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БЕЛЕШКА НА УРЕДНИКОТ 

"Климентов збор" беше причината да се запозна

еме со дедо Ѓорѓи Стојчев. Од печат беше излезен чет
вртиот број по ред во 1972 годинс. Во него се отпечатени 
народни песни од Вамбел, Костурско, испеани на маг

нетофонска лента од сонародникот Ѓорѓи Лукра, поз
нат општественик помеѓу Македонците во Торонто. 

Дедо Ѓорѓи го имаше прочитано четвртиот број од 
"Климентов збор", а бидејки имал намера да пишува 

прикаска за Бапчор, ме најде во црквата, ми пристапи, 

се престави, ме помоли да седнеме и веднаш ПОЧ!fа да 

ми ја раскажува неговата биогравија. 
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Ѓорtи Стојчев. 



БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Роден сум на 15 септемри 1903 година во село Бап
чор, Костурско тогаш кога било кренато Илин

денското востание и создадена Крушевската Република. 
Тогаш и од нашето село загинале 11 души востаници во 
месноста "Кајнако черешински" Ги изгубиле животите 

за да се ослободат од турскиот јарем, меtутоа не само 

што тие биле убиени туку и десетдневната Крушевска 

Република и целото востание биле задушени во крв и 

огин. Токму во тоа време татко се враќал од "Камено" 

да се пресвлече и одново да се врати при дружината (бил 

Комита). Дедо пак бил откриен од Турците во месноста 

"Рамна" и со ножови избоден, пред очите на кутрата 

ми баба Велика. По настанот баба Велика си го загина
ла умот. 

Во тие тешки деново за нашиот народ, сум роден. 

Сум роден на "Долното лозје" под "Мишовиот орев". 

Со мајка на лозјето имало и други аргатки. Со нив била 

Итета Ката Геrова. Таа ме завиткала во прегачот и ме 

однела дома. 

Во многу раното детство сум растел под закрилата 

и љубовата и на дваицата родитеЛи. Таа заедничка ро
дителска грижа не потрајала долго. Штотуку сум трг

нал на училиште татко умре. Имаше триесет и три го

дини. (1913). По смртта на добриот ми татко (беше еден 
од писмените луtе во селото, писар на коџобашиите) 

на мајчините раце останавме пет мина: три ќерки и два 

сина. Бидејки татковата рака престана да врши тешки

те работи и да го заработува насушниот ни леб, мајка 

ме извади од училиштето и ме углави на Бапчорци да им 

ги пасам овците, козите и кравите, по лесно да се изве

деме на пат по татковата смрт. 

Кога станав момче за женење мајка ми ми најде не

веста од село Вишини, од сојот на Тошкови, като дома

зет. 

Од времето на главењето по селото и десет годиш

ното послушание во Олимскиот манастир имам и добри, 

и лоши спомени. Се сеќавам на ваков случај: Откакоо·_ќе 
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се вратев со добиците дома одев кај оној кој што м е~\ 
неше (ме уранеа сите оние на кои им ги чував добиците). 

Макар и уморен, измрзнат и со мокри нозе еден ме те

раше, додека вечера да му светам со борина. Јас пак ве-

черав од она што останеше по софрата. Имаше и добри 

луѓе, кои јадењето и лебот ми го доносеа на местото 

каде што ги пладнував добиците. 

Во Вишини со дедо и баба поминав три години и 

шест месеци. Сојот на Ташкови беше прочуен на дале

ку, ·меѓутоа само славата и името беше со нив. Веднаш 

по женидбата требаше да зајмам пари за да купам ѕегвар 

волови, да ги обработувам нивите, за да го вадам пар

чето леб за нас младите и за баба и дедо, бидејки не мо

жеа да работат тешка работа, беа стари. 

Откако видов дека и во Вишини немам добар помин 

и јас како многу мои соселани тргнав да барам по добри 

услови за живот за себе и за сите што ги оставив дома, 

а оставив: мајка, жена и три мали деца. Така ·а:;еше ра
ботата се до граѓанската војна во Грција 1946-1949 годи
на. Граѓанската војна ги распрсна моите по туѓина. Мај

ка со Цена избега во Полска, синот Никола во Солун, 

Сотираќи во Атина, а Тинка излегла партизанка. Во ед

на борба во Преспата ја фатиле Грците и ја затвориле 

во Кожани. Јас останав во Канада. Еден со друг не мо

жевме да се видиме и слушнеме. Господ бил со нас. Јас 

во Канада најдов добра работа. Заработував и штедев 

така што за кусо време си ја собрав фамилијата и мо

јот до м одново живна. Се исполни со песна и радост. 

Почнавме сите да работиме и лека полека да си ја реди

ме иднината во туѓина, бидејки нареденото ни го исту

рија Грците. Откако ги доведов децата и жената од Пол

ска и Грција ги оженив и омажив. Грижејки се околу 

децата и нивната иднина поарчив повеќе од 40.000 до
лари. Сполај ми на Бога што ми даде здравје и ум да 

можам сето ова да го сторам. 

Во Канада не седев на едно место и на една иста ра

бота. Ако работата не ми се бендисуваше и можеLl!_е на 

друга повеќе да се заработи ја менував, дури го смену

вав и местото на живеење за да спечелам повеќе. Еве 

како тоа изгледаше: 
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Од Бапчор преку Атина со бродот "Меганик" дој

дов во Канада во 1929 година. На пристаништето ме 
пречека: Сотир Капитано. од Прекопана,'Сотир Мучов, 

Ѓорги Минчов и Зет ми Васил. На работа се задржав во 
Порхоп. Миев чинии во еден ресторант. Од Порхоп оти

дов во Арилија. Во Арилија работев две години. 1933 
година купив кафе ресторантот "Костур кафе" на Куин 

и Парламент во Торонто. Со ресторантот "Костур ка

фе" банкротирав. Откако ресторантот го предадов на 

зетот Васил и баџанакот Коле Гегов одново отидов во 

Арилија. Овде работев уште две години. Собрав пари 

колку во 1935 година да платам патот и со бродот "Ма
џестик" да се вратам дома, да си ја видам фамилијата. 

Фамилијата ја најдов во беда. Во 1936 година одново 
се вратив во Канада со бродот "Куин Мери", штотуку 

пуштен во пловен саобраќај. Почнав да работам и дење 

и ниќе што поскоро да вратам парите позајмени за пат. 

Го вратит долгот. Почнав и дома да испраќам. Арилија 

уште еднаш ме виде на работа. Сега како кувар. Кога 

почна џебот да м и тежи го отворив ресторантот ''Кони 

Ајланд". Овој пат спечелив и откако го продадов оти

дов кувар во војската во Халифакс. Во армијата по чин 

бев мајор. Имав тринаест кувари под моја команда. Вој

ниот живот и дисциплина ми беа здодевни. Се демоби

лисав (Канада имаше армија од доброволци). По демо

билисувањето го купив "Делмонико" ресторант во Кир

кам Лек. Во ресторантот запослив 36 работници. Од 
Кркам Лек одново отидов во Арилија, но сега не како 

работник туку како ортак на Пит Ставраки. Пит Став

раки ми даде една четвртина од заработувачката. До

дека работев како ортак се договорив со зетот Васил и 

сватот Ристо Фотини да купиме "Кингзвеј" ресторан

тот на Даферин и Кинг. Во "Кингзвеј" работевме годи

на и половина. Со ортаците откако продадовме "Кингз

веј" го зедовме "Скајвјо" ресторант на Кил и Дандас. 

"Скајвјо" го државме четирнаест години, се до 1957 
година. По ова сам отворив балакница. Бакалницата 

ја оставив на синовите, а јас станав nродавач на куќи. 

Откако ми се здомачни да продавам куќи одново се вра-
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10. foptи Стојчев на служба во канадската армија 
во Халифакс. 
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тив во трговијата. Отворив нова бакалница на Мовити 

стрит во Торонто. И ова работа ја Оставив. Отворив 

пак ресторант со име "tорtиз грил" на Каледонија и 
Лоренц. На работа во ресторантот "tорtиз грил" ја 
добив пензијата. "tорtиз грил" го остатив на синот 
Никола, а јас со пензионерите и броениците го прово

дам слободното време собирајки материјал за прикас

ката на моето мило и весело село Бапчор. 

Ова што до овде ви го кажав е дел од моите пери

петии што ги имам поминато за 45 години во Канада. 
Меtутоа и ако работев деноноќно наоtав време да по

сетам четириест и пет држави во светот. 

Посетите и патувањата по светот ги направив во пет 

наврата. При раскажувањето ќе одам од првата за да 

стигнам до петата прошетка. 

Првата прошетка ја направив 1953 година. Со авион 
отидов во Австралија. Авионот ме однесе во Перт. Перт 

е најмногулудната македонска оаза во која живеат Бап

чорци. Со роднините и соселаните можев да ги посетам 

австралијанските градови: Мелбурн, Сиднеј и Адела

ида. Од Перт во Канада се вратив со авион. 

Втората прошетка ја направив во 1964 година, то
гаш кога почна да се гради Македонската православна 

црква "Свети Климент Охридски" во Торонто. И овој 

пат отидов во Австралија, сега со бродот "Аркадија". 

На патот за Австралија ги посетивме: пристаништата 
на Англија, Германија, Холандија, Белгија, Франција·, 

Грција, Мисир, Еден и Колумбос. Од Колумбос отидов

ме во Перт, во Перт останав седум месеци. Кога се вра

ќав од Австралија се вратив со бродот "Ронсија". Пат

ната линија на "Ронсија" беше: Аделаида, Мелбурн, 

Сиднеј, Њутини, Виетнам, Филипини, Кина, (во Кина 

најдов македонец. По завршувањето на првата светска 

војна како работник на еде брод се нашол во Кина), Ја

пан, Хајвуеј и Ванкувер. Возот од Ванкувер ме врати во 
Торонто . 

. Третата прошетка ја направив во 1969 година со 
бродот "Американис". "Американис" тргна од Хали-
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факс за Енглеска. Од тука директно отидовме во Грција. 

Од Атина со аутобус отидов во Костур, Лерин, Воден 

Овој nат го видов Баnчор. 
Баnчор не беше оној од nред шеесет го

дини кога ги nасев селските крави, овци и кози. Бапчор 

беше зариен во урнатини. Не се слушаше жетварската 

песна, го немаше лајот на кучињата, ниту кукурикање

то на nетлите, не се провикнуваше селскиот падар лу

tето в сред село да збере, не биеше ни црковната кам

бана Бапчорци на молитва в црквата да nовика. Бапчор 

плачеше за своето минато. По неговите улици растеа 

коприви и трифил. Баnчор е избришан од географската 

карта. Офкаше во урнатините,се слушаше неговиот глас. 

Со рането срце го оставив Бiшчор уште повече во три
фил да обрасне. Преку Солун и Ѓевtелија отидов во 
Слободна Македонија. Во Скоnје се сретнав со сите Бап

чорци. Ја посетив Матицата на иселениците од Маке

донија. Овде ги запознав песноnојките од пеачкото дру

штво "Баnчорки" од составот на културно уметничко

то друштво "Ѓоце Делчев". По посетата на скоро сите 
градови во Македонија отидов во Бугарија да се видам 

со роднините. Ги nосетив Софија и Варна. Од Варна за

минав за. Романија, а од Романија со воз за Украина

-Киев. Во Киев останав три дена. Ги посетив и остана

тите големи Руски градови. Во Москва имав среќа да 

nрисаствувам на првомајските величанствени паради. 

Се најдов в чудо невидено од глетката на парадата. 

Во Москва останав една седмица. Там имаше што да ви

дим. Од Москва отидов во Ленин Град. И овде останев 

една седмица, а од овој убав словенски град со бродот 

"Александар Пушкин" заминав за Хелсинки-Финска. Од 

Хелсинки за Германија, Холандија, Франција и Англија, 

а одовде за Монтреал-Канада. 

На бродот "Александар Пушкин" посветував курс 

по руски јазик и добив диплома за завршен курс што ја 

приложувам во факсимиЛ кон мојава прикаска. 
ОД Монтреал си отидов дома во топлото кат-

че на синот Сотираќи. 
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МЅ. ALEXANDR PUSHKIN 

BALТIC STEAMSHIP COMPANY 
LENINGRAD 

DIPLOMA 
НАСТОЛIЦИЙ д и п л о м Вb!ДАН idfQRGE. 5.IQ.E ТЕ ѕ 

Б ТОМ, ЧТО ОН(ОНА) ЕО ЕРЕМЛ ПУТЕШЕСТВИЛ НА 

ТЕПЛОХОДЕ «АЛЕКСАНДР ПУШКИЊ> 

Б (ij f}J 1969rода 
ПРОШЕЛ(ПРОШЛА) ПОЛНbiЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

по Р У е е к о м У л з bi к У 

В РЕЗУЛbТАТЕ ПРОВЕДЕННОЙ ЗКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

У С Т А Н О Б Л Е Н О, 

что r .... Cdf.QR(::zE 5ТD.tifS 
О Т ЛИЧНО УСВОИЛ(УСВОИЛА) УЧЕБНУIО ПРОГРАММУ 

И ПОКАЗАЛ(ПОКАЗАЛА) СЛЕД УIОIЦИЕ ЗНАНИЛ: 

t. Четкое и вполне праnилиrое русское произношение, особенно, 
приnетстnиЙ и добрhiХ пожеланиii как, например: 

- ДОБРbiЙ ДЕНb! 
- ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
- ДО СВИДАНИЛ, 

- Л ВАС ЛIОБЛIО 11 т.д. и т.п. 

2. Умение заказатh лrобое блrодо в ресторане 11 лrобоЙ напиток в баре 

НА ЧИСТОМ РУССКОМ ЛЗbiКЕ. 

Председателn ЗкзаменационноЙ Комиссии: 

Профессор ~~:;;;;.-. --·Фетр ГНЕСb) 
СекретарL: 

Доцент fl К 0 N 1Ј1 1 1< (AЙira КОННИК) 

19бЈrода. 

Диплома за завршен курс по руски јазик на бро-

12 



Т/Х АЛЕКСАНДР ПУШКИН 

МЅ. ALEXANDR PUSHKIN 

DIPLOMA 

БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ 

ПАРОХОДСТВО 

ЛЕНИНГРАД 

BALTIC STEAMSHIP COMPANY 
LENINGRAD 

дот ''Александар Пушкин'' 
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Чртвртата прошетка ја направив во 1972 година. 
Одново ја посетив Австралија. Овој пат останав 6 ме
сеци. Имав можност да ги посетем сите градови во кои 

се населени Македонци. Авионот што летна од Перт 

слетна во Сингапур, за одовде да полета преку Јужна 

Индија. Од Јужноиндианскиот аеродром полетавме за 

Ерусалим со надеж да станам аџија, но не станав. По 

разгледивањето на Ерусалим патот на авионот водеше 

за Каиро градот на плодниот древен Мисир, кој во свои

те предели ги чува пирамидите на фараоните. Од Каиро 

летнавме за Атина и моето село Бапчор. Во Бапчор од

ново срцето ме стегна. Овој пат селото беше уште по 

пусто, а урнатините поголеми и вместо олеснување на 

душата собрав нови јадови и горчевини. Ни изронеТI<!те 

солзи не го донесоа душевното и националното олесну

вање на мојата ранета македонска душа. Од Атина ави

онот слетна во Холандија та по неколку часа лет одново 

да се соберам со моите рожби. 

Петата прошетка ја направив во 1974 година. Од 
Торонто авионот ме однесе во Атина. Од Атина преку 

Костур и Лерин (и овој пат не можев да одолеам на ду

шата а да не го посетам Бапчор) и Битола стигнав во 

Охрид,во Охрид лулката на словенската .просвета•којаiне 
направи она што сме денес во Социјалистичка Републи

ка Македонија и надвор од неа-Македонци. Желбата да 

се напијам вода на Билјанините извори ми се исполни. 

Ми се оствари и сонот да го видам ридот на кој беше 

подигнат манастирот "Свети Пантелејмон' ', низ кој 

поминале за време на Климента 3500 ученици. Да ги ви
дам Самоиловите кули и да се радувам на некогашната 

слава што ја имал Охрид и останатите градчиња на бре

гот на синото езеро. Не пропуштив да ја видам и Стру

га и да ја запеам песната "Што ми е мило ем драго". 

Омаен останав од хотелот "Бисер". Него како Господ 

да го направил тогаш кога го правел светот. 

Во аутобусот од Охрид за Струга се запознав со чо

век што го носеше моето презиме. Човекот беше со ши-
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Групата "Бапчорки" при Културно уметничкото 

друштво "Гоце Делчев" Скопје. 
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рока словенска душа, душа каква што ја опишува Дос

тоевски во своите дела. И покрај моите настојувања 

да ме ослободи времето што го посветив на Струга да 

го проведам во прегратките на "Бисер" не ме ослободи, 

туку му гостував четири дена. Чудни сме ние Македон

ците, од никој не го скриваме гостопримството. Во 

Струга по совет на лекар не отидов во Дебар на бањи 

туку во Варна. Докторот ми рече дека сум имал слабо 

срце и не ќе сум можел да ги издржам дебарските бани, 

затоа заминав за Софија а одовде за Созопол каде што 

правев морски солени сончеви бани. Откако направив 

баните го посетив Цариград. Во Цариград ја посетив 

"Аја Софија". Ми стана тешко што Турците најубавиот 

христијански споменик од средновековието го претво

риле во џалија. Мојата душа и сега се бунтува од ван
дализмот на Турците. Ова и вакви слични прашања не

кој треба да ги постави на дневен ред пред организаци

јата на,Обединетите нации··за да си го добијат првобит

ниот облик. Вредноста на споменикот ќе биде уште по

голема, а византијската архитектура и фрескосликар~т

вото ќе добијат поголема вредност одошто ја имаат 

денес. Од Цариград преку Созопол заминав за Полска 

да го видам гробот на мајка ми, од чија племенита град 

сум хранет(по нејзино раскажување) полни три години. 

Откако го оплакав мајчиниот гроб заминав за Унгарија 

да го видам внукот Ѓорtи Илов. Не пропуштив да ја по
сетам и Чехословачка (некогашна Моравија узрочник 

да се појави словенското писмо) земјата каде проповедал 

блажениот маж Кирил, брат му Методиј и нивните уче

ници помеtу кој и и нашите просветители Климент, На

ум, Горазд, Сава, \нгеларие и многу други што останаа 

безимени. Ни ·овој пат не ја пропуштив приликата а да 
не ја посетам Македонија и да и се радувам така како 

што дете се радува кога ќе ја види родената мајка. Од 

Скопје прку Битола Лерин и Костур уште еднаш го по

сетив Бапчор за да се вратам во Канада преку Атина. 

По петата прошетка се скрасив во Торонто задово· 
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лен што ми се исполнија желбите од детинството. За се

то ова му благодарам на Бога што ми даде здравје и 

чист ум за да се радувам на се што видов и поминав. 

\ 17 

~----~ 



Панорама од село Бапчор, снимена 1936. 

БАПЧОР 

Легенди за раtањето на Бапчор речиси нема. При

се ова, јас ќе се задржам на тета Мариното Ставрева рас

кажување стара 90 години, сега жителка на Торонто, Ка
нада. Рскажувајки за селото таа вели: Синко, нашето 

село не е многу старо. Се pata оној моменат кога луtе
то од малите три села В9 Селишча: Козјак и Рамник, по 

доваtањето на Турците во Македонија, заграбувањето 

на поубавите, поплодородните и достапни места се за

држале на "бачилата" изградувајки го Бапчор на гради

те на "манастирчето". 

Пред 1913 година, кобна за Македонија и Македон
скиот народ, Бапчор броел над 300 куќи и се вбројувал 
во најголемите села во костурската каза. Бапчор било 

најчистото село по народност. Немал о други народи и 

народности какви што имало во некои населени места 
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Атарот на Бапчор конфигуративно бил и е многу 

живописен. Конфигурацијата и плодноста на земјата 

диктирала Бапчорци да станат поледелци, сточари и др

воделачи-бi-Јчкаџии. Ова било обусловено и од прими

тивноста на стопанисувањето во сите гранки од бапчор

ското стопанство. Но и ако примитивно не смееме да 

го пренебрегнеме, бидејки до извесна степен им го оси

гуравала егзистенц минимумот. Би рекол дури живот 

исполнет со песна игра и радост. Живот од времето на 

идилата. 

Во пространиот атар Бапчорци секојдневно ја мену

вале глетката. Таа за нив била едноставна. За оној пак 

што доваtал да ужива во природната убавина на бап

чорскиот атар преставувал "Божева убавина", на која 

можел да се радува до пресита. 

Природата на Бапчор исцело се одразила на живо

тот, навиките и менталитетот на Бапчорци. Бапчорци 

беа здрави дарежливи, работливи, претприемчиви, гос-
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топремни, весели, игриви и хумани. Се занимавале со 

полједелие, сточарство, градинарство, овоштарство, 

пчеларство, ракоделие. Во тој поглед бапчорската жена 

била главниот носител на животот. Бапчорката била 

мајка, аргатка в поле и гора производителка на сета гор

на и долна машка и женска облека. Таа ткаела, прела, 

плетела, везела, шиела, прала, месела. На нејзините 

раце останувало да се обработи полето, нивата" лозјето, 

зеленчуковата и овошна градина. Нејзе и било во зада

ток дури и дрвата од планината да донесе за огрев во 

зимските долги ноќи. Не знаела за умора. На мажите 

останувало да ги изораат нивите, окосат тревата, чу

ваат добиците по каливјата, заградат шума и да одат 

на печалба. 

Бапчорци освен манифактурната роба, робата која 

сами не можеле да ја произведуваат ништо не купувале 

Основните продукти за живење ги произведувале сами. 

Продуктите за исхрана што ги добивале обработувајки 

ја земјата ги употребувале во свежа и сува состојба. По

крај продуктите добиени од обработената земја употре

бувале за храна и многу саморасни дl:iВИ плодови и зе

ленчуци. Макар што земјата им давала разновидни жи

тни, овошни и зеленчукови продукти требало сето она 

што го добивале од мајката земја да го надополнат со 

аргатска работа надвор од селото, селскиот атар и се

мејството. На печалба оделе најчесто во летниот период 

во Битола, Солун, Атина, Света Гора, Анадол. Некои 

од нив оделе во Белград, Софија и Букурешт каде оста

нувале за по долго време. Откако ќе се врателе со зара

ботеното го надополнувале она што не можеле да го до

бијат обработувајки ја земјата. Зимските денови ги по

минувале во крилото на своите домашни делејки ја ра

доста што им ја пружал бапчорскиот идиличен живот, 

собирајки се на седенки, преденки, лупенки на кои нај

често постарите раскажувале моменти од макотрпната 

македонска историја, приказни досетки и друго додека 

помладите пееле песни испеани од народот, на цопол-
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Лексо и Султана татко и мајка на Ѓорtи Стојчев. 

нувајки ги прикаските и песните со настани од секојдне

вието преносени од старците од неколкуте кафеани и 

бакалници што ги имало во селото. 

На печалба оделе само мажите. Заради ваквиот на

чин на живеење тежината од сета домашна и поледел

ска работа паtала на грбот на бапчорската жена. Оние 

од мажите печалбари кои немале кого да остават дома 

да им ги изораат и посејат нивите, окосат тревата и чува 

стоката оделе на печалба во поблиските места и одвре

ме навреме ја напуштале печалбарската работа, се вра

ќале дома, ги свршувале работи и одново оделе да спе

челат некој грош за да го надополнат она што им недос

тасувало. Други пак од печалбарите оставале аманет 

на некој од роднините и пријателите да ја свршат теш

ката работата. 

Покрај одењето на печалба по Балканските земји 

и Азија некои од Бапчорци го преминувале и океанот 
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за да спечелат што повеќе за семејството. Уште пред 

Илинденското востание Бапчорци доваtале на печалба 

во Америка. Печалбарењето во Америка се зголемило 

по илинденското востание, кога Турците немилосрдно 

почнале да ја гонат рајата. Меtутоа масовото иселува

ње на Бапчорци стана по совоемениот геноnид во Гn
ција по граtанската војна.1946-49 година .. кога Бапчорци 
дадоа нај- скапите жртви за Татковината. 

Бапчорци што останувале во Бапчор да ја вршат до

машната и поледелската работа си помагале едни на 

други. Помошта била изразита при правење на куќи, 

собирање на летината и многу други случаи. 

Секоја куќа во Бапчор чувала ситен и едер добиток 

и со него стопанисувале. 

Сето до овде речено дава општа слика за се она што 

се случувало во селото. Понатаму ќе ви раскажувам по

опширна за се она што не го опфатив со општиот дел 

од мојава прикаСКа. Посебниот дел ќе ја осветли сета 
традиционална, верска, културно просветна, економ

ска и забавна заангажираност на Бапчорци додека жи

вееле во Бапчор интензивен творешки живот, кој за жал 

сосема згасна после граtанската војна. Раселувањето на 

Бапчорци ме инспирира да ви раскажем за она што сум 

преживеал, видел и слушнал од постарите Бапчорци. 

Раскажувајки ви ја прикаскава верувам дека правам при

донес за македонската национална историја макар што 

раскажувањето ми е скромно. Мило ќе ми биде ако некој 

откако излезе мојава прикаска за Бапчор ја надополни 

со она што ј~ сум го пропуштил и така наполно ја ос

ветли прикаската за Бапчор кацнало како бисер на гра

дите на "Манастирчето" скриено како орлово гнездо 

помеtу многуте Бапчорски планини. Ова раскажување 

нека шепне на Бапчорци за геноцидот што го направија 

нашите јужни соседи над македонското население. 

При раскажувањето на поединостие од животот и 

економиката на селото ќе отпочнам со расказувањето 
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за православната ни предедовска вера, оставена ни во 

аманет од Светите браќа Кирил и Методи сесловенски 

просветители и нивните ученици М акедонските учители 

Климент, Наум, Горазд, Саво и Ангеларие. 
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ВЕРА И ВЕРСКИ ОБИЧАИ 

За извршување на православните богослужби, обре

ди и чинодејства во селото имамве црква посветена на 

"Свети Николај" Чудотворец (19 декември). Покрај 
црковниот заштитник кого го служевме половина од 

селото, во селото служевме и на "Свети Архангел Ми

хаил" (21 ноември). Свети Архангел Михаил го служеа 
оние кои не го служеа ''Свети Николај' '. 

Црква "Свети Никола" во Бапчор снимена 1936 
година. 
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Бапчорската црква беше базилика-правоагална згра

да со три кораби. Корабите беа разделени со столбови 

поредени еден по друг во колона од исток кон запад. 

Столбовите го носеа средниот кораб и чатијата. 

Однадвор од јужната и западната страна црквата 

имаше трем, на југоисточната страна беше изградена 

нешто малку повисока од црквата Камбанарија. Вна

тре беше разделена на три дела: Притвор, среден дел и 

олтар. Олтарот од средниот дел беше одделен со ико

ностас. Олтарот како на сите православни цркви така 

и на нашата беше од источната страна. Во црквата се 

влегуваше низ две врати: западната главна и јужната 

споредна. Покрај западната и јужната врата и олтарот 

на јужната страна имаше врата. Ѕидовите беа дебели 

скоро по едно метро, прозорците високо под стреата 

без лак правоаголни на горниот дел. Црквата беше по

криена со камени плочи за да не ги крева ветерот, кој 

во зимскиот период знаеше да е многу силен. Ако црк

вата и куќите беа покриени со ќерамиди претстоеше 

опасност ветерот да ги отпокрие и нанесе големи мате

ријални штети. Во олтарот средниот дел и притвор по 

ѕидовите немаше фрески. Овој податок зборува дека 

црквата е направена во по ново време. Олтарот од сред

ниот дел на црквата беше одделен со иконостас. Во ол

тарот во средината од олтарската полукружа вдлабна

тина беше поставен престолот. Престолот имаше чет

вртаста форма, висок едно метро. Од јужната и север

ната страна во олтарскиот ѕид имаше вдлабнатини, кои 

служеа за извршување на проскомидијата и чување на 

одеждите. Иконостасот имаше три врати: средна-царски 

двери, јужна и северна. Иконите на иконостасот беа вака 

подредени: од левата страна на царските двери, ако сме 

свртени кон иконостасот беше иконата на ''Свет а Бо

городица", до неа иконата на "Свети Николај", а до 

неа иконата на "Свети Архангел Михаил", вториот пат

рон на селото. Од десната страна на Царските двери 

беше иконата на ''Исус Христос" ' до неа иконата 
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на "Свети Јован Крстител-кумот Христов. По раска

жувањето на постарите Бапчорци распоредот на ико

ните во другите цркви не бил како во нашата црква. Ова 

го објаснуваат со фактор дека селото имало два заштит

ника. 

Во средниот дел на црквата имаше два стола во вид 

на царски тронови. Столот од јужната страна беше на

менет за владика, а од северната за цар, меtутоа во него 
никогаш не седнал цар. Во западниот _дел од средниот 

дел на црквата имаше две икони за бакнување, а во па
пертата-притворот беше вградена ·непокретна кристил
ница. Овде сум и јас крстен и ми го дале името foptи 
по името на предедо ми foptи "Егленарот". 

Помеtу столбовите што ги делеа јужниот и север

ниот кораб од средниот имаше столови. И покрај јуж

ниот и северниот ѕид имаше столови наменети за седе

ње на старците. 

Кога едната половина на селото го служеше ''Све

ти Николај" или другата "Свети Архангел" домаќин

ките месеа колачиња и со нив ги канеа гостите од селото 

и селаните од соседните села на Бапчор. Празнувањето 

на селските служби почнуваше со вечерната служена 

во н~вечерието на празникот. "Свети Николај" или 

"Свети Архангел". Визитите пак почнувале наутро по 

завршувањето на богослужбата и траеле до знакот на 

камбаната, кој и повикувал гостите на ручек. По пладне 

се продолжувале визитите за да се отиде на вино. Визи

тите ги правевме по групи-на тајфи: тајфа на поледел

ците, тајфа на сточарите, тајфа на дрварите, тајфа на 

стари и млади. Истиот ред и обичаи беа и при празнува

њето на имените денови. Најчести имиња во селото 
се: Јован, toptи, Нуме, Васил и други. 

Од каде и како дошол обичајот на службите и име

ните денови да се оди на тајфи никој од старите не мо

жеше да ми објасни. На службите и имените денови се 

јадело, пиело, пеело и играло, но никогаш не дошло до 

опивање и правење на непријатности:. Службите и име

ните денови се завршувале со песни, ора и веселби. 
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БОЖИЌ (7 јануари) 
Специјални обичаи врзани за Божиќ не паметам. 

Божиќ го славевме три дена на свечен начин, со визити, 
песни и ора. 

ВАСИЛИЦ:А (14 јануари) 

На Василица месевме мазник-зелник со пара. От
како на најстариот член во куќата ќе му полиеја да си 
ги измие рацете, рацете ги миеа сите што беа на трпеза

та. Најстариот се прекрстуваше по него и останатите 
и се почнуваше со јадењето. Најстариот го раскршува

ше мазникот даваше по парче на сите членови. Кој како 

ќе го примеше мазникот го раскршуваше тражејки да 
не би да е парата во неговиот дел. 

Uној што ќе ја најдеше парата се сметаше за чувар 

на среќата во куќата во тек на годината што настапу

вала. 

ВОДИЦИ (19 јануари) 

По завршувањето на литургијата, пред да се отиде 

на реката, го избиравме кумот христов. Тој ден гq кр

штевавме Христа во реката. Симболиката на ќрштени

ето е фрлањето на крстот во реката. 

Изборот на кумот станувал вака: Оној од селаните 

кој најмногу ќе дадеше во пари или во натура беше иза

бран за кум. Покрај дарувањето на крстот се даруваа и 

сите икони, колку што ги има во црквата. По завршува

њето во литијното шествие одевме да го извршиме сим

боличкото крштевање. Во литијната поворка напред 

одеше свештеникот, со Светото евангелие, Кумот со 

крстот и иконосците. По симболичкото крштевање 

одевме кај кумот на честито. 

Глетката на местото каде стануваше фрлањето на 

крстот беше прекрасна, обредот крштевање величанст

вен. 
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Нуме, Василка, Христина Васил. 
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ЗАПОСТ 

Според црковниот ред постевме четири пати во го

дината: за Божиќ, за Велигден, за Петровден и за Бого

родица. Запостувајки за Велигден целото село се прос

туваше еден со друг. По старите седеа дома, а помла

дите одеа кај постарите и бараа прошка. На тој начин се 

спремамве што подостојно да го дочекаме Воскресение

то Христово. По младите пред постарите правевме по

клони. По поклоните банкувавме рака и баравме прош

ка. Утредента по запостот веќем беше пост. Сите про

дукти кои ги употребувавме до запостот требаше да се 

спастрат за употреба по Велигден. Постот почнуваше 

во чист понеделник. Строга пост држеа чупите, невес

тите и осредните жени. Постот од првата недела од Ве

ликата пост уште се вика тримерење, а неделата три

мерџиска. Се постеше од се. Дури не се јадеше ни леб во 

понеделникот и вторникот. Во средата оние што три

мереа одеа в црква да примат аџиазмо-светена вода ос

тавена од Богојавление-Водици. По причестувањето се 

дозволуваше јадење еднаш за да се повтори постот како 

првите два дена. Во петокот одново примаа богојавлен

ска светена вода и по nриемот јадеа. Во саботата- "То

дорова Сабота" се причестуваа со причесната пригтвена 

за време на светата литургија. Од Тодорова сабота до 

Велигден се nостеше така како што nропишуваа црков

ните канон_f!· 

ЧИСТ ПОНЕДЕЛНИК 

Чист nонеделник е првиот ден од Велигденскиот 

nост. На чист понеделник сите млечни и месни произ

води се сnаструваа за по Велигден. Откако сето ќе се спа

стреше жените ги собираа садовите, ги носеа на реката 

да ги испоснат со пепел од изгорените дрва во отворе

ните огништа. Поснењето во чист понеделник се пре

нело и на другите понеделници од годината како ден за 

прање во Бапчор. Личната и општата хигиена по тра

диција биле врзани за верските празници. 
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СВАДБА 

Еден од најсвечаните и најважните моменти во жи

вотот на Бапчорци беше свадбата. За да дојде до свад

бата и свадбената веселба требало однапред да се пого

дат повеќе работи. Да се изнајдат младите. Момчето и 

невестата најчесто ги навоtале родителите на едниот и 

другиот. Младите го прифаќале решението на родите

лите и по спогодбата, која станувала пропратена со по

себни народни обичаи, и едната и другата страна се гот

веле за свадбениот ден. Свадбениот ден однапред го од

редуваје стројниците. Главниот збор на свадбата го 

имала страната на младоженецот. На свадбата главна

та улога ја имал кумот. Кумот не се менувал. Кумст

вото о дело во бесконечност, доколку ова го дозволувале 

условите на кумовата фамилија или фамилијата на ку

машинците. Кумството се предавало од татко на син. 

Откако сите подготовки биле завршени свадбата поч

нуваше во среда, а завршуваше во понеделникот по вен

чањето. 

За да се угостат свадбарите домакините пригтву

вале трпеза. За свадбата колевме телиња или неколку 

овци. За свадбата имаше приготвено повеќе јадења: со 

компири, грав или зелка. Храната ја подготвуваа жени 

ахчики. Покрај јадењето за свадбата требаше да има 

и подоста вино и ракија. 

Кумот со момчето, свекорот и свекрвата, деверите, 

деверушите и останатите сватови во неделата наутро 

оделе по невестата со коњи. Коњите обична беа покри

вани со црвени веленца. Гривите на коњите исто така 

биле закитувани со црвени цвеќиња. Секој од свадбарите 
имал карта вино или ракија. Свадбената колона ја водел 

Кумот. По кумот одел младоженецот, потоа свекорот, 

свекрвата, деверите, деверушите и останатите сватови. 

Пред куќата на невестата сватовите на .момчето. 

имале тежок задаток. На оџакот од куќата на невестата 

било поставена јајце. За да отворат вратите од куќата 

на невестата за да влезат сватовите на момчето требало 
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14. Момент од свадбата на Ѓорtи Стојчев и Евлоги
ја 1925 година, со таткото и мајката на Евлогија и сес
трите на Горtи и Евлогија. 
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да го соборат јацето од оџакот. Кога ќе бил исполнет 

условот се отварале вратите. Откако ќе се исполниле 

сите редови што ги предвидувал свадбениот поредок со 

невестата се одело в црква на венчање. Од куќата на не

вестата до црквата напред одел кумот, потоа младоже

нецот со, свекорот и свекрвата и останатите сватови 

редум по старешинство на родбинските врски по мом

чето., невестата одеше со деверите. Сите обичаи врзани 

со свадбата беа пропратувани со песни од девојки и мла

дичи од страната на момчето и невестата, во зависимост 

од она што следувало да се направи. Пред црквата све

корот помагал на невестата да слезе од коњот на пос

тепено веленце од свекрвата. С_!Јекорот ја воведуваше 

невестата во папертата на црквата каде ја предавал на 

момчето. Од папертата по однапред предвидениот ред 

момчето невестата, кумот, побратимот и деверите пред

водени од свештеникот оделе пред олтарот каде стану

вало прстеносувањето. Откако ќе завршело сменување

то на прстените на средината од црквата свештеникот 

ги венчаваше младите. 

Откако ќе биле венчани младите, свадбената повор

ка се упатувала насред село на ора. Орото го заведувал 

кумот држејки погача во десната рака. По кумот со по

гачата играл младоженецот, невестата, побратимите, 

побратимиците, посестримите, за да се наредат сите 

роднини и пријатели да изиграат по едно оро со погача

та. 

Додека се играло насреде село, луtето од страната 

на момчето оделе од човек на човек и ги нуделе со вино и 

ракија во чест на младоженците. 

Врвната точка на свадбата била свадбената трпеза. 

Трпезата се поставувала по завршувањето на орото на

сред село. На вечерата гостите на младоженците доно

селе поклони. Поклоните секогаш биле наполнети со 

нешто (грав, ориз, Леќа и друго). По вечерата откако ќе 

го испрателе кумот младите се прибирале во кирелот да 

ја испијата медената чаша. Не се памети свадба во која 

34 



не мало медена чаша. По испивањето на медената чаша 

со песни и ора деверите носеле абер на родителите на 

невестата за медената чаша. Радоста ја достигнувала 

врвната точка во домот на невестата. Се палеа огнови, 

се кршеа стомни, се вареше ракија. Ова така траело до 

зори од понеделникот. 

Во понеделникот посестримите, придружени од 

друшки на невестата ја воделе невестата да ја напојат 

вода на една од селските чешми. Истиот ден невестата 

и младоженецот се поклонувале на свекорот и свекрвата 

пред перустија. Овде свекорот ветувал на младите да

рови. Така завршувала бапчорската свадба пропратена 

со посебни обичаи и многу содржајни песни. 

Во друга прилика Бапчорската свадба ке ја опишам 

со сите народни обичаи и песни што ја пропратувале 

свадбената процесија. 

КУЛТУРА И ПРОСВЕТ А 

Во времето на турското ропство во селото имвме 

македонска, или по добро речено словенско училиште. 

И јас имав среќа да го посетувам шест месеци. Најго
лемата зграда во селото беше училиштето. За жал, по 

разделбата на Македонија, Грците ги затворија маке

донските училишта. Ова го направија и со бапчорското 

училиште. Дојдоа пустите божем на свадба, а ни ја зе

доа невестата. Ја зедоа што ја зедоа, туку не само што ја 

зедоа, ами ја и погрчија. Не и даваа слободно ни вода 

да се напие, а камо ли македонски збор да прозбори, или 

песма всред село да запее. Меtутоа ни едното ни друго

то можеа да го запрат и зборот е збор и песната песна. 
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ГРАДЕЖНИШТВО 

Да се зборува за не!<ОИ објекти од архитектонска 

вредност во Бапчор не може. Градежништвото се огра

ничувало на градба на куќи, плевни, кошари, мостови, 

чешми, воденици и колиби. 

Располагајки со градежно дрво Бапчорци куќите ги 

правеле на по два ката. Ги зидале со камен, кал или вар. 

Визбите им служеле за кирели. Овде биле бочките со 

вино, каците со урада, сирење и разни туршии. Во дру

гиот дел од визбата го чувале едриот добиток, коњи, 

говеда, магариња. На катовите имале кујни со отворени 

огништа, ходници, по неколку одаи и балкони. Во куј

ната челното место до огништето им припаtало на нај

старите во куќата (дедо, баба, татко, мајка или некој 

друг стар човек или жена од фамили:јата). Во еден од 

ѕидовите на собата беа вградени ракли-шифоњери. Од 

едниот до другиот крај на кујната или одајата пости

лавме роѓозини. Врз рогозините постилавме веленца. На 

така наредениот кревет спиевме. Покрај самиот ѕид беа 
зглавниците полни со слама. Се покривавме со черги и 

веленца. Ѕидовите беа дебели по педесет сантиметара, 

затоа во летниот период беа прохладни а зиме тоnли. 

Надвор од селото скоро секоја фамилија имаше 
колиби-каливја. Каливјата беа изградени од дрвен ма

теријал, покриени со слама. Во колибите живееја сто· 

чарите-луtе што го чуваа ситниот добиток (овци и кози). 

Огинот во отворените огништа го потпалувавме со 

секање. Секое домаќинство имаше секало,кремен и трат. 
Кога ни требаше огин ја земавме тратпi откинувавме 
парче, го стававме на кременот држејки го во левата ра

ка а со секалото кое го држевме во десната рака удирав

ме по кременот. Од кременот прскаа искри, искрите 

паtаа на тратта ја запалуваа, а откако тратта ке се запа

леше ја завиткувавме во слама или сено и потоа мавтав
ме со рацете и откако ќе се појавеше пламен го потпалу

вавме огниот во отвореното огниште. 

На огинот гледавме како на светиња. Ни едно до-
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маќинство во Бапчор не дозволуваше да му изгасне оги

нот. За да го чуваме огинот стално жив, жарта во огни

штето пред да се спремиме за'· спиење ја покривавме со 

пелел. Така покриената жива жар траеше и по две дено

ноќија без да изгасне. 

Така го одржувавме живиот огин по нашите домови 

и по каливјата деноноќно. 

мостови 

На бапчорската река имаше неколку мостови. Нај

познати мостови се: Долниот мост изграден од дрвен 

дабов и буков материјал. Мостовите имаа огради. Вто

риот мост е мостот во "Вирјето" по познат под името 

"Стојчевиот мост" Името го добил по Стојчевите па

диња и кории каде што бил изграден. И "Стојчевиот 

мост" беше направен од дрвен материјал. Третиот мост 

е "Марковиот мост". Тој бил изграден со камен и вар 

од браќата Марковци. Името "Марков мост" го добил 

по браќата Марковци. 

Покрај трита главни моста по кои можеле да мину

ваат товарени коњи и луtе имаше и други мостови на

правени од леси. По ваквите мостови минеа само пеша

ци. На многу места на реката имаше мосници-обични 

греди префрлени преку рекара за премин. По мосниците 

минававме по смелите и вредни мажи и жени. 

ВОДЕНИЦИ 

Во градежните објекти ќе ги наброиме и воденици

те. Водениците како градежни објекти беа изградени на 

такви места од бапчорските реки каде имаше природни 

можности водата со помош на буки да добие потребен 

пад за покренување на воденичниот камен-вител. Сите 

воденици беа изградени под селото. Воденицата како 

градежен објект имала специфичен распоред на одделе

нијата. Едно од оделенијата беше наменето за сместу

вање на самата воденица-каменот и амбарот. Ова одде

ление беше по површина поголема од одделението на-

;,. менето за живеење на воденичарот и мливарите. Воде-
1 
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ниците беа сопственост на: Дељанови, Петрови, Шама

новци, Марковци, Стојчеви, Узунови и Илови. Само 

Бапчорци ги користеле водениците за мелење на житото. 

КАЛИВЈА 

Каливјата беа распрснати низ целиот атар на Бап

чор. На некои места од каливја беа формирани мали 

селца. При изборот на местото за каливја се гледаше 

да има поголеми пасни пространства за испаша на ов

ците и козите. Каливја имаа: Стојчеви, Манови, Којови, 
Кочови, Шамановци, Ставревци, Миленцови, Димови 

и Огненови. 

ЧЕШМИ 

Богатството на водите и водните извори на Бапчор

ци им овозможило со помош на земјени ќунци да ја до
веде стуДената питка планинска вода в сред село. На 

сред село имаше чешма при црквата и при новрто учи

лиште, а околу селото во неговата непосредна близина 
беа: Ѓуновец, Јанков извор, Тутушка, Шутка, Чупур
чето, Горната и долната чешма. 

Доводејки ја водата в село и во неговата неепосред

на близина на бапчорските чупи, невести и осредни жени 

не им било потребно водата да ја донесуваат на обрам

ки туку ја носеле во стомни, бардаци, tумови, котли те

некии и други садови наменети за доносење на вода. 

Покрај наведените извори од кои Бапчорци пиеле 

вода имало многу други водни извори од кои се образу

вале четирите бапчорски реки какви што се: Костовата 

река, Биговската река, Козјовската река а Изворите се 
горни и долни караџоцец, Паскалски изворја, Рупијски

те изворја, Биговските изворја, Кладенецо, Ѓуновец, 
Маклинските изворја, Нова ливада изворја, Изворјата 

во Кошна, во Клета, Вичо. 

ЗАНАЕТЧИСТВО И Р АКОДЕЛИЕ 

Занаети со еснавски карактер какви што имало во 

Костур, Воден, Лерин и другите македонски градови во 
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Бапчор не можеше да се сретнат, меtутоа принудени 

дел од насушните потреби да ги покриваат со работа 

одработена надвор од селото оделе како добри делачи 

на дрво, бичкаџии и мајстори ѕидари. Покрај наброени

те занаетчиски делатности упразнувани во повеќето слу

чаи надвор од селот во селото имамве самарџии, абаџии, 

одвреме навреме калајџии и други видови занаетчиски 

делатности. 

Одделено од патната мрежи, расположено во рас

кошната планинска убавина, надвиснато на градите на 

"манастиирчето" Бапчорската жена сама произведу

вала се што ни беше потребно за секојдневна употреба. 

На домашниот разбој произведуваше машка и женска 

горна и долна облека, гложници, шамантри, tурдии, 

черги, веленца; плела чорапи, ракавици, шалови, везела, 

.шиела торби, Дисаги, зобници, ќостеци, и други· домаш-
ни потреби. Спремале невестинска руба и многу други 

работи. 

Жената бапчорка поседувала. царба· моќ сета дома 

шна работа, поледелска и воспитна сам да ја сработи 

и да не и биде тешко. Била жен~ за се. Жена мајстор-вир

тоуз. 

Мажите покрај орањето, сеењето, косењето и чува

ње на добирокот правеле: сиот алат потребен за обра

ботување на земјата. Правел рала, јарми, жегли, сама

ри, влеки, мотики, лопати, копачи, дикели, казми, ва

рии, клиња, бичкии, балтии, балтаци, решета, сита, 

фурки, опинци и друго. 

ТРГОВИЈА 

Потребите на селото од манифактурен и индус

труски карактер на бапчорци ги задоволувале малите 

дуќани на Гелевичини, Гегови, Пајкови, Торевци, Си

миџиевци1 Стојчеви (татковиот) и Пачаковци. Робата 

најчесто ја до.несуваа од Костур, Лерин, и Во ден. Ја пре
несувале со коњи, магариња и маски. 
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УГОСТИТЕЛСТВО 

Некој би рекол, дека во едно такво планинско село 

какво што е Бапчор луtето не знаеле ништо повеќе од 

она што се случувало околу нив и нивното село, меtу

тоа, не е така. Во селото покрај дуќаните, водениците, 

чешмите, школата и црквата имало и кафеани. Во ка

феаните дел од слободното време го поминувале повоз

расните Бапчорци, оние кои во денешна смисла на збо

рот биле пред пензија или пензионери. Бапчорци знае

ле за сите настани во светот. Настаните ги дознавале 

во кафеаните пиејки кафе, чај или по некоја ракија и вино 

од домашен производ. Дознавајки за новостите во све

тот возрасните ги пренесувале на помладите и оние кои 

не ја посетувале кафеаната раскажувајки ги на седенки

те каде биле собрани младите, жените и децата. (Жени

те не оделе во кафеани, ниту пред мажите пиеле кафе и 

алкохол). Богатството на фолклорната народна умет

ност изразена во песни, гатанки и прикаски·се ширела 

усмено. Старите раскажувале, а младите слушале и пее

ле. Во кафеаните старите заврзувале разговор за мина

тото, за актуелните настани и иднината и така еден од 

друг ја учеле историјата, новините, песните и прикас

ките кои само по усмен пат допирале до жителите на 

Бапчор. 

ВЛАСТ И УПРАВУВАЊЕ. 

Власта и управувањето во моето време беше во ра

цете на Турците, а по разделувањето на Македонија во 

рацете на Грците. При се ова и едните и другите биле 

принудени во Бапчор власта да ја предадат во рацете на 

Бапчорци, за која цел во селото од селаните назначува

ле луtе на кои им ја доверувале власта-коџобашиите

-кметовите речено на современ јазик претседателите. 

Помеtу коџобашиите имало и такви кои власта ја држе

ле и по десет години. Еден од нив бил Коле Стојчев. Тој 

во селото бил девет години коџобашија. Имало коџо
башии за кои селото и сега си спомнува и за кои испеало 
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и песни. Таков бил Мечо коџобашија. За него народот 

пее: 

"А бре Мечо коџобашија, 

толку атрџија. 

Шо си продаде коњо, 

Да платиш ушуро на Бапчорци". 

Како коџобашии се споменуваат уште: Ѓорtи Па
ласин, Нуме Илов, Митре Шопов и Ѓорtи Фотин. Сите 
тие ги бранеле интересите на Бапчорци и така луtето од 

Бапчор по лесно ја поднесувале турската и грчката 

власт. 

Во редот на коџобашиите можат да се наредат и 

луtето кои со своите интелектуални и морални способ
ности отскокнувале од останатите Бапчорци. Еден од 

таквите бапчорски мажи беше Кочо Огненов. Уште до

дека беше жив го беше добил името ''бапчорскиот про

фесор" Кочо огненов имал способност да го прогнози-

: ра времето. По знаците на времето знаел какво ќе биде 
времето после една и повеќе недели. Кочо Огненов до

живеа длабока старост. Неговите посмртни останки во 

погребната поворка ги носеле дванаест мина највидни 

мажи !}д Бапчор. На тој начин бапчорци на својот"про 

Фесор'и му оддале последна почит. Покрај него добар 
глас уживале и Горги Стојчев, Димитовите, мажи, Чем

беро, Марковци, Трпче Танасов и многу други. 
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ЖИВОТИНСКИ И Р АСТИТЕЛЕН СВЕТ 

Во бапчорскиот атар разновиден по својата кнфи

гурација се сретнуваме со разновиден животински и рас

тителен свет. Макар што не сум зоолог и ботаничар ќе 

ги набројам неколкуте видови питоми и диви врстџ од 

животинскиот и растителниот свет што живееле и жи

веат на територијата на бапчорскиот атар. 

ЖИВОТИНСКИ СВЕТ 

По забележителни питоми врсти од рогатиот едер 

добиток се кравата и волот. Кравите ги чувавме за мле

ко и приплод, а со воловите ја обработуваме земјата., ја 

оравме. 

Од ситниот рогат добиток се овците и козите. И 

едните и другите ги чувавме за млеко, волна (овцата), 

козина (козата), приплод, месо и fубре. 

Од копитарите ги чувавме коњот, магарето и мас

ката. Тие се и единствено товарните добици во Бапчор. 

Покрај наброените како домашни животни треба 

да ги споменеме кучињата и мачките. Кучињата ги чу

вавме да го бранат стадото од дивите ѕверови, а мачките 

да ги требат глувците. 

диви животни 

Месојадни животни се: Волк, мечка, лисица, дива 

мачка. 
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ВЛЕЧУГИ 

Змии, гуштери, жаби, желки, лигавци-полжови со 
и без самар. 

ПЕРНАТА ЖИВИНА 

Од пернатата питома живина ја чувавме само ко

кошката, за јајца, месо и пердуви. 

дивиптици 

Диви птици се: Орел, Сокол, Буф, ластавица, славеј, 
јаребица, пупунец, препелица, диви гулаби, диви патки, 
билбил, Чавка, страчка, гарван, врапци, и многу други. 

ГЛОДАРИ 

Глодари се: верверица, зајаци, кунатки, глувци. 
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РАСТИТЕЛЕН СВЕТ 

(nитом и див) 

ПЛОДОРОДНИ РАСТЕНИЈА 

Од плодородните растенија ќе споменеме: Јаболка, 

круша, слива, црешна, орев, лоза (чокот), лозница, rор

ница, лешник, маrарешки сливи, капини, малини, сла

дучки, бобинки, трнки, дренки, круши rорници. 

РАСТЕНИЈА ЗА О ГРЕВ И ГР АДБА. 

(шумски дрва) 

Даб, бука, топола, врба, јасика, rабер, липа, цутот 

од липата ro употребувавме за чај-липов чај. боз, сре

ба-пофит. 

ГР АДИНАРСКИ Р АСТЕНИЈА 

Од rрадинарските растенија ке споменеме: Компир

-патати, rрав-фасул,тикви,краставици, пиперки, патли

џани-домати, кромид, лук-чесен, праз, зелка, репа. 

МЕРУДИИ: 

Маrдонос, мерудија. 
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ЖИТОРОДНИ РАСТЕНИЈА 

Од житородните растенија ке споменеме: Пченица, 

р'ж, ечмен, овес, мисирка-царевка, уров, леќа-сочиво. 

Од зеленчуковите диви растенија за јадење ке спо

менеме: Коприви, штафел, киселец, див лук. 

ДРУГИ РАСТЕНИЈА КИТКИ И ТРЕВИ: 

Помеtу другите растенија се: Здравец, босилек, го

роцвет, ангулки црвени и бели,"' чарчичок, турско цвеќе, 
лепич, џанџуле, трифил, дива мерудија, каранфил, огој

ка, трендафил питом и див-шипок, бршлен, сите видови 

треви за сено, јонџе, детелина, троскот, и други. 

Зоолозите и ботаничарите ги молам да ме извинат 

што не можам да ги употребам стручните имиња на рас

тителниот и животинскиот свет, но ги молам нека сед

нат и го надополнат ова поглавје со стручни изрази за 

растителниот и животинскиот свет, за да се добие ком

плетна слика на мојава прикаска. 

_) 
----------------------·----------------
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МААЛИ И РОДОВИ ВО БАПЧОР 

Секое место па и Бапчор е разделено на маали-ре

они. Во Бапчор по маалите живееле најблиските родни
ни. За подобра прегледност на бапчорските родови ќе ви 

ги кажам по маали. 

Во долна маала живееле: 

Ставревци (и во средна) 

Жајкови 

Доневи 

Трендови 

Пејови (и во горна) 

Кичовiт.и 
Марковци (и во средна) 

Каралиеви 

Зисови 

Канцолови 

П осто;: .Јви 

Каламарови 

Шарини 

Костевци 

Назимови 

Огненови 
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Ендриови (и во горна) 

Белчови 

Римпапови 

Фотини 

Ќандови (и во средна) 
Горзовци 

Сташеви 

Кичови (и во горна) 

Стерјови 

Илови (и во средна) 

Кливунови 

Матиии 

Кливунови 

Стерјови 

Донови 



Во средна маала живееле: 

Карлевци 

Танини 

Тончови 

Нумтини 

Марковци (и во долна) 
Геi·ови 
Рисини 

Шамановци 
Богданови 

Ставревци (и во долна) 
tуревци 
Поп Костови 

Пејкови (и во долна) 

Пачаковци 

Ќандови (и во долна) 
Манови 

Настови 
Минчови 

Дељанови 

Киркови 

Паласини 

Илови (и во долна) 
Журиеви 
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Во горна маала живееле: 

Николовци 

Кочови 

Јанкови 

Ганкини 

Гелевичини 

Јофкови 

Миленцови 

Димови 

Пејкови (и во долна) 
Вишиии 

Симиџиеви 

Торикови 

Калинини 

Загариеви 

Ендриови (и во долна) 

Мечови 

Постолови 

Стојчеви. 



. Ѓорtи Ристо и Доста, Василка и Ну-! 
ме, Ката и Ило со членови од нивните фамилии во Ман
џумат Австралија. 

00 
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ИМИЊАТА НА МЕСТАТА ВО АТАРОТ НА БАПЧОР 

Имињата на местата од синорот на Бапчор, како и 

на секое друго место се сврзани со секојдневието на лу

tето. Секое место има име, така како што луtето имаат 

лични имиња. Имињата на местата им биле потребни на 

луtето за побрзо И правилно ориентирање. Штом ќе се 

споменеше некое име, во кое се одиграл некој настан се 

знаеше во кој дел од синорот .се оди грувал настанот. 

Имињата на местата им биле познати и на децата 

Имињата на Бапчорскиот синор се: 

Концолови плочи, Селишча 

Црвена вода Рана 

Дуната Котлињата 

Капињата tунвец 

Вирјата Круша 

Спицките ливаtа Кономладски рид 

Краново Дурака 

Леската Клечец 

Газовски плочи Базар 

Костова падина Тесен камен 

Римпапови ливаtа Виловио рек 

Котлињата Биговската река 

Главата Бигла 

Тројанскиот рид Свијарница 

Стеница Дервено 

О со во Трњата 

tуровец Ржено 

Пато Широка орница 

Манастирчето Главата 

Ошаницата Шилигарниците 

Страницата Батано 

Свети Никола 
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Шупатиница 

Клета 

Вичо 

Вичкова падина 

Баскер горно 

Баскер горни 

Баскер долни 

Враца 

Порта 

Попраtето 

Манковец 

Бозо 

Долни баскер 

Средно брдо 

Гребен 

Ј анчови череши 

Шипкова река 

Шипково 

Оските ливаtа 

Журиови млаки 

Рудината 
Грооешката падина 

Билина круша 

Куливеевите ливаtа 

Таманово rумно 

Лилјак 

Пијавица 

Бреза 

Гумната 

Три била 

Петрови ливаtа 

Долни ливаtа 

Брезина река 

Калнико 

Свети Танас 

Водено 

Горните лозја 

Прашишчата 

Долните лозја 

Пачаковски ливаtа 
Гелино долишче 
Гарваница 

Драничето 

Мусиова падина 

рженска река 

Пејков манастир 
Рупјето 

Селинови огници 
Козјак 

Боршово плоча 
Падињата 

Мемен дал 
Зли камен 

Пачаковски ливаtа 
Трпкови нивја 
Стефанска ливада 
Дулов рид 

Кошна 

Николовските ливаtа 
Мановите плочи 
Елсе 

Козјак 

Киската 

Мергина падина 
Костевските млаки 
Камен о 

Стојчевите кории 
Долен мост 
Горен мост 

Димовата плоча. 

~---------------ѕо ________________ _ 



v. 

toptи Стојчев со зетот Васил и сватот Ристо со 

останатите работници во ресторантот "Кинг звеј" на 
Куин и Данфор. 

-



ГРАНИЧАРИ НА БАПЧОР 

Атарот на Бапчор се граничи со атарите на селата, 
Жервени, Кономлади, Вишино, Турије, Нерет, Лаген, 
Бел Камен и Прекопана. 

БАПЧОРСКИ ЖРТВИ ВО ВРЕМЕ НА 
ИЛИНДЕНСКОТОВОСТАНИЕ 

Во времето на Илинденското востание имало пове

ќемина востаници од Бапчор. Бапчорските илинденски 

жртви се потврда дека пред востанието народот од Ма

кедонија бил насекаде масово подготвуван за востание. 

Меtутоа предвременото кревање на востанието донело 

пораз не само на востаниците во Крушево и Крушевска

та десетдневна Република туку и на сите востаници од 

сите востанички реони на Македонија. 

Во атарот на Бапчор востаниците и турскиот аскер 

се удриле во месноста "Кајнако черешински". Помеtу 

паднатите во месноста "Кајнако черешински биле: 

Коле Канцолов 

Коле Дељанов 

Коле Ендриов 

toptи tуревски 
toptи Шарин 
Пандо Ќандов 
Јован Трпков 

Митре Журиов 

Нуме Димов 

Коста Димов 

Јанаки Илов. 
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БАПЧОРЦИ ПОСТРАДАЛИ ВО ГРАЃ АНСКАТ А 
ВОЈНА ВО ГРЦИЈА 1946-1949 ГОДИНА. 

Македонскиот дух кај Бапчорци од секогаш бил при

сутен, буден и силен. За доказ на ова се бапчорските жр

тви паднати во време на граfанската војна во Грција. 

Јас и мојот пријател Филе Пејов, сега покоен, оби

колувајки го светот си поставивме во задаток да се срет

неме со сите Бапчорци, каде и да се, за да ги дознаеме 

имињата на нашите деца што ги изгубија животите во 

време на граfанската војна, кога беше фрлена паролата 

оти Македонците во рамките на Грција ќе добијат такви 

права и национална слобода какви што имаат нивните 

браќа и сестри во Социјалистичка Република Македо

нија. 

Ни зеде доста време да ги пронајдеме имињата на 

паднатите. За таа цел ја обиколивме Канада, Соедине

тите Американски држави, Австралија, Југославија, по

себно Македонија, Бугарија, Грција, Полска, Чехосло

вачка и Советскиот Сојуз. 

Не ги жалевме времето, парите и трудот за да ја 

постигнеме целта. Обиколувајки ги местата во споме

натите држави се среќававме со она што никој од нас не 

би сакал да се сретне. Бапчорци ги среќававме во црно, 

натажени и расплакани за изгубените деца, за изгубената 

бапчорска младост, за изгубените најубави цутови од 

бапчорската градина. Гледајки ја ваквата слика срцата 

ни плачеа, очите ни се полнеа со солзи, но мислата да не 

останат изгубените жртви безимени беше посилна од 

тагата, болката и солзите. Ги собравме имињата и еве 

ни се удава прилика да ги објавиме во склоп на мојава 

прикаска за Бапчор, за да останат за секогаш во аналите 

на македонската трагична историја, да се учат идните 

поколенија како се гинело за татков кат и мил мајчин 
збор. 

На сите што ги положија животите во граfанската 
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војна нека им е вечна слава. Нивните жртви се она га

ранција која ќе му зборува на слободното човештво оти 

Македонците во Грција треба да ги добијат и уживаа'I 

правата и слободите прокламирани во Крушевскиот 

манифест, објавени на човештвото во повелбата ''ЗА 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ" на организацијата "Обе

динети Нации" и е остварени во Социјалистичка Феде

ративна Југославија и рамноправиот нејзин член со ос

танатие Социјалистички Републики, Социјалистичка 

Република Македонија. 

Бапчорските жртви ќе им напомнуваат на Бапчорци 

(таму каде што се сега) оти огништата на нивните тат

ковци, дедовци, и предедовци се згаснати, подгревајки 

ја истовремено кај нив лубовта да се вратат во родните 

места и ги запалат згаснатите огништа на нивните: прет

шественици. 

Имињата на паднатите Бапчорци се: 

Петре Цигулов, роден 1915 година, загинал на 2 мај 
1947 година во Невеска, од редот на 18 бригада. 

Јован Пириклија Богданов, роден 1924 година, за
гинал на 29 март 1948 година во Калабака, од редот на 
18 бригада. 

Ѓорѓи Пириклија Богданов, роден 1924 година, заги
нал на 14 февруари 1948 година во Лерин, од редот на 14 
бригада. 

Сотир Пириклија Богданов, роден 1929 година, за
гинал на 10 јануари 1949 година во Лариса, од редот на 
14 бригада. 

Васил Т. Богданов, роден 1919 година, загинал на 
14 август во Преспа, од редот на 14 бригада. 

Стотиго Богданов, роден 1914 година, загинал на 
15 декември 1948 година во Хасијата, од редот на 18 бри
гада. 

Митре Нуме Колов, роден 1924 година, загинал на 
15 деќември 1948 година, од редот на 18 бригада. 

\_ 
--------------------------------------------------
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Стасе Ниме Колов, роден 1926 година, загинал 1948 
година на Вичо, од редот на 17 бригада. 

Васил Јован Шарин, роден 1924 rоЈЈ,ина, загинал на 
21 февруари 1947 година, во Шестевската бука, од редот 
на 18 бригада. 

Митре Танас Шарин, роден 1926 година, загинал на 
22 октомври 1948 година на Вичо, од редот на 18 бри
гада. 

Блаже Танас Шарин, роден 1928 година, загинал на 
20 февруари 1947 на Грамос, од редот на 18 бригада. 

Борис Толе Жајков, роден 1924 година, загинал на 
10 август 1948 година, во Касијата, од редот на 18 бри
гада. 

Борис Нуме Гркин, роден 1926 година, загинал на 
15 октомври 1947 година во Шестевската бука, ор редот 
на 14 бригада. 

Борис С. Донов роден 1914 година, загинал на 14 
февруари 1949 година во Лерин, од редот на 14 бригада. 

Коста Ристо Ендриов, роден 1930 година, загинал 
на 12 септември 1947 година на Грамос, од редот на 18 
бригада. 

Танас Коста Манов, роден 1927 година, загинал на 
11 октомври 1948 година во Голема ливада, од редот на 
18 бригада. 

Танас Јован Костевски, роден 1929 година, загинал 
на 18 јануари 1948 година на Кајмаклар, од редот на 14 
бригада. 

Васил Јован Костов, роден 1927 година, загинал 

1948 година од редот на 18 бригада. 
Христо Т. Белчев, роден 1924 година, загинал на 26 

април 1948 година во Шестевската бука, од редот на 18 
бригада. 

Танас Јован Огненов, роден 1914 година, загинал на 
6 јануари 1948 година на Грамос, од редот на 18 бригада. 

Митре Јован Огненов, роден 1923 година, загинал на 
20 март 1949 година во Хасијата, од редот на 14 бригада. 
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Коле Танас Стерјов, роден 1923 година, загинал на 5 
мај 1948 година на Грамос, од редот на 18 бригада. 

Михали Коста Кочов, роден 1922 година, загинал на 
5 август 1949 година во Хасијата, од редот на 14 брига-
да. 

Ѓорtи Танас Канѕов, роден 1913 година, загинал на 2 
март 1949 година, во Касмаклар, од редот на 18 бригада. 

Стасе Нуме Римпапов, роден 1929 година, загинал 
на 2 февруари 1949 година во Коница, од редот на 18 бри
гада. 

Јован Коле Стојчев, роден 1921 година, загинал на 
15 септември 1948 година на Вичо, од редот на 18 бри
гада. 

Нуме Ристов Пејков, роден 1918 година, загинал на 
16 март 1949 година на Грамос, од редот на 17 бригада. 

Сотир Васил Пејков, роден 1928 година, загинал на 
28 јули 1948 година на Грамос, од редот на 18 бригада. 

Васил Сп. Јанков, роден 1925 година загинал на 14 
мај 1948 година на Грамос, од редот на 17 бригада. 

Танас Коле Паласин, роден 1922 година, загинал на 
8 август 1948 година на Грамос, од редот на 14 бригада. 

Ристо Мите Шарин, роден 1923 година, загинал на 
12 мај 1948 година на Грамос, од редот на 14 бригада. 

Нуме Танас Рисин, роден 1925 година, загинал на 10 
август 1948 година во Хасијата, од редот на 18 бригада. 

Јован Ладе Миленцов, роден 1919 година, загинал 
на 17 јули 1948 година на Вичо, од редот на 18 бригада. 

Јован Стасе Кочов, роден 1924 година, непознат да
тумот и местото на убивањето. 

Стасе Митре Ендриов, роден 1925 година, загинал 
на 8 август 1948 година на Коњица, од редот на 14 бри
гада. 

Ристо Микали Бошков, роден 1928 година, загинал 
на 1 О март 1948 година. 

Лета Михали Бошкова, родена 1930 година, заги
нала 1948 година на Вичо, од редот на 18 бригада. 

Ѓорtи Јован Маргин, роден 1924 година, загинал на · 
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10 октомври 1948 година во Касијата, од редот на 18 
бригада. 

Јоте Томе Ќандов, роден 1914 година, загинал на 15 
мај 1948 година на Кајмакчалар, од редот на 14 бригада. 

Јован Мано Манов роден 1926 година, загинал на 8 
август 1947 година на Грамос, од редот на 14 бригада. 

Васил Стасе Куледеов, роден 1910 година, загинал 
на 15 февруари 1947 година на Грамос, од редот на 10 
ударна бригада. 

Кузо Митре Куледеов, роден 1924 година, непозна
то местото и датумот. 

Коста Митре Куледеов, роден 1924 година, загинал 
на 16 јули 1948 година на Вичо, од редот на 14 бригада. 

Микали Трпин, роден 1914 година, загинал на 16 ју
ли 1947 година на Вичо, од редот на 16 бригада. 

Јован Ѓорtи Димов, роден 1926 година, загинал на 
16 јули 1947 година на Вичо, од редот на 16 бригада. 

Ѓорfи Нуме Ендриов, роден 1924 година, загинал на 
13 јули 1948 година во Хасијата од редот на 18 бригада. 

Мано Христо Манов, роден 1924 година, загинал на 
20 јули 1948 година на Грамос, од редот на 18 бригада. 

Томе Ристо Манов, роден 1926 година, загинал на 15 
август 1948 година во Коњица, од редот на 105 бригада. 

Коца Ило Пејова, родена 1929 година, загинала на 
14 февруари 1949 година, во Лерин, од редот на 18 брига
да. 

Славка Ламбабова, родена 1925 година, загинала на 
15 декември 1948 година на Вичо, од редот на 19 бригада. 

Доста Спасе Дељанова, родена 1914 година, загина
ла на 12 декември 1948 година. 

Хриса Нуме Рисина, родена 1924 година, загинала 
на 22 септември 1948 година на Малимади, од редот на 
18 бригада. 

Елена Коста поп Василева, родена. 1924 година, за
гинала на 15 декември 1948 година, од редот на 18 бри
гада. 

Лиса Мане Пачаковска, родена 1926 година, заги-
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нала на 1 август 1949 година во Преспа, од редот на 19 
бригада. 

Јован Стојан Ставрески умрел во Бапчор. 

Васил Коле Танин, роден 1923 година, загинал 1946 
година како курир на Вичо. 

Танас Кузов Делевичин, роден 1925 година, загинал 
1946 година. 

fорѓи Ристо Ќамзов, роден 1921 година, загинал на 
15 декември 1948 година во Негуши, од редот на 18 бри
гада. 

Јован Коста Ставревски, роден 1930 година, загинал 
на 20 мај 1948 година на Буката, од редот на 18 бригада. 

Јана Коле Димова, родена 1922 година, загинала од 
бомба. 

Стасе Коле Димов, роден 1926 година, загинал 1947 
година од бомба. 

Тодор Ристо Миленцов, роден 1878 година, загинал 
1947 година од бомба. 

Ристо Огненов, роден 1883 година, загинал 1946 го
дина во Бапчор. 

Нуме Јован Вишин, роден 1906 година, загинал 1946 
година. 

Ката Томе Зисова, загинала 1946 година во Позди
вишча. 

Васил Јован Ендриов, загинал 1946 година во Поз
дивишча. 

Ристо ВасиЈ1 Јовков, загинал 1946 година во Поз
давишча. 

Доста Ристова Јовкоба, родена 1925 година, заги
нала во Бапчор. 

Лета Томе Донева, родена 1925 година, загинала на 
28 мај 1948 година иа Вичо, од редот на 18 бригада. 

Коста Ристо Маргин, загинал од бомба. 

Коле Кузо Танасов, загинал од бомба. 

58 



ВИШИНСКИ ДЕЦА ЗАГИНА ТИ ВО ВРЕМЕ НА 

ГРАtАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА 1946-1949 ГОД. 

Ви раскажав за загинатите Бапчорци во време на 

граtанската војна во Грција. Сега ќе ви раскаж ам за 

загинатите деца од село Вишини, моето второ село по 

Бапчор. Ми се чини дека ќе погрешам ако ги премолчам 

имињата на вишинските деца, загинати за време на гра

tанската војна. Ве молам исслушајте м е и ги запишете 

нивните имиња за да не се изгубат. И вишинските деца се 

младичи и девојки како и бапчорските. За вишинските 

деца неможам да Ви дадам такви податоци какви што ви. 

дадов за бапчорските, но нивните имиња треба да вле

зат во историјата на Македонскиот народ, како на борци 

за слободата. Нивните имиња се: 

Ќире Качандонов 
Павло Валканов 

Коста Јанев 

toptи Картолев 
Коле Ризов 

Стојан Пувков 

Петре Аi.:шев 
toptи Милев 
Ламбро Милев 

toptи Калков 
Павле Калков 
Хрисула Качандонова 

Кузо Јанев 

Пандо Јанев 

Коста Картолев 

Крсто Илков 

Мане Јанчев 
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Христаки Манџуков 

Кузо Гергинов 

Марија Калкова 

Гоча Скифова 

Луба Калкова 

Димитар Слифов 

Теохари Ничов 

Танас Сидов 

Ламбро Шолев 

Коле Јанев 

Панаtоти Иштиров 

Гире Иштиров 

Глигорица Цулова 

Милка Калкова 

Цена Јорова 

Кроновица Милева. 



На сликата стојат: foptи, Ристо Тошков, Сотира
ќи, Никола, Тинка, Евлан-Кеј, Доне. 

Седат: Цена, Евлогија, Кеј, Ката. 



Од лево на десно стојат: Џан tивенс (зет), Цена (ќерка) жена на tивенс, Коле 
(син), Кети (снаа) жена на Коле, Кеј (снаа) жена на Сотираќи, Сотираќи (син). 

Од лево на десно (седат): 

\ Внука, сопругата на top· tи: внука, toptи Стојчев, Ристо Тошков татко на Евло-
\.___ ГИ)а. 



РОДОСЛОВНАСТОЈЧЕВИО~РОД 

Родоначалник на Стојчебиот род е Стојче "Еглена

рот" Стојчевите предедовци се доселиле во Бапчор во 

оној моменат кога Бапчор се формирал како населено 

место од трите мали села во Селишта. Тие се едни од 

најстарите жители на Бапчор. Се дојдени во Бапчор 

веднаш по навлегувањето на Турците во Македонија. 

1. Рековме дека дедо Стојче "Егленарот" е родона
чалник на нашиот сој. Тој се оженил од Вишини. Во бра

кот добиле ќерка. На крштението кумот и дал име Бо

жана. 

2. Божана се омажила за Јане од родот на Огнебови · 
од Бапчор. Јане дошол домазет кај Стојчеви. Во бракот 

Божана и Јане добиле два сина и три ќерки: Ѓорtи, То
дор, Јана, Цвета и Стојанка. 

3. Ѓорtи (син на Божана и Јане) се оженил за Велика 
од родот на Ендриови од Бапчор. Во бракот добиле син 

и две ќерки: Лексо, Ката и Мара. 

3. Тодор (син на Божана и Јане) се оженил од родот 
на Кулевеови. Во бракот добиле две ќерки: Лена и Соф

ка. 

3. Јана (ќерка на Божана и Јане) се омажила за поп 
Васил од Лаген. Во бракот добиле четири сина и една 

ќерка: Митре, Ѓорtи, Танас, Ката и Ристо. 
3. Цвета (ќерка на Божана и Јане) се омажила за 

Тодор од родот на Ефтимови од Турија. Во бракот до

биле син и ќерка. 

3. Стојанка (ќерка на Божана и Јане) се омажила за 
Гиле од родот на Гилеви. Во бракот добиле два сина: 

4. Ката (ќерка на Ѓорtи и Велика) се омажила за Јо
ван од родот на Гегови. Во бракот добиле три ќерки и 

еден син: Јана, Васил, Ристана и Таса. 

4. Лексо (син на Ѓорtи и Велика) се оженил за Сул
тана од родот на ќандови од Бапчор. Во бракот добиле 
два сина и три ќерки: Василка, Ѓорtи, Ристана, Ката и 

. Ристо. 
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4. Мара (ќерка на toptи и Велика) се омажила за Ко
ста од родот на Илови. Во бракот добиле две ќерки: 

Стојанка и Доста. 

4. Лена (ќерка на Тодор и Кулевеовката) се омажила 
за Танас од родот на Филипови во Лаген. 

4. Софка (ќерка на Тодор и Кулевеовката) се омажи
ла за Коста од Товишча. Во првиот брак имала син. По 

смртта на првиот маж се премажила за Коле од родот на 

Димови од Лаген и со него добила син: Стојан. 

4. Митре (син на Јана и поп Васил) се оженил од ро
дот на Димови. 

4. Тана..:: (син на Јана и поп Васил) зел жена од село 
Нерет. 

4. toptп (син на Јана и поп Васил) се оженил за Ста
сија. 

4. Ката 

4. Ката (ќерка на Ј ана и по п Васил) се омажила во 
сојот на ГочовИ. 

4. Ристо (син на Јана и поп Васил) се омажил за ? 
4. Коле (син на Цвета и Тодор) се оженил од Нерет. 

4. Мара (ќерка на Цвета и Тодор) се омажи за Митре 
од родот .на Казиов од Трсје. Во бракот добија ќерка и 

три сина: Лена, Ило, Стево и Јани. 

5. Јана (ќерка на Ката и Јован) се омажила за Коста 
од родот на Манови. Во бракот добиле ќерка и син: 

5. Ристана {ќерка на Ката и Јован) се омажила за 
Васил од родот на Кочови. 

5. Стаса (ќерка на Ката и Јован) се омажила за Та
нас, во бракот добиле четири ќерки: Софка, Ристана, 
Доста и Хриса. 

5. Василка (ќерка на Лексо и Султана) се ожени за 
Нуме од родот на Грзовци. Во бракот добиле два сина: 

Ване и Трпко. 

5. toptи (син на Лексо и Султана) се оженив за Ев
логија од сојот на Ташкови од Вишини. Во бракот до
бивме два сина и две ќерки: Тина, Коле, Сотир и Цена. 
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5. Ристана (ќерка на Лексо и Султана) се о мажи за 
Васил од родот на Фотини од Бапчор. Во бракот добија 

син и ќерка: 

5. Ката (ќерка наЛексо и Султана) се омажи за Ило 
од родот на Пејови од Бапчор. Во бракот добија четири 

ќерки: Ристана Стаса, Лета и Коца. 

5. Ристо (син на Лексо и Султана) се омажи за Доста 
од родот на Шарини од Бапчор. Во бракот добија две 

ќерки и еден син: Хриса. Лексо, и Ката. 
5. Јани син на Мара и Митре) се ожени за Хрисула од 

родот на Боrданови од Бапчор. Во бракот добиа ќерка и 

син: Вера и Коле. 

6. Тинка (ќерка на foptи и Евлоrија) ја омаживме за 
Доне од родот на Папазови. Во бракот добија ќерка: Ев
лон-Кеј. 

6. Сотир (син на toptи и Евлоrија) ro оженивме за 
Катерина од родот на поп Евангели од Ерменоро. Во 
бракот добија две ќерки и син: Дајана, Линда и toptи. 

6. Коле (син на toptи и Евлоrија) го оженивме за 
Ќети од родот на Пандо Пандилис од Костур. Во боакот 
добија син и ќерка. toptи и Сузи. 

6. Цена (ќерка на toptи и Евлоrија) ја омаживме за 
Џан tувенс. Во бракот добија две ќерки и син: Христина, 
Мајкал, и Керол. 

6. Вера (ќерка на Јани и Хрисула) се омажи за toptи 
од родот на Јанкуловци од Ошчима. 

7. Дајана (ќерка на Сотир и Катерина) ја омажив 
ме за Лабро од сојот на Тодорови од Секулево. 

Оние кои сакаат да имаат престава за својот род им 

препоручавам тамо каде јас застанав да продолжат, што 

не можев да довршат за да можат да направат врска на 

наследниците и нивните претшественици од нашиот род 

бидејки времето во кое живееме има тенденција да не 

обезличи. Препорачувам секој да си води родово стебло, 

по примерот на стојчевиот род од Бапчор. 
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