, долги две метри, високи едно метро, со многу 
„танки“ ѕидови. Eдно такво големо камено корито 
имам во дворот мој. Ниту дедо ми знаеше, ниту 
татко ми дозна кој и како го направил, го донесол 
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и оставил во дворот. Околу коритото татко ми на-
прави казарница. Многу вода собира. Еден ден го 
мерев три буриња полни со вода собра. Уште по-
чудно е како му направиле отвор за да ја испуштат 
водата. Сè уште го користам камениот чеп, кој е 
долг околу петнаесетина сантиметри. На вага го 
имам мерено. Три кила тежи. Сум се обидел со 
токмак да го скршам. Три токмаци испукаа, чепот 
не се скрши. Дојдоа некои врвни стручњаци по ру-
дарство, велеа дека чепов не е обичен камен, туку 

мешавина од титаниумова и никелова руда бил на-
правен, Сам се чудам, од кој рудник овде во Ма-
риовско, чепов е направен. Како дете се сеќавам 
кога дедо ми ќе го наполнеше со толчено грозје. 
До врв го полнеше. Од Витолишта, на гатер од 
посебна чамовина цела штица капакот беше на-
правен. Кога го донесе мајсторот се чудеше како 
чамовиот капак пасираше на каменото корито. Ча-
мовиот капак сиот беше ишаран со дупки, за да 

дише комињето кога вриеше. Никогаш не претеку-
ваше. Три бочви од по двесте кила вино полневме, 
не го собираше сето вино. Другото што ќе оста-
неше ракија варевме. Жал ми е за капакот. Еден 
ден дојдоа едни марифетчии, археолози се прет-
ставија, никакво пусулче не ми оставија, скршена 
банка не ми дадоа, ми рекоја голема врева да не 
кревам оти да не ме снајде нешто лошо. Отпосле 
разбрав дека биле некои големи „државни“ ара-
мии, - раскажувајќи, си ги присобра рамениците                                                                                                 
и рацете Ристе Стојаноски.

... Сонцето жимуркаше зад Маргара. Белите 
облаци зацрвенеа. Ристе Стојаноски, ги прибра 
кравичките до дрвената колата. Ја стави мала-
та, преградната каната во двата предни засеци на 
двете канати кои беа наврени на предниот ступец 
од колата. Го кладе плугот во колата, а рудата му 
„висеше“ надвор од колата. На двата задни ступци 
од колата ја надена трнливата брана. На Брешка и 
Шарка им го „наглави“ јаремот, им ги „потстегна“ 
со жеглите „дебелите“ кравји вратчиња, одозгора 
со забрзан чекор со „вељановото“ магарче се зада-
де Јован Пашов, весел што си купи оратно магарче, 
се збогувавме со Ристета Стојаноски. Тој си киниса 
за на кај дома, до зајдисонце, префрливме Дуњско 
поле, приквечерината си се прибравме дома. 

Панорама село Чаниште



Мариово - Жива историја

317

...  Poslednata `enska 
svadba vo Mariovo

( 1997 година за Пeтровден во село  Дуње) 

Поминаа седумнаесетина години кога средата 
пред ден Митровден, заедно со моите рилевци дој-
дов на пазар во Прилеп, не со намера да си купам 
нешто од пазарот, туку подолго време да останам 
во родниот крај на Стале Попов, во неговото Мари-
ово. Да се обидам да ја продолжам неговата жива 
раскажувачка традиција, каде што мариовците и 
денеска живеат во светот на приказните, песните, 
со обичаите, налик како тоа го направи Стале По-
пов. Да го насликам денешниот мариовски живот, 
преку обработка на настани и личности од негови-
от роден крај, кои останаа верни на своето огниште, 
не дозволувајќи да згасне пламенот од огнот, под 
чија пепел со години тлеат безбројните жарчиња. 
„Мариовското Елдорадо“ на Стале Попов да биде 
и мое, да останам меѓу мариовци, поодблизу да ги 
запознаам луѓето, да проникнам во нивните желби, 
стремежи, длабоко во нивната душа. Да се почув-
ствувам и јас како изгледа да си мариовец, да се 
обидам барем малку да му се доближам на Стале 
Попов кој е ненадминат познавач на целокупниот 
народен живот, на празниците, обичаите, носиите, 
накитот на народните песни и приказни... Да ја на-
дополнам неговата голема македонска книга, книга 
на легендите и преданијата, на обичаите и маѓиите, 

на песните и ората, на тажалките и клетвите, на 
таговнините и радосниците, големата македонска 
книга на долгите ропства и непрестајни бунтови, 
на отпорот и непокорот, на победите и поразите, 
обемната книга на севкупниот македонски етнос. 
Да се обидам да ја надополнам едната од најмар-
кантните книги која ја има напишано Стале Попов, 
со единствено име „Македонија“. 

Кога околу пладне во едно од трите комбиња 
преполни со мариовци, заедно со нив тргнав за 
Мариово и по речиси еден час возење по угорни-
ните и надолнините низ планинските превои Сли-
ва и Писокал и по поминати четириесетина, од 
вкупните седумдесетина километри од асфалтира-
ното мариовско џаде, кое водеше до Витолиште, 
заедно со неколкуте пазарџии од селото Дуње, 
излеговме од трите комбиња на местото викано 
Друмот, со сега упокоениот Ристе Пашов, ги то-
варивме двете вреќи брашно и другото „зарје“, на 
магарчето и на повисок глас ми подвикна: „ Ајде 
со мене, ете Господ, сполај му нему, денес ми те 
донесе тебе, а богами и мене еден со друг да си 
помогнеме. Многу мерак ќе ми направиш на ду-
шичкава на конак вечерва кај мене да бидеш, затоа 
што долго време, гостин во мојон двор не влегол, 
муабет да си направиш, некоја мисла да размениш, 
арно и лошо да дознаеш, што има старо, ново по 
светон, а и мило ќе ми биде нагости да ми останеш                       
и за Митровден“. 

И кроцум, кроцум, нога под нога, си го фативме 
патот под нозе, преку Сајата, поминувајќи низ Кален-
ска Река, над Пашовата Воденица, покрај Плочите, га-
зејќи ја Дуњска Река преминувајќи ја Прчинога, пред 
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зајдисоце, стасавме в село, каде што во Пашовата 
куќа во која и денес живее Јоше Стојаноски на конак 
останав цели седумнаесет години.

– Стрико ми Ристе Пашов, мојот притатко и 
домаќинката негова стрина ми Славја, мојата при-

мајка, Господ не ги „дари“ со своја рожба. Една 
вечер на сон му се јавил свети Димитрија, му ре-
кол: „Ќе појдиш кај Трајана, братучедон твој, ќе 
го побараш од него, Јошета, синот негов, да ти го 
даде син твој да ти биде, на Трајана одамна му е 
кажано“. Имав пет години кога стрико ми Ристе, 
кога од кај татко ми Трајана, ме зеде „ранениче“. 
Стрина ми Славја, многу ме сакаше, како да бев 
нејзина рожба, - седнат на последниот горен ка-
менит басамак од балкончето на Ристевата куќа, 
раскажуваше Јоше Стојаноски.

... Многу убаво се сеќавам на стрина ми Славја 
кога ми велеше: „Јоше, синко, се радувам сине кога 
те гледам како ми растеш како фиданка, по одот си 

ист како стрика ти Ристета. Личен како икона си ми, 
мајкино мое, како икона на свети Јована, златен, си 
ми, - му затреперија усните на Јошета Стојаноски, 
обидувајќи се да ги сокрие навирените солзи во 
неговите сиво-зелени очи.

Иако Јоше Стојаноски одамна ја имаше пре-
кршено шестата деценија од животот, сè уште го 
красеше неговата висина. Неговите крачести ра-
меници, сивозелени очи, црните веѓи, црномуре-
сто тркалезно лице, на неговата младост. 

– Четиринаесет години имав кога стрико ми за 
мојата послушност ме награди да бидам овчар–молз-
ничар. Да бидеш овчар–молзничар во тоа време, на 
тие мои години, беше реткост меѓу овчарите не само 
во селото, туку и во другите села. Си ја знаев рабо-
татa, - самиот си се пофали.

 ... Чколијата убаво ми одеше. По три годи-
ни Петре Селчанецот, „коларска“ тапија ми даде. 
Убаво ми врвеше работичката. Сите селани му за-
видуваа на стрика ми Ристета. На осумнаесет го-
дини војничка мерка ми зедоа, на Водици на сам 
ден кога сум роден, војник заминав дури во Чер-
номељ, Словенија. Близу три години дома не си 
бев појден, кога си дојдов и Славја примајка ми 
и мајка ми Менка, од радост што се вратив жив и 
здрав папсаа од плачење, - продолжи да си раска-
жува за неговата младост.

Добрината, што ја имаше се прочу и во дру-
гите села. Сето ова Јошета го правеше примамлив 
за секоја негова врсничка во селото и надвор од 
селото. Се заредија сводници и од најдобрите до-
маќини од цело Мариово.

Панорама село Рилево
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Куќата на Ристе Пашов се наоѓаше одма над 
чешмата, куќата на Ристе Галабов, отаде чешмата, 
горе на ридот. Долги години заедно ги пасеа ов-
ците. Аргачите на исто место им беа. На Ристета 
Галабов Господ пет рожби му дари. Еден син и че-
тири ќерки. Јана, неговата прва радост, беше многу 
убава, лична, прелична. Јана навлезе во дваесетта-
та година. Со Јошета Стојаноски само сонот ги де-
леше. Нејзе ѝ беше многу драг и мил што не може-
ше да си го замисли својот живот без него. Навик-
на на него како на Лазара, помалото братче нејзино 
и не знаеше кој ѝ е помил. Оваа нивна дружба не 
помина забележана ниту од страна на Ристета Па-
шов, ниту од страна на Ристета Галабов. И едната 
фамилија и другата кандисуваа да се посватат.

– На Јана моја првото цвеќе што ѝ го дадов 
беше букет од петропас. По некое време едно огле-
далце и пратив, па чешле ѝ дадов, пред да си се 
земеме грст монистра ѝ турив во опашалката. А, 
пак таа калци и чемер ми прати за Велигден, - се 
сеќавам како денеска да беше, велеше Јоше.

... Стрико ми, Ристета Пајегов стројник го ис-
прати. По два дни со убава вест се врати. „Чинив 
лафот, Ристе, кандисаа, ќе ја дадат Јана за Јошета 
ваш“, напрчено му соопшти на стрика ми. Стрина 
ми ме погали по образите, ме бакна. „Златен мој, 
мајка дочека да те жени, одмена во куќава моја, да 
ми донесиш“, од радост заплака.

... Зоране, ај лебати, потстани од басамаков, 
ѕирни од балкончево, види стрина ти Јана, дали 
седи или не седи долу на прагон, оти си има табиет 
понекогаш скришум да си потседне, да ги начули 
ушите, да прислушкува, - ми заповеда Јоше.

... Ај, не туку тафтај, да не би недотафтал, да 
би, си фатил работа со „детево“, не гледаш дека си 
подигрува шенгуле со тебе, - срамежливо му под-
викна на Јошета, не оти не ѝ годеше, туку како да 
сакаше да му докаже кој кого го побарал, тој нејзе 
или таа него. 

– Чекај, сега ќе ми ти кажам каква свадба на-
правиме, па ако треба и цел свет нека ни се смее, - 
налутено подвикна, стана од прагот на кој седеше, 
се заџида пругоре по камените скали, седна пред 
Јошевите нозе, му го сврти грбот, и рече: – Слушај 
ме сега, Зоране, да ми ти кажам каква невеста бев 
јас, а не тој мене да ме резили пред тебе и пред 
белиов свет, - ни се обрати налутено на двајцата.

–Како мене невеста ниту имало пред мене, па 
ниту по мене, па ниту некогаш ќе има. Двајца све-
кори имав, две свекрви. Кога дојдоа да ме земаат 
од кај татка, како мисири и пауни се наредија на 
асталот, ни фалеа уште двајца кумови, двајца де-
вери и двајца старосвати што немаше, - ем остро, 
ем слатко си се насмеа. 

Забележав дека ова што го слушна Јоше од 
неговата Јана му годеше, под мустаќ се смееше. 
Секогаш си беше таква Јана, ако закаснеше некаде 
навреме да се приклучи на некој муабет што праве 
незините сосетки Велика, Трајанка, во сè сакаше 
да биди прва, секаде да се „испрчи“… 

– A ти, што чекаш што не се одомиш, си ги фр-
кнал триесет, не ти е срам како мисир уште да ми-
сируваш. Еј, твојана еснаф не гледаш колкај деца 
имаат, си се заталкал по Мариово наше, писар ќе 
бидеш, ниту писар си бил, ниту писар ќе биде од 
тебе, - остро ми се подврекна.
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– Ај ти, не туку ломоти, таа што си е негова 
сама ќе си дојди, ниту порано, ниту подоцна, - 
смирено ѝ врати Јоше. 

– Aко почека уште малку и кучкана Карамано-
ва нема да го прибере, ќе талка како стар од дрве-
ниот фатен низ пустелијава, - не му се предаваше 
Јана.

– Толку што си се засекирала, ај најди му не-
која, оди му стројник, како што стрико ми Ристе 
ти го прати, без мене да ме праша Ристета Пејков, 
- сега подналутено ѝ довикна Јоше, на Јана.

– Е-е-е,!, колку вакви како него сум ги сошила, 
од овега полесен за подшивање немам видено, - му 
даде до знаење. 

– Е ај, да те видам, уште ова добрина напрај ја, 
оти гледаш ова опинциве трипати сам си ги имам 
опшивано, еден ден бос од овци ќе си дојдам, - на 
мајтап ѝ рече.

– Едно рало пиротски опинци, едн чифт гуме-
ни чизми, две волнени скутини, две шамии и една 
кутија крушески локум ако ти свршам работа ќе 
ми ги дадеш лично мене, откако ќе ја свршам ра-
ботата, бива?, - ми се обрати.

– Ако тоа арно ми го сториш, сето тоа што ми 
го такса, два пати повеќе ќе имаш од мене, - си 
поиграв со нејзе.

И така започна „монтираниот процес“ на               
мојата женидба.

Шеснаесетина години поминаа од моето прво 
вработување во тогашната Радио Телевизија Ско-
пје. Годишните одмори привршуваа. Секој си се 
прибираше во својата редакција, во којашто рабо-
теше. Првата седмица од месец септември илјада 

деветстотини деведесет и шестата година, откако 
ни заврши редовниот состанок, уредникот на до-
кументарната програма во истата телевизија Иван 
Андреески -Мачето, ме повика на „вонреден“ со-
станок. Иако немав некој поголем прекршок во 
делот од извршувањето на моите работни задачи, 
сепак, очекував големо „рибање“...

– Добредојде, Шваца, - такво ми беше моето 
„уметничко“ име. Седнав наспроти него. 

– Kолку долго си во телевизијава? - ме праша.
– Полни шеснаесет години и некој месец, - 

малку „стегнато“ му одговорив.
– Годинкиве те нафтасаа, машала гледам, - Иван 

се обиде со ова прашање малку да ме „поослободи“.
– Па, триесетина ги вркнав, во триесет и една 

речиси навлегов, - горд не многу „волно“, одгово-
рив на неговото прашање.

– Гледам ти легна работичкава, „селски 
бренд“ се стори, „бистро“ момче вака на видум 
ми изгледаш, ти легна Мариово, дури и „натура-
лизиран мариовец“ се стори, не ти се причинува 
вака дека време е да се „скрасиш“, Знаеш зошто 
ова ти го велам, е, имав еден дедо по мајка ми 
Менка, Грујо му беше името, кога бев на твои 
години еднаш ми рече: до дваесет и петтата го-
дина човек сам се жени, од дваесет и петтата до 
триесеттата ќе се обидат стројници да го оженат, 
од триесеттата до триесет и петтата Господ, а од 
триесет и петтата нагоре и Господ не го жени, - 
пријателски ме советуваше.

– Ако човек сам не си згреши, никој не може 
да му згреши. Замаулен од славата што ме „удри“ 
в глава, време е да го фатам последниот експре-
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сен воз, последниот вагон, последното купе и ако 
последното седиште, оти возов ми замина, друг 
воз и да трчам по него машиновозачот нема да се 
сожали, нема да ми застане, како на долгогоди-
шен пријател, - му го кажав, она што долго време                   
ме притискаше.  

– Гледам дека „зрело“ размислуваш. Kако 
на најблизок пријател ти велам, ти давам рок до 
крајов на оваа година да се „скрасиш“. Најсе-
риозно ти велам дека, ако дотогаш не се „спа-
стриш“, лично ќе се погрижам да те вратам долу 
во Скопска програма, а ти добро знаеш кои наши 
луѓе ги праќаме таму на „поправен“. Редакцијата 
Скопска програма беше наменета за оние новина-
ри и технички персонал, кои од страна на генерал-
ното телевизиско раководство во нивните тефтери 
беа забележани со „црвено слово“. Во тоа време 
ако во тефтерите те заведеа како „неподобен“, не 
само што  не можеше никаде да најдеш било каква 
работа, туку и ако некој беше женет, ќе го разведе, 
не само од жената, туку семејството не можеше до 
крајот на животот повторно да си го собереш... 

Неговата пријателска закана најсериозно ја 
сфатив, не затоа што ќе ме заведеа во тефтерите со 
„црвено слово“, туку навистина прекардашив со 
мојот „ергенлак“.

Од памтивека Петре Костески од селото Ри-
лево си ја чекаше крсната слава Света Петка. Ден 
пред Петковден си се прибрав дома, заедно со мо-
ите, да си ја пречекаме крсната слава. Кај дедо ми 
Петрета на гости дојде Јованка, последната рожба 
од шесте живи деца што ги народија со неговата 
веќе триесет и седум години Ванка, со неговиот 

зет Љупчо Трајчески. Си разврзавме муабет на-
долго и нашироко, за разни случки од животот.

– До кај стаса со ергенлаков твој, бре Зока, така 
ме викаше нагалено дедо ми Петре, пред гостите, 
без намера да ме усрами. 

– Го прекардашив, дедо, го прекардашив. Право 
да ти кажам, си мислев дека со чколијава моја сите 
моми ќе „трчаат“ по мене. Не дека немаше кои „тр-
чаа“ по мене, ама „доцкан“ сфатив дека многу мо-
мински срца „скршив“, - засрамено му одговорив.

– Ич да не му бериш гајле, било која на прв по-
глед да те бендиса, да си ја земиш. Кога ќе ти роди 
деца, ќе си ја засакаш, како што јас си ја засакав 
баба ти Ванка, Бог душа да си ја прости. Мене ме 
„скрастија“ на шеснаесет години, постара беше од 
мене четири години, во тоа време невестите ги зе-
маа за да „р’мбаат“ по слогојве наши рилески,       - 

Здравечешма - Рилево
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се обиде да ме охрабри дедо ми.
– Ете, тете, сите села ги прошета по Македо-

нијава, најди си некое чупенце, нека биде „посиро-
мавче“, да си знаеш селскине чупиња од секогаш 
биле домаќинки, знаат тие што е селска мака, тие 
не се „распрдени“ како оние градскине, - ме сове-
туваше тетка ми Јованка.

Празникот полека одминуваше. Тетка ми Jо-
ванка и тетинот Љупчо се спремаа да си заминат 
и тие Света Петка ја чекаа, ама ден по „вакавска-
та слава“. На заминување тетин ми Љупчо, покрај 
дедо ми Петрета, да им ја честитаат славата го по-
кани и татко ми Благоја и мајка ми Цветанка.

– Во името мое и во името на син ми Благоја 
ви го праќам внучево мое да ви го честита праз-
никот, - учтиво му се заблагодари Петре Машуле, 
дедо ми. 

Набрзо стасавме во Прилеп. Меѓу многуте 
роднини и пријатели на Љупчо Трајчески, на гости 
беше дојден и Зоран Скараџијата (така го познаваа 
во цел град), родум од Дуње. По вечерата, речиси 
сите гости се разотидоа, последен за одење остана 
Зоран Скараџијата. Тетка ми Јованка немаше ни 
срам ни перде, таква си беше по карактер, што на 
ум тоа на друм, ќе ти го „тресне“ в очи, лутел не се 
лутел „три и пол“ ѝ се фаќаше.

– Го знаеш Зорана, внуче од брат ми е, - ме 
претстави пред Зорана Скараџијата.

– Можеби мене тој не ме познава, ама јас добро 
го знаам и од телевизијана, а и неколку пати и во 
Дуње сум го видел, - по мариовски гордо ѝ одговори.

– Има ли некое чупе таму во Дуње да му го 
навршиме на внучево мое, во Скопје ќе си живее, 

куќа си има, нема да се мачи по ова тутуњево, 
знаеш колку е тежок тутунов, пустињево, пуст да 
остане, - го потпраша.

– Ами, што знам, дали тој ќе бендиса, оти јас 
кај што ми е умот, во таа фамилија колку што знам 
долго време на конак е таму, не е мал, сам си знае 
за која фамилија станува збор, - со очите Зоран 
Скараџијата го упати одговорот негов кон мене, 

иако беше наменет на тетка ми Јованка...
– Како што и самиот знаеш, Јоше Пашов 

(Стојаноски) има три ќерки. Добринка и најмала-
та Јагода се мажени, само Илинка, средната малку 
му „заостана“, не е мажена. Многумина ја бараа, 
ама никого, колку што знам, досега нема бендиса-
но. Ќе се распрашам, како е, што е, ако прати абер 
ќе ѝ пренесам на тетка ти, па, ако даде Господ,                       

Родната куќа на авторот
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твоја ќе си биде, - ми рече. 
Во Дуње еве речиси година дена фати, а во-

општо во Мариовско, како не сум наминал. Теле-
визијана во којашто работам, ме повлече малку 
да „одморам“. Јован Пашов ми е пријател долги 
години, кога престојувам во Мариово, кај него 
сум на конак. Знам дека најстарата и најмалата 
ќерка одамна му се мажени. Знам дека средна-
та сè уште учеше во Прилеп, додека престојував 
во Дуње, ретко се среќававме, а дали е мажена 
или не, не ми е познато, - „незаинтересирано“                                          
му одговорив.

– Јас Буца од Чачанот ќе ја потпрашам, нејзе 
абер ќе ѝ пратам, таа многумина има курдиса-
но, па и оваа белки ќе ја курдиса за внук ти твој,                        
- ѝ се обрати на Јованка.

Утредена со првиот автобус си заминав во 
Скопје, право на работа. Штотуку се прибрав на 
моето работно место, во раката со патни налози 
влезе продуцентот Ѓоко Темелковски, ми ги пре-
даде. Ги прочитав имињата и презимињата на те-
левизиската екипа со која требаше да тргнам на 
терен. На предната страна на патниот налог по-
крај моето име и презиме, пишуваше: Мариово, 
село Дуње, три дена. Како на еж радосно ми се 
накостреши косата. 

По една година пак се „нацртав“ во Дуње, но 
не со локалниот реиз Прилеп –Витолишта, туку со 
големо „фордово“ комбе. Возачот Борче Tрајкоски, 
пред да го паркира комбето на средината на сред-
селото, намерно заврти два три круга за „инат“ да 
нè видат селаните, седнати на двете долги бандери, 
потпрени на двата краја на две пивски гајби, на кое 

oднапред и на средината беше облепено логото од 
почетните зборови на полното име на телевизијата 
РТС (Радио Телевизија Скопје). Од комбето, доте-
ран во сив костум, бела кошула, бледо-црвена вра-
товрска, на средината закачена златно–жолта игла, 
бели чорапчиња, шпиц црни изгланцани чевли, 
како вистински новинарски пајташ излегов заед-
но со ду-
зина мои 
соработ-
ници. Се 
п о з д р а -
вивме со 
сите села-
ни кои беа 
поседна-
ти на две-
те хори-
зонтално 
спружени 
бандери . 
Влеговме 
во про-
давницат а . 
Зад коператорскиот пулт седеше средната ќерка 
на Јошета Стојаноски. Веднаш ја препознав, Jа за-
познав со мојот телевизиски персонал. Илинка со 
нејзините очи ме одмери од глава до петици.

– Ама си се „упицал“, како дете за на доктур, - 
си поигра мајтап со мене. 

За миг ни се прекршија нашите погледи. За 
прв пат ги видов зацрвенети нејзините обравчиња. 
Подолго време не го симнав мојот поглед од неј-

Благоја Костески
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зините заруменети обравчиња. Не ги спушти ниту 
таа. Во моите уши го слушав моето срце како забр-
зано чукаше, но не дозволив да ми удри уште еден 
непристоен шамар, како оној претходниот.

– Како е Јоше?, - набрзина ја прашав.
– Добар е, - смирено ми одговори.
– Дома е?, - гласеше моето второ прашање упа-

тено до нејзе.
– Треба да е дома, јас сум овде од сабајле.
–Колку време си овде во продавницава?,                         

- пак прашав.
– Мислиш во продавницава, речиси една годи-

на, - знаејќи дека знам дека подолго време живее 
во селово.

– Што да ве почестам?, - ме праша мене и дру-
гите мои телевизиски соработници, Боро Трајкоски.

Порачавме сите по едно ладно „Крали Марко“.
„Мекамски“ си ги испивме пивата, излеговме 

од продавницата.
– Kаде си што те нема? Помина речиси една 

година како што си замина. Да не ни се налути 
нешто, да не ти се нешто не бендиса?, - ме опсипаа 
со прашања насобраните селани.

– Таман работа, вам да ви се налутам, па јас 
повеќе бев со вас во селово, отколку со моите ри-
левци во Рилево, - задоволно им реков.

– Каде си бе, Зоране, мачна душо, - оддалеку 
викаше Јоше Стојаноски, кој со раширени раце 
„иташе“ кон мене. Силно ме гушна. Го гушнав и 
јас. – Се загрижив за тебе. Со бабана Јана си ре-
ковме, не се јави Зоран, помина долго време, да 
не му се десило нешто лошо, знам дека не е таков, 
заплакавме.

Го запознав со моите за него нови „другари“.
 – Стрико Јоше, сето она што го работевме со 

тебе заедно низ годините, сега ќе го ставиме во 
една „слика“, - му реков. 

– Еве, помина речиси една година како за кмет 
ме избраа селаниве мои, - ми се пофали.

– Нека ти е честито кметството и уште многу 
пати селаниве твои да ти дадат доверба.

– Види мајката, и вака како што си костумо-
сан, не си го заборавил нашиот благослов, - малку 
посилно ми подвикна за да го слушнат и селаните 
кои беа собрани околу нас. 

– Кажи, Зоране, што треба сега јас да направам 
за другариве твои, - ме замоли.

– Денеска сето село ќе го прошетаме, низ секој 
двор ќе влеземе, низ секое сокаче ќе поминеме, со 
секој селанец лаф муабет ќе направиме, намера ми 
е и арни и лоши работи да ми кажете. Во филмов 
ќе има место за сите твои соселани, - накратко му 
го објаснив сценариото за снимање на Јована.

– Пренеси ѝ на Јана ручек да спрема, кажи ѝ 
дека Зоран е дојден со неколку негови другари од 
Радио Телевизија Скопје, - тивко ѝ рече Јоше на 
ќерка си Илинка.

На чело со Јошета и неговите соселани започ-
навме со реализација на нашeто „филмско“ сцена-
рио. Некаде попладнето завршивме со снимањето. 

Десетина дена пред дочекот на новата илјада 
деветстотини деведесет и седмата година, стигна 
„аберот“ од Зорана Скараџијата. Овојпат на гости 
кај Јошета дојдов, не како новинар, туку да ја за-
просам неговата ќерка Илинка Стојаноска. Бидна 
работата. Благоја Костески и Јоше Стојаноски се 
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посватија. За Петровден во Дуње нејзините и мо-
ите родители ни направија голема свадба, а со тоа 
заврши „монтираниот процес“ на мојата женидба, 
што успешно го стокмија ѝ реализираа Буца Чача-
носка и мојата баба по жена ми, Јана Стојаноска, 
само што на Јана сè уште и ги должам таксани-
те пиротски опинци, чифтот гумени чизми, двете 
волнени скутини, двете шамии и една кутија кру-
шески локум.

Во „моето“ Мариово
Петровден, две илјади и осумнаесеттото го-

сподово лето, беше посебен празник за селото 
Дуње. Кај местото викано „Трпчев манастир“, 
рано изутрината се собра многу народ. Се чекаше 
пристигнувањето, на прилепското црковно намес-
ништво, предводено од Преспанско-пелагониски-
от митрополит Петар. Горе на Писокал, неколку-
мина мариовчиња во мариовска комитска облека, 
со пушките на рамо, спремни како неиспукана 
„мариовска“ пушка, ја „чекаа на пусија“, влади-
чината „возна“ колона. На Петрета му спремаа 
„убав“ дочек. Набрзо, владичината „возна“ коло-
на пристигна на Писокал. Дежурниот полицаец 
од витолишката полициска станица, задолжен за 
одржување на редот и мирот на денешниов праз-
ничен ден, застанат на десниот раб од коловозот, 
ја поддаде полициската палка, им даде знак на ко-
лоната возила да се паркираат на ледината. Ма-
риовските комити одеднаш изрипаа од високата 
сè уште недоисушена од врелото јулско сонце, ги 
вперија пушките во владичината „возна“ колона. 
Најпрво излегоа свештениците од прилепското 
црковно намесништво, а по нив накокорен како 

бендер, без трошка страв се истопори митрополи-
тот Петар. Добро знаеше дека мариовци му спре-
маат некоја ујдурма, исто како што тоа ним Итар 
Пејо им го правеше. 

– Аирлија нека ни е „востаниево“, браќа!, - 
силно извика владиката Петар. 

Од зад грмушката одекна тапанот на Орде 
Шарен Петел, излезе од грмушката, сврте неколку 
круга низ недоисушената трева, удри два-три пати 
со чукалото, спискаа гајдите на Стојана и Трајко 
Попови, мариовските комити го заиграа „Тешко-
то“, а пак полицаецот Гоце Ристески, глумејќи „те-
рористички напад“, преку „моторолата“, му кажа 
на Матета Илиески, кој, исто така, беше „унифор-
мирано“ лице, задолжено за одржување на редот 
и мирот долу во манастирот. Овој му кажа на ма-
настирскиот одбор дека владиката Петар е горе на 
Писокал. Овие му дадоа знак на Слободана–Мен-
до Ропаноски, шефот на музикантите. „Златоусто-
вата литургија“ се лееше ширум Мариово преку 
разгласот. Од кај „Каленската раскрсница“, па сè 
до „Трпчевиот манастир“, се наредија мариовци од 
двете страни на патот, како претседателот Тито да 
го пречекуваа, а не Неговото блаженство митро-
политот Петар. Меѓу „шпалирот“ од народ прво 
со запалено сино ротационо светло помина по-
лициското возило, кое го управуваше полицаецот 
Гоце Ристески, по него мариовските комити, каче-
ни на коњи, по нив владичината „возна“ колона, 
во „пратња“ од другото полициско возило, кое го 
управуваше полицаецот Пецо Костадиноски. 

Стојко Ристески знаеше како се пречекува 
владика, уште како мал ги научи сите попски 
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обичаи од стрика си Пејо, кој долги години беше 
црковен прислужник во црквата „Свети Дими-
трија“”. „Лимузината“ во која се возеше влади-
ката Петар, застана пред импровизираното пор-
тиче. Митрополитот Петар, во посебна црковна 
одора, предвидена за вакви празнувања излезе 
од „лимузината“. Стојко Митрески, првиот од 
еднаквите, од името на Манастирскиот одбор, 
го пречека владиката. „Длабоко“, му се покло-
ни, го бакна сребрениот со драги камења наве-
зен владичин крст, се подистави од десна страна 
на владиката.

 Владичкиот жезол, кој со левата рака го држе-
ше Петар, го накоси малку надесно, со ишарет на 
очите му даде дозвола на Стојкота Ристески, да го 
земе во своите раце, да го почува, со двете раце ја 
потфати чулавката, ја поткрена, ја заврте за триста 
шеесет степени, го бакна крвчето кое се наоѓаше на 
чулавката, попот Веско Лапоски ја „прибра“ во не-
говите раце, кој стоеше од владичината лева страна. 
Владиката направи големо црковно темание. Веско 
Лапоски му ја подаде владичината чулавка. Тој по-
вторно го бакна крвчето, ја поднамести чулавката 
на главата. Стојко Ристески ја бакна Петровата дес-
ницата, со левата рака му го подаде жезолот, овој 
задоволно климна со главата, давајќи му знак на 
Стојкота дека одлично си ја изврши работата.

Како што е редот, прв меѓу еднаквите, во ма-
настирскиот двор влезе митрополитот Петар, 
зад него Стојко Ристески и Веско Лапоски, по 
нив свештениците од прилепското црковно на-
месништво. Пред влезот во божјиот храм, вла-
диката направи уште едно црковно метание. Се 

поклони пред царските двери, го бакна свети-
от престол. Започна утринското богослужение                                                                         
во чест на Петровден.

– Браќа и сестри, денеска во Мариово, во 
Дуње, овде на црквеново место кое го викаме 
„Трпчев манастир“, празнуваме во чест на пр-
вопрестолните меѓу апостолите свети Петар и 
свети Павле. Му се молиме на Бога и на прво-
престолните апостоли свети Петар и свети Пав-
ле, да ни дадат мир, долг живот и здравје, благо-
словуваше митрополитот Петар.

– Апостолите Петар и Павле поднесоа огро-
мен труд и претрпеле неверојатни страдања. Апо-
столот Петар проповедал со таква сила, па еден 
ден наеднаш покрстил две-три илјади луѓе. Ле-
куваше безнадежно болни, дури воскреснуваше и 
умрени. Тој беше првиот затворен од Христовите 
првопрестолните апостоли и подднижен од Јудеи-
те, но на сето тоа се радуваше затоа што без страв 
го проповедаше Христа по разни страни на светот. 
Апостолот Петар ги покрсти двете и две жени на 
римскиот император Нерон, затоа истиот импера-
тор го распна на крст, - говореше митрополитот 
Петар пред мариовските верници.

– Апостол Павле го проповеда божјото Еванге-
лие. За време на неговите мисионерски патувања 
напишал четиринаесет посланија, кои, според збо-
ровите на свети Јован Златоуст, станаа ограда на 
светата Црква, направена од непобедени камења 
од најцврст гранит. Со неговата сила на ученост 
и ораторска способност обраќал илјадници луѓе 
во христијанство. Јудејците не еднаш сакале да го 
убијат апостолот Павле: тој бил каменуван, про-
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гонуван, протеруван, понижуван, малтретиран и 
претрпел најразлични понижувања, а сè заради 
Христа. Триесетина мажи се заколнале дека нема 
да јадат, ниту да пијат, сè додека не го убијат, но 
со промисла Божја тој го продолжил неговото слу-
жење, - беседеше владиката Петар. 

– Во една стихира, во службата на свети Пе-
тар и Павле се вели: „Господи, на Твојата Црква 

си ѝ дал тврдина. Петровата цврстина и Павловиот 
разум и светла мудрост“. „Петровата цврстина“ е 
храброста во исповедањето на верата и страдање-
то. Самото име Петар, кое го доби од Господа, што 
значи камен, како што и Петар цврсто го исповеда-
ше својот Учител Синот Божји. На каменот, на тоа 
исповедување, на таа права православна вера во 
Господа, Христос ја создаде Својата Црква, „Пав-
ловиот разум“ тоа е таа невообичаена мудрост која 
веќе над две илјади години ги привлекува срцата 
на луѓето кон Бога. Навистина, во историјата на 
луѓето не може да се најде поумен човек од апо-

стол Павле. Тој може да се споредува со прему-
дриот Соломон... Апостолот Петар целиот негов 
живот се каел заради неговото трократно откажу-
вање од својот Учител и покрај тоа што Господ му 
прости на Петар за неговиот грев со трократното 
прашување: „Ме љубиш ли?“, апостолот Петар 
никогаш не можел да го проповеда владиката.

„Ако ние не можеме да ја достигнеме таквата 
силна вера каква што ја имал апостолот Петар, кој 
можел да оди по вода, да воскреснува умрени и ако 
ние не можеме да ја достигнеме божествената му-
дрост на апостолот Павле, кој со неговите зборо-
ви обратил илјадници луѓе кон Христа, тогаш да 
се потрудиме да ги подржуваме во нелицемерното 
покајание и длабокото смирение, сега и во сета веч-
ност, за да добиеме вечен и блажен живот. Амин!, 
- заврши со беседата митрополитот Петар.

– Драги браќа и сестри, овде во манастирски-
ов двор, во нашиот Трпчев манастир, во божјиот 
храм кое го носи името на светите апостоли Петар 
и Павле, денеска на овој светол празник сакам да 
ви кажам дека наш гостин,заедно со неговото се-
мејство е „нашинецот“, кој речиси дваесет години 
повеќе од нас домородните мариовци е присутен 
во нашево Мариово и речиси со сите петшестоти-
ни преостанати мариовци си има лаф- муабет на-
правено, исто така, како нашиот Стале Попов и ја 
продолжи неговата жива раскажувачка традиција, 
преку приказните, песните, обичаите, и натаму не 
само ние мариовциве да се спознаваме, туку за нас 
да дознаат сите други народи ширум светов, што 
ние му ги пренесовме, а тој преку слика и тон, ги 
пренесе преку окото на неговата камера и неговото 

Трпчев манастир
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неуморно перо, Стојко Ристески го прочита моето 
име и презиме.

– Дозволете ми, во името на Стале Попов, 
Калеш Анѓа, Толе Паша, Шаќир Војвода, Трајко 
Кралот, Ѓорѓи Лажот, Ѓорѓи Сугарев, Дедо Кољо 
Добровенски, Чучук Митра, во името на водачот 
на првата христијанска буна на Балканот, мaриов-
скиот земски кмет Димитрија Сталев, на неговите 
соборци Јаков и Мате Никола, Стојан Пејо, Васил 
Петко Ристо Најдов, во името на преостанатите 
жители на Мариово, дозволете ми копија турскиот 
ферман, пред печестотини и кусур години е пот-
пишан од синот на турскиот султан Сулејман Ве-
личествениот, султанот Селим III, кој ферман на-
шиот Ангеле Сирмев-Арслан Паша, горе на Пан-
деле ѝ го предаде на сестра си Калеш Анѓа, на кој 
пишува дека Мариово и натаму останува турски 
хас, да му предадам, со што официјално станува 
чистокрвен Мариовец, - ми ја предаде копијата од 
султановиот ферман. 

Стојко Ристески ми ја даде копијата од ориги-
налниот турски ферман. Срцето ќе ми излезеше од 
возбуда, навистина не очекував вакво „мајтапење“ 
од моите мариовци. Во него пишуваше: „Зоран Ко-
стески од денеска е дел од Мариовскиот хас што е 
запишан во турскиот ферман на султанот Селим III 
во 1565 година, со важност од 12 јули 2018 година, 
потврдено од општонародниот собор, потпишано од 
Манастирскиот одбор на Трпчевиот манастир“.

 - Потпомогнат од петчестотините мариовци кои 
останаа верни на своите родни огништа, не дозволу-
вајќи да згасне пламенот од огнот, да ја растераат пе-
пелта под која со години тлеат безбројните жарчиња 

влегов во „Сталевото Мариовско Елдорадо“, кое ста-
на и мое. Патувајќи низ мариовско, во себе го чув-
ствував Сталевиот дух. Стале Попов секогаш блиску 
до мене, со неговата голема македонска книга, книга 
на легендите, и преданијата, на обичаите и маѓиите, 
на песните и ората, на тажалките и клетвите, на та-
говнините и радосниците, големата македонска книга 
на долгите ропства и непрестајни бунтови, на отпорот 
и непокорот, на победите и поразите, обемната кни-
га на севкупниот македонски етнос, како што можам 
да го наречам целокупното дело на Стале Попов, кој 
како за цело време да пишуваше една единствена кни-
га, можеби едната од најмаркантните книги која има 
единствено име Македонија, дел од неа преточив во 
романизиранава мариовска историска повест. Ја оста-
вив отворена како што тоа го направи Стале Попов.               
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ЗАБЕЛЕШКА

Сите имиња и сите настани врзани за нив се 
автентични. 

Им благодарам на сите живи, а на умрените 
– на нивните потомци, на гостопримливоста и со-
работката сиве овие дваесет и осум години, што 
го продолжиме живописот за Мариово што го за-
почна Стале Попов.
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на имиња и презимиња на мештани  во  Мариово, 
кои ги раскажаа приказните за  минатото и сегашноста на  Мариово

 С.БЕШИШТЕ
Василе Стеваноски
Димче Дамески   
Илчо Штрлески  
 Неда Рајлева  
Ристана Стеваноска
Стојан Ѓорески   
Стојан Мањо-Дурески  

С.БОНЧЕ

Благоја толески
Васка Ташеска
Димко Дамчески
Зоја дамческа
Писана Маркоска
Трајче Тодески

С.БРОД

Гоце Талески

С. БРНИК

Бино Стојановски

С.ВЕПРЧАНИ

Богдан Рожденоски
Димко Шкатров
Димко Вељаноски
Ѓоре Питропов Гоце Мојанов
Злата Коческа
Илија Чарапоски
Петра Тодороска
Петре Кочески
с.Витолиште
Ѓорѓи Чакрев
Куле Тушески
Лазо Шаов
Мирко Влаќев
Тоде Милошески

С.ВРПСКО

Јован Кулев
Митре Митрески-Грнчето

С.ГРАДЕШНИЦА

Менка трпчевска
Јован Босевски

Регистар
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Пецо Ковачесвски
Салетин Асановски
Сабајдин Дебиров
Тоде Благиов
Цане Трпчевски

С. ГРУМАЗИ

Коле Митановски-Кремчев
Петра Митревска

С. ГУЃАКОВО

Митре Митрески
Стојан Митрески 

С.ДОБРОВЕНИ

Ѓорѓи Лазаревски
Лазар Котевски

С.ДУЊЕ

Блаже Мрланов
Буца Чачанова 
Јован Стојаноски
Јана Стојаноска
Менка Пашова
Ристе Пашов
Петра Галабова
Ристе Мрланов
Ристе Анџиев
Славја Пашова
Стојанка Мрланова
Стојан Чалан
Стојко Ристески
Трајанка Митреска

Трајан Ѓоргов
Трајан Пашов
Стојко Митрески
Цвета Кулимагарева

С.ЖИВОВО

Благоја Младеноски
Иљо Џерамов
Јанина Џерамова
Јован Колески
Јошко Џерамов
Лазар Јовески
Мара Џерамова
Мицко Џерамов
Ристе Џерамов
Ордан Дамески

С.ЗОВИЌ

Милан Шкатров 
Сава Шкатрова
Димче Ковилоски

С.ИВЕНИ

Алексо Митревски
Борис Трајковски-Богомилчанец
Кристина велковска
Марко Георгиевски
Митра Георгиевска
Павле Митревски
Стојче Велковски
Павле Митревски

С.КРУШЕЈЦА
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Бале Митрески
Дојчин Митрески
Јоше Виданоски
Трајан галабаноски
Тренчо Димитриески

С. ПАРАЛОВО

Илија тоневски
Боге Маркоцвски
Драгослав Миноски
С.ПОЛЧИШТЕ

Петре Чешелкоаки-Чешелот
Трајко Муцески

С.ПЕШТАНИ

Благуна Цилкова
Ѓорѓија Горопан
Ѓорѓија Стефаноски
Мате Маркоски
Мате Куршувалиев
Нове Маркоски
Новаче Попов
Славе Цилков
Славе Димитриески
Сребре Ќутиев

С.РИЛЕВО ( родно село на авторот)

Бале Машуле
Благоја Баче
Богоја Река
Борис Бардак
Боше Топка
Вељан Маџар

Војсле Србин
Глигур Река
Глигур Радески
Дане Циун
Добре Топка
Дончо Оџа
Димко Манго
Димитија Кусе
Даме Пардија
Живко Џоле
Живко Главе
Илија Тулумбија
Љубе Каша
Миле Чучур
Методија Гаџо
Мито Сунда
Петре Машуле
Петре Роже
Саравин Пардија
Стеван Тиквар
Танџо Комаре
Трајан Баче
Трајан Кајзер
Трајан Каша

С.СКОЧИВИР

Боше Митревски
Борис Марковски
Васко Цветановски
Васко Крстевски
Дукадинка Митревска
Јове Јосифовски
Тоде Котевски
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С.СТАРАВИНА

Петко Чурукот
Милка Чурукова

С.СОИЧ

Благоја Јовановски
Киро ристевски
Слободан Канзуровски
Спасе Канзуровски
с.Чаништа
Благоја Кузманоски
Бојо Кусопеткоски
Борче Ристески
Вељан Шаркоски
Ристе Стојаноски
Столе Мишески
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абер - глас
ага - голем земјопоседник
адет - обичај
аирлија - од бога благословено дае
анама - сопруга на голем турски достојник
авлија - камена ограда
Арслан Паша - потурчено име на Ангеле 
Сирмев
армасување - свршување на девојка
аскер - турска воена формација
Ат-пазар - место каде се продаваат и купуваат                                                                                         
коњи, мулиња и магариња 

башибозук - нередовна турска војска
баркетни панталони - панталони сочијани од 
платно „баркет“
бег - голем турски земјпоседник
бериќет - среќа
бујрум - повели
било - греда во куќа
буљук-баша - полковник, турски офицер на 
1000 души аскер
благота - млечни производи: сирење, урда, 
кисело млеко, маст
бришалче - шамиче за нос
букаре - дрвен сад за вода
буле - мало лепче
брецна - врекна, нависоко ќе проговорам

везир - звање на министер во отоманската власт
Велипеток - ден  пред Велигден
Велјасабота - ден пред Велигден
верушки - верига, синџир на кој се обесуваат 
котлите да се вари нешто во нив
виа - овие
ваа - оваа
воденик - штица на која се ставаат садовите за 
вода, букарот, џумовите и бардаците
вој - овој
врав - снопје насадени на гумно за вршење
вратика - горска миризлива тревка
вршник - поклопец на црепна за печење леб
вутно - волнено предено за унечки-фути
вутче - унечка, престилка

габројца - долго тенко  суво дрво
галатам - псујам,
галиба - ама, ете, тукуречи
грниче - шамиче за на гуша
гушале - шамиче за на гуша кај момите , 
невестите

дефтер - пописна книга
диск - специјален сад во  црквите во кој се 
собираат пари
диван -да стои простум спрема некого
дикел - железна алтка со два рога за копање 
лозја
драг - долго танко дрво за сушење алишта
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ѓувезно - темно црвена боја ( предено, каделка)

забајден - зашеметен
земник - визба
ѕверам - гледам
ѕидидина - урната куќа, плевна
ѕрцки - очи

јаток - предена волна за ткаење
јабанџија - туѓинец, странец
јаничар - потурчен турски војник

кадија - судија
каза - околија
калеш - црноока, црномуреста
калезба - предмет со кој се канат гости 
(јаболка,погача , карта со вино)
кисел расол - сторена зелка
коџобашија - старешина во село, одговорен за 
селото
кодоши - поткажувачи
калкан - ѕид до ѕид
копи - стогови со сено или слама
клашни - врста дебел шајак
клисар - човек задолжен во црква
конак - преноќиште
кошница - плетена торба во која се носат 
намирници 
кмет - главен одборник во село
кравајче - крај на печен леб, погача, сомун
кросно - направа за разбој
кутел - мерка за жито
маѓер - готвач
матерка - миризлива тревка

месарник - сад во  кој се топли вода за месење 
леб
метанија - поклонување
мисур - ваганка ( чинија)
молзничар - овчар што ги пасе овците со млеко
мотавило - направа на која се мота предено
мотаница - предено намотано
мразулец - замрзната нависната вода од по стреа 
на куќа, плевна, трло
мутли - празен простор во куќата помеѓу  ѕидот 
и покривот

напрeки - попреку
нарилник - специјална направа која му се става 
на добитокот на устата за да не прави штета 
додека се ора нивата
неј - нив
нија - оние
ној - оној

онбашија - турски војник десетар 
опна - кладе
осмак - мера за жито, околу осумдесет 
килограми
отранчам - оплескам

пагурче - сад за ракија
паскурник - шара за шарање поскури
пашити - говеда, коњи, мулиња слободно 
пуштени да пасат
пералник - сад во кј се топли вода за перење
петрафил - одежда што го  носи попот
пинок - опинок
подница - црепна за леб печење
покров - покривач од волна и козина кој служи место јорган
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пола - една страна од врата
полупка - поклопец на грне
попраг - ремен или конопен колан со кој се 
врзува самарот на добитокот
посатка - покуќнина
постилче - покровче за постилање
пољак - падар
прегач - унечка составена од неколку делови
предотина - предено
проскомидија - дел од црквената литургија
протуѓер - потпарол

расип - вода за растур
ржаница - слама од рж
сакма - машка долна облека
синија - софра, трпеза
скипне - догорува оганот, зајдисонце, 
скисна - ми се досади
скопец - женски накит од сребро подресен со 
пари
слог - нива
стопан - главен во семејството
струнено - ткаенина плетена в од  волна на коза
сугаре - доцна отелено теле или објагнето јагне 
сукало - стапче за кори сучење

тагар - сад за брашно како ситото и решетото 
што е само неиздупчен
такцир - несреќа
тезгере - направа за фрлање ѓубре од дома
текна - се сетив
тланик - горниот крај на куќата
троска - ситна сува трева 
трпеза - долга софра

ќатипче - писарче
ќерал - дел од куќата, шпаиз
угич - брав што оди пред овци, специјално 
острижен
уѕур - досада од бес
уќумат - околинска власт

фазла - вишок
фајде - полза, корист, ќар
ферман - султанска повелба
филџан - чаша за кафе
фудул - гордост
фукнам - влегувам на врата веднаш на брзина

харем - дел од куќа во која живеат  жени на 
висок турски достоинственик
хас - султанов феудален посед во Османската 
империја
чалма - вид турска капа
чатма - греда
чифлиг - голем полски имот
чифликсајбија - сопственик на чифлик
чифчии - работници кои живеат во чифликот
цврцнат - поднапиен
црнгалест - калеш човек
чекулец - дел од самарот за кој с езакачува 
ортомата
чело - почесно место на софрата
честица - дел од проскурата од која се вади
чмее - врие
шилеже - ланско јагне 
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